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IDŹCIE I GŁOŚCIE
Co niesie tydzień (10 – 16 IX) 

10 września – XXIII niedziela zwykła

Jesteśmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni, dlatego 
mamy obowiązek upominania jeden drugiego, abyśmy w razie 
nieszczęścia nie zaciągnęli winy. 

Tak powiedział Pan do proroka Ezechiela (Ez 33,7-9): Ciebie 
wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, abyś występnego 
sprowadzał z jego złej drogi. Jeśli on umrze z powodu twojej prze-
winy, a ty go nie ostrzegłeś, odpowiedzialnością za jego śmierć 
obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, a on jednak 
nie odstąpił od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś 
ocalisz swoją duszę.

Pan Jezus w Ewangelii (Mt 18, 15-20) powiedział do uczniów: 
Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij go w cztery 
oczy. Jeżeli cię usłucha, pozyskasz brata swego. Jeżeli cię nie 
usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch świadków. Jeśli 
i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeżeli nawet Kościoła 
nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. I dodał Pan: 
Wszystko, co wiążecie na ziemi, a co rozwiążecie na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie. 

Natomiast podsumowaniem jest List św. Pawła Apostoła do 
Rzymian (Rz 13, 8-10), w którym mówi on: Nikomu nie bądźcie 
nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźnie-
go, wypełnił Prawo. Przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 
kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym na-
kazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. 

Nawet w najmniejszej wspólnocie Kościoła obecny jest 
Chrystus, który daje tej wspólnocie skuteczność działania.. 

11 września – Poniedziałek 

Chrystus powołuje swoich wybranych, aby mieli udział w 
Jego tajemnicy, w Jego misterium cierpienia i odkupieńczej 
śmierci. 

O tym pisze św. Paweł w Liście do Kolosan (Kol 1,24 - 2,3). 
Pisze, że raduje się, bo cierpi za nich i jest to z jego strony dopeł-
nienie udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała - czyli dla dobra Ko-
ścioła. I stał się sługą zleconego mu wobec nich - Kolosan- Boże-
go włodarstwa, aby się wypełniło posłannictwo głoszenia Słowa 
Bożego. Nazywa to święty apostoł tajemnicą ukrytą od wieków i 
pokojem, która w tym czasie - przyjścia Zbawiciela - została obja-
wiona świętym. Tą tajemnicą jest Chrystus i nadzieja nasza. 

O tym Chrystusie, który jest tajemnicą zbawienia mówi 
Ewangelia z tego dnia (Łk 6-11) opisująca wydarzenie w synago-
dze, kiedy Chrystus nauczał, a potem uzdrowił człowieka, który 
miał uschłą rękę. Nie podobało się to faryzeuszom, że w szabat 
uzdrawia. A On zapytał ich, czy wolno w szabat dobrze czynić, 
czy źle czynić. To uzdrowienie wywołało w nich szał, bo nie 
mogli zrozumieć tej nowej tajemnicy zbawienia czyli przyjścia 
Chrystusa. 

Nigdy nie znajdzie prawdy ten, kto nie idzie drogą krzyża i 
ofiary. 

 

12 września – Wtorek 

Z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani w chrzcie, ale też z 
Chrystusem zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, 
który Chrystusa wskrzesił. 

W Ewangelii św. Łukasza (Łk 6, 12-19) jest opis wyboru 
apostołów. Po całonocnej modlitwie na górze Chrystus wybrał 
dwunastu, których nazwał apostołami. A potem zszedł z nimi na 
dół, zatrzymał się na równinie, nauczał i uzdrawiał tych, którzy 
się wokół Niego zebrali. 

Chrystus ustanawiając swoich apostołów dał im władze, aby 
chrzcili, uzdrawiali, budowali Jego Kościół. O tym, jak budować 
ten Kościół, mówi pierwsze czytanie z Listu św. Pawła do Kolo-
san (Kol 2, 6-15). Mówi apostoł: Jak przyjęliście naukę o Jezusie 
Chrystusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego 
korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze 
pełni wdzięczności, bacząc, by ktoś was nie zagarnął w niewolę 
oszustwem ludzkiego myślenia i ludzkiej tylko tradycji, budując 
na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Bo tylko w Chrystusie 
mieszka cała Pełnia: Bóstwo  na sposób ciała.

Nauka o Chrystusie Jezusie nie jest tylko wiedzą czy in-
strukcją postępowania, ale jest mocą pochodzącą od Boga, któ-
ra umarłych na skutek występków przywraca do życia, darując 
grzechy. 

 

13 września – Środa 

Nowe życie w Chrystusie, którego mamy szukać w górze, nie 
na ziemi, bo nowe życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. 

Tak pisze o tym św. Paweł Apostoł w Liście do Kolosan (Kol 
3,1-11). Mówi: Zadajcie śmierć temu, co przyziemne w waszych 
członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chci-
wości. To wszystko jest bałwochwalstwem, z powodu którego nad-
chodzi gniew Boży. Trzeba to wszystko odrzucić. Odrzucić gniew, 
zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę, okłamywanie 
się, a przyoblec nowego człowieka, który wciąż się odnawia ku 
głębszemu poznaniu Boga; u którego nie ma ani Greka, ani Żyda; 
obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, 
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Przybliżeniem tego obrazu jest Ewangelia (Łk 6,20-26). W 
tym fragmencie jest opis, jak Chrystus po wybraniu dwunastu 
apostołów, do zgromadzonych tłumów, które Go odnalazły po-
wiedział błogosławieństwa czyli wytłumaczył, kim są ci, którzy 
się Bogu podobają. Wymienił ubogich w duchu, głodujących, 
płaczących, odrzuconych przez ludzi. To są znaki, że ci, którzy 
tak postępują, Bogu się podobają. Równocześnie wypowiedział 
„biada!”, mając na myśli tych, którzy Bogu się nie podobają. 
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PRZY STOLE  NA  PLEBANII 
Przeciw sobie, czy razem

Powiedział: biada bogaczom, biada sytym, biada tym, którzy się 
teraz śmieją i biada tym, których ludzie chwalą, bo znaczy to, że 
ich życie jest fałszywe. 

Błogosławieni, którzy idą Bożymi ścieżkami, podążają 
za Chrystusem, a przeklęci i odrzuceni będą ci, którzy mają 
własne drogi prowadzące donikąd, do zatracenia, odrzucający 
pomoc Bożą. 

14 września – Czwartek - Podwyższenie 
Krzyża Świętego

Wąż z brązu, którego na wysokim palu według Bożego po-
lecenia umieścił Mojżesz, stał się znakiem ocalenia dla wszyst-
kich ukąszonych przez węże. 

Właśnie ta plaga węży została zesłana przez Boga na buntują-
cych się Izraelitów (Lb 21,4b-9). Wielka ich liczba zmarła. Prosili 
Mojżesza, by się wstawił za nimi u Boga, a Bóg kazał umieścić 
tego węża miedzianego na wysokim palu i każdy, kto na niego 
spojrzał, pozostawał przy życiu. 

To wydarzenie z pustyni było alegorią w stosunku do odku-
pieńczej śmierci Jezusa na krzyżu. Powiedział Jezus do Nikode-
ma: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne (J 3,13-17). Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Po to bowiem Bóg posłał 
swego Syna na świat, by został on przez Niego zbawiony. 

Krzyż jest narzędziem zbawienia. Na krzyżu złożona przez 
Chrystusa ofiara otworzyła nowe życie dla ludzkości. Życie w 
Bogu i dla Niego. 

15 września – Piątek - Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej

Gdy Chrystus wykonał wszystko, co Ojciec postanowił, stał 
się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go 
słuchają. 

O tym mowa w pierwszym czytaniu w Liście do Hebrajczy-
ków (Hbr 5,7-9). Pisze autor, że Chrystus podczas życia na ziemi z 

wołaniem i płaczem prosił Ojca, aby Go wybawił od śmierci. Zo-
stał wysłuchany dzięki uległości. A to, co wycierpiał, nauczyło Go 
posłuszeństwa. a przez to, co wykonał, stał się sprawcą zbawienia 
wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. 

Natomiast Ewangelia ( Łk 2, 33-35) to przepowiednia Syme-
ona. Kiedy Rodzice przedstawili Dziecię Jezus w świątyni i zjawił 
się tam Symeon przysłany przez Ducha Świętego, powiedział do 
Maryi, Matki Jezusa, wskazując na Jezusa: Oto Ten przeznaczony 
jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą. 

Słowa skierowane do Maryi: A Twoją duszę miecz prze-
niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oznacza to, że 
Maryja razem z Jezusem współcierpiała i ze ofiara Jej życia była 
złączona z ofiarą Syna - Jezusa Chrystusa.

 

 16 września – Sobota 

Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, za co niech 
będzie Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. 

Takie jest pouczenie i zachęta św. Pawła Apostoła (1 Tm 1,15-
17). W Liście do Tymoteusza wyznaje Paweł, że jest jednym z 
pierwszych wśród tych, którzy dostąpili miłosierdzia i że w nim 
Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, 
którzy w Niego będą wierzyć dla życia wiecznego. I dodaje, że 
Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu same-
mu - cześć i chwała na wieki wieków! Amen.

Natomiast Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 6,43-49) mówi o 
dobrych i złych owocach ludzkich serc, ludzkiego życia, ludzkich 
decyzji i postanowień. Powiedział Chrystus do uczniów: Nie jest 
dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem 
to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde 
drzewo. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydoby-
wa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo też 
i z obfitości serca mówią jego usta. I ostrzega nas Pan, byśmy nie 
wołali do Niego: Panie, Panie, a równocześnie czynili zło, odrzu-
cali jego naukę i napomnienia. Bo takie postępowanie jest jak bu-
dowanie domu bez fundamentów. Taki dom nie może się ostać, 
musi runąć w chwili próby. 

Dobre i złe drzewo. Dobra i zła budowa. Dobre i złe życie. 
Dobre i złe postępowanie. To jest nasz sąd. To jest życie albo 
śmierć. 

Pani gospodyni – W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus po-
wiedział, że jeżeli brat zgrzeszy przeciwko mnie, to mam go 
upomnieć, a jeżeli nie posłucha mnie to mam iść na skargę do 
księdza. Ja to tak rozumiem, ale najbardziej mnie ciekawi, co to 
znaczy zgrzeszyć przeciwko mnie, bo wiem co znaczy zgrzeszyć 
przeciwko Bogu, ale nie wiem co znaczy zgrzeszyć przeciwko 
mnie.

 Ks. wikariusz - Znowu coś pani Maria wymyśliła, czy ktoś 
pani nie pomaga, czy to nie są takie damskie prowokacje, nie 

wiem, ale przyznam, że pytanie nie jest takie głupie i odpowie-
dzi mogą być ciekawe, bo rzeczywiście co innego jest zgrzeszyć 
przeciwko Bogu, a co innego przeciwko swojemu bratu. Tu, z tym 
słowem, brat musi być pewne wyjaśnienie, bo tu nie chodzi o bra-
ta w ścisłym znaczeniu, takim rodzinnym, ale o brata w szerszym 
znaczeniu, czyli najpierw takiego człowieka, który należy do 
Kościoła Katolickiego więc jest ochrzczony w imię Trójcy Prze-
najświętszej w tym Kościele, a dalej, ale już inaczej do człowieka 
ochrzczonego, ale nie należącego do Kościoła katolickiego bo jest 
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nam bratem w Chrystusie. A jeszcze inaczej do każdego człowie-
ka, bo wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy mamy Jednego Ojca, 
tego który jest w niebie, który nas stworzył. 

Ks. proboszcz - Co to znaczy zgrzeszyć przeciwko „bratu” to z 
jednej strony bardzo proste, a drugiej jednak skomplikowane, bo 
grzeszy się zasadniczo przeciwko Bogu, jednak 

On dał nam przykazania, które w większości odnoszą się 
do prawidłowego postępowania między ludźmi, te przykazania 
regulują nasze stosunki społeczne, a stróżem tych przykazań jest 
Bóg, który za dobro wynagradza a zło każe. Tak więc zachowując 
się źle wobec „brata” najpierw obrażamy Boga, przekraczając Jego 
przykazania, a później grzeszymy wobec bliźniego, bo on jest 
przecież przez tego Boga w Trójcy Jedynego chroniony. Najpierw 
obrażamy Boga, bo już nasze zamiary, nasze decyzje ducha i umy-
sły są Bogu wiadome. Powiedział Pan Jezus, że kto pożądliwie 
spojrzy na niewiastę, już dopuścił się cudzołóstwa, a nienawiść 
podpada pod przykazanie „nie zabijaj”. A kiedy złe zamiary 
wprowadzamy w czyn wówczas grzeszymy przeciw bratu. 

Ks. emeryt – Dobrze ks. proboszcz powiedział, że w tym te-
macie jeszcze wiele należałoby wyjaśnić, ale chciałbym zwrócić 
uwagę na jedną sprawę. Chodzi o to, że jak św. Paweł Apostoł 
wyjaśnia ten problem w swoich Listach, grzech jest dopiero wte-
dy, gdy przekracza się( już w myślach), świadomie, wyraźnie i 
dobrowolnie coś przez Boga zakazanego. Ale tu nie chodzi tylko 
o przekroczenie Objawionego Prawa Bożego, ale również Prawa 
Bożego które jest odciśnięte w sercu. Dlatego poganie, którzy 
tego Prawa nie znali, nie byli usprawiedliwieni ze swojego złego 
postępowania, bo to co o Bogu można poznać było przez Boga im 

objawione. „Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty 
– wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stały się widzialne dla 
umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się oni wymówić od 
winy, ponieważ choć Boga poznali , nie oddali Mu czci jako Bogu, 
ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i 
zaćmione zostało ich bezrozumne serce. Tak więc do wszystkich 
odnosi się grzeszenie przeciw Bogu i bliźniemu.

Ks. infułat- Dobrze, ja z kolei chciałbym się odnieść do słów 
z tej niedzielnej Ewangelii, które jak gdyby nie dotyczą tego pro-
blemu o którym mówimy, ale jednak jakoś korelują, bo są jakby 
na przeciwnym biegunie grzechów przeciwko braciom. Chodzi o 
słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów: „Jeżeli dwaj z was na 
ziemi zgodnie o cos prosić będą to wszystkiego użyczy im Mój 
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w 
imię Moje, tam jestem pośród nich”. Te słowa mówią o tym, co 
jest tak bardzo ważne w naszym życiu społecznym, rodzinnym, 
osobistym, w naszym małym działaniu i wielkich sprawach. Nie 
zwalczanie się wzajemne, nie wrogość i czynienie krzywdy, nie 
wojny, kłótnie, walki i nienawiść, ale jedność i to najwspanialsza, 
bo święta, bo w imię Jezusa Chrystusa. Wyobraźmy sobie teraz 
nasze spotkania Eucharystyczne, przecież to nie dwoch, nie dzie-
sięciu, ale pełne kościoły, ale czy zawsze jest tak, że wspólnie o 
coś prosimy, że prosimy z wiarą i szczerze, że nasze modlitwy się 
łączą, że prosimy ze świadomością poddania się woli Bożej, bo 
On zawsze wysłuchuje i daje nam to, o co prosimy tak jak to jest 
dla nas najbardziej korzystne. Zaufajmy Chrystusowi, zaufajmy 
Kościołowi, zaufajmy naszym siostrom i naszym braciom. 

Ks. H. Mlynarczyk
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W 78 rocznicę napaści Niemiec na Polskę w katerze na Wawelu 
została odprawiona Msza święta w intencji Polski i jej obrońców. 
- Krew żołnierzy, ofiary tej tragicznej dla nas II wojny światowej, 
domagają się szacunku, domagają się pamięci, domagają się od-
powiedzialności – mówił w homilii Metropolita krakowski.                

Abp Marek Jędraszewski przytoczył na początku kazania 
fakty historyczne: w czasie II wojny światowej z bronią w ręku 
walczyło 110 milionów żołnierzy a przynajmniej 50 milionów 
zginęło. Polska została zniszczona, zginęło 6 milionów polskich 
obywateli, przeprowadzona została planowa zagłada polskiej 
inteligencji,  Holocaust, a Niemcy próbowali sprowadzić polski 
naród do funkcji niewolniczej. 

Symbolem 1 września 1939 roku stały się: Wieluń – miastecz-
ko zniszczone przez niemieckie bombowce, jak hiszpańska Guer-
nika zbombardowana w 1937 roku, by zastraszyć, sterroryzować 
Polaków oraz żołnierze placówki na Westerplatte broniący się 
bohatersko przez siedem dni. 

Metropolita krakowski przypomniał, że w maju 1939 roku 
Hitler rozkazał dowódcom niemieckiej armii by byli bezlitośni 
i brutalni a ich głównym zadaniem jest zniszczenie Polski. – Te 
słowa przywódcy państwa niemieckiego spotkały się z żywym, 
pozytywnym echem wśród obywateli III Rzeszy, którzy z pychą a 
jednocześnie z poczuciem przynależności do rasy panów patrzyli 
na ludność polską – mówił hierarcha.  

- Brutalność i przemoc powiązana z pychą, nienawiścią i po-
gardą. Zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo taka postawa od-
bija od wartości, w których była kształtowana od wieków chrze-
ścijańska Europa – zwrócił uwagę abp Marek Jędraszewski. - III 
Rzesza, jej obywatele, poczuli się panami Europy. Wszystko inne 
jawiło się jako motłoch, który trzeba 
było za wszelką cenę zniszczyć a czę-
ściowo, jeśli się da, wykorzystać do 
budowania potęgi własnego państwa. 

Gdy mieszkańcy Europy zlek-
ceważyli ostrzeżenie i wezwanie do 
nawrócenia, jakie Matka Boża prze-
kazała dzieciom w  Fatimie, wybuch 
II wojny światowej był nieuchronny. 
W obliczu niemieckiego zagrożenia 
zachodni alianci nie przyszli Polsce 
z odsieczą. - Byliśmy sami walcząc o 
swoją wolność, o swoją tożsamość, o 
swoją duszę chrześcijańską, która nie 
chciała się zgodzić ani z ateistycz-
nym bolszewizmem ani z pogańską 
ideologią hitlerowców.  Zdani wła-
ściwie na Boga i na siebie – mówił 
Metropolita krakowski i nawiązał do 
przypowieści o pannach roztropnych 

Abp Jędraszewski: 

1 września 1939 roku jest wielkim woła-
niem do naszych sumień, które musimy 

usłyszeć
i nieroztropnych, wpisując ją we współczesne realia. 

 - Bo są ludzie, byli i są także dzisiaj, którzy przypominają owe 
nierozsądne panny idące na spotkanie z oblubieńcem, co prawda 
z lampkami oliwnymi ale bez oliwy. Bez myślenia o odpowie-
dzialności, bez wyobraźni, zapatrzone tylko w to co jest teraz, co 
się wydaje bardzo przyjemne. I są owe panny roztropne, które są 
poddawane pokusie by weszły w swoisty układ z nieroztropnymi. 
Ale układ z nieroztropnymi grozi klęską, bo wprawdzie wszystkie 
będą miały oliwę ale nie wystarczy jej oliwy na moment, kiedy 
przyjdzie oblubieniec – nauczał hierarcha. 

Abp Marek Jędraszewski podkreślił, że w wymiarze zbawie-
nia nie można iść na  kompromis ze światem, który chce żyć jedy-
nie półśrodkami i odrzuca myślenie o tym co może go spotkać w 
przyszłości. - To odnosi się także do myślenia o naszej ojczyźnie 
dzisiaj. Dzisiaj, kiedy znowu mamy do czynienia ze światem, któ-
ry w sposób programowy odcina się od Boga, który nie chce pa-
miętać o swoich chrześcijańskich korzeniach, który pragnie żyć 
jedynie chwilą bieżącą – mówił Metropolita krakowski, zauwa-
żając że zanika podział na to co jest dobre i co jest złe. - Traci się 
jednocześnie historyczną pamięć, obraz wyraźnego podziału na 
katów i ofiary. Jakże boleśnie dla nas brzmią dzisiaj te, zapewne 
nieprzypadkowo pojawiające się, publikacje mówiące o polskich 
obozach koncentracyjnych. Jak zaciera się prawdę o II wojnie 
światowej, mówiąc że wszyscy byli jej ofiarami – ubolewał hie-
rarcha dodając - Tym bardziej musimy czuwać nad tym wielkim 
dobrem jakim jest  Rzeczpospolita, nasze wspólne dobro.

-Krew żołnierzy, przerwane gwałtownie życie ludności cy-
wilnej we wrześniu 1939 roku, potem kolejne ofiary tej tragicznej 
dla nas II wojny światowej, domagają się szacunku, domagają się 
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pamięci, domagają się odpowiedzialności. Oni oddawali swoje 
życie za Polskę i ich śmierć jest dla nas dzisiaj, musi być dla nas 
dzisiaj wyraźnym wołaniem zwróconym do naszych sumień: 
– Co czynicie dla Polski? Czy jest dla was dobrem? Czy jesteście 
gotowi się dla tego dobra poświęcić? – stawiał ważne pytania abp 
Marek Jędraszewski. 

-Największą tragedią naszą byłoby zapomnienie i lekceważe-
nie tej ofiary, która była składana przez tylu Polaków, począwszy 
od owego tragicznego ranka 1 września 1939 roku. Stąd nasza 
dzisiejsza modlitwa za Polskę, za Polskę i jej bohaterów, jej obroń-
ców od pierwszych chwil II wojny światowej. To modlitwa także 

za nas, o naszą pamięć i konieczność naszej odpowiedzialności 
za ojczyznę. To także modlitwa za tych, którzy są i powinni być 
odpowiedzialni, za przyszłość naszego kraju. Za pokój, za spra-
wiedliwość, za poczucie bezpieczeństwa – mówił hierarcha.

- 1 września 1939 roku jest wielkim wołaniem do naszych 
sumień, wołaniem które musimy, każda i każdy z nas, usłyszeć 
– zakończył Metropolita krakowski.

 (Tekst: A. Stawiarski | archidiecezja krakowska)

Na inaugurację nowego roku szkolnego w Filharmonii 
krakowskiej odbyły się, 30 sierpnia, Archidiecezjalne Spotkania 
Katechetyczne. Z katechetami, zarówno duchownymi jak i 
świeckim spotkał się abp Marek Jędraszewski i krakowscy 
biskupi. - Szkoła jest tym miejscem, gdzie dzisiaj toczy się batalia 
o przyszłość młodych ludzi, kim oni będą, jaki będzie Kościół 
w Polsce, jaka będzie Polska, jaka będzie Europa - mówił do 
prowadzących lekcje religii w szkołach Metropolita krakowski. 

Msza święta dla katechetów została odprawiona w kolegiacie 
św. Anny, gdzie znajduje się grób św. Jana z Kęt, patrona nauczy-
cieli i młodzieży. Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię 
abp Marek Jędraszewski.

W kazaniu skierowanym do nauczających w szkołach religii 
Metropolita krakowski odniósł się do czytań mszalnych. Fary-
zeuszom, których świat był pełen obłudy i nieprawości zostali 
przeciwstawieni zwiastuni Dobrej Nowiny. - W ich postawie 
widać zakotwiczenie w samym Bogu. Bóg ich powołał i w imieniu 
Boga głoszą Ewangelię. I nie zważają przy tym na względy ludzkie 
- głoszą prawdę, tę którą otrzymali od Boga - objaśniał hierarcha 
dodając kolejną cechę nauczania apostołów: „umiłowanie tych, 
do których idą z Dobrą Nowiną”.

 - Właściwie te słowa z 1 Listu do Tesaloniczan są opisem nie 
tylko apostołów tamtych pierwszych dziesięcioleci Kościoła, to 
charakterystyka tych, którzy także dzisiaj muszą iść do świata tak 
jak oni, z posługą Ewangelii. Głosić obiektywną prawdę i jedno-
cześnie kochać tych, do których zwracają się ze słowami Prawdy. 
I czynić to z prawdziwą miłością, wiedząc że w jakiejś mierze - na 
wzór św. Pawła - rodzą nowych ludzi dla Królestwa Bożego. Dla 
chwały bożej... Jakżeż wyrazisty opis współczesnego katechety! 
To ich zapał, ich oddanie, ich bezinteresowność są wzorem po-
stępowania dla katechetów dzisiaj, współczesnego Kościoła. Nie-
zależnie jaka cenę przyszło by za to płacić - podkreślił abp Marek 
Jędraszewski.

 Metropolita krakowski prosił katechetów by szczególnie 
przejęli się słowami adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium 
papieża Franciszka, w której Ojciec święty zwraca uwagę na nie-
bezpieczeństwa grożące sługom głoszenia Ewangelii współcze-
snemu światu. „W czasie gdy bardziej potrzebujemy misyjnego 
dynamizmu, przynoszącego sól i światło, wielu świeckich boi 
się, że ktoś zaprosi ich do podjęcia zadania apostolskiego, więc 
starają się uciec od wszelkiego zaangażowania, które mogłoby 
ich pozbawić wolnego czasu. (...) osoby te odczuwają stanowczą 
potrzebę zachowania swojej przestrzeni autonomii, tak jakby 
zadanie ewangelizacji było niebezpieczną trucizną, a nie radosną 
odpowiedzią na miłość Boga, który wzywa nas do misji i czyni 
nas osobami spełnionymi i przynoszącymi owoce”. - Ewangeli-

Spotkania katechetyczne:
zacja jako niebezpieczna trucizna dla człowieka, który powinien 
dać coś więcej z siebie niż tylko wykonać to, za co mu płacą. Da-
nie siebie całkowicie dla drugich jest warunkiem spełnienia się. 
To jest warunkiem spełnienia siebie a nie kurczowe poszukiwanie 
przestrzeni wolnego czasu dla siebie - komentował hierarcha. 

Papież Franciszek przestrzegał ponadto przed „szarym 
pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym pozornie 
wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości 
wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę” i „rozwija się 
psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w 
muzealne mumie. Rozczarowani rzeczywistością, Kościołem 
lub samymi sobą, przeżywają nieustanną pokusę przywiązania 
do słodkawego smutku bez nadziei, który opanowuje serce jako 
«najtęższy z eliksirów złego ducha»”.

Abp Marek Jędraszewski podkreślił, że jest świadomy tego, że 
zagrożeń jest wiele i pokus by powiedzieć „dość”, aż nadto. - Cią-
głe znużenie i wysiłek pracy na ugorze. Można się rzeczywiście 
poddać i stać się ową żywą mumią, i żyć psychologią grobu ale 
przecież świadek Ewangelii nie jest świadkiem grobu ale zmar-
twychwstania. Jest świadkiem pustego grobu, który daje nadzieję 
na życie wieczne dla wszystkich. Mimo cierpień, mimo tego „cią-
gle na nowo” i „ciągle pod górę”, i ciągle wbrew nurtom tego świa-
ta. Ale iść ciągle pod prąd, ciągle zaczynać na nowo i czynić to w 
duchu radości, to znaczy być prawdziwie apostołem, zwiastunem 
tej radości, którą nam przynosi zmartwychwstały Pan. Łatwe to 
wszystko? - zadał pytanie hierarcha i sam na nie odpowiedział: 
- Nie, to jest trudne!

 - Dlatego trzeba nam, ciągle na nowo, wołać o moce Ducha 
świętego. Czynić to także za przyczyną naszych wielkich świę-
tych: Jana z Kęt i Jana Pawła II, by wstawiał się za nami, by uczył 
nas każdego dnia aby się nie lękać, aby odkrywać Chrystusa jako 
klucz fundamentalny i ostateczny tego, kim jesteśmy i tego, do 
czego jesteśmy przeznaczeni. I tego, co w imię Chrystusa mamy 
głosić całemu światu - zakończył Metropolita krakowski.

 Metropolita krakowski do katechetów: „Pracę z rodzicami 
traktujcie jako początek odbudowywania rzetelnej katechezy w 
szkole”.

Część organizacyjna Archidiecezjalnych Spotkań Kateche-
tycznych odbyła się w sali Filharmonii krakowskiej, a prowadził 
je ks. Andrzej Kielian, nowy dyrektor Wydziału Katechetyczne-
go.

Gościem spotkania była Barbara Nowak, Małopolski Kurator 
Oświaty, która mówiła do katechetów: - Jesteście gwarancją, że 
w szkole nie zapomnimy o tym, co najważniejsze. Nauka religii 
przypomina nam cały czas gdzie są nasze korzenie i choć wielu 
się to nie podoba, to na naszych sztandarach, w niemal każdej 
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szkole, jest zapis najważniejszego dla nas przekazu: Bóg-Honor-
Ojczyzna. Tak mamy wychowywać nasze dzieci i proszę z tego 
nie rezygnować.

W wygłoszonym wykładzie abp Marek Jędraszewski przy-
pomniał ataki kierowane przeciwko nauce religii w szkołach. 
- Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to niczym nowym, 
gdy się spojrzy na procesy, które dzieją się w Europie od czasów 
Oświecenia - mówił hierarcha przywołując wizję wychowania 
człowieka jaką przedstawił Jean-Jacques Rousseau, Karola Mark-
sa, który w XIX wieku określił religię jako opium dla ludu i ide-
ologów rewolucji 1968 roku, którzy żądali usunięcia religii z życia 
publicznego przez wyrugowanie jej z instytucji.

- Nie dziwmy się, że mamy do czynienia z hasłami poprawności 
politycznej, kultu przyjemności i życia „tylko dzisiaj”, świadomie 
odcina się przeszłość, zwłaszcza pamięć historyczną, nie chce 
się myśleć o odpowiedzialności, o tym co będzie jutro. Coraz 
większy stopień przesycenia kultury seksem, relatywizm moralny 
- hasło „Róbta co chce ta”. To co Benedykt XVI nazwał dyktaturą 
relatywizmu i co wsącza się poprzez ideologię gender - wskazał na 
współczesne zagrożenia Metropolita krakowski.

 Jednak Polacy odrzucili próbę zmian. W ustawie o systemie 
oświaty, w preambule, znajduje się zdanie: „Nauczanie i wycho-
wanie respektując chrześcijański system wartości za podstawę 
przyjmuje uniwersalne zasady etyki”. Daje to podstawę prawną, 
do czego katecheci są w swojej pracy w szkole zobowiązani. - Do 
jakich wartości się odwoływać, jakie społeczeństwo dzisiaj i ju-
tra tworzyć - przypomniał abp Marek Jędraszewski i przywołał 
homilię Jana Pawła II wygłoszoną 2 czerwca 1979 roku na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie. „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa 
- to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rze-
czywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można 
do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może 
siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozu-
mieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie 

jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego 
wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa” - mówił papież podczas 
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.

- Polak nie zrozumie siebie, bez chrześcijaństwa, bez Chrystu-
sa, nawet jeśli będzie od niego się odżegnywał. Ten rdzeń rozu-
mienia siebie, ten podstawowy klucz, którym jest Chrystus musi 
być w centrum waszego myślenia za każdym razem - zwrócił się 
do katechetów Metropolita krakowski - kiedy będziecie wchodzi-
li do szkoły, aby dawać świadectwo prawdzie - waszą postawą, 
swoim zachowaniem, swoim strojem, swoim odniesieniem się nie 
tylko do uczniów, ale także do grona pedagogicznego, dyrekcji.

- Niezależnie od wszystkich trudności, jakie są, i niezależnie 
od tego, że wasi wychowankowie są częstokroć bardzo poranieni, 
przychodzą z różnych domów z bagażem, niekiedy, tragicznych 
doświadczeń. Ale we wszystkich nich jest pragnienie dobra, każ-
dy chce być szczęśliwy, i każdy chce być dobry. Na te głębokie 
rany jedyną odpowiedzią jest Jezus Chrystus, nikt inny. Szkoła 
jest tym szczególnym miejscem, gdzie dzisiaj toczy się batalia o 
przyszłość tych młodych ludzi, kim oni będą, jaki będzie Kościół 
w Polsce, jaka będzie Polska, jaka będzie Europa - mówił abp Ma-
rek Jędraszewski.

Metropolita krakowski przytoczył wyniki badań CBOS-u z 
roku 2013, z których wynika, że nastąpił spadek liczby młodzieży 
szkół ponad gimnazjalnych uważających się za osoby wierzące, 
zmniejszyła się liczba młodzieży regularnie uczęszczającej na 
Mszę świętą, a także liczba uczniów uczęszczający na lekcje reli-
gii. - Jeżeli nie ma praktyki życia religijnego w domu i w kościele, 
to także załamuje się frekwencja, gdy chodzi o lekcje religii. Ta 
ścisła zależność między praktykowaniem życia religijnego w 
domu, a tym co się dzieje w szkołach, jeśli chodzi o lekcje religii, 
każe nam z ogromną uwagą spojrzeć na to jak wygląda praca 
duszpasterska w parafiach. Tu coś zaczyna bardzo niebezpiecznie 
pękać - ostrzegał Metropolita krakowski.
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Pytania do Ewangelii 

1. Co poleca Jezus, gdy brat 
zgrzeszy przeciwko nam? 

2. Co należy zrobić, jeśli nie po-
słucha? 

3. Kiedy Jezus jest wśród nas? 

JASNA JUTRZENKO KRAJU 
PÓŁNOCNEGO (do św. Stan. Kostki)

Jasna Jutrzenko Kraju północnego, — Drogi 
klejnocie Narodu naszego. - Bądź Stanisławie, 
bądź Stanisławie
mile pozdrowiony. — Młodzieńcze święty, 
Młodzieńcze święty, bądź błogosławiony.
Kochanie Boga, w Trójcy Jedynego, — Pociecho 
Matki Króla Niebieskiego, — Spraw, o co proszę, 
aby serce moje — Pragnęło Boga zawsze, jako 
Twoje.
Miłością pałasz Boga Wszechmocnego, — 
Użycz nam iskry ognia zbawiennego; — Niechaj 
w nas płonie i serca rozpali, — Abyśmy Boga z 
całych sił kochali.
 Tyś Boże Dziecię na ręku piastował, — A z rąk 
Aniołów Komunię przyjmował, — Przez radość 
wielką, co spotkała ciebie, — Spraw, byśmy 
Boga oglądali w niebie. Św. Stanisław Kostka - 18 września

Niedaleko Przasnysza na pięknym Mazowszu leży wieś Rost- 
ków. Tu w grudniu 1550 roku urodził się Stanisław. Rodzice jego 
to Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich z 
Drobina. Oprócz Stanisława wychowali oni jeszcze trzech synów 
i dwie córki. Atmosfera w domu Kostków była bardzo religijna, 
a dzieciom stawiano duże wymagania. W tym czasie zamożni 
rodzice wysyłali swoje dzieci na naukę poza granicę Polski. Tak 
uczynili i Kostkowie wysyłając Stanisława i starszego Pawła do 
Wiednia, gdzie młodzieńcy kształcili się w kolegium jezuickim.

Stanisław początkowo miał trudności w nauce, gdyż brako-
wało mu dobrego przygotowania, ale wkrótce był już jednym z 
najlepszych uczniów. Wyróżniał się nie tylko wiedzą, ale i poboż-
nością. Modlił się w domu. nawiedzał kościoły, śpiewał godzinki, 
odmawiał różaniec. Nie brał udziału w studenckich zabawach i 
rozrywkach. Paweł i koledzy ze stancji dokuczali „gorliwemu 
jezuicie”, a nawet obdzielali go szturchańcami.

W czasie ciężkiej choroby wyprosił Stanisław Komunię. 
Przyniosła mu ją św. Barbara w asyście Aniołów, a Matka Boża, 
która się ukazała chłopcu, poleciła mu wstąpić do Jezuitów. 
Wszyscy byli temu przeciwni, dlatego Stanisław uciekł potajem-
nie z Wiednia do Dylingi. Ruszyła pogoń, aby go zawrócić, lecz 
na szczęście bez rezultatu. Stanisław dotarł najpierw do Dylingi 
w Niemczech pokonując 650 km, skąd z listem polecającym od 
świętego Piotra Kanizjusza, z dwoma druhami przeszedł góry 
Alpy i dotarł do Rzymu. Tam święty Franciszek Borgiasz, ów-
czesny generał Jezuitów, przyjął go 28 października 1567 roku do 
nowicjatu. Stanisław był teraz pełen szczęścia. Na początku 1568 
roku złożył zakonne śluby. Krótko był Stanisław na ziemi. Spiesz-
no mu było do większego szczęścia w niebie. Zapisano,

iż sam przepowiedział swoją śmierć, która nastąpiła 15 sierp-
nia 1568 roku we Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 
Świadkowie jego śmierci widzieli promienną twarz Stanisława, 
który mówił, że jest szczęśliwy, bo sama Matka Boża z orszakiem 
dziewic przychodzi po niego. Ciało świętego Stanisława spoczy-
wa w Rzymie w kościele świętego Andrzeja na Kwirynale.

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem 
żyć ” (św. Stanisław Kostka)
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-Będą się modlić za prześladowanych chrześcijan
Już od września, w każdą pierwszą środę miesiąca w kościele 

św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie odprawiana bę-
dzie Msza Święta w intencji prześladowanych na całym świecie 
chrześcijan. Do modlitwy są zaproszeni wszyscy chętni miesz-
kańcy Krakowa i okolic.

Pierwsze modlitewne spotkanie odbędzie się już 6 września. 
Rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu o godzinie 
20. Po adoracji, o godzinie 21.37 odprawiona zostanie Msza Świę-
ta. W czasie pierwszego modlitewnego spotkania obecny będzie 
także br. Geogre, franciszkanin z Aleppo. Wygłosi on krótkie 
świadectwo na temat swojej pracy w Syrii.

- Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Krakowa i 
okolic na te Msze Święte. Nasi bracia w wierze potrzebują naszej 
solidarności, również tej wyrażonej w modlitwie, która jest dla 
nich wsparciem w uproszeniu daru męstwa. Chcemy się modlić 
także za tych, którzy prześladują, prosząc Pana Boga o miło-
sierdzie i łaskę opamiętania - mówi ks. Rafał Cya, dyrektor 
krakowskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie”.

Wojna w Syrii trwa ponad 6 lat. W wyniku działań wojennych 
zginęło bądź ucierpiało około 800 tysięcy ludzi. Papieskie Stowa-
rzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” niesie pomoc ofiarom 
wojny i pomaga m.in poprzez odbudowę zniszczonych domów 
chrześcijan, wsparcie finansowe dla kuchni prowadzonej przez 
jezuitów, odbudowę piekarń, sklepów spożywczych i warsztatów 
rzemieślniczych.

- Trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki i Aka-
demii Przyszłości

Aż 13 500 wolontariuszy zamierzają w tym roku zaangażować 
w swoje działania Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości. To 
oferta dla tych, którzy chcą nie tylko pomagać, ale także rozwijać 
się i mieć wpływ na rzeczywistość. By się zgłosić, wystarczy wy-
pełnić formularz na www.superw.pl

Poszukiwane są osoby aktywne i odpowiedzialne, które chcą 
się angażować społecznie, wiek nie ma znaczenia. Wolontariusze 
to zarówno osoby młode, studiujące, jak również osoby o usta-
bilizowanej sytuacji zawodowek. Wolontariat w Paczce wyróżnia 
to, że organizowany dla ludzi, którzy mają mało czasu i lubią go 
dobrze wykorzystywać. Tutaj mają szansę dobrze spożytkować 
swój czas i energię.

Kandydaci mogą się zgłaszać do końca września. Warto się 
jednak spieszyć. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie. By zostać 
wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości 
wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki, 
intuicyjny formularz zgłoszeniowy. Następne kroki to rozmowa i 
jednodniowe wdrożenie. Po nich pozostaje już tylko podjąć decy-
zję i podpisać umowę. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie.

- Srebrny Medal „Cracoviae Merenti” dla o. Kłoczowskiego
Podczas środowej sesji miasta Krakowa radni jednogłośnie 

zdecydowali o przyznaniu ojcu Janowi Andrzejowi Kłoczowskie-
mu OP, wybitnemu duszpasterzowi, teologowi, filozofowi i publi-
cyście, Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti”. To najwyższe od-
znaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek 

Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa.
- Nowy Dom dla matek z dziećmi w archidiecezji krakow-

skiej
Z inicjatywy Sióstr Nazaretanek w Rabce-Zdroju powstaje 

nowy Dom dla matek z dziećmi. W świeżo wyremontowanej 
część klasztoru przygotowano miejsca dla 18 kobiet potrzebują-
cych wsparcia i pomocy oraz ich małych dzieci. Uroczyste otwar-
cie i poświęcenie domu nastąpi 8 września br.

- Otwarciem nowego domu w Rabce, kontynuujemy posługę 
pełnioną przez Siostry Nazaretanki od ponad 40-tu lat w Domu 
Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie. Ten 
pierwszy dom powstał w latach 70-tych z inicjatywy ówczesnego 
metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły - mówi siostra 
Martyna Kuczmarska, jedna z Nazaretanek, które będą posługi-
wały w nowym domu.

- Podczas gdy dom w Krakowie świadczy pomoc kobietom w 
okresie okołoporodowym, w Rabce chcemy stworzyć możliwość 
dłuższego pobytu dla tych matek, które mają trudności z usamo-
dzielnieniem się i wymagają dłuższego czasu wsparcia, by odpo-
wiedzialnie podjąć swoje życie oraz sprostać nowym obowiązkom 
wychowania dzieci. Do Domu w Rabce będą przyjmowane kobie-
ty oczekujące narodzin dzieci oraz matki z dziećmi do lat trzech 
- tłumaczy zakonnica.Nowo powstały dom dla matek z dziećmi 
mieści się w części klasztoru należącego do Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu przy ul. Słonecznej 42 w Rabce-Zdrój. Nazwa 
domu „U Matusi”, nawiązuje do istniejącego kiedyś w budynku 
klasztoru Państwowego Domu Dziecka.

- Postanowiłyśmy zachować tą nazwę, ponieważ wielu Rab-
czan mówi o naszym domu „Matusia”. My odnosimy tą piękną 
nazwę do Najświętszej Maryi Panny. Nie przez przypadek otwar-
cie i poświęcenie domu odbędzie się w Święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, bo to właśnie Jej macierzyńskiej opiece 
chcemy zawierzyć to dzieło, wszystkie matki i dzieci, które będą z 
naszej posługi w tym domu korzystać - mówi siostra Martyna.

-RÓŻANIEC DO GRANIC w Archidiecezji Krakowskiej
W dniu 7 października odbędzie się ogólnopolska inicjatywa 

modlitewna „Różaniec do granic”. Decyzją Metropolity kra-
kowskiego w modlitwę włączą się również wierni archidiecezji 
krakowskiej. 

Zapraszamy wiernych archidiecezji do wspólnej modlitwy 
różańcowej 7 października br. wzdłuż polskiej granicy oraz w 
parafiach i rodzinach!

W czasie Dni Katechetycznych Ksiądz Arcybiskup zachęcił 
również duszpasterzy i katechetów do zaangażowania się w przy-
gotowanie i przeżywanie tej wspólnej modlitwy. 

Na stronie internetowej www.rozaniecdogranic.pl znajduje się 
wykaz „kościołów stacyjnych”, w których rozpocznie się „Róża-
niec do Granic”. Tam również można zgłosić swoje uczestnictwo 
w tym pięknym wydarzeniu wiary.

Gorąco prosimy osoby i grupy, które planują swój udział, aby 
zgłaszały się na stronie internetowej. Osobno zgłaszają się anima-
torzy, którzy są gotowi prowadzić małe grupy modlitewne.

 

Z Życia Archidiecezji
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Wadowice, Parafi a Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:15 
(kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:30, 
18 (V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. prałat Stanisław Jaśkowiec * Wikariusze -  ks. Kazimierz Króżel, ks. Piotr Sałaciak, ks. Jacek Tekiela,  ks. Piotr 
Sobala, wyśw. 1994, wizytator katechetyczny rejonu VI * ks. Jacek Pietruszka - dyrektor Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II W duszpaster-
stwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan Ojca Świętego * Na terenie parafi i mieszka: o. Eugeniusz Chuchro OCD, 
kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Roków (301), 
Wadowice – część (9566) * ODPUST: I - Ofi arowania NMP, niedziela najbliższa 21 listopada, II - MB Nieustającej Pomocy 27 czerwca

Wadowice, Parafi a Świętego Piotra
ADRES : al. MB Fa� mskiej 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 28 88, tel./fax +48 33 873 12 00, www.swpiotr.wadowice.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.–sob. 8 – 9, pon., śr. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 18; Niedziele i święta, 6:45, 8 (kaplica Zawadka), 8:30, 9:30 (kaplica 
Zawadka), 10, 11:30, 13, 16 (IX-VI), 18 Proboszcz: ks. Tadeusz Kasperek, dziekan dekanatu Wadowice Południe, kapelan Ojca Świętego * Wika-
riusze: 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 Kali-
nowskiego

Czyli dożynki obchodzono uroczyście w Rokowie 
w sobotę 26 sierpnia, w uroczystość MB Częstochow-
skiej. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. 
Artur Chrostek, który kilka lat temu był wikariuszem 
w wadowickiej parafi i. W wygłoszonym słowie wiele 
miejsca poświęcił Matce Bożej, nie tylko 
z racji jubileuszu 300 lecia koronacji Jej 
obrazu Jasnogórskiego, ale także z racji 
przywiązania tutejszej społeczności do Ma-
ryi. Jest czczona w naszych kościołach, a 
przede wszystkim w wadowickiej bazylice, 
gdzie również koronował Jej obraz MB Nie-
ustającej Pomocy sam Jan Paweł II. Oto 
treść kazania. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodny Księże Jacku;
Drodzy Starosto i Starościno dożynkowi,
Drodzy Bracia i Siostry!
Z wielką radością odpowiedziałem na zaprosze-

nie, by przybyć tutaj dzisiaj i sprawować Euchary-
styczną Ofi arę w waszej intencji w ten uroczysty i 
wspaniały dzień dziękczynienia. Tym bardziej, że 
jest to dzień, w którym szczególnie Polska, nasza 
ojczyzna przeżywa radość 300-lecia koronacji ob-

Dziękczynienie za plony 
razu Matki Bożej Częstochowskiej, która dokonała się w tym 
wymiarze historycznym jako wydarzenie rangi światowej, bo to 
było pierwsze koronowanie papieskimi koronami obrazu poza 
Watykanem i Rzymem. 8 września 1717 roku na jasnogórskim 
wzgórzu dokonała się rzecz niesłychanie ważna i istotna w tym -

powiedzielibyśmy - zewnętrznym znaku i 
symbolu dokonującej koronacji koronami 
obrazu ikony Matki Bożej. Korony Matki 
Bożej to doświadczenie człowieka, który 
poświęca Jej uwagę i cześć. One były bar-
dzo dawno, bo już praktycznie rzecz bio-
rąc Jan Kazimierz, składając swoje śluby, 
odwoływał się do Niej do jako Królowej 
Polski, a nawet wcześniej próbowano już 
właśnie ustanowić tytuł Królowej Polski 
w tym obrazie odbierającym cześć w całej 
naszej ojczyźnie w znaku tego naszego 
zaufania wobec Niej.

Ten 1717 rok stał się zatem takim sym-
bolicznym aktem koronowania koronami 
papieża Klemensa który przeznaczył na 
ten cel w szczególny sposób również swoje 
klejnoty, częściowo papieskie, do tego 
udekorowania koron takim znakiem uzu-
pełnienia tego obrazu. Popatrzywszy na 
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obraz Matki Bożej, którą możemy zobaczyć 
również tutaj przy ołtarzu głównym, widzi-
my tę postać, która w ikonie częstochow-
skiej ma swój szczególny wymiar. Matka 
Boża w tej postawie zwana jest Przewod-
niczką. Ona prowadzi do Syna. Mając Go 
na lewej ręce, lekko przytulonego do piersi, 
wskazuje prawą ręką Chrystusa, którego 
trzyma w swojej ręce albo zwój Ewangelii, 
albo księgę Pisma świętego. Jak popatrzymy 
na ten obraz, to możemy zobaczyć właśnie 
to najważniejsze zadanie, jakie wypełni-
ła Matka Boża, kiedy powiedziała „tak” 
- „fiat” w momencie Zwiastowania. Ona 
przyjęła Chrystusa, a wraz z Nim przyjęła 
zadanie głoszenia Jego misji w świecie, czyli 
Jego Ewangelii wobec również nas. 

I chociaż Matka Boża - którą otrzyma-
liśmy od Chrystusa na krzyżu w osobie 
Jana Ewangelisty jako Matkę Kościoła - jest 
Matką wszystkich narodów na świecie, to 
w szczególny sposób naród polski dziękuje 
Jej za tę intensywną opiekę, matczyną opiekę i okazywaną nam 
miłość. Kiedy spoglądam w historyczną przeszłość mojego cza-
sowego pobytu w Wadowicach, to właśnie ta maryjna pobożność, 
również tu - w Rokowie, była takim elementem wyróżniającym. 
Oczywiście, Wadowice - Matka Nieustającej Pomocy, również 
ukoronowana w szczególny sposób papieskimi koronami, które 
tutaj zostały stworzone w wadowickim środowisku, jest znakiem 
tego nieustannego czuwania. Ale ta gorąca i pobożna troska 
mieszkańców Rokowa o tę przynależność do orszaku Matki Bo-
żej czy to w pielgrzymkach kalwaryjskich, czy w tych wyprawach 
do Częstochowy jest znakiem tego naszego doświadczenia, tego 
szczególnego umiłowania Tej, która prowadzi nas do swojego 
Syna. 

Dlatego dzisiejsza Ewangelia, która tak bardzo mocno anga-
żuje nas w uroczystość wesela, na którym są obecni Jezus, Matka 
Boża wraz z uczniami, przypomina nam o owocach, które doko-
nuje się jako doświadczenie procesu wegetacyjnego w przyrodzie, 
dzięki którym możemy stworzyć właśnie i wino, i chleb, które są 
potrzebne do sprawowania Najświętszej Ofiary, ale które również 
w tamtych okolicach, w tamtych rejonach geograficznych stano-
wią jeden z podstawowych posiłków, pokarmów życia codzien-
nego. Dlatego dzisiejsze polecenie: -Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie! - które wypowiada Najświętsza Maria wobec sług 
obsługujących weselną uroczystość jest skierowane również do 

nas i nasze postępowanie powinniśmy oceniać przez pryzmat 
wypełnienia tego polecenia.Pragniemy dzisiaj podziękować Panu 
Bogu w szczególny sposób za dar obfitości, jaka przeżywamy w 
tych naszych codziennych relacjach w rodzinach. Pragniemy po-
dziękować za dar obfitości miłości wzajemnie łączącej rodzinę z 
dziećmi, z mężem, z żoną, za dar obfitości życzliwych serc, które 
pomagając sobie nawzajem, podpowiadają to dobro, które wypeł-
niło się również w czasie tej weselnej uczty w Kanie Galilejskiej. I 
dzisiaj, przynosząc tu do ołtarza ten wieniec dożynkowy, dzięku-
jemy za ten dar pracy, która została wykonana i za to wszystko, co 
zostało wypełnione, aby mogły się tu znaleźć te owoce i warzy-
wa, które są symbolem tej codzienności życia człowieka. Do tego 
wszystkiego dołączamy także dziękczynienie za owoce duchowe. 

Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem waszej pracy. 
Nie miałem okazji tutaj być po zakończeniu tych prac i tym bar-
dziej jest przez to dla mnie ten obraz zaskakujący i pozytywny. 
Naprawdę stworzyliście tutaj miejsce, gdzie może się dokonywać 
ta duchowa, pełna maryjnego, wewnętrznego, głębokiego poczu-
cia służby, wypełniona również nadzieją posługa wobec Chrystu-
sa, który niesie Ewangelię w Słowie i w swoim Ciele, które nam 
daje pod postacią chleba. 

Dlatego warto dzisiaj dokonać tego podsumowania w wymia-
rze czasu roku, który mija, jako roku pracy wobec plonów, które 
przynosicie, również w tym plonie duchowym. Ten dar, który 
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składacie jako swoje serce, wypełnione miłością i życzliwością, 
jest świadectwem tego dopełniającego się daru Bożej obecności. 
I tak jak starosta weselny (dzisiaj - myślę - będzie ta możliwość) 
skosztował wody, która stała się winem i powiedział, że było to 
dobre wino, tak w wymiarze doświadczenia naszego ten dar pra-
cy, ten dar czasu, ten czas modlitwy, który ofiarowujecie dzisiaj, 
jest tym dobry darem, który wypełnił w obfitości - jak przemie-
niona w wino woda wypełniła w obfitości stągwie - tę kaplicę, ten 
mały wspólny nasz dom Boży w tym wymiarze bezpośredniego 
uczestnictwa w Kościele. 

Początek znaków, jakie uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej 
był początkiem wobec apostołów i uczniów, którzy byli razem z 
Nim na tym weselu. Nawet do końca pan młody i pani młoda nie 
wiedzieli, co się stało, bo uczynił to w skrytości serca. Ale my z 
radością, opowiadając o tym wydarzeniu, jakim jest przemiana 
naszego życia w historii zbawienia, którą podejmujemy w tym 
naszym dążeniu do wieczności, możemy dać świadectwo właśnie 
o tym wypełnieniu wszystkich poleceń woli Bożej w naszym 
życiu. 

I dlatego to, co powiedział dzisiaj Papież Franciszek do Pola-
ków - że w szczególny sposób wspomina swoją wizytę w sanktu-
arium jasnogórskim, kiedy jego oczy spotkały się z oczyma Matki 

Bożej i zobaczył w tych oczach Matki Bożej właśnie ten wymiar 
omodlonej setkami lat wspólnoty polskich katolików, wierzących, 
którzy przychodzili tam z miłością, dziękować za Jej obecność i 
za Jej opiekę w jasnogórskim obrazie, w częstochowskiej ikonie. 
Powiedział jeszcze, że oto polski naród, Polacy i każdy z nas - on 
również - gdy stanie przed tym obrazem, może się rzeczywiście 
poczuć synem Maryi - tym, który nie jest osamotniony w dzisiej-
szym, bardzo trudnym świecie, który jest pełny ludzkich niedoli. 
Nikt nie jest osamotniony, nie jest sierotą, ale jest tym, którego 
Matka Boża przygarnęła do swego serca. 

Dziękując dzisiaj za tę obfitość plonów, które przedstawiamy 
Panu Bogu przez ręce Matki Bożej również, dziękując za Jej 
obecność, dziękując za 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej 
koronami papieskimi, chcemy wyrazić właśnie naszą ufność w 
polecenie, jakie Ona wydała wtedy w Kanie Galilejskiej sługom, 
a dziś wydaje również nam: -Napełnijcie stągwie wodą - powie-
dział Jezus. A Maryja powiedziała: -Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie! 

I dlatego my róbmy to, do czego wzywa nas Chrystus. Na-
pełnijmy nasze serca miłością i wznieśmy je, wyznając naszą 
wiarę... 

Jako kustosze sanktuarium św. Józefa w Wadowicach, tj. kar-
melici bosi z wadowickiej Górki, przypominmy po wakacjach o 
celebrowanych nabożeństwach i zapraszamy:

- w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, po Mszy św. 18.00, 
mężczyzn pragnących pogłębić swoje życie duchowe w ramach 
grupy „Mężczyźni św. Józefa”;

- we wtorki na Mszę św. zbiorową ku czci św. Rafała Kalinow-
skiego o godz. 18.00 (z odczytywaniem próśb i podziękowań) i na 
spotkania Grupy Modlitwy Karmeli-
tańskiej o godz. 19.30; 

- w  środy o godz. 18.00 na Mszę 
św. ku czci św. Józefa, patrona sanktu-
arium, ofiarowana za dobroczyńców i 
przyjaciół klasztoru, po której ma 
miejsce nabożeństwo z odczytaniem 
próśb i podziękowań; 

- w czwartki o godz. 17.30 na ró-
żaniec w intencji powołań i o godz. 
18.00 na Mszę św. z udziałem Wspól-
noty Odnowy w Duchu Świętym, po 
której trwa godzinna adoracja Najśw. 
Sakramentu;

- w piątki od godz. 15.00 do 18.00  
na adorację Najśw. Sakramentu, roz-
poczynającą się koronką do Miłosier-
dzia Bożego i zwieńczoną celebracją 
Eucharystii (w pierwsze piątki Mszą 
św. zbiorową ku czci Najśw. Serca 
Pana Jezusa).  

- w soboty o godz. 17.30 na nabo-

Karmelici Bosi z wadowickiej 
Górki zapraszają:

żeństwo maryjne z odczytaniem próśb i podziękowań do Matki 
Bożej Szkaplerznej (w pierwsze soboty miesiąca nabożeństwo 
rozpoczyna się o godz.17.00 jako nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi, i po Mszy św. z godz. 18.00 na-
stępuje modlitwa uwielbienia i indywidualne błogosławieństwo 
Najśw. Sakramentem). 

Nadto przypominamy, że świąteczno-niedzielny porządek 
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Mszy św. na Karmelu jest następujący: godziny 6.30, 8.00, 9.30, 
11.00, 12.30 i 18.00 (poprzedzona nieszporami o 17.30). Nato-
miast w dni powszednie Msze św. sprawujemy o: 6.00, 7.00, 8.00 
i 18.00.

W recepcji Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego, także w 
niedziele i święta, można zaopatrzyć się w literaturę religijną, 
zwłaszcza z duchowości karmelitańskiej i maryjnej. Można tez 
przyjąć szkaplerz święty, zgłaszając się w zakrystii lub na furcie 
klasztornej. Zapraszamy!

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

W niedzielę 27 sierpnia u Sióstr Albertynek w 
Wadowicach miała miejsce niecodzienna uroczystość 
103. urodzin Siostry Adaminy Koczur, rodem z Andry-
chowa. Przybyły władze generalne i przedstawicielki 
Zgromadzenia, a także liczni krewni jubilatki. Wszyst-
kich powitała przełożona – Siostra Urszula Zyzak. 
Eucharystię sprawowali kapelani domu zakonnego 
– karmelici bosi: o. Eugeniusz Morawski i o. Szczepan 
Praśkiewicz. Ten ostatni wygłosił tez okolicznościowe 
kazanie, przedstawiając sylwetkę Siostry Adaminy w 
świetle Słowa Bożego. Oto treść kazania:

„O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Albowiem 
od Ciebie Panie i przez Ciebie, i dla Ciebie jest wszystko. Tobie 
chwała na wieki” (Rz 11,33-36).

Te słowa św. Pawła apostoła z listu do Rzymian rozbrzmie-
wają podczas dzisiejszej niedzielnej liturgii, jako drugie czytanie 
mszalne w kościołach całego świata, a nam mogłoby się wyda-
wać, że wybraliśmy je celowo na tę Eucharystię, podczas której 
otaczamy naszą modlitwą drogą nam wszystkim, sędziwą Siostrę 
Adaminę (Marię Koczur), dziękując dobremu Bogu za 103 lata jej 
ofiarnego, pobożnego, przepełnionego modlitwą, pełnego uwiel-
biana Boga i ofiarnej służby bliźnim życia. I 
jakże wypada te słowa Apostoła zestawić ze 
słowami psalmu 54, psalmu, który stwier-
dza, że „Pan podtrzymuje całe nasze życie”, 
tak, bo przecież – jak brzmią tegoż psalmu 
wersety: „Oto mi Bóg dopomaga, Pan pod-
trzymuje me życie; będę Mu chętnie składać 
ofiarę i sławić Jego dobre imię” (Ps 54). Co 
więcej, jakże potrzeba przywołać tu jeszcze 
słowa wypowiedziane przez św. Pawła na 
ateńskim areopagu i przekazane nam w 
„Dziejach Apostolskich” przez św. Łukasza: 
„Bóg, który stworzył świat i wszystko na 
nim się opiera, On, który jest Panem nieba 
i ziemi (…), daje nam wszystkim życie i 
oddech, i wszystko (…) i w Nim żyjemy, po-
ruszamy się i jesteśmy (Dz 17,24-28). Jakże 
więc bardzo trzeba Panu Bogu dziękować! 
Od Niego bowiem – powtórzmy jeszcze 
za apostołem Jakubem, „od Ojca świateł, 
z góry, każde dobro jakie otrzymujemy i 
wszelki dar doskonały zstępuje” (Jk 1, 17).

I dziękujemy dziś Panu Bogu za długie, ponad stuletnie, 
przykładne życie Siostry Adaminy. I wyrażamy to dziękczynie-
nie właśnie i przede wszystkim podczas Eucharystii, wszak ona, 
zgodnie z etymologią greckiego słowa „eucharisteo, eucharistei”, 
jest nade wszystko dziękczynieniem. I cieszymy się wszyscy, z 
czcigodną Siostrą Wikarią Generalną Katarzyną, która przybyła 
z Siostrami Radnymi, z Siostrą Prowincjalną Kamilą, przybyła 
z Siostra Asystentka, z Siostrami, które przyjechały z innych 
domów i z wami, drogie Siostry tej wadowickiej wspólnoty, a 
nadto z Wami, drodzy krewni siostry Adaminy. Jak to pięknie 
powiedziała Siostra Przełożona Urszula na powitanie, wasza dzi-
siejsza tak liczna obecność jest najlepszym dowodem pięknych i 
trwałych więzi rodzinnych, na które zapewne miała wpływ rów-
nież Siostra Adamina. Niech dzień dzisiejszy – jak to powiedziała 
Siostra Przełożona – będzie okazją do tychże więzi pogłębienia.

„O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Albowiem z 
Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na 
wieki”. Tak. Chwała Panu za wszystko, bo jak mawiała św. Teresa 
od Jezusa – wszystko jest łaską (todo es gracia!). Ale długie, po-
nad stuletnie życie Siostry Adaminy jest łaską szczególną. Siostra 
Przełożona pozwoliła mi nieco zapoznać się z kronikarskimi 
zapiskami, notkami z wcześniejszych rocznic urodzinowych i 

U Wadowickich Sióstr Albertynek 
świętowano 103 urodziny Siostry 
Adaminy
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jubileuszy Siostry Adaminy, wszak dziś świętujemy także 80-
lcie życia zakonnego naszej drogiej Jubilatki, i wszędzie, niejako 
refren, powtarzają się świadectwa o Twojej, bardzo droga nam 
wszystkim Solenizantko, o Twojej Siostro Adamino wierności ła-
sce powołania, dyspozycyjności i ofiarności. Już w domu rodzin-
nym, gdy zmarł tato, a zmarł młodo, bo nie doczekał nawet 60-
tki, tak bardzo chciałaś wstąpić do klasztoru, ale opóźniłaś ten 
dzień, by wspomagać schorowaną mamę w wychowaniu młod-
szego rodzeństwa. W klasztorze zaś przodowałaś w gorliwości i 
dyspozycyjności. Były przypadki, że jechałaś – wezwana przez 
Siostrę Starszą – do nowego klasztoru, nie wiedząc, że mianowa-
no cię tam przełożoną, a nadto nie była o tym poinformowana 
– bo poczta zawiodła – twoja poprzedniczka, i – jak czytałem 
w twoim wspomnieniu – humorystycznie napisałaś, „że dwie 
przełożone w jednym domu, to o jedną za dużo”. I z prostotą oraz 
z wrodzoną ci pokorą, pogodnie wycofałaś się. A w iluż to miej-
scach pracowałaś? Najdłużej jednak tutaj, w Wadowicach. Prze-
cież położyłaś fundamenty pod ten dom. Ale gdy budowa była 
już ukierunkowana, zabrano cię stąd do Przemyśla, byś owocnie 
posługiwała i tam, jako przełożona. Po zamknięciu domu prze-
myskiego, w 1992 r. powróciłaś tutaj, ku radości wszystkich i 
jesteś tą naszą radością po dziś dzień! Jakże budujące jest twoje 
osobiste świadectwo rozmodlenia, pogodnego znoszenia cierpień 
i krzyża starości. Ta wierność modlitwie zawsze cię wyróżniała. 
Sama wyznałaś: „Zawsze starałam modlitwy odprawiać, zawsze, 
choć była robota, to po robocie trzeba było nocy zarwać, a modli-
twy trzeba było odprawić. I tak dużo doznałam Opieki Bożej”. 

Tak, doznałaś opieki Bożej! Żyłaś w szkole Ewangelii, reali-
zując charyzmat nakreślony przez Założyciela, św. brata Alberta, 
którego jubileuszowy rok świętujemy, w stulecie jego śmierci, a ty 
jesteś od tych stu lat, jakie od tej śmierci upłynęły o 3 lata starsza. 
Habit przyjęłaś z rąk samej Matki Współzałożycielki, bł. Bernar-

dyny Jabłońskiej. Umiałaś współpracować z łaska Bożą, której 
Pan Jezus obficie ci udzielał, i ta łaska nigdy nie pozostawała w 
Tobie daremną. Promieniowałaś praktyką cnót, a współsiostry, 
zawsze ci wdzięczne, ułożyły nawet taki specyficzny alfabet, 
tytułując go: „Siostra Adamina od „a” do „z”. Niech mi będzie 
wolno go przytoczyć: Ambitna, Bezpośrednia, Cicha, Dyskretna, 
Energii pełna, Fenomenalna, Godna szacunku, Hojna w dobroci, 
Imponująca, Jakże przez  wszystkich podziwiana, Kochająca całą 
Rodzinę, Lubiąca kwiaty, Łagodna, Mądra  życiowo,  Niesamowi-
cie praktyczna, Odpowiedzialna, Prostolinijna, Radosna, Szczera 
jak dziecko, Taktowna, Ujmująca serca innych, Wielkoduszna, 
Zasłużona dla Zgromadzenia i dla Kościoła. Czyż nie wspaniały 
to alfabet? Czyż to nie duchowy, twój, nasza Solenizantko, por-
tret? Można ci tego alfabetu jedynie pozazdrościć.

Dziękujemy wiec dzisiaj z tobą, za to, że – jak sama wyznałaś 
– ustawicznie doznawałaś Bożej opieki, wstawiennictwa Matki 
Bożej i św. Józefa. Ale dziękujemy także i tobie, za to czytelne 
świadectwo twojej wierności. I życzymy ci, i modlimy się o 
to, aby Pan pozwalał ci jeszcze długo być pośród nas i oma-
dlać wszystkie sprawy Kościoła, Ojca Świętego, zgromadzenia 
– zwłaszcza nowych powołań, Ojczyzny, świta, tak bardzo pełne-
go niepokoju, i nas wszystkich, także Karmelu – wszak nasz śp. 
o. Józef Prus, który był twoim wujkiem, ukierunkowywał cię ku 
życiu zakonnemu i stale w nim wspierał. Życzymy ci, aby twoje 
serce długo jeszcze biło z radością; i by każde uderzenie tego ser-
ca powtarzało Panu Jezusowi, za przykładem okrzyku św. Piotra 
z dzisiejszej Ewangelii: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego!”. 
Tak! Ty jesteś, o Panie Jezu, moim wszystkim – wszystko inne 
jest niczym! – jak uczył św. Jan od Krzyża, w którego doktrynie, 
także dzięki przyjaźni ze św. Rafałem Kalinowskim, tak bardzo 
rozmiłowany był br. Albert. Pędź, kochana nasza Solenizatko, 
pędź wzorem św. Pawła: wytężając siły pędź ku wyznaczonej me-

cie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa Cię Chrystusie Jezusie 
(Flp 3, 4b-14), aż do dnia, w 
którym tak jak on – św. Paweł, 
będziesz mogła powiedzieć: „w 
dobrych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłam, wiary ustrze-
głam. Na koniec odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, 
który mi wręczy Pan, sprawie-
dliwy Sędzia w onym dniu” (2 
Tm 4,6).

A my wszyscy, siostry i 
bracia, wynieśmy z tej niedziel-
nej, jubileuszowej Eucharystii 
naukę na nasze dalsze życie, 
że tylko Pan podtrzymuje całe 
nasze życie, tylko Ona nam 
dopomaga (Ps 54), w Nim, ży-
jemy, poruszamy się i jesteśmy 
(Dz 17,24-28), od Niego i przez 
Niego i dla Niego jest wszystko. 
Jemu chwała na wieki” (Rz 
11,33-36). Amen.
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Dzisiaj w naszej archidiecezji odbywa się XXV Pielgrzymka 
Rodzin. Do sanktuarium kalwaryjskiego z różnych stron naszej 
diecezji przybywają ojcowie i matki wraz z dziećmi. Razem. 
W przeszłości, jeszcze za ks. kard. Wojtyły próbowano u nas 
naśladować obyczaj śląski, gdzie w maju przybywają do Piekar 
mężczyźni, a w sierpniu kobiety. Tam to pielgrzymowanie się 
przyjęło. Budzi wielki podziw liczny udział Ślązaków w majowej 
pielgrzymce. U nas ten podział się nie przyjął. Ks. kard. Machar-
ski zadecydował, że lepiej będzie gdy w drugą niedzielę września, 
w okolicy Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, całe 
rodziny będą pielgrzymować do sanktuarium kalwaryjskiego. 
Okazało się, że ta propozycja była strzałem w dziesiątkę. Jeste-
śmy świadkami bardzo licznej krakowskiej pielgrzymki rodzin. 
Jest to fenomen naszej archidiecezjalnej pobożności. Wskazuje 
na wyjątkową potrzebę i wartość modlitwy za rodziny. 

Doświadczamy, jak bardzo ta podstawowa społeczność ludz-
ka doznaje niezwykłego ataku. Szatan przypuścił bezpardonową 
walkę, której celem jest jej zniszczenie. Niejednokrotnie słyszy-
my zdanie, że współczesna rodzina jest w kryzysie. Rodzinę pol-
ską dotknęła choroba. Ma ona niejedno imię. To jest często cały 
zespół moralno-duchowo-materialny zżerający rodzinę. Dobrał 
się też do niej atak ideologiczny. Zniechęcający sceptycyzm do-
pada wielu małżonków. Bezmyślnie powtarzane niejednokrotnie 

zdanie, że dziś nie da się już inaczej żyć. 
Trzeba się poddać. 

W naszej archidiecezji w drugą nie-
dzielę września tysiące rodzin modli się 
do Matki Bożej Kalwaryjskiej za rodziny. 
„Od wszelakich złych przygód, racz wyba-
wiać naszą wspólnotę rodzinną!” –  proszą 
Matkę Bożą.

Czy Pani Kalwaryjska może tych próśb 
nie wysłuchać? Przecież jest czuła i wraż-
liwa na ludzkie biedy i potrzeby. W tej 
wspólnotowej modlitwie kalwaryjskiej jest 
wielka moc. Sam Jezus zapewnia, że gdzie 
jest dwóch albo trzech zgromadzonych w 
imię Moje, tam Ja jestem. W imię Chry-
stusa zebrani pielgrzymi proszą o ratunek 
dla współczesnych rodzin. 

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 pew-
nym 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”.

Często mówimy, że rodzina to domowy Kościół. Z doświad-
czenia wiemy, że kościoły po to są stawiane, żeby służyły różnym 
formom modlitwy. Smutny to widok, kiedy kościół jest opuszczo-
ny przez wiernych, lub jest zamknięty. Wiemy, że niejednokrot-
nie kościoły w krajach zachodnich są opuszczone przez ludzi, bo 
w nich już nie ma modlitwy.  Stają się budynkiem, którego należy 
się pozbyć. Ponieważ każda rodzina jest domowym kościołem, 
dlatego aby była żywa powinna się wspólnie modlić. Nieustan-
nie trzeba wołać: „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie 
pośpiesz ku ratunkowi memu!” Tylko poprzez moc wiary może 
współczesna rodzina przezwyciężyć swoje kryzysy.  

Ks. Infułat

Moja rodzina

Najserdeczniejsze życzenia Imieninowe składają ks. prałatowi Stanisławowi 
Jaśkowcowi, proboszczowi Wadowickiej bazyliki parafianie: dorośli młodzież 
i dzieci, wraz z całym zespołem duszpasterskim. Niech św. Stanisław, patron 
młodzieży i patron Polski, ma księdza w szczególnej opiece, a NMP prowadzi 

pewnymi drogami do Jezusa, swojego Syna. 

Do życzeń dołączają się redaktorzy i czytelnicy Carolusa. 
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W drugiej części kazania, wygłoszonego na nabożeń-
stwie fatimskim, ks. abp Marek Jędraszewski odniósł 
się do postaci św. Brata Alberta, którego rok obcho-
dzimy, a który to święty swoim życiem urzeczywistnił 
Chrystusowe kazanie na Górze. Był dobrym jak chleb, 
co jest również i naszym zadaniem. Oto wspomniany 
fragment słowa. 

I rzeczywiście, ten radykalny przełom w życiu Adama Chmie-
lowskiego się wtedy dokonywał. Ale jakże niezwykłe jest także 
to, co o Adamie Chmielowskim pisali jego przyjaciele z jeszcze 
wcześniejszych lat bohemy monachijskiej, paryskiej, apotem 
warszawskiej. Grono przyjaciół zafascynowanych malarstwem, 
szukających powodzenia i uznania w oczach świata w przypadku 
niektórych, zwłaszcza Józefa Chełmońskiego, uchodzącego za 
najwybitniejszego po Janie Matejce malarza polskiego... W jego 
oczach już wtedy, w tamtych - wydawałoby się - beztroskich 
latach jawił się brat Albert jako człowiek niezwykły. Niezwykły, 
ponieważ porywający swoją szlachetnością, dobrocią i jakimś 
szczególnym zatroskaniem o to, aby prawda Ewangelii ujawniała 
się w tym, co mówił, co czynił, co pragnął wyrazić poprzez swoją 
sztukę malarską. Jest niezwykłą rzeczą, że Józefowi Chełmoń-
skiemu przesłał kiedyś obraz Matki Bożej, a wraz z nim osobisty 
list. I pisał tak do niego: „Posyłam Ci obraz Matki Boskiej, który 
mam po Matce. Powieś go nad łóżkiem, żeby ta dobra Pani, którą 
przedstawia, strzegła Ciebie i Twojego domu”.

Zatroskany o to, aby przyjaciel miał tę świętość, która była 
dla niego rzeczą niezwykle cenną. Zdawał sobie sprawę z tego, że 
Józef Chełmoński, coraz bardziej znajdujący uznanie w oczach 
świata, przez to bogactwo może się zatracić. Dlatego ten obraz 
Matki Boskiej. Skarb, który otrzymał od własnej matki, by go 
strzegła... 

Helena Modrzejewska - najwybitniejsza aktorka, być może 
najpiękniejsza kobieta tamtych czasów, pisała o Chmielowskim 

Brat Albert – wzór cnót chrześci-
jańskich 

tak: „Był on i jest jeszcze, kiedy te słowa piszę, chodzącym wzo-
rem wszystkich cnót chrześcijańskich i głębokiego patriotyzmu. 
Prawie bezcielesny, oddychający poezją, sztuką i miłością bliź-
niego. Natura czysta i nieznająca egoizmu, której dewizą powin-
no być: „Szczęście dla wszystkich, Bogu chwała i sztuce”. 

Modrzejewska miała otrzymać od Chmielowskiego kolejny 
egzemplarz ksiązki wraz z serdecznym listem, w którym powia-
damiał ją o tym, że właśnie wstępuje do zakonu. I tłumaczy jej w 
tym liście rzecz następującą: 

„Wiele myślałem w życiu, kto to jest ta „królowa sztuka” i 
doszedłem do przekonania, że jest to tylko wymysł ludzkiej wy-
obraźni, a raczej straszne widmo, które nam zasłania rzeczywi-
stego Boga. A jeśli w tych dziełach kłaniamy się sobie, to choć to 
nazywa się zwykle kultem dla sztuki, w istocie rzeczy jest tylko 
egoizmem, zamaskowanym, prowadzącym do tego, że człowiek 
ubóstwia siebie samego, a to jest przecież najgłupszy i najpodlej-
szy gatunek bałwochwalstwa”.

Nie dokończył tego listu... Ale wyraził właśnie to, czego nie 
dokończył, w malowaniu obrazu Ecce Homo. Trzeba odrzucić 
pozory dobroci, pozory służenia samemu pięknu; dostrzec w tym 
ukryty egoizm i chęć ubóstwiania siebie. Odrzucić to wszystko 
w imię tego, żeby być jednoznacznym, „tak” dla Chrystusa, od-
rzucającym wszelkie pozory, wszelkie sprawy, które w gruncie 
rzeczy służą nie Bogu i nie drugiemu człowiekowi, ale tylko wła-
snemu egoizmowi. Być jednoznacznym - „tak” wobec Boga - a w 
konsekwencji również wobec drugiego człowieka. A być konse-
kwentnym wobec Boga, to kochać Go, naprawdę, całym sercem, 
ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą i kochać bliźniego to 
naprawdę kochać - jak siebie samego. 

Zatem wyruszył w stronę tego radykalnego „tak!” wobec Boga 
i wobec drugiego człowieka, nakładając habit, opończę albertyń-
ską i dzieląc los z tymi, których świat nie chciał znać, dzieląc z 
nimi los na co dzień, by ich dźwigać na taki poziom ich życia, 
by też oni, każdy z tych nędzarzy i odtrąconych, lekceważonych 

przez świat, by każdy z nich także doszedł do 
momentu, w którym zrozumie: -Ja też mogę 
mówić Bogu moje „tak”! Ja też jestem w stanie, 
choć ubogi jestem i nędzny, być światłością dla 
świata. I być miastem położonym na górze. I 
być solą. Być tym, który temu światu nadaje 
błogosławiony smak...

Tak wydźwignąć człowieka, wznieść go do 
tej godności, by zacząć tak myśleć - nie tylko 
tak myśleć, ale tak żyć... Wielkie dzieło Brata 
Alberta, które w swoim przesłaniu staje się 
naprawdę krystalicznym urzeczywistnianiem 
Chrystusowego kazania na górze. Wspaniałe 
życie, które także nas dzisiaj fascynuje i zachę-
ca do jakże szlachetnej i jakże pięknej rzeczy... 
Być dobrym jak chleb... Dla każdego... Tak do-
brym, tak pokornym i tak cierpliwym, jak jest 
Chleb Eucharystyczny, poprzez który Chrystus 
daje się nam, abyśmy - każda i każdy z nas - ży-
cie mieli. Na wieczność całą.    
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. kan. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * Ks. dr 
Kazimierz Kaczmarczyk - współpracownik ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Tegoroczne Gminne 
Dożynki w sołectwie Ba-
chowice rozpoczęliśmy 
tradycyjnie przemarszem 
z Domu Strażaka do Ko-
ścioła Parafi alnego pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bachowicach. 
Tam w uroczystej konce-
lebrze Księdza Franciszka 
Jeleśniańskiego oraz Księ-
dza Adama Ogiegły Mszę 
Świętą odprawił Ksiądz 
Dziekan Józef Piwowar-
ski. W jej oprawę włączyły 
się Koła Gospodyń Wiej-
skich, Związek Emerytów 
i Rencistów, Orkiestra 
Dęta, poczty sztandarowe 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach. 

Po jej zakończeniu piękny korowód przejechał na stadion 
sportowy, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Tam ofi -
cjalnym przywitaniem gości, którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością rozpoczęliśmy dalsze świętowanie. Miło nam było gościć 

Gminne dożynki 
 Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Lipowa, Miejsce, Półwieś

Rolników z rodzi-
nami, szczególnie 
Starostów Dożynek 
Państwa Grażynę i 
Tadeusza Kurdzielów, 
Mieszkańców naszej 
Gminy oraz przed-
stawicieli władz bądź 
zaprzyjaźnionych in-
stytucji czy fi rm. Byli 
wśród nich: Poseł na 
Sejm RP Pan Marek 
Polak, Ks. Franci-
szek Jeleśniański 
Proboszcz Parafi i w 
Bachowicach, Ksiądz 
Doktor Kazimierz 
Kaczmarczyk, Ksiądz 
Szymon Wróbel Wi-

kariusz Parafi i w Spytkowicach, Starosta Wadowicki Pan Bar-
tosz Kaliński, Wicestarosta Wadowicki Pan Andrzej Górecki, 
Dyrektor Biura Poselskiego Pana Zbigniewa Biernata Pan Piotr 
Polanek, Wójt Gminy Spytkowice z powiatu nowotarskiego Pan 
Ryszard Papanek, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice 

z powiatu nowotarskiego Pan 
Józef Kościelniak oraz delegacja 
z Gminy Spytkowice, Zastępca 
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Wadowicach Pan Robert 
Michna, Radny Powiatowy Pan 
Ryszard Mróz, Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin i Na-
siennictwa w Krakowie Pan An-
drzej Nowak, Kierownik ARiMR 
w Wadowicach Pan Eugeniusz 
Kurdas, Kierownik Wytwórni 
Pasz De Heus Spytkowice Pan 
Zygmunt Kolasa, Prezes Banku 
Spółdzielczego w Brzeźnicy Pani 
Grażyna Ciepły-Gumuła, Prezes 
MSH Wizan Pan Jerzy Chylewski, 
Prezes PSS Społem Pan Zenon 
Szewczyk, Kierownik Posterunku 
Policji w Spytkowicach Pan Miro-
sław Rzońca, Radni Rady Gminy 
Spytkowice, Sekretarz Gminy 
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Spytkowice Pani Anna Przejczowska, Sołtysi wsi z tere-
nu gminy Spytkowice, Dyrektorzy i Kierownicy Gmin-
nych Jednostek Organizacyjnych, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządo-
wych działających na terenie naszej Gminy, sponsorzy, 
przedstawiciele prasy oraz współorganizatorzy: sołtys 
wsi Bachowice oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiej-
skich. Listy gratulacyjne przesłali m.in. Prezydent RP 
Pan Andrzej Duda, Pani Premier Beata Szydło oraz 
Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik. 

Po przywitaniu Starostowie Państwo Grażyna i Ta-
deusz Kurdzielowie złożyli na ręce Wójta Gminy Pana 
Mariusza Krystiana chleb i dary ziemi, równocześnie 
zwracając się z prośbą, aby był on dzielony sprawiedli-
wie. Następnie do wszystkich mieszkańców i rolników 
zwrócił się Wójt Gminy. W swoim przemówieniu na-
wiązał do ważnych wydarzeń oraz inwestycji jakie cią-
gle mają miejsce w naszej gminie oraz życzył wszystkim 
rolnikom i Mieszkańcom Gminy Spytkowice pomyśl-
ności oraz przekazał serdeczne słowa podziękowania. 

Głos zabrali również zaproszeni goście. Byli 
wśród nich m.in.: Poseł na Sejm RP Pan Ma-
rek Polak, który odczytał list od Premiera RP 
Pani Beaty Szydło, Starosta Wadowicki Pan 
Bartosz Kaliński, Dyrektor Biura Poselskiego 
Pana Zbigniewa Biernata Pan Piotr Polanek. 
Na scenie swoje podziękowania przekazali 
również Wójt Gminy Spytkowice (powiat 
nowotarski) Pan Ryszard Papanek oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Spytkowice (powiat 
nowotarski) Pan Józef Kościelniak. 

Po przemówieniach przyszedł czas na 
koncert Gminnej Orkiestry Dętej w trakcie 
którego Panie z KGW oraz ZEiR częstowały 
wszystkich uczestników kwaśnicą. Wszyscy 
mogli się również delektować pysznym cia-
stem ufundowanym przez Piekarnię Maja ze 
Spytkowic oraz Piekarnię WIZAN z Zatora. 

Na honorowym miejscu KGW i ZEiR 
prezentowały owoce swojej ciężkiej pracy 
w postaci pięknych wieńców dożynkowych 
z tegorocznych zbóż, ziół i kwiatów, które 
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wcześniej zostały ocenione przez jury oraz publiczność. Spośród 
prawidłowo wypełnionych kuponów w głosowaniu publiczno-
ści rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez właściciela 
firmy K&K Pana Kamila Bałysa. Natomiast organizacje, które 
wykonały wieńce otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy. 

W dalszej części uroczystości mieliśmy okazję podziwiać 
występy zespołów artystycznych, m.in. zaprzyjaźnionych Górali, 
oraz innych przy których dźwiękach wszyscy świetnie się bawili. 
PZHGP oddział Zator Sekcja Spytkowice, Bachowice zaprezen-
tował nam pokaz lotu gołębi. Natomiast Klub Motocyklowy 
GREY WOLVES pochwalił się swoimi cudnymi pojazdami. 
Bogactwo tradycji regionalnych mogliśmy oglądać na stoiskach 
wystawienniczych Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, 
którzy zaprosili wszystkich chętnych do plecenia wianków do-
żynkowych: zbożowo-kwiatowych oraz do malowania obrazu z 
cyklu Dożynkowe malowanie pod tytułem „Polska łąka kwiet-
na”. Dulowa - Zaginiona Wioska prowadziła interaktywne i 
edukacyjne warsztaty z zielarką oraz zaprezentowała wyroby eko 
drewniane. Pani Zofia Szlachetka prezentowała ręczne robótki, 
które są jej pasją. Gmina Spytkowice, Dolina Karpia, KRUS, 
ARiMR, ODR, MIR, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
zaprezentowały się na stoiskach promocyjnych. Najmłodsi mogli 
natomiast pobawić się w wiosce afrykańskiej, pojeździć ciuchcią 
oraz korzystać z placu zabaw. Stałym wydarzeniem podczas tej 
imprezy jest Bieg Dożynkowy organizowany przez Amator-
ski Klub Sportowy SpytAktiv oraz wiele innych konkursów. 
W trakcie trwania dożynek można było również odwiedzić Mu-
zeum Regionalne. Wieczorem oglądaliśmy pokaz sztucznych 
ogni, który jest stałym punktem tej uroczystości i po raz kolejny 
okazała się strzałem w dziesiątkę. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Mieszkańcom 
za liczny udział w naszym wspólnym święcie. Mogło być ono tak 
wspaniałe także dzięki naszym darczyńcom. Byli nimi: Ośrodek 
Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Karpik” Graboszyce, Wytwórnia 
Pasz De Heus Spytkowice, Firma K&K Kamil Bałys, Bank Spół-
dzielczy w Brzeźnicy, MSH „Wizan” Andrychów, JUS-MAR Jó-
zef Jędrocha, Lewiatan Spytkowice, Piekarnia Maja Spytkowice.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w korowód. 
Wszystkim kierowcom maszyn rolniczych, starych samo-
chodów oraz ich właścicielom Panom: Tadeuszowi Kurdzie-
lowi, Sebastianowi Walkowicz, Henrykowi Wronie, Kon-
radowi Kubarskiemu, Mirosławowi Bałysowi, Marcinowi 
Stańczykowi, Pawłowi Stańczykowi, Adamowi Maślanie.
Tym, którzy prowadzili bryczkę oraz zasiadali w siodle, Wła-
ścicielowi Gospodarstwa Agroturystycznego „Stajnia Grudki”, 
Stadninie Koni „Jowisz” Graboszyce oraz Panom Zbigniewowi 
Listowskiemu, Józefowi Wieczorek, Państwu Alinie i Adamowi 
Sieprawskim oraz Paniom Magdalenie Dębskiej i Agnieszce 
Koji. 

Szczególne podziękowania składamy Starostom Dożynek 
Państwu Grażynie i Tadeuszowi Kurdzielom, sołtysowi wsi Panu 
Marianowi Szewczykowi wraz z Radą Sołecką wsi Bachowice 
oraz Kole Gospodyń Wiejskich w Bachowicach oraz jego Prze-
wodniczącej Pani Lucynie Kozak, organizacjom społecznym z 
terenu Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich: z Bachowic, Miejsca, 
Półwsi, Ryczowa, Spytkowic Związkowi Emerytów i Rencistów 
ze Spytkowic, Ochotniczej Straży Pożarnej, Amatorskiemu Klu-
bowi Sportowemu SpytAktiv ze Spytkowic, Klubowi Motocyklo-
wemu GREY WOLVES. 

(Źródło: www.spytkowice.net.pl)
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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

Przypomniał w kazaniu dożynkowym ks. proboszcz 
Wiesław Widuch. Dożynki są okazją, by się zastanowić 
nad naszym podejściem do darów Bożych, do naszej 
odpowiedzialności za powierzoną nam ziemię. Ale też 
przypominają nam one o celu nadrzędnym, jakim jest 
niebo. Do niego zdążamy. Ziemia to dla nas miejsce 
pobytu czasowego. Więcej o tym w drugiej części sło-
wa. 

Pielęgnujecie ją, uprawiajcie, by mogła wydawać plon dla nas, 
ludzi. To jest powód do dumy i ogromne wyróżnienie. Bo w ten 
sposób wtapiacie się przez swoją pracę w ten pejzaż natury i sta-
jecie się swoistymi kapłanami, pośrednikami pomiędzy niebem 
a ziemią. I dlatego Eucharystia, która oznacza dziękczynienie, 
dzisiaj staje się symbolem wdzięczności za was. Jednocześnie 
Bóg przypomina nam dzisiaj o tej wielkości, odpowiedzialności, 
zaufaniu, jakim nas obdarzył. Bo służba Bogu i ludziom w każ-
dym przypadku to mądre stanie na straży naturalnego porządku 
i czuwanie, by chaos go nie zniszczył, godząc tym samym w 
człowieka.

Bóg daje wzrost, ziemię, daje pogodę. Człowiek ma zadbać o 
to, by wszystko rosło, ale także ma zadbać o swoje zdrowie i siły 
do pracy, a społeczeństwo ma zagwarantować sprawiedliwość i 
warunki do życia. Jeśli każdy 
wywiąże się ze swojej roli i zro-
bi to, co do niego należy, wtedy 
wszyscy będą szczęśliwi. Jeśli 
jednak człowiek uzna siebie 
z absolutnego pana i wyzy-
skiwacza stworzenia, zacznie 
lekceważyć ustanowione przez 
Pana Boga prawa natury i życia, 
to wtedy szybko przyjdzie nam 
płacić za to wysoką cenę. Nie da 
się bowiem żyć i funkcjonować 
wbrew Bożemu prawu. 

Dożynki, które przeżywa-
my, mają nam przypomnieć 
o konieczności szacunku do 
Bożych praw i dla stworzenia 
o obowiązku wdzięczności za 
Boże dary i odpowiedzialno-
ści za wykonywanie swoich 
zadań w świecie. Nowoczesny 
człowiek coraz częściej o tym 
zapomina. Czasem żyje tak, 
jakby Boga nie było... Byłoby 
dobrze, gdybyśmy wszyscy 
chcieli zrozumieć to przesłanie 

Szanujmy prawa Boże 
dożynkowego święta i zawsze o tym pamiętać... 

Ta uroczystość dzisiejsza przypomina nam również, że zie-
mia jest dla nas tylko czasowym miejscem przebywania, a celem 
jest niebo. Dlatego nie wolno nam tak żyć, jakbyśmy nie mieli 
nigdy umrzeć. Trzeba gorąco zawierzyć swoje życie Tej, która 
została Wniebowzięta z ciałem i duszą. A Ona nie zapomni o nas. 
W chwili śmierci pomoże zejść z tego świata w łasce Bożej, aby-
śmy mogli stanąć przed Jej tronem w niebie. Stanąć nie z gołymi 
rękami, ale z naręczem, jak to słyszeliśmy w tym błogosławień-
stwie, naszych dobrych czynów, dobrych uczynków. Bo to się tam 
liczy.

Dziękujmy dziś za te dary i prośmy. Prośmy dobrego Boga, 
by nie brakło ludzi nie brakło im sił do tego, by tę ziemię cią-
gle mogli użytkować na chwałę Bożą. Prośmy dobrego Boga, 
by nie brakło nam nigdy chleba, byśmy nie cierpieli głodu, by 
był pokój, bo najstarsi w tej świątyni nawet, dobrze wiedzą, co 
to znaczył czas wojny, głodu, kiedy nie było chleba, kiedy było 
naprawdę ciężko... Oby nigdy to nas i tych, za których jesteśmy 
odpowiedzialni, nie spotkało. Szanujmy prawa Boże. Szanujmy 
siebie wzajemnie. Szanujmy tę rolę, z której czerpiemy pokarm, a 
będziemy szczęśliwi na wieki. 
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Barwałd  Górny - Parafi a Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998  ODPUST: Miłosierdzia Bożego - II niedziela wielkanocna

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

Tam właśnie mieliśmy okazję go spotkać i z nim 
porozmawiać. Pielgrzymka miała krótki postój w 
Brzeźnicy. O. Mariusz jest kapłanem ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki. Nazywają ich po prostu Ojcami 
Białymi. Co robi obecnie? Czym się zajmuje to Zgro-
madzenie? Na te pytanie udziela odpowiedzi w poniż-
szej części rozmowy. 

-Co Ojciec tu dziś robi?
Idę teraz w pielgrzymce Górali na Jasną Górę. W tej chwili 

jestem mianowany do Polski, aby zajmować się animacją mi-
syjną, powołaniową i żeby być referentem powołaniowym. W 
Lublinie mamy jedyny dom w Polsce i stamtąd przyjechałem, 
by uczestniczyć w tej pielgrzymce. Sam jestem z miejscowości o 
nazwie Ratułów z parafi i Miętustwo. Można zatem powiedzieć, 
że rosłem w cieniu Bachledówki... Urodziłem się w Zakopanem 
w 1975 roku. Moja mama pochodzi z parafi i Miętustwo. Tam 
się wychowywałem i 1995 roku po maturze poszedłem po raz 
pierwszy na pielgrzymkę. Teraz mija tego czasu 22 lata i moją 
osobistą intencją na tej pielgrzymce jest podziękowanie za te 22 
lata. Ta pielgrzymka zamyka jakiś okres w moim życiu. A trzeba 
dodać, że bardzo dobrze zapamiętałem tę pierwszą pielgrzymkę, 
gdyż tytułem, tematem przewodnim była modlitwa o powołania. 
Każda konferencja, każde kazanie było na to ukierunkowane. A 
rok później pojechałem do seminarium Ojców Białych w Lubli-
nie. Już w 1998 wyjechałem z Polski, a rok później do nowicjatu 
w Tanzanii. Następnie był staż (2001-2002) i już do 2006 roku 
uczyłem się teologii w Katolickim Uniwersytecie Wschodniej 
Afryki. W 2006 roku wróciłem do Polski i zostałem wyświęcony 

O. Mariusz na pielgrzymce górali
przez ks. biskupa Józefa Guzdka. Parę miesięcy później trafi łem 
do Algierii. Od 2007 do 2015 roku przebywałem w Algierii. Te-
raz wróciłem, by zająć się pracą formacyjną w naszym domu. 
Drugim celem mojego pobytu jest poszukiwanie kandydatów na 
misjonarzy. 

- Jakimi językami posługują się w swej pracy Ojco-
wie Biali?

- Językami obowiązującymi w naszym zgromadzeniu są fran-
cuski i angielski. Cały nowicjat był po angielsku, staż w języku 
lokalnym - tumbuka. Jako stażysta jeździłem do kaplic dojazdo-
wych, by modlić sie tam ze wspólnotą. To były takie nabożeństwa 
Eucharystyczne, z możliwością przyjęcia Komunii, ale bez kon-
sekracji (takie są możliwości). Teologię studiowałem również po 
angielsku, a dopiero po przyjeździe do Algierii, uczyłem się fran-
cuskiego. W Algierii językiem obowiązującym jest oczywiście 
arabski, ale przebywałem w górach, gdzie mieszka ciągle ludność 
berberyjska - ten lud, z którego wywodzi się św. Monika. Później 
na tych terenach działał również św. Augustyn. Odpowiedzial-
nością tej części Kościoła algierskiego jest kontynuacja tego wiel-
kiego dzieła, które zostało zapoczątkowane tam w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa. A trzeba wspomnieć, że przyłożyło 
do tego rękę przecież wielu świętych, można wspomnieć chociaż 
takich jak: św. Cyprian, święte Felicyta i Perpetua.    

- Czy widzi Ojciec nadzieję na porozumienie z isla-
mem?

-Islam w tej chwili przeżywa kryzys. Ten kryzys kiedyś musi 
się skończyć. Nie wiadomo tylko, czy zanim się skończy, muzuł-
manie znajdą odpowiedź na pytanie, kim tak naprawdę są (a to 
bardzo ważne pytanie tożsamościowe), jak się mają odnaleźć 
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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

w tym zglobalizowanym świecie bez barier. Chrześcijanie już 
przeszli przez ten okres. Musieliśmy znaleźć sobie miejsce w tym 
świecie i koegzystować jakoś z ludźmi, którzy są im obojętni lub 
nawet wrodzy. Natomiast muzułmanie nie mieli tego doświad-
czenia wcześniej. Chrześcijanie nie rozpoczynali z pozycji siły 
i nie byli u władzy ani politycznej, ani ekonomicznej, ale wręcz 
przeciwnie - przez pierwsze wieki byliśmy wspólnotą bardzo 

prześladowaną. Co za tym idzie, mamy teraz specyficzne zaplecze 
duchowe, które pozwala nam przetrwać. Natomiast muzułmanie 
tego nie mają. Nie wiedzą, jak przetrwać w mniejszości bez po-
trzeby ekspansji i dominacji. Jest to dla nich całkowicie nowy 
stan i życzymy sobie, by mieli takich liderów, takie wspólnoty, 
którzy sobie z tymi nowymi warunkami pokojowo poradzą. 

Na czym polega? Komu jest potrzebne? Kto na-
prawdę potrafi pocieszyć? Nad tym określeniem snuje 
refleksję w pierwszej części kazania odpustowego o. 
Izydor Wróbel z Brodów. A czyni to, by wyjaśnić 
piękny tytuł Matki Bożej Pocieszenia, bo w takim jest 
czczona w tutejszej parafii. O. Izydor tłumaczy także 
czym jest pocieszenie – odnosząc się do określenia Du-
cha Świętego jako Pocieszyciela. Pierwsza część słowa 
– poniżej. 

Kochani Siostry i Bracia, 
Czcigodny Księże Proboszczu, Rodaku Józefie,
Wszyscy zgromadzeni tu Parafianie i Goście!
Przychodzimy do Boga, aby nas bronił. Wy, kochani, którzy 

stoicie w mundurach galowych, także bronicie, jesteście do dys-
pozycji. Przy okazji różnych nawałnic, nieszczęść to was wzywa-
my i prosimy o pomoc. Ale wy też - i każdy z nas - macie takie 
sytuacje w życiu, wobec których jesteście bezradni. 

Co znaczy pocieszać? Bo tytuł Matki Bożej, którą czcimy w 
tym obrazie, w tym wizerunku jest przepiękny. Dzisiaj spróbu-
jemy odnaleźć głęboki sens słowa pocieszenie, słowa pociecha. 
Aby zrozumieć bardziej ten tytuł, posłużmy się prawdziwym 
przykładem z życia...

Były dwie koleżanki, które z czasem stały się małymi przy-
jaciółkami. Ich przyjaźń trwała od 
5 do 7 roku życia. Ania i Ela. Ania, 
mając 7 lat, zmarła na raka. Wielka 
strata dla Eli, ale możemy sobie wy-
obrazić, jak wielki był to ból dla ro-
dziców. Przecież to małe dziecko... 
Zdarzyło się w pewien dzień, że Ela 
zniknęła z domu. Mama zaczęła się 
martwić. Wróciła po jakimś czasie. 
Mama spytała: -Gdzie byłaś? Szuka-
łam cię i martwiłam się. -A... Byłam 
u mamy Ani... -A po co tam byłaś? 
-Poszłam, że by ją pocieszyć... -Ty ją 
pocieszałaś? W jaki sposób? - A... 
Usiadłam jej na kolanach i razem z 
nią płakałam... 

-To piękna pociecha - płakać z 
płaczącymi i cieszyć się z cieszący-

mi. To jest wyraz miłości i wielkiego przywiązania do kogoś. 
Usiąść na kolanach... Tak jak tu dziś wiele dzieci siedzi na kola-
nach swych rodziców. Czy wiecie, że to jest obraz naszego życia? 
Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale my też siadamy między 
swymi rodzicami, czyli między Bogiem Ojcem, który nas zrodził, 
dał nam życie (każdemu z nas to Bóg dał życie, podczas gdy ro-
dzice nam je przekazali), który jest dla nas Tatą i między Maryją, 
która jest naszą Mamą. I obyśmy tak czynili nie tylko w niedziele, 
ale świadomie każdego dnia w czasie modlitwy. Bo człowiek chce 
się czuć bezpieczny. Każdy - szuka jakiegoś pocieszenia.  

„Mała Arabka”. Tak jest nazywana błogosławiona Maria 
od Jezusa Ukrzyżowanego. Dziewczyna będąca z pochodzenia 
Arabką, sprzedana (była niewolnicą), a potem wykupiona. W 
końcu przyjęła chrzest i wstąpiła do zakonu. Nazywana jest wła-
śnie Małą Arabką. Pisze tak: -”Apostołowie pozostawali długo 
razem z Jezusem, nie rozumiejąc Go, ale jedna kropla Ciebie wy-
starczyła, aby Go zrozumieli”. Jedna kropla Ciebie... Tak mówi o 
Duchu Świętym. Jedna kropla wystarczyła, aby Boga zrozumieli. 
Tak się pięknie modliła Mała Arabka... 

I tak jest - apostołowie długo chodzili z Jezusem, ale niewie-
le z tego zrozumieli. Zrozumieli dopiero, jak otrzymali Ducha 
Świętego. Szli i oddali życie za Jezusa. 

Duch Święty jest nazywany w Piśmie Świętym Pocieszycielem. 
Ksiądz proboszcz przed chwilą przeczytał fragment Ewangelii wg 
św. Jana. Święty Jan zapisuje słowa Jezusa, który nazywa Ducha 

Świętego Duchem Pocieszycielem. 
Nie jest to zbyt szczęśliwe tłuma-
czenie. Najnowsze tłumaczenie 
Biblii mówi, że Jezus do apostołów 
powiada: -”Poślę wam Parakleta, 
Ducha Prawdy, aby z wami był na 
zawsze”. 

Ktoś powie, że to jeszcze 
bardziej komplikuje sprawę... 
Paraklet to słowo pochodzące z 
greki. Gr. παρακλητος to termin 
sądowniczy, mówiący, że pewna 
osoba będzie obrońcą, adwokatem 
dla człowieka. -Poślę wam Para-
kleta, czyli Obrońcę... Pocieszać to 
znaczy bronić. A przed kim Duch 
Święty będzie nas bronił? Przed 

Pocieszenie 
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nieprzyjacielem. Ale twoim i moim nieprzyjacielem nie jest tata, 
mama, nauczyciel, teściowa, teść i sąsiad. Twoim i moim nie-
przyjacielem jest szatan, jest diabeł. Diabolos oznacza tego, który 
oskarża. Bo o to chodzi - szatan nas oskarża przed Bogiem: -”Wi-
dzisz, jaki jesteś beznadziejny? I tak z ciebie nic nie będzie. Jesteś 
do niczego... A popatrz, jakich ludzi spotykasz... Tak nabroiłeś, 
że jak pójdziesz do spowiedzi, to żaden ksiądz ci takich grzechów 
nie odpuści...”. I tak dalej, i tak dalej... Szatan to ktoś, kto zawsze 
dołuje. Jezus mówi: -Poślę wam innego Pocieszyciela, innego 
obrońcę - Ducha Prawdy. Dlaczego „innego”? Bo sam Jezus jest 

Obrońcą, a obiecuje, że pośle nam jeszcze innego. 
Tym pięknym, wspaniałym Pocieszycielem czyli Obrońcą 

- Parakletem - jest właśnie Duch Prawdy. Dlaczego akurat Duch 
Prawdy? Bo nic nas kochani nigdy nie pocieszy, nawet po stracie 
najbliższych osób, kto nam tylko słodzi, kto mówi same mile 
rzeczy. My wyczuwamy, kiedy ktoś fałszuje prawdę, kiedy ktoś 
kłamie i oszukuje. Potrafi  nas pocieszyć tylko prawda. Ale my się 
jej często boimy. Jak krzyża. Jak cierpienia. Ale tylko prawda jest 
nas w stanie pocieszyć. Nie kłamstwo. Prawda... 

Cdn.

Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafi alnym: sob. 18:00; ndz. 
7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15 PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M., dziekan 
dekanatu Wadowice - Północ * 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

Tę ziemską, która nas urodziła, ale 
przede wszystkim Tę, daną nam przez 
Chrystusa – Matkę Bożą. Warto Ją za-
prosić do swego domu, do swego serca, 
bo Ona najlepiej zatroszczy się o nasze 
sprawy, nasze życie, o naszą przyszłość. 
Jest prawdziwie Matką. Matką na zawsze 
– przypominał w kazaniu ks. Jan Sopicki, 
misjonarz z Brazylii, który przewodniczył 
Sumie odpustowej i wygłosił kazanie ku 
czci MB Częstochowskiej w Choczni Gór-
nej. Oto jego słowo. 

Drodzy Siostry i bracia w Chrystusie!
Obchodzimy tę piękną uroczystość Matki Bo-

żej Częstochowskiej, Patronki naszej wspólnoty 

Jak dobrze mieć Matkę! 
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skupiającej się wokół tego kościoła. Jak to do-
brze jest mieć matkę. Każdy ciągnie do domu, 
by spotkać się z mamą, by być z nią trochę. Im 
ktoś przebywa dalej od rodzinnych stron, od 
domu, tym bardziej odczuwa tęsknotę za domem 
rodzinnym, gdzie jest mama. śpiewamy w jednej 
z piosenek: 

Żeby tak jeszcze raz, ujrzeć ojczysty las,
Pola i łąki.
I do matczynych rąk, przynieść z zielonych 

łąk
Rozkwitłe pąki.
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty,
Stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki...
Znacie ten tekst? Faktycznie, żeby tak jeszcze 

raz móc spotkać się z mamą... Dopóki mama jest 
w domu, klimat jest inny. Ja też teraz jestem w 
domu rodzinnym, nawet brat ze mną przyjechał, 
ale gdy jest mama, gdy żyje mama, stwarza inny, 
niepowtarzalny klimat. To coś wspaniałego. A 
gdy zabraknie mamy, to choć przyjeżdżamy do 
domu i jest niby ten sam, są bracia, siostry, ich 
rodziny, to jednak brak tej osoby, która scala całą rodzinę. W 
wypadku Kościoła mamy Matkę przez cały czas. Nigdy Jej nie 
zabraknie, zawsze będzie z nami. Pan Jezus daje nam swoją Mat-
kę, by była naszą - by się nami opiekowała, by nas wspomagała. 
Zawsze możemy się do niej zwrócić z naszymi prośbami. To jest 
coś wspaniałego. Z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się dziełu 
stworzenia, to zauważymy, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, 
stworzył z miłością. Bo Pan Bóg jest miłością. Ale najwspanial-
szym dziełem Jego rąk jest Matka Boża. Dlatego, że On sam przy-
gotował Matkę dla siebie. On dał Jej najwspanialsze przymioty, 
cechy charakteru i ubogacił Ją swoją łaską. Stad możemy z całą 
pewnością podziwiać Ją - właśnie dlatego, że sam Bóg przygo-
tował Ją na Matkę dla swojego Syna. Każdy z nas, gdyby mógł 
przygotować swoją mamę z wyprzedzeniem, z pewnością dałby 
jej najwspanialsze cechy charaktery i największe łaski, jakie moż-
na udzielić człowiekowi. 

Kiedyś, gdy pracowałem przez 5 lat w Portugalii, przyszła do 
mnie pewna dziewczyna i zapytała: - Dlaczego księża w kościele 
katolickim tak wielu mówią o Matce Bożej, a w samym Piśmie 
świętym poświęca się Jej tak niewiele miejsca? -To zależy od tego, 
jak czytasz Pismo święte - zacząłem tłumaczyć. -Czy czytałaś 
o Arce Przymierza? -Tak. -Wiesz, jaki szacunek mieli Izraelici 
dla Arki Przymierza? - Wiem. Tam była manna, tam była laska 
Mojżesza, tam były tablice z dziesięcioma przykazaniami Boży-
mi. Nikt poza kapłanami nie mógł dotykać Arki Przymierza... 
-Tak. Ale to były tylko symbole Pana Boga i Jego obecności. Arką 
Przymierza Nowego Testamentu jest Matka Najświętsza. Ona w 
swoim łonie nie przechowywała tylko symboli Pana Boga, ale 
Boga żywego. Mając w sobie Boga żywego, jako istota ludzka mo-
gła odpowiedzieć na to wezwanie, na te przymioty, których Pan 
Bóg Jej udzielił. Czy teraz rozumiesz, kim jest Matka Boża? -Tak, 
proszę księdza; teraz rozumiem...

Stąd też mamy tak wielką cześć dla 
Matki Bożej. Zauważcie, że w dzisiejszej 
Ewangelii została zaproszona na wesele. 
To Ona zauważyła, że brakowało wina, 
że rodzina widocznie nie była zbyt bo-
gata i nie wystarczyło tego, co przygo-
towali dla gości przybyłych na wesele. 
To Ona pierwsza zauważyła brak i po-
prosiła Pana Jezusa, by temu zaradził. 
zauważcie, jakie to piękne - prosi swego 
Syna, a On dokonuje cudu przemiany 
wody w wino. To obecność Matki Bożej 
w tym miejscu to sprawiła... 

Święty Jan Paweł II pięknie powie-
dział podczas jednej z wizyt, że Matka 
Boża została zaproszona do naszej pol-
skiej Kany Galilejskiej, która jest w Cze-
stochowie. Iluż ludzi tam przychodzi?! 
Dla iluż ludzi woda cierpienia codzien-
nego życia zamienia się w radość, gdy 
przed Jej ołtarzem, czy na wałach przy 
drodze krzyżowej, czy w jakimkolwiek 
miejscu, gdzie się modlą, uzyskują tyle 
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łask i ponownie to, co jest normalnym życiem, zwykłą codzien-
nością staje się ubogacone łaską przez wstawiennictwo Matki 
Bożej, która jest tam zawsze obecna? 

To wspaniałe, że gdy idziemy do naszych domów rodzinnych, 
to choć naszej rodzonej matki kiedyś tam zabraknie, to Matki 
Bożej nigdy nam nie będzie brakować. Ona przez wszystkie wieki 
zawsze jest razem z nami. Przypomina nam o swej obecności w 
tylu miejscach! 

Od czasu gdy wyjechałem do pracy misyjnej - już 38 lat temu 
- to za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Polski, ważnym dla 
mnie punktem jest odwiedzenie Jasnej Góry. Mogę Jej tam wtedy 
o wszystkim opowiedzieć, o wszystko prosić i odnowić ducha 
misyjnego na kolejne lata pracy. I Ona jest zawsze z nami. 

W pewnej wspólnocie w Amazonii, gdzie pracowałem przez 
5 lat, Indianie mają kaplicę pw. Matki Bożej Róży Mistycznej. 
Mają głęboką wiarę, a Ona się nimi opiekuje. Kiedyś przyszli tam 
protestanci, głosząc słowo Boże. Indianie ich przyjęli i pozwolili 
na działalność ewangelizacyjną. Po pewnym czasie szef tej grupy 
przyszedł do wodza z propozycją, by zbudować drugi kościół. 
Wódz odpowiedział: -Mamy już kościół. Matka Boża już wśród 
nas jest. Możecie głosić, co chcecie, ale kolejnego kościoła zbudo-
wać nie pozwalam. I przegonił ich... Tak rozwiązał sprawę, gdy 
chciano podzielić tę wspólnotę i zabronić w swym kościele kultu 
Matki Bożej, której nie uznają. 

Ta obecność Matki Bożej dopomaga im w przezwyciężaniu 
codziennych trudności. Można by wiele o tym mówić. Tam, 
gdzie brakuje lekarza; tam gdzie na przykład do kaplicy misyjnej 
trzeba podróżować barką misyjną przez 4 dni, do kogo można 
zwrócić się o pomoc? Przede wszystkim do Lekarki, którą jest 
Matka Boża, do lekarzy, którymi są święci. Ileż cudów się tam 
dokonuje przez tę prostą wiarę! Można by długo o tym mówić i 
opowiedzieć wiele historii. Chociażby taką... Mężczyźni w jednej 
z misyjnych wiosek udali się do dżungli na polowanie. Matka 
zauważyła, że za mężem poszedł czteroletni chłopczyk, ich syn. 
Pomyślała, że to dobrze, niech obserwuje i się uczy polować. Po 
powrocie łowców okazało się, że chłopiec nie wrócił. Spytała 
męża, gdzie jest ich syn. On powiedział, że nie wie, że w ogóle go 

nie widział i nie wiedział, że 
ten poszedł za nim. Rozpacz 
- mały chłopiec zaginał w 
dżungli. Wszyscy wrócili, 
by go odnaleźć. Nie udało im 
się to mimo szczerych chęci i 
długich poszukiwań. Matka, 
bardzo przestraszona, zwoła-
ła wszystkich mieszkańców i 
udali się do kaplicy św. Fran-
ciszka, by prosić go o pomoc 
w tej sytuacji. Pomodlili się i 
ponownie udali do dżungli 
na poszukiwania. Już po 
chwili chłopiec się odnalazł. 
Był całkiem niedaleko wioski 
i płakał. -Skąd się tu wziąłeś? 
- zapytali. Szukaliśmy cię 
wszędzie! - Przyprowadził 
mnie taki pan z brodą. -A 
gdzie on jest teraz? -Poszedł 
sobie. Nigdy wcześniej go 
nie widziałem - powiedzia-
ło zapłakane dziecko. Po 

powrocie do wioski wszyscy mieszkańcy ponownie udali się do 
kaplicy, by podziękować Bogu za odnalezienie chłopca. Dziecko 
zaś wskazało na figurę św. Franciszka i zaczęło wołać: -Mamusiu, 
to on mnie przyprowadził! To był on!

Jakie są piękne odpowiedzi dla ludzi prostych, mających wiel-
ką wiarę w obecność świętych, w obecność Matki Bożej. Takich 
przykładów można przytoczyć jeszcze wiele... 

W dzisiejszym dniu pragnę wam życzyć, abyście przyjmo-
wali tę obecność Matki Bożej w swoim życiu. Nie zapominajcie 
o codziennym różańcu. Nie zapominajcie o wspólnej modlitwie 
z dziećmi, prosząc o wstawiennictwo Matki Najświętszej. Pięk-
nym zwyczajem są tez pielgrzymki, szczególnie do Częstochowy. 
Kiedyś, jeszcze w czasach kleryckich, zanim wyjechałem na piel-
grzymkę osiem razy wędrowałem z Warszawy do Częstochowy 
na piechotę w potężnych grupach. Jakże to wspaniałe przeżycie! 
A Mastka Boża na nas tam czeka ze swoją łaską, swoją opieką i 
chce nam dopomóc. Zaproście też Matkę Bożą do tej Kany Ga-
lilejskiej swojego domu. Będąc tam obecna, będzie mogła was 
wspomagać. Ale przede wszystkim miejcie głębokie zaufanie 
do Niej, a na pewno się nie zawiedziecie. Powtórzę jeszcze raz, 
co mówiłem na początku: kiedyś zabraknie nam albo już nawet 
zabrakło naszej matki ziemskiej, ale Matka Najświętsza zawsze 
będzie z nami. Jeżeli tylko będziemy zwracać się do Niej z wiara 
o pomoc, Ona na pewno nas wysłucha i nas nie zawiedzie. 

Jest jeszcze jedna kwestia... Nie chciejcie, aby Pan Bóg speł-
niał waszą wolę. To my mamy spełniać wolę Pana Boga. Czasami 
ludzie proszą o bardzo wiele - o to, co oni chcą i jak oni chcą. 
Nie; to my mamy spełniać wolę Bożą, wolę Chrystusa. Tylko 
wtedy możemy znaleźć prawdziwe szczęście. Bo Pan Bóg, który 
jest miłością, prowadzi nas do pełni miłości i tą samą drogą pro-
wadzi nas Matka Najświętsza. Zechciejcie więc zaprosić Matkę 
Najświętszą do Kany Galilejskiej swojego domu, a z pewnością na 
tym nie stracicie. Ona będzie z wami zawsze. 

fot. J. Janik 
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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

Tak jak sam Chrystus przyjął krzyż i złożył na nim 
ofiarę swego życia za nasze grzechy. Tak jak krzyż po-
dejmowali święci, zwłaszcza męczennicy, jak chociażby 
patronka tej parafii św. Małgorzata. Tych krzyży w 
naszym życiu nie brakuje, ale znosząc je w pokorze 
i ofiarowując Chrystusowi, możemy wiele zyskać dla 
siebie i innych. Temat pogłębia w ostatniej części od-
pustowego kazania ks. Kazimierz Sławiński, sercanin. 

Żyjemy, bracia i siostry, w świecie, w którym nasza wiara 
jest wyśmiewana, zwalczana, spychana do prywatności. I w tym 
świecie trzeba nam, jak ona - św. Małgorzata - być prawdziwymi, 
do końca przekonanymi świadkami Jezusa Chrystusa. Ale aby to 
się stało, my musimy na co dzień żyć Chrystusem. My musimy 
się tak mocno zespolić z tym prawdziwym Bogiem i zarazem 
Człowiekiem, by razem z Nim i za Jego przykładem adorować 
Boga, oddawać cześć Bogu, ale równocześnie dawać się na służbę 
innym w tej wielkiej, wspaniałej miłości drugiego człowieka. 

Oznacza to, że trzeba nam uczynić z osoby Jezusa Chrystusa 
jedyną drogę do prawdziwej miłości i szacunku oraz służby dla 
drugiego. Takim bowiem jawi się nam ten Chrystus w Ewangelii. 
Takim On chce być dla nas - całkowicie oddanym dla innych. 

Trzeba się uczyć akceptowania 
krzyża 

Jego wielkim „innym” jest Bóg Ojciec, któremu całkowicie się 
podporządkuje, ale tymi innymi są również bracia, z którymi 
przemierzał drogi wtedy i przemierza drogi życia we współcze-
snych czasach - pełen litości i zrozumienia dla biednych, ubogich, 
chorych... Grzesznikom przywraca spokój swojego przebaczenia. 
Zasiada do stołu z tymi, którzy zostali wykluczeni ze społeczno-
ści, którzy pozbawieni wszelkiego udziału w życiu, są na margi-
nesie społecznym. Pociesza strapionych i podnosi upadających 
na duchu. Przywraca wzrok ślepym i otwiera słuch głuchym 
- głuchym także w sensie duchowym. A wiemy, że dla Niego 
skończyło się to krzyżem, za co dzisiaj Mu dziękujemy. Musiał 
iść na cierpienie i na krzyż. Taka jest droga Chrystusa... 

Tak żyjąc i tak kochając Jezusa, wypełniamy nakaz św. Pawła: 
-To żywcie w sobie, co i Chrystus Jezus. A co tak wspaniale zo-
stało wyrażone o św. naszej Królowej Jadwidze, kiedy ona stojąc 
w udręce przed trudnym wyborem życiem, modliła się przed 
ukrzyżowanym Zbawicielem w Katedrze Wawelskiej. Modląc 
się do Chrystusa miała usłyszeć od Niego słowa wypowiedziane 
przez ukrzyżowanego: „Czyń to, co widzisz”. Drodzy bracia i sio-
stry, nam nie wystarczy patrzeć tylko na krzyż Chrystusa i uwa-
żać, ze jesteśmy wierzącymi, ale musimy czynić to, co widzimy. 
Musimy patrzeć na Chrystusa i tym Chrystusem się „ładować” 

na cały dzień. Jak wygląda moje życie 
modlitwy? Jak wygląda moje życie sakra-
mentalne? Jak wygląda moje codzienne 
spotkanie z Bogiem? Tylko w ten sposób 
żyjąc, możemy rzeczywiście spełnić za-
danie w naszym życiu, jak je spełniła św. 
Małgorzata, męczennica. 

A krzyży nam nie brakuje w życiu. 
Obyśmy, jak oni, umieli je również za-
akceptować. Mamy większe i mniejsze 
krzyże. Któż z nas, tu obecnych tu dziś, 
powie: -”Nie mam żadnego cierpienia 
przed sobą”? Większe lub mniejsze, ale 
zawsze przychodzi. Mogą to być różne 
krzyże. Dla kogoś krzyżem są np. pewne 
braki osobiste: zdrowia, urody, mieszka-
nia, zbyt mała pensja, samotność, starość, 
śmierć kogoś bliskiego, niespełnione 
oczekiwania w stosunku do dzieci... To 
są wszystko cierpienia codzienne, które 
przeżywamy. Problem, siostry i bracia, 
polega na tym, abyśmy te cierpienia prze-
żywali tak, jak tego Chrystus pragnie: -To 
czyńcie, na co patrzycie. Na co patrzycie, 
to czyńcie... To znaczy - przyjąć to z pod-
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Jaroszowice - Parafia św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w 
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daniem się Bogu, a równocześnie z tą świadomością, że przez ten 
mój krzyż mogę komuś pomóc w tym, aby zmienił swoje życie. 
Wpatrując się w Chrystusa, trzeba nam uczyć się akceptowania 
krzyża napotykanego na naszej drodze życia - jak św. Małgorza-
ta, męczennica, jak św. Jadwiga. 

Mówi nam o tym dzisiejsza Ewangelia: -Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż na 
każdy dzień i niech Mnie naśladuje. Odczytując z wiarą sens ja-

wiącego się w naszym życiu krzyża, przyznajemy się do Chrystu-
sa. Nie wstydzimy się go przed ludźmi w nadziei, że i On kiedyś 
przychodząc, nie będzie się nas wstydził przed swoim Ojcem... I 
dlatego, choćby nasze - jak tych świętych - zejście poczytano za 
nieszczęście, a nasze odejście za unicestwienie, będziemy trwać w 
pokoju, dostąpimy dóbr wielkich, gdyż Bóg znajdzie nas godnymi 
siebie i przyjmie nas jak całopalną ofiarę. Tak niech się stanie. 

I choć znamy tyle pięknych tytułów Maryi, to 
przecież Matka Boża była osobą z krwi i kości, która 
przeżywała różne chwile w swoim życiu. Jeśli znamy 
Ewangelię, to tych ciężkich chwil w życiu Maryi było 
wiele. Zawsze jednak ufała Bogu. O Niej to, z racji 
przeżywanego odpustu, mówił w kazaniu ks. Mariusz 
Marszałek z Ząbkowic. Oto dalsza część tego słowa. 

Gdzie dzisiaj jestem? Co dzisiaj w moim życiu tworzy tę prze-
strzeń lęków, zwątpienia w Jezusa, gdzie dzisiaj jestem próbowa-
ny? To jest pytanie, z którym nas dzisiaj zostawia Ewangelia. Ale 
obok tej figury Piotra w dzisiejszej Ewangelii jest jeszcze jedna 
figura, która uczy nas ufności wobec Boga. To jest Maryja. Dzi-
siaj przeżywamy w naszej parafii odpust i kiedy przywołujemy 
Maryje, warto się nad Nią przez chwilę zatrzymać. W naszej 
pobożności jest Ona przedstawiana, zaryzykuję powiedzenie, że 
nawet wręcz „cukierkowo”, jakby nie była z tego świata. Liczne 
obrazy, korony, piękne nazwy i przydomki - „Królowa, Pani”. W 
tym wszystkim może nam jakby umknąć bardzo ważny szczegół 
- że Maryja była osobą z krwi i kości, że 
przeżywała w swoim życiu rozterki po-
dobne do naszych. 

Kiedy bierzemy Biblię do ręki, kiedy 
bierzemy Ewangelię, wtedy dopiero od-
krywamy prawdziwy obraz Maryi. Ma-
ryi, która była próbowana w swej ufności. 
Maryi, która miała wiele sytuacji, w 
których mogła, patrząc po ludzku, stracić 
wiarę w Boga. A jednak ją zachowała. 
dlatego uczy nas, jak w takich sytuacjach 
postępować. Ta cała seria różnych prób 
zaczęła się wówczas, kiedy przyszedł do 
Niej Archanioł Gabriel, aby powiedzieć 
Jej, że ma zostać Matką Boga. Maryja 
wtedy już miała własne plany na życie. 
Żyła sobie spokojnie w swojej wiosce i 
nagle przyszedł wysłannik z nieba, który 
powiedział, że będzie inaczej. Jej życie 
zostało przewrócone do góry nogami. 
Oczywiście, otrzymała przestrzeń na 
podjęcie własnej decyzji, ale kiedy Ma-
ryja powiedziała „tak”, kiedy zgodziła się 

Maryja uczy nas ufności
(jest taki szczegół w Ewangelii św. Łukasza, który pokazuje Jej 
dramat), wtedy zniknął anioł. Mówiąc krótko - zostawił kobietę 
z problemem. Maryja w tym momencie nie miała nikogo. Maryja 
już czuła Jezusa, który jest w Jej łonie, wiedziała, że będzie Matką 
Boga, ale nie miała żadnego wsparcia... 

Jak dalej podaje ewangelista, Józef, który miał rzekomo stać 
koło Niej, był do tego zupełnie nieprzygotowany. Kiedy dowie-
dział się, co się wydarzyło, to po ludzku „kombinował”, zaczął 
układać w myśli swój scenariusz. Uznał, że najlepiej będzie odsu-
nąć Maryję, wyprowadzić Ją gdzieś z dala od wioski. Oczywiście, 
towarzyszyły mu dobre intencje, bo wiedział, że może zostać 
ukamienowana, ale tak do końca to rozwiązanie nie było dobre, 
bo wystawiało Maryję na ryzyko. Na ryzyko śmierci, na ryzyko 
samotnego wychowania Dziecka. Ale Maryja w tej sytuacji się 
nie buntuje. Maryja nie robi „wypominek” Panu Bogu. Maryja 
cierpliwie czeka, ufając, że ostatnie słowo należy do Boga. To jest 
postawa, której uczy nas Maryja. Uczy nas ufności, jak przeży-
wać chwile trudne.

Cdn. 
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafia św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw, 
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(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

Tradycyjnie w ostatnią so-
botę wakacji do sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej 
pielgrzymowała młodzież Ru-
chu Światło-Życie i Służby Li-
turgicznej Archidiecezji Kra-
kowskiej. Podczas niej młodzi 
podziękowali za rekolekcje 
wakacyjne i zawierzyli Matce 
Bożej nowy rok formacyjny.

Centralnym punktem 
pielgrzymki była Msza św. na 
ołtarzu polowym pod prze-
wodnictwem bp. Jana Szko-
donia, krakowskiego biskupa 
pomocniczego. W wydarzeniu 
uczestniczyło ponad 120 ka-
płanów, animatorzy poszcze-
gólnych wspólnot oraz ich rodziny.

 W trakcie wydarzenia odczytano list do papieża Franciszka, 
napisany przez członków Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicz-
nej i Domowego Kościoła. - Ojcze Święty piszemy przede wszyst-
kim dlatego, ponieważ Pan Bóg wybrał Cię na naszego Pasterza, a 
Pasterz musi wiedzieć co dzieje się u powierzonej mu trzody. Jest 
to również w życiu naszej wspólnoty szczególny dzień modlitwy 
za Ciebie o to, byś ciągle miał siły głosić całemu światu miłość 
i radość płynącą z wiary w Jezusa Chrystusa. Tak jak robiłeś to 
odwiedzając nas rok temu podczas Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie. Prosimy pobłogosław nam we wszystkim co w nowym 
roku przygotował dla nas Pan Bóg - napisali członkowie ruchów.

Oazowicze z archidiecezji krakow-
skiej pielgrzymowali do sanktuarium

 Na początku homilii 
bp Jan Szkodoń przekazał 
młodzieży pozdrowienia 
od abp. Marka Jędra-
szewskiego, metropolity 
krakowskiego, kard. Sta-
nisława Dziwisza i innych 
biskupów krakowskich, 
którzy uczestniczyli w 
tym czasie w jubileuszu 
koronacji obrazu Matki 
Bożej na Jasnej Górze i 
zapewnił o wzajemnej 
łączności w modlitwie.

 Bp Szkodoń nawią-
zując do wesela w Kanie 
Galilejskiej podkreślił, że 
w tym ważnym dla kobie-

ty i mężczyzny oraz ich rodzin momencie obecny był Pan Jezus. 
- Jest to niezwykle ważne teraz kiedy wielu młodych mówi, że na 
razie nie bierzemy ślubu, bo nie czujemy potrzeby, nie mamy wa-
runków, jeszcze nie jesteśmy pewni czy będziemy razem - mówił 
biskup.

 Jak podkreślił także Maryja pełni ważną rolę w życiu czło-
wieka. - Mówi Jezusowi czego nam brak i jakie są nasze prawdzi-
we potrzeby - zwrócił uwagę hierarcha.

 - Kiedy człowiek staje wobec trudnych spraw w swoim życiu, 
rodzinnym czy parafialnym i narodowym, chciałby być w sytu-
acji Pana Jezusa, czyli chciałby taką sytuację cudownie uzdrowić 
- wyjaśniał biskup. - Pan Jezus wtedy mówi noś wodę, bądź cier-
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pliwy, módl się, pokutuj, uczyń co wtedy jest możli-
we, ofiaruj cierpienie i post - dodał.

 
Zdaniem bp. Szkodonia taka postawa jest trud-

na w każdym powołaniu. - W pewnym momencie 
człowiek się pyta w życiu rodzinnym, małżeńskim, 
samotnym, zakonnym, czy kapłańskim, czy mam 
dalej nosić wodę, kiedy wydaje się, że moje ręce już 
osłabły? - powiedział biskup krakowski.

 Według hierarchy apostolstwo przynosi wiele 
radości. - Kiedy innym przekazujemy wiarę wtedy 
sami się umacniamy. Jan Paweł II kiedyś napisał, że 
wiara umacnia się kiedy jest przekazywana - mówił 
biskup. - Nam niekiedy grozi zbytnie przejęcie się 
słowem wiele razy powtarzanym, czyli tolerancja. 
Nie mogę z tym czy tamtym człowiekiem rozmawiać 
o religii, ponieważ ma inne przekonania, to nic nie 
da, mogę usłyszeć przykre słowo - tłumaczył biskup. 
- A Pan Jezus mówi idźcie, nawet jeżeli odniosę wra-
żenie, że moje świadectwo i rozmowy nic nie dają, 
nie zmienią myślenia mojego bliźniego to przecież 
moja modlitwa i świadectwo nie pozostanie bez-
owocna - mówił do młodzieży biskup Szkodoń.

 Podczas Eucharystii ponad 80 osób przyjęło 
błogosławieństwo do poszczególnych posług ani-
matorów oazowych w ruchu, ceremoniarzy para-
fialnych oraz par rejonowych.

 Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie i Służby 
Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej odbyła się 
po raz 45.

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

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

Św. Wawrzyniec oddał życie. Stał się bohaterskim 
męczennikiem mimo młodego wieku. Dzisiaj także 
słyszymy o prześladowaniach chrześcijan, o ich mę-
czeństwie. Takie postawy skłaniają do refleksji nad na-
szą wiarą. Jaka ona jest? Czy potrafilibyśmy jej bronić 
tak jak nasz Patron? Czy nasza codzienność wypływa 
z wiary? I o tym w drugiej części kazania odpustowego 
ks. prof. Dariusza Piaseckiego. 

Taką wiarygodnością aż do śmierci wykazywał się św. Waw-
rzyniec, któremu cześć w dniu dzisiejszym oddajemy. Miał zale-
dwie 33 lata - Chrystusowy wiek. Mój Boże! Cóż to jest - 33 lata? 
W tym wieku w imię Chrystusa zamęczono go na śmierć i to tak 

W obronie wiary
okrutną, że jak podaje tradycja - narzędziem śmierci i tortur była 
rozżarzona krata. Co omotywało tego młodego człowieka, że 
zrezygnował z życia, aby stać się ofiarą psychopatycznego cesarza 
Waleriana? Możemy podziwiać młodego diakona Kościoła. Mo-
żemy rozczulać się, że światło jego życia tak szybko zgasło. Ale 
czy zrozumiemy jego dobrowolną decyzję i poświęcenie? Po tylu 
wiekach od jego śmierci nie dochodzi już do nas, współczesnych 
determinacja, z jaką Wawrzyniec bronił wartości i zasad, wedle 
których żył. Może dlatego nie dochodzi to do nas, bo tak napraw-
dę takie prześladowanie nam dzisiaj nie zagraża. Może dlatego to 
do nas nie dochodzi, bo czujemy się tak bezpieczni, że aż zwol-
nieni, i to niebezpiecznie zwolnieni z obowiązku walki o wiarę z 
wrogiem własnego życia duchowego - lenistwem, obojętnością, 
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taką życiową bylejakością, wadliwymi przyzwyczajeniami i na-
łogami. Może dlatego... 

Bohaterskie męczeństwo Wawrzyńca i wielu, wielu innych, 
jemu podobnych zachwyca, ale jednocześnie wzbudza refleksję, 
czy w obliczu obrony wiary w Jezusa, chrześcijańskich wartości, 
byłbym zdolny do takiego poświęcenia i heroizmu. Czy kiedy 
faktycznie teraz nadarzyłaby się taka okoliczność, sytuacja, ze 
ode mnie zażądano by złożenia życia w imię Jezusa, czy byłbym 
do tego zdolny. Nie wiem. Po prostu nie wiem...

Rok temu - na przedmieściach Rouen zostaje bestialsko przez 
dwóch młodych islamistów zamordowany kapłan francuski, ks. 
Jacques Hamel. Niedlaeko od tamtego miejsca, w tym samym 
czasie posługiwałem duszpastersko. W tym samym dniu trzy-
krotnie patrole policji i żandarmerii przybywały do plebanii, 
instruując mnie, w jaki sposób mam się zachować w momencie 
w ataku czy też zamachu - żeby zadzwonić na pobliską policję. 
Mój Boże! Człowiek nie zdążyłby nawet podejść do telefonu, żeby 
zadzwonić. A oni instruują kapłanów, w jaki sposób mają się w 
takim momencie zachowywać, żeby nie nastąpiła dekapitacja... 
Faktycznie, było niebezpiecznie. Ośmieleni tym wydarzeniem 
młodzi islamiści prowokowali modlących się w kościele ludzi. 
Krzyczeli i kopali w drzwi. Doszło do tego, ze patrole policji to-
warzyszyły nam w sprawowaniu niedzielnej Eucharystii. A ludzi 
wchodzących do kościoła policja weryfikowała i sprawdzała im 
torby, plecaki itd. Chora sytuacja. Żaden człowiek przecież nie 
byłby w stanie uchronić się przed nagłym i niespodziewanym 
atakiem. Nawet policja czy patrolujący żołnierze. Nikt nie byłby 
w stanie... Ale właśnie na taki sposób i podobne do niego sposoby 
giną nadal chrześcijanie. Chrystus zawadza im na tyle, że w imię 
chorej ideologii morduje się Jego wyznawców i jeszcze tym się 
chlubi...         

Kiedy słyszymy dzisiaj o chrześcijanach gdzieś tam na 
Wschodzie czy w krajach afrykańskich prześladowanych czy na-
wet zabijanych w imię Chrystusa, jakoś niewiele nas to wzrusza. 
Niewiele. Bo daleko, bo nieprawdopodobne, bo - przede wszyst-
kim - mnie to nie dotyczy. A jednak ci wszyscy współcześni 
męczennicy stają się niesamowitym przykładem konkretnej mi-

łości, oddania i wierności Panu Bogu i Jego zasadom. Na szczę-
ście w Polsce nie mamy takiego niebezpieczeństwa i Panu Bogu 
takich dowodów nie musimy składać. Ale może dlatego, że nie 
ma takiego niebezpieczeństwa i że nie musimy składać ofiary z 
naszego życia, może właśnie dlatego, trzeba byłoby w kontekście 
męczeństwa innych zweryfikować swój własny stosunek do Pana 
Boga, do mojej codzienności, w której żyję w cieniu Jezusa i się do 
Niego przyznaję, bo dziś łatwo w naszym środowisku to czynić.

Dzisiejsza uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca 
męczennika jest świetną do tego okazją, aby przypatrzeć się 
swojej wierności Panu Bogu i postawić sobie pytanie, czy moja 
codzienność wypływa z wiary. Czy rzeczywiscie kieruję się na 
co dzień wskazaniami Ewangelii? W jaki sposób wytrwać w 
codziennej wierności Jezusowi i czy potrzeba mi właśnie, aby to 
udowodnić, takiej spektakularności? 

W 92 roku przed narodzeniem Jezusa trybunem ludowym w 
Rzymie zostaje Marek Liwiusz Druzus. Miał on wiele wspania-
łych inicjatyw reformatorskich, ale we wszystkim spotykał się z 
oporem i niezrozumieniem senatorów. Kiedy budował swój dom 
na wzgórzu pallotyńskim, na tym samym miejscu, gdzie wcze-
śniej stał dom wspaniałego prawnika, filozofa, erudyty - Cyce-
rona - architekt obiecał postawić Druzusowi dom tak, że będzie 
całkowicie zakryty przed oczami osób postronnych i nikt nie 
zdoła zajrzeć do środka, co on tam porabia. Na to odpowiedział 
architektowi Druzus: -”Jeśli znasz się cokolwiek na rzemiośle, 
na swoim rzemiośle, to stawiaj mój dom tak, aby każdy mógł 
zobaczyć, co w nim porabiam”. Zapożyczając te słowa Druzusa, 
możemy zastosować je jako metodę takich duchowych prac nad 
sobą. Mianowicie, stawać się w moim codziennym życiu, w mojej 
konkretnej sytuacji życiowej - męża, żony, kapłana, studenta, 
pracownika, ucznia, każdego - tak przezroczystym, tak trans-
parentnym w moich słowach, czynach i działaniach, aby każdy 
mógł widzieć, że jestem uczniem Jezusa. Aby przede wszystkim 
to moje życie uwiarygodnić. Uwiarygodnić to, że jestem Jego 
uczniem. I nie chodzi tu o żadną spektakularność, ale o codzien-
ne, mozolne i wytrwałe wypełnianie swoich obowiązków. A kto 
w tym wytrwa, mówi Pan Jezus, ten będzie zbawiony.

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

Jednym z zadań wychowawcy jest motywowanie do rozwoju. 
Dobry nauczyciel potrafi ustawić na właściwym poziomie po-
przeczkę i zmobilizować wychowanka do jej pokonania. Takim 
wychowawcą jest św. Paweł, który zachęca dziś Kolosan: „...szu-
kajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający 
po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi” [Kol 3, 1-2). Apostoł wskazuje horyzont, ku któremu chce 
prowadzić swych uczniów.

W jednej ze szkół odbyła się konferencja dla rodziców, w 
czasie której poruszony został problem kształtowania w sercach 
dzieci wrażliwości na potrzeby bliźnich. Wśród słuchaczy obec-
na była mama, która zaprotestowała: „Proszę nie żądać od nas, 
żebyśmy w takim duchu wychowywali nasze dzieci, bo zrobimy 
z nich nieudaczników życiowych. Życie to wyścig szczurów, zwy-
cięża ten, kto jest silniejszy i bardziej sprytny”. Jak widać, można 
poprzeczkę w wychowaniu ustawić bardzo nisko. Prawdopodob-

Szukajcie tego, co w górze
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nie jako pierwsi skutki takiej formacji odczują rodzice, którzy w 
bolesny sposób przekonają się, że popełnili błąd.

Bardzo pouczające pod względem wychowawczym są życio-
rysy świętych. Widać w nich wielki udział rodziców w formacji 
ludzkiej i duchowej swych dzieci. Biografie te utwierdzają w prze-
konaniu, że rodzice świętych założyli sobie wprost jako swój cel 
doprowadzenie dzieci do świętości. Pani Marianna Popiełuszko, 
matka bł. ks. Jerzego stwierdziła kiedyś: „Najważniejsze w życiu 
to dać dzieciom Boga”. Autorka jej biografii, Milena Kindziuk pi-
sze: „Kiedyś pani Marianna dowiedziała się, że miejscowy ksiądz 

wikariusz ma ciekawe przeźrocza o życiu świętych. Postanowiła 
je od niego pożyczyć, by sprawić dzieciom radość na święta. Pa-
mięta, że Alek [późniejszy ks. Jerzy] bardzo się z nich ucieszył. 
Powiesił w kuchni prześcieradło i wyświetlał je kilka razy”1. Być 
może już wtedy, patrząc na te przeźrocza przyszły Błogosławiony 
postanowił sobie, że musi być świętym?

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej to ikona w stylu „Hode-
getrii” - czyli „wskazującej drogę”. Maryja z Jasnogórskiej ikony 
daje czytelny przekaz -wskazuje na Jezusa. On jest Drogą, Prawdą 
i Życiem.
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl, 
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ: 
ks. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823) * 
ODPUST: św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

Powiedział – zwracając się do strażaków, obcho-
dzących 50 – lecie OSP w Jastrzębi – ks. Władysław 
Kulig, wojewódzki kapelan strażaków. A w końcowym 
fragmencie kazania podkreślił także rolę sztandaru, 
który po poświęceniu, został przekazany strażakom. 
Zwieńczeniem kazania są słowa gratulacji i życzeń. 
Oto one. 

Z tego miejsca także w sposób szczególny pragnę pogratulo-
wać strażakom przeżywającym swój jubileusz. A gratulując, chcę 
wam podziękować za to, że byliście i jesteście w swojej historii. I 
mam nadzieję, że dalej będziecie realizować te swoje statutowe 
działanie pod nowym, dziś poświęconym i przekazanym wam 
sztandarem. Dziękuję wam za tę postawę samarytańską - za 
postawę wiary i zaangażowanie w życie parafii i Kościoła. Za 
wszelkie dobro. Za ten przysłowiowy kubek wody, który - jak 
słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii - podany drugiemu człowie-
kowi, który nie zostanie zapomniany, nie zostanie bez nagrody. 
Dziękuję wam za wszelkie dobro. 

Dziękując, pragnę po-
wiedzieć jeszcze dwa zdania 
na temat sztandaru... Dro-
dzy bracia i siostry, drodzy 
Strażacy, co to jest sztandar? 
Sztandar to wielka świętość! 
Sztandar to wielka świętość... 
To nie kawałek płótna na 
kiju, tylko to wielka świętość, 
znak gromadzący wokół sie-
bie ludzi złączonych ideałem 
służenia drugiemu czło-
wiekowi, niesienia pomocy 
bliźnim, w zagrożeniu życia, 
mienia. Sztandar, któremu 
oddajemy cześć, honor, sza-
cunek. Sztandar, który ma 
być waszą dumą, chlubą, 
honorem, bez względu na 
okoliczności, prądy politycz-
ne czy ideologiczne. Sztandar 
poświęcony Bogu - Stwórcy, 
którego zadatkiem jest krzyż 
zwycięstwa nad bezsilnością. 
Krzyż - znak wierności. 
Wierności prawdzie. Znak 

Dziękuję wam za postawę samary-
tańską 

krzyża, z którego płynie i płynęła moc. I wreszcie - sztandar w 
służbie Ojczyzny. A służba to przede wszystkim trud. Służba to 
obowiązek, poświęcenie, a wszystko to Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek i pożytek. 

Drodzy Jubilaci! Taki sztandar - ufundowany i poświęco-
ny - jak wspomniałem, właśnie dziś otrzymacie w obecności 
mieszkańców, władz, zaproszonych gości. Niech ten sztandar w 
waszych rękach będzie wzorem godnym naśladowania. Gratuluję 
wam dzisiejszej uroczystości jubileuszu i poświęcenia sztandaru 
i życzę, abyście zawsze byli wielkimi ludźmi, abyście mieli orle 
serca wolne od lęku, orli wzrok patrzący w przyszłość i aby nigdy 
nie zabrakło wam hartu ducha. A pamiętając, że jesteście z po-
kolenia orłów, pełni nadziei i optymizmu, pokonywali wszelkie 
trudności. Abyście dalej zapisywali same piękne karty historii 
waszej wspaniałej jednostki. Niech Bóg każdemu z was błogosła-
wi, a św. Florian dla każdego z was wyprasza przede wszystkim 
bezpieczeństwo w waszej pięknej, humanitarnej służbie Bogu i 
bliźniemu. Niech dobry Bóg błogosławi waszym rodzinom.
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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 ERY-
GOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), 
Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495) * ODPUST: Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca

Dobry wychowawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę 
i rozwijać umiejętności pedagogiczne. Trzeba jednak pamiętać, 
że naturalne zdolności i talent pedagogiczny nie są jedynymi 
środkami zapewniającymi owoce wychowania. Św. Paweł zapew-
nia dziś Kolosan: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej 
strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Koi l, 24). Apostoł włącza 
w pełnione przez siebie dzieło ofiarę cierpienia.

Zadziwia skuteczność duszpasterska Sługi Bożego kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Potrafił nie tylko zaplanować, ale też 
doprowadzić do skutku zakrojone na szeroką skalę inicjatywy 
duszpasterskie, chociażby takie, jak złożenie Jasnogórskich 
Ślubów Narodu czy Wielka Nowenna przed Millenium Chrztu 
Polski. Dzieła te powstawały w cierpieniu. Prymas Tysiąclecia był 
przez władze komunistyczne internowany aż w czterech miej-
scach zatrzymań: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku 

Raduję się w cierpieniach
Śląskim i Komańczy. W Stoczku panowały spartańskie warunki. 
Ściany celi Księdza Prymasa w zimie od wewnątrz pokryte były 
szronem.

Oblicze Matki Bożej na Jasnej Górze naznaczone jest blizna-
mi. Ich widok sprawia, że Maryja staje się nam jeszcze bliższa w 
naszych cierpieniach i jako Wychowawczyni skuteczniej przema-
wia do naszych serc.

Modlitwa i ofiara powinny towarzyszyć wychowaniu nie tyl-
ko wtedy, gdy wyczerpią się ludzkie środki. Od pewnego czasu 
w wielu parafiach rozwija się piękna inicjatywa - powstają Róże 
Różańcowe rodziców modlących się w intencji dzieci. Często po-
mysł założenia takiej róży wypływa od samych rodziców, którzy 
zwracają się do księży proboszczów, by pobłogosławili temu dzie-
łu. Pięknym owocem Tygodnia Wychowania byłoby zainicjowa-
nie Różańcowej Róży Rodziców w każdej parafii.
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej
ADRES: Łączany 79, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 34 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-cz. po 
Mszy św.; pt. 17-18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10, 17 (zimą 16:00) * PROBOSZCZ: ks. 
Bogusław Szewczyk, wyśw. 1990 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

 

Zachęcał w końcowej części kazania odpustowego ku 
czci MB Anielskiej, ks. Robert Jończyk, wikariusz z 
Zatora. W poniższym fragmencie kaznodzieja przypo-
mina też o znaczącej roli Aniołów w naszym życiu, py-
tając, czy pamiętamy o modlitwie do Aniołów, którzy 
nas chronią, wstawiają się za nami i prowadzą nas do 
Boga. 

Warto zatrzymać się przy tej tajemnicy Matki Bożej Anielskiej, 
bo przecież nasze życie tak mocno związane jest z obecnością 
Aniołów. Jesteśmy otoczeni ich opieką, bo od początku Bóg strze-
że każdego nas nie tylko przez wstawiennictwo Maryi, ale dając 
nam za szczególnych opiekunów i stróżów Aniołów. Może warto 
wrócić do tego i zastanowić się, czy ja jeszcze odmawiam każdego 
dnia modlitwę do Anioła Stróża. Czy modlę się w tych czasach do 
Archanioła Michała? Czy modlę się do archanioła Gabriela? Czy 
wzywam ich opieki? Anioł to wysłannik Boga. Przychodzi po to, 
aby służyć w imieniu Pana Boga człowiekowi.
Doskonale rozumiała tę posta-
wę Maryja, kiedy w Nazarecie 
przyjęła Archanioła Gabriela, o 
czym słyszeliśmy w dzisiejszej 
Ewangelii. Rozumiejąc wolę 
Bożą objawioną przez Anioła, 
mówi: -Oto ja, służebnica Pań-
ska... Mamy się odradzać, od-
nawiać, aby się stawać podob-
nymi do Maryi i Aniołów. I o to 
prosimy Matkę Bożą Królową 
Aniołów. Dawniej, odmawiając 
różaniec, jego trzecią część, 
mówiliśmy ukoronowanie 
Matki Najświętszej na Królową 
nieba i ziemi, ludzi i aniołów. 
Dziś już nie dodajemy tej dru-
giej części - Królowa ludzi i 
aniołów. A przecież Maryja jest 
patronką - jest patronką du-
chów czystych. Te nieustannie 
gotowe są do spełniania Bożej 
woli. Jezus przychodzi do nas 
dziś w sposób szczególny z da-
rem błogosławieństwa w dniu 
odpustu. Przypomina nam o 
tym, że błogosławi, że kocha i 
kochać nie przestanie nas taki-

Mamy się stawać podobnymi do 
Maryi i Aniołów 

mi, jakimi jesteśmy. A jeżeli czegoś pragnie, to naszego zbawienia 
i naszego nawrócenia. Dlatego Maryja też do tego nas zachęca. 
Moi drodzy, źle by było, gdybyśmy z dzisiejszej uroczystości za-
pamiętali tylko stragany, zabawki i słodycze; gdybyśmy wrócili 
do domu i żyli tak samo, jak przed tym odpustem... Pamiętajmy, 
że Najświętsza Maryja Panna Królowa Aniołów, którą czcimy w 
tej świątyni, to Niewiasta cicha i pokorna, ale wstawia się u Boga, 
u swojego Syna za nami, swoimi dziećmi. Zawsze możemy liczyć 
na Jej opiekę i na Jej pomoc. I o to prosimy dziś patronkę tej pa-
rafi i, aby wszystkich - od najmłodszych po najstarszych - strzegła 
i prowadziła. Aby wszystkim, którzy w tej świątyni się modlili, 
którzy o nią się troszczyli, a już są po drugiej stronie życia, wy-
prosiła niebo i życie wieczne. Prosimy Królową aniołów, aby ta 
świątynia była zawsze żywa, okazała i służyła Bogu na chwałę, a 
nam na pożytek.
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Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika
ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef 
Bała, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150), 
Zagórze (50) ODPUST: św. Józefa Robotnika - 1 maja

Św. Paweł zachęca dziś Kolosan: „Jak przejęliście naukę o 
Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: za-
puśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie 
się w wierze, jak was nauczono...” (Koi 2, 6-7). Każdy wychowaw-
ca pragnie, by owoce jego pracy były trwałe, jest to przedmiotem 
troski rodziców, dziadków. Można nieraz usłyszeć wyrażane 
przez nich pragnienie, by dzieci czy wnuki wytrwały w tym, cze-
go ich nauczyli, zwłaszcza gdy chodzi o przekaz wiary. Czasami 
słyszymy też skargę, że młody człowiek, który jeszcze niedawno 
chętnie się modlił i uczestniczył we Mszy św., zaczyna oddalać 
się od Boga.

Apostoł Paweł, wyrażając troskę o to, by jego uczniowie 
zachowali wiarę używa obrazu rośliny, która ma silny system 
korzeniowy. Pragnie, by Kolosanie „zapuścili korzenie w Chry-
stusie”. Obraz ten jest bardzo wymowny. „Zapuścić korzenie w 
Chrystusie” - to roz winąć z Nim ścisłą, głęboką relację. Rodzice 
powinni od najmłodszych lat wiązać swe dzieci z Jezusem. Bez 
tego religijność będzie jedynie zbiorem martwych zasad.

Dzięki systemowi korzeniowemu roślina czerpie wodę i 
konieczne do życia substancje. Chcąc zabezpieczyć dzieci na 
przyszłość trzeba je nauczyć, gdzie mogą szukać siły. Pierwszy 
spośród biblijnych Psalmów podkreśla, że człowiek wierny Bogu 
jest „jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc 
w swoim czasie, a liście jego nie więdną...” (Ps l, 3). Niezliczone 
świadectwa chrześcijan potwierdzają, jak wielkim oparciem 

w życiu jest trwanie w wierze. Pisze o tym poeta, Franciszek 
Karpiński: „Wiara dla ludzi niebo otwiera, Przy niej spokojniej 
człowiek umiera; Gdy nas przyciska jaka przygoda, Któż, gdy nie 
ona, rękę nam poda.”

Sytuację, w której rodzice, ograniczają troskę o rozwój wia-
ry dzieci do świąt i uroczy stości religijnych, mobilizując się na 
przykład jedynie z okazji l Komunii Świętej można porównać do 
włożenia bukietu kwiatów do wazonu z wodą. Rozwój korzeni 
wymaga czasu i odpowiednich warunków. Wychowanie religijne 
jest długotrwałym procesem. Nawet najpiękniejszy bukiet wło-
żony do wazonu nie przetrwa dłużej niż kilka, może kilkanaście 
dni. Trzeba zadbać o to, by dzieci i młodzież miały poprzez 
codzienną modlitwę i częsty udział w sakramentach św. stały 
kontakt z Jezusem i mogły zapuścić w Nim korzenie.

Znane i często powtarzane są słowa Prymasa Tysiąclecia: 
„Wszystko postawiłem na Maryję”. Bardzo ciekawa jest ich hi-
storia. Gdy w czasach wczesnego komunizmu w Polsce władze 
chciały wprowadzić dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, 
kard. Stefan Wyszyński przez wiele dni nosił w sercu troskę o 
przyszłość polskiego Kościoła. Pewnego dnia wyszedł z kaplicy 
rozradowany i pełen pokoju. Na pytanie współpracowników, 
co się stało, odpowiedział: „Znalazłem dłonie, w których mogę 
ubezpieczyć Kościół w Polsce. Wszystko postawiłem na Maryję”. 
Idąc tym śladem, powierzmy dzieci i młodzież oraz całe dzieło 
wychowania rękom, w których będą naprawdę bezpieczne.

UMACNIAJCIE SIĘ W WIERZE
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina
ADRES: Marcyporęba 88, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 21 16 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-sob. 
7.30-8; śr., pt., sob. 18-19 (zimą 16-17) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9, 11 * PROBOSZCZ: ks. 
Jan Giądła, RM. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1335 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Kopytówka (240), Marcyporęba (920), Nowe Dwory - część (220) * ODPUST: I - ś. Marcina, 11 sierpnia, II 
- MB Szkaplerznej - 16 lipca lub niedziela po uroczystości

W drodze do nieba. W drodze do Syna. Jest Gwiaz-
dą, która opromienia nasze życie, która wskazuje 
drogę. To do Niej przybywają tysiące pielgrzymów 
odwiedzających liczne sanktuaria maryjne w kraju i za 
granicą. Do Niej, a Ona prowadzi zawsze do Syna. Tak 
o Maryi mówił w kazaniu, w ostatnią niedzielę sierpnia 
– ks. Marcin Śnieżyński. Fragment – poniżej. 

Drodzy bracia i siostry, pytanie Jezusa: -Za kogo wy Mnie 
uważacie? - zadane apostołom pod Cezareą Filipową wtedy, 
2000 lat temu, nic nie straciło na swej aktualności. Również dziś 
do nas, szczególnie do nas wiernych - chodzących do kościoła, 
modlących się, trwających przy Jezusie. On, jak bliskich swych 
apostołów pyta nas: - Za kogo wy Mnie uważacie? Warto usły-
szeć to pytanie, rozbrzmiewające w naszych sercach i pozwolić 
ujrzeć w prawdzie nasz stosunek do Zbawiciela. I niech ono, to 
pytanie pozwoli coraz bardziej się do Niego przybliżać, odnajdy-
wać Go w swoim życiu codziennym. Bo do tego wezwał nas Pan 
- byśmy odnajdywali Boga w swoim życiu, zbliżali się do Niego 
coraz bardziej, a w ten sposób dążyli do doskonałości. Jedna z ko-
lekt mszalnych wyraża taką modlitwę: -Panie, spraw, byśmy Cię 
znaleźli, a znalazłszy, nie przestawali Cię szukać. Bo Bóg jest nie-
skończony - nie można Go ogarnąć ludzkim sercem i umysłem. 

W tym poszukiwaniu Boga nie jesteśmy pozostawieni sami. 
Mamy przecież Ducha Świętego. Mamy sakramenty święte. I 
mamy także naszą kochaną Matkę - Maryję. Ona bezpośrednio 
wręcz wskazuje nam swego Syna. Wczoraj obchodziliśmy uro-

Maryja naszą Przewodniczką
czystość Matki Bożej Częstochowskiej. Przypomnijmy sobie, jak 
wygląda obraz na Jasnej Górze. Maryja na jednej ręce trzyma 
swego Syna, a drugą ręką wskazuje Go nam. Sierpień jest mie-
siącem pielgrzymek do sanktuariów maryjnych - nie tylko do 
tego na Jasnej Górze, ale także do wielu innych, rozsianych po 
całej Polsce - także do pobliskiej nam Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Jednak Maryja nie jest celem naszej pielgrzymki, lecz to Maryja 
wskazuje nam ten cel. A jest nim Jezus Chrystus. Jest naszą naj-
lepszą przewodniczką. Przewodniczką nie tylko po sanktuariach 
maryjnych, ale przede wszystkim przewodniczką na drogach 
naszego życia. Nazywamy ja Stella Maris - Gwiazdą Morza. 
Dawniej marynarze nie mieli urządzeń GPS, a jeszcze dawniej 
nie mieli nawet kompasów. Zatem, by utrzymać ustalony kurs 
pierwotnie obserwowali gwiazdy, które wskazywały im właściwą 
drogę. Maryja jest dla nas taką Gwiazdą Morza, która nie po-
zwoli, by chrześcijanin, który kocha Maryję, pobłądził gdzieś na 
drogach swego życia, lecz swoją modlitwą sprawia, że na swoich 
drogach życiowych chrześcijanin trzyma właściwy kurs. Wśród 
wielu gwiazd na niebie jest jedna, która nie zmienia swojego po-
łożenia w zależności od pory dnia i roku. Jest to Gwiazda Polar-
na, która leży bardzo blisko osi obrotu ziemi. Dlatego właśnie ona 
wskazuje jeden z biegunów - czyli kierunek Północy. Maryja jest 
Gwiazdą Morza, bo wskazuje nam drogę życia, byśmy nie stracili 
z oczu najważniejszego celu, jaki nam wskazuje. 

Cdn.
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafi amucharz@onet.pl, 
www.parafi amucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (X-
IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ: ks. 
Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. 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

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy o godzinie 9:00 Mszą świętą 
w naszym parafi alnym kościele w Mucharzu. Następnie udaliśmy 
się do szkoły na apel, podczas którego dyrektor szkoły mgr Ma-
rian Fujak powitał wszystkich zebranych, w tym przede wszyst-
kim tych uczniów i uczennice, którzy po raz pierwszy pojawili 
się w murach naszej szkoły. Po uroczystym powitaniu, uczniowie 
wraz z wychowawcami udali się do swoich klas. Dla niektórych, 
jak choćby dla klasy VII, są to zupełnie nowe pomieszczenia. 
Tym samym rok szkolny 2017/2018 został rozpoczęty.

www.szkola-mucharz.pl

Rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego 2017/2018
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Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych
ADRES: Palcza 170, 34 211 Budzów, tel. +48 33 874 00 06 * KANCELARIA PARAFIALNA: po każdej Mszy św. 
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Jan Gibała, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1982  * ODPUST: MB Wspomożenia Wiernych - 24 maja

Minęły wakacje w czasie, których wiele osób odpoczywało 
poza granicami naszego kraju. Wielu, swój urlop postanowiło 
spędzić w miejscu zamieszkania. Inni wybierali polskie ośrodki 
wypoczynkowe. Niektórzy udający się nad Morze Bałtyckie, mo-
gli zobaczyć zniszczenia, jakie wyrządziła tegoroczna nawałnica 
na Pomorzu. Swoją solidarność, wyrażamy poprzez wsparcie 
fi nansowe. Wiemy, że takie akcje są potrzebne. Rozumiemy po-
trzeby innych i staramy się ich wspierać.

 O prowadzonej w czasie trwających Dni Gminy Budzów 
akcji, mającej na celu zebranie środków potrzebnych na rehabi-
litację Szczepana, młodego człowieka z Bieńkówki, walczącego 
o powrót do normalnego życia po przebytym wylewie infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze Carolusa. Potrzeby nadal 
są ogromne. Za tymi potrzebami idzie ofi arność, gotowość do 
wyrzeczeń, do stawiania cudzych potrzeb i spraw ponad własne.

 Ofi arność to także gotowość do wyrzeczeń dla wielkich 
przedsięwzięć mających służyć mniejszym lub większym wspól-
notom. Także tym, którzy z taką ofi arnością spieszą. Mówiąc 
o ofi arności w naszych małych lokalnych Ojczyznach, mamy 
również na myśli zaangażowanie w działalność Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Orkiestr, Zespołów, 
Klubów Sportowych. 

Z ofi arnością wiąże się także wszystko to, co dokonuje się w 
kościołach i ich otoczeniu. Takiego określenia użył Ksiądz Pro-
boszcz w jednym z kościołów na Pomorzu, dziękując parafi anom 
i gościom za ofi ary składane na remont świątyni.  

Każdy prawdziwy chrześcijanin pragnie przejawiać ducha 

Znaki oddania i ofiarności
miłości i ofi arności dla własnego kościoła. Taką wielką miłością 
i ofi arnością wykazali się właśnie budowniczy naszej małej pa-
rafi alnej świątyni. Ich nazwiska zapisano w kronice parafi alnej, 
wymieniane są w czasie uroczystości parafi alnych i rocznic oraz 
wypominków za zmarłych. Kiedy w minionym tygodniu ogło-
szono przyznanie nagrody roku dla pani Premier Rządu Polskie-
go, za osobowość, odwagę i konsekwencje, niejeden odbiorca tej 
informacji pewnie pomyślał, kogo mógłby takimi przymiotami 
określić. Myślę, że ze względu na czas, warunki i okoliczności, 
w jakich powstawała nasza świątynia przy nazwiskach inicjato-
rów i pierwszych budowniczych, przymioty te można umieścić. 
Choć obecnie żyjemy w innych warunkach, doświadczamy wielu 
powtarzalnych zależności. Do realizacji trudnych przedsięwzięć 
i różnego rodzaju projektów potrzebna jest zawsze odwaga i kon-
sekwencja, które składają się na osobowość.

W czasie wakacyjnych wyjazdów mamy okazję być w różnych 
kościołach katolickich. Różnych pod wieloma względami. Dla 
miejscowych parafi an zawsze ważnych, stanowiących powód 
do dumy. Możemy tam uczestniczyć we Mszy świętej i modlić 
się. Mamy okazję podziwiać i podziw ten zamieniać w refl eksję. 
Święty Jan Paweł II w przemówieniu w czasie modlitwy różań-
cowej w 1997 roku w Ludźmierskim Sanktuarium powiedział 
między innymi: „Z podziwem patrzę na to Sanktuarium, które 
tak rozrosło się i wypiękniało. Jest to znak waszego oddania i 
ofi arności”. Podobnie o naszej małej świątyni mówił Kardynał 
Stanisław Dziwisz. W czasie wizytacji o plany rozbudowy pytali:  
Biskup Jan Szkodoń oraz Biskup Damian Muskus. 

Ofi arność na rzecz potrze-
bujących oraz na rzecz Kościo-
ła jest praktykowana i pielę-
gnowana od wieków. Dlatego 
w naszej mowie jest tak wiele 
synonimów słów: szczodrość, 
obfi tość, ofi arność. Ofi arność 
jest wpisana w nasze chrześci-
jaństwo. Dobrowolne datki na 
rzecz ludzi chorych, potrzebu-
jących, poszkodowanych nie 
powinny nikogo dziwić. Przy-
kładów pomocy bezinteresow-
nej nie trzeba daleko szukać, 
przykłady podano powyżej. 

Nikt nie ma wątpliwości, że 
ofi arność to szlachetna cecha. 
Od nikogo jednak cechy tej nie 
wymaga się a tym bardziej do 
jej okazywania nie zmusza.
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego
ADRES: Paszkówka 68, 34-113 Paszkówka, tel. +48 33 879 30 67 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
pon., pt., sob. 8-9; wt. 16-17:30; czw. 16-17:40 (w zimą 16-16:40) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(zimą 17:00); Niedziele i święta - 6:45, 8:15 (kaplica Sosnowice), 9:30, 11:15 * PROBOSZCZ: ks. 
Marek Holota * WIKARIUSZ: ks. Artur Głąb ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973), Wielkie Drogi 1008) * 
ODPUST: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia

Powiedział w kazaniu odpustowym ks. Piotr War-
wa, pallotyn, pierwszy proboszcz parafii pw. Św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus we Lwowie – Brzuchowicach. Z 
jaką rzeczywistością musi się zmierzyć? Skąd pomysł 
na parafię w tym miejscu i dlaczego patronko została 
św. Teresa? O tym opowiada w kolejnej części słowa, 
żywiąc nadzieję na rychłe powstanie świątyni i ożywie-
nie życia religijnego w tej parafii. 

Pani Maria początkowo bardzo intensywnie modliła się o 
powstanie nowej parafi i. Z czasem jednak i ona traciła nadzieję. 
Jednak wszystkim mówiła - i dzieciom, i rodzinie, spotkanym 
księżom i siostrom, że gdyby kiedyś po jej śmierci była otwierana 
parafi a w Brzuchowicach, aby była pod wezwaniem św. Tereski. 
Tak się złożyło i można dzisiaj powiedzieć, że to było dziełem 
Bożej Opatrzności, że p. Maria po przejściu na emeryturę za-
częła pracować w naszym pallotyńskim domu, który wówczas 
był domem formacyjnym dla kleryków pochodzących z Ukra-
iny. Będąc wychowawcą kleryków, sam wiele razy słyszałem o 
tej wysłuchanej modlitwie i jeszcze niespełnionej obietnicy p. 

Marii. Podobnie jak inni księża, my podchodziliśmy do tego z 
takim dystansem, z wątpliwościami. Pytaliśmy po co parafi a w 
Brzuchowicach. Większość Polaków z tamtych terenów musiała 
wyjechać bądź uciekać i zostało ich bardzo niewielu - może z 10 
osób, którzy i tak jeżdżą na Mszę św. do Katedry. Pytaliśmy po co 
takie przedsięwzięcie i ten temat odkładaliśmy w czasie. 

W 2012 roku złożyło się tak, że klerycy, którzy mieszkali u 
nas, przenieśli się na dalszą naukę do Polski. I wówczas arcybi-
skup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski niejako sam 
od siebie zwrócił się do księży pallotynów, aby zaczęli organi-
zować parafi ę w Brzuchowicach. I trafi ło na mnie, że zostałem 
pierwszym proboszczem tej parafi i, a znając obietnicę p. Marii, 
na pytanie pod jakim wezwaniem będzie ta nowa parafi a, od 
razu powiedziałem, że pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. I tak zostało... 

Ktoś powie, że to przypadek. Ale tak samo może być przypad-
kiem obecność uczniów na Górze Tabor. Inaczej myśli człowiek, 
inaczej to widzi Pan Bóg. Myśleliśmy, że na Mszę świętą będzie 
przychodziło bardzo mało osób, a jednak na Mszę przychodzi w 
miarę regularnie około 30 ludzi, w święta nawet około 50. I mo-

Rozpoczęliśmy budowę kościoła 
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego
ADRES: Ponikiew 115, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 872 16 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy św. 
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8.00, 10:30, w okresie wakacyjnym o godz. 15.00 * PROBOSZCZ: ks. Henryk Pyka, 
E.c. * ODPUST: św. Aleksego, 17 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIX w. * ODPUST: św. Aleksego - 17 lipca

głoby być ich jeszcze więcej, jednak nasza domowa kaplica jest za 
mała i zbyt na uboczu. W Brzuchowicach cały czas wzrasta liczba 
mieszkańców. Budowane są cały czas nowe domy, nowe bloki, 
w których mieszkania wykupują między innymi uciekinierzy 
ze wschodu Ukrainy i chociaż większość mieszkańców jest wy-
znania greko-katolickiego lub prawosławnego, to jednak bardzo 
dużo osób nie jest związanych z żadną z tych konfesji i szuka 
wsparcia, pomocy duchowej również u nas. 

Dlatego pojawiła się nowa idea, propozycja, takie natchnie-
nie nowe, aby zbudować nowy kościół, w bardziej centralnym 
miejscu, z lepszym dojazdem i znowu pojawiło się wiele takich 
ludzkich wątpliwości. Ziemia pod Lwowem jest bardzo droga, 
nie mówiąc już o budowie kościoła. Nasi parafi anie to ludzie 

bardzo prości, którzy nie należą do najbogatszych. Wielu człon-
ków ich rodzin musiało wyjechać, między innymi do Polski w 
poszukiwaniu godziwej pracy, godziwej zapłaty. Jednak znając 
cuda, które wyprosiła św. Tereska, wiedzieliśmy, że jeżeli jest to 
wolą Pana Boga, to wszystko będzie dobrze. I tak się stało.  3 lata 
temu została zakupiona ziemia w dobrym miejscu pod budowę 
kościoła. Została ona uroczyście poświęcona. Po dwóch latach 
przygotowań, potrzebnych dokumentów, rok temu rozpoczęła 
się budowa kościoła. W czerwcu tego roku w uroczystość Bożego 
Ciała było poświęcenie, wmurowanie kamienia węgielnego. I od 
października planujemy w jednym z pomieszczeń tego kościoła 
już regularnie prowadzić Mszę świętą.

Cdn.

Czyli Jezus, Maryja i Józef – to Święta Rodzina po-
winna być dla nas wzorem budowania naszych wspól-
not rodzinnych, które obecnie są dość kruche, często 
rozpadają się, wiele w nich kłótni. A dlaczego tak się 
dzieje? Co jest dla nas najważniejsze? Odpowiedź znaj-
dziemy w ostatnim fragmencie kazania odpustowego 
ks. Kazimierza Stachery. 

Jakie to straszne, że czasem ludzie zapominają, że jednak ce-
lem życia człowieka nie jest materia, ale jest nim Bóg. Jest miłość 
bliźniego, która prowadzi do miłości Boga. Miłość dzieci, żony, 
męża, ojca, matki, babci, dziadka. Tak się zdobywa dobre uczyn-
ki. Przez to się ludzie zbawiają 
- jedni drugich...

Siostry i bracia, brazylij-
ski piosenkarz, który śpiewał 
piękne piosenki w latach 
osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych, w jednej z pieśni 
religijnych w pierwszej zwrot-
ce zawarł takie oto słowa, a 
właściwie pytania: -Dlaczego 
tyle nienawiści w rodzinach? 
Dlaczego tyle podłości? 
Dlaczego tyle na świecie za-
ciśniętych pięści? Dlaczego 
tyle przygotowań do wojny? 
Dlaczego na kuli ziemskiej 
wciąż się leje krew? W drugiej 
zwrotce daje zaś pozytywny 
program, daje odpowiedzi. 
Mówi tak: -Gdyby wszyst-
kie matki były zapatrzone 
w obraz Matki Bożej, Matki 
Najświętszej, która nosiła w 
swoim sercu nosiła te słowa 

Rodzina Nazaretańska
wypowiedziane wobec Archanioła Gabriela „oto ja, służebnica 
Pańska”; Matki Bożej, która była strażniczką miłości, która była 
strażniczką dobroci; gdyby wszyscy ojcowie byli zapatrzeni w 
postać świętego Józefa, to można powiedzieć, że byliby ojcami 
uczciwymi, pracowitymi i wiernymi. To można by powiedzieć, 
że nasze rodziny są rodzinami nazaretańskimi. Są rodzinami, z 
których na nich samych, na dzieci, na rodziców promieniuje do-
broć chrześcijańskiego serca, pokój czystego sumienia i radość z 
tego, że mogą siebie dawać drugim, że przez to zbawiają drugich. 
Bo jak powiada święty Paweł, większa radość jest w dawaniu niż 
w braniu. dlatego też tacy ludzie, pozytywnie nastawieni do życia 
i do innych ludzi nie patrzą na dobra materialne, ale ważniejsze 
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafi aprzytkowice pl,
www.parafi aprzytkowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. 16 - 17 (XI - III 15:30 - 16:30) w dni 
powszednie rano po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Leszek 
Filipek, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Jan Górecki * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. dr Franciszek Płaczek, E.c. * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1346  * ODPUST: I - Trójcy Przenajświętszej - niedziela po Zesłaniu Ducha 
Świętego, II - św. Katarzyny - 25 listopada

dla nich są dobra nadprzyrodzone, dobra duchowe, jak dla patro-
na waszej parafi i - św. Aleksego. 

Pozwólcie, siostry i bracia, przytoczę słowa naszego św. Jana 
Pawła II, naszego rodaka, który powiedział w Krakowie: „Mu-
sicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości”. Ale tylko po to, 
aby bronić Jezusa, aby świadczyć o Chrystusie, jak świadczył o 
Chrystusie św. Aleksy. A świadczył, bo był mocny mocą wiary, 
nadziei i miłości. Bo pokutował, bo dużo się modlił, bo był bar-
dzo ubogi, bo nie przywiązywał się do tego świata. Ale jego życie 
i działalność skierowane były na życie nadprzyrodzone, na życie 
duchowe. Był człowiekiem, który liczył się z moralnością, który 
liczył się z sumieniem, który liczył się z Panem Bogiem w swoim 
życiu. 

Daj Boże, aby wszystkie rodziny w tej parafi i - i chodzące do 
kościoła, a zwłaszcza niechodzące, zrozumiały, że trzeba liczyć 
się z Panem Bogiem, z Matką Najświętsza, jak liczył się św. Alek-
sy. Trzeba iść z Panem Bogiem przez życie, bo jak mówi stare 
ludowe porzekadło - „bez Boga ani do proga”. W imię Boże Pan 
Bóg dopomoże. Co Boże, Bogu, a co cesarzowe cesarzowi. Mó-
dlmy się więc, a by za wskazaniem św. Aleksego wasze rodziny 
były Bogiem silne, żeby były rodzinami, w których każdego dnia 
dokonuje się duchowe Boże Narodzenie, o czym wspomniałem. 
Módlmy się wiec, aby rzeczywiście tak było, aby ta parafi a i te 
rodziny tej parafi i były Bogiem silne, co daj Boże.

Jak informuje Powiat Wadowicki  ofi cjalnie zakończyła się 
kolejna duża inwestycja drogowa w naszym powiecie. Tym razem 
gruntownie przebudowano trakt Przytkowice – Leńcze.

Na ten remont wielu mieszkańców i kierowców czekało z 
niecierpliwością. Teraz mogą odetchnąć z ulgą. Drogowcy grun-
townie przebudowali ok. 1,2 kilometra drogi powiatowej. Jakość 
wykonanych prac we czwartek, 24 sierpnia sprawdził wicestaro-
sta Andrzej Górecki m.in. w towarzystwie radnego powiatowego 
Marka Cimera oraz sołtysa Przytkowic Kazimierza Targosza.

W ramach robót m.in. wykonano wzmocnienie nawierzchni 
geosiatką z włókien syntetycznych, położono nowy asfalt, ułożo-
no korytka ściekowe, wykonano pobocza z kruszywa oraz perony 
przystankowe. Prace kosztowały ok. 815 tysięcy zł. Pieniądze wy-
łożył Powiat Wadowicki oraz rząd premier Beaty Szydło z Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 – 2019, czyli tzw. Adamczykówki.

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

Zgromadziło w kościele 
tłumy wiernych, szczególnie 
młodych ludzi – przyjaciół, 
którzy Gabrysię znali i kochali. 
Swoim życiem dała świadec-
two wiary, miłości, prawdzi-
wie chrześcijańskiej radości, a 
jej serce było pełne dobroci. 
Tak o koleżance mówili jej 
bliscy. Tak o śp. Gabrysi mó-
wił ks. wikariusz w kazaniu 
pogrzebowym, porównując ją 
do anioła. Całośc tego, jakże 
wzruszającego słowa, zamiesz-
czamy poniżej. 

Kochani Rodzice Gabrysi,
Rodzeństwo, Rodzino, Bliscy, 
Drodzy Księża, Nauczyciele, 

Wychowawcy, Przyjaciele, Koledzy 
i Koleżanki,

Wszyscy, którzy znaliście Gabrysię, Siostry i Bracia... 

Trudno mi dzisiaj było wyjść na ambonę... Podobnie jak i 
wam tutaj przyjść... Bo jakie słowa dadzą ukojenie? Jakie zdanie 
powoduje to, że przestaniemy cierpieć? To naturalne, że prze-
pełnia nas żal, smutek w momencie pożegnania naszej kochanej 

Gabrysi. Jednak jako 
wierzący nie może-
my pozostać na tym 
poziomie uczuć i 
emocji. „Życie czło-
wieka zmienia się, 
ale się nie kończy” 
- usłyszymy podczas 
odmawiania modli-
twy. Potwierdzają to 
słowa dzisiejszego 
pierwszego czytania. 
Sprawiedliwy choćby 
i umarł przedwcze-
śnie, żyć będzie. 
Trzeba nam pamię-
tać, że już w momen-
cie śmierci Gabrysi 
sam Bóg przyjął ją w 

Swoje ojcowskie ramiona i tuli 
ją do siebie z czułością. Bóg 
obdarzył ją nowym, wspania-
łym życiem...

 Każda śmierć, a szczegól-
nie naszej kochanej Gabrysi, 
prowokuje nas do myślenia, 
zadumy nad naszym własnym 
życiem, nad jego sensem, a 
przede wszystkim nad tym, 
jak to jest, że Bóg zabiera do 
siebie tak młode i wspaniałe 
osoby. Boże, czyżby w niebie 
brakowało aniołów, że zabie-
rasz nam ich z ziemi? Takie 
pytanie zrodziło się u mnie po 
rozmowie z Michałem, kiedy 
zadzwonił powiedzieć, że na-
sza kochana Gabrysia odeszła. 
I mówię to z całym przekona-

niem, że Gabrysia była dla nas aniołem. Nie tylko podczas tych 
przedstawień parafi alnych, gdzie najczęściej wcielała się właśnie 
w postać anioła, ale była nim na co dzień. Wszyscy, którzy ją 
znają, mogą zaświadczyć, jaką jest wspaniałą osobą - ile dobra, 
radosci i nadziei w sobie miała. 

Gabrysię znałem tylko rok, więc poprosiłem jej przyjaciół, 
by napisali kilka zdań na jej temat. I właśnie te cechy - dobroć, 
łagodność, radość - najczęściej pojawiały się w ich wspomnie-
niach. 

-Gabi była najwspanialszą i najsilniejsza osobą, jaką znałem. 
Wytrwała, odważna, mądra, opiekuńcza. Miała piękny uśmiech. 
zawsze chciała pomóc. Z nią nigdy się nie nudziło... 

Gabi była niezwykle pozytywną, kochaną, troskliwą i pełną 
energii dziewczyną. Nigdy na nic nie narzekała. Zawsze była 
uśmiechnięta i potrafi ła rozweselić każdego. W jej towarzystwie 
nie było miejsca na smutek. Mimo swojej choroby, nie dawała po 
sobie poznać, że coś jest nie tak. Nie pozwoliła, by ktoś z tego po-
wodu się zasmucał. Zawsze potrafi ła pomóc i chociaż były to tyl-
ko słowa, tak bardzo wiele znaczyły. Cieszę się, że mogłam mieć 
tak wspaniałą koleżankę. Teraz będzie jej tak bardzo brakować...

Gabi zawsze była uśmiechniętą dziewczyną. Zawsze darzyła 
drugiego człowieka pomocą. Chciała dobra dla każdego, poświę-
cając swój czas i siebie. Pomoc była jej pasją, mimo że nie zawsze 
zgadzała się ze zdaniem innych. Wspólne spędzanie czasu i wa-
kacje we Wrocławiu były najlepszym czasem, jaki spędziliśmy w 
swoim gronie. Do dzisiaj pamiętam nasza jazdę tramwajem bez 

Ostatnie pożegnanie Gabrysi 
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biletów. 
Gabrysia była cudowną 

osobą. Nigdy nie dała po sobie 
poznać, że coś jest nie tak, że 
coś ją martwi. Była uśmiech-
niętą osobą, która poprawiała 
przez to humor innym. Po-
trafiła pomóc każdej osobie, 
która znalazła się w potrzebie. 
Gdy się z nią rozmawiało, czuć 
było tę bezwarunkową miłość 
płynącą z jej serca. zapamię-
tam ją przede wszystkim jako 
silną dziewczynę - zarówno 
fizycznie, jak i psychicznie. 
Pamiętam, jak podczas wspól-
nych żartów zawsze przed nią 
uciekałem, bo gdy wykrzywiała 
rękę, nie było żartów...

Właśnie, żarty... Pisząc to, 
mam przed oczami uśmiech, 
który rzadko znikał z jej twa-
rzy, gdy była w towarzystwie. 
Myślę, że tego wewnętrznego 
uśmiechu nie zabiła w niej 
nawet choroba i cierpienie. Przyjaciółka, złoty człowiek, anioł... 
Jakkolwiek by jej nie nazwać, strata jest ogromna. Będę, Gabi, o 
Tobie pamiętał na zawsze. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze 
po drugiej stronie. 

Gabrysia swoim cierpieniem, wręcz męką, wyznaczyła nową 
drogę w myśleniu, w podejściu do życia niejednemu z członków 
rodziny, znajomych i nawet samemu personelowi szpitala. W 
chorobie nie traciła pogody ducha, optymizmu, którym udawało 
się jej zarażać innych, cierpliwości do tego, co przyniesie jej jutro. 
Śmiało możemy stawiać Gabrysię za wzór. Faktycznie, możemy. 
Czy nie jest to świętość normalności? Takich trzeba nam, właśnie 
współczesnych przykładów - młodych, zaangażowanych i nor-

malnych. Piękni są ci święci ze średniowiecza, ale czasem są tak 
bardzo nam odlegli.

Ktoś inny napisał, że byłaś człowiekiem godnym naśladowa-
nia. Jakie wspaniałe świadectwo! Wszystko mówi. I tym wszyst-
kim, co miałaś, dzieliłaś się z innymi. Anioł z greki oznacza 
„posłańca”. I właśnie nasza kochana Gabrysia była dla nas takim 
posłańcem. Zawsze uśmiechnięta, z dobry słowem dla każdego. 
Pamiętam pierwsze spotkanie z nią... To było ognisko z młodzie-
żą, kiedy zostałem tu wikarym... I jej słowa: - Niech się ksiądz nie 
martwi. Zobaczy ksiądz, jak tu z nami jest fajnie! 

Każdy z nas mógł czegoś od naszej kochanej Gabrysi się 
nauczyć. Ale wydaje mi się, że taką szczególną lekcją od niej, 
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swoistym przesłaniem, które Bóg przez nią przekazuje nam, 
jest nadzieja. Kiedy bym nie zapytał, co u niej słychać - czy to 
osobiście, czy przez SMS, czy przy naszym spotkaniu w szpitalu 
- zawsze w jej głosie słyszałem nadzieję; nawet wtedy, gdy nie było 
dobrze. Zawsze zatroskana o innych. Nie lubiła mówić o sobie. 
Wolała wiedzieć, co słychać u innych. Rozmawialiśmy wtedy o 
rodzinie, o jej przyjaciołach, o znajomych. Pytała o Grupę apo-
stolską, do której należała, o wszystkie akcje, jakie miały miejsce 
w Ryczowie, przedstawienia i tak dalej... Pytała o szkołę, z którą 
była związana, gdzie przecież się uczyła, a później pracowała. 
Widać było, że to zainteresowanie wynika z troski.

Kolejna lekcja dla nas - nawet kiedy było źle, myślała o nas. 
Jak prawdziwy anioł stróż. Byłaś za dobra na ten świat, dlatego 
Bóg zabrał cię do Siebie, byś się przy nas nie zepsuła... Słowami 
Księgi Mądrości Bóg daje nam piękną odpowiedź na nasz pytanie 
o sens tej przedwczesnej śmierci: -Ponieważ spodobał się Bogu, 
znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesio-
ny. Zabrany został, aby złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda 
nie uwiodła duszy. 

Inna odpowiedź na pytanie “dlaczego” daje nam Bóg w sło-
wach: - “Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i 
żył”. Takie są odpowiedzi na nasze pytania. My dostaliśmy jesz-
cze czas. Czas na nawrócenie. Może twoją śmiercią, nasza kocha-
na Gabrysiu, nawrócisz kilku ludzi, którzy zdadzą sobie sprawę, 
że egzamin z życia - śmierć - wcale nie jest tak odległy. wielu z nas 
może mieć żal do Boga o to, jak mógł do tego dopuścić, jak mógł 
zabrać nam tak wspaniałą osobę... Czy po to dał jej nadzieję na 
przeszczep, by ją potem zabrać? Czy nasza akcja zbiórki szpiku 
była bez sensu - bo przecież się nie udała? Czy 20 lat życia to wy-
starczający czas na piękne życie? 

I tu kolejna lekcja od naszej kochanej Gabrysi: -Nie narzekaj! 
Gabrysia nie tylko dla nas była skarbem. Wielu osobom uratowa-
ła i komuś jeszcze uratuje życie. Przecież to dzięki niej w rejestrze 
dawców szpiku pojawiło się blisko 500 nowych osób. I choć jej 
życie było krótkie, to było piękne, pełne dobra i miłości. Było 
takie, jaka ona była. Czy miłość i troska rodziców, rodzeństwa 
i całej rodziny Gabrysi poszła na marne? Absolutnie nie. Dla 
nas, którzy dziś razem z wami tu jesteśmy i opłakujemy z wami 
odejście naszej Gabrysi, jesteście wzorem. I to my powinniśmy 

się od was uczyć, jak kochać drugiego człowieka. Bo właśnie na 
tym polega prawdziwa miłość - nie na własnym szczęściu, ale na 
szczęściu tego, kogo kocham. I jestem tego pewien, że ta radość 
i szczęście, jakimi cechowała się Gabrysia, wynikała z tego, jaką 
miała wspaniałą rodzinę. Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, 
bo wszystko stanie się niezrozumiałe. I dziś to zdanie jak mantrę 
powtarzamy. Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko 
stanie się niezrozumiałe. Zdanie, które przed laty wypowiadał 
Jan Paweł II. Nie staraj się wszystkiego zrozumieć... 

Tak, kochani, dziś potrzeba nam wiary. Potrzeba modlitwy 
o jej przymnożenie. Przede wszystkim po to, byśmy w duchu 
miłości do Boga, który planuje nasze życie i zaplanował tak, a nie 
inaczej. Dziś kochana Mamo, drogi Tato, kochane Rodzeństwo, 
Najbliżsi, trwamy tu jako Kościół modlący się o wiarę. O wiarę 
dla Was, byście w niej trwali w tym doświadczeniu, w którym je-
steśmy razem - w doświadczeniu przedwczesnego odejścia naszej 
kochanej Gabrysi. W tym na pewno pozwala nam trwać postawa 
tej młodej dziewczyny, którą wszyscy znaliśmy....

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

Prześladowcy Jezusa byli przekonani, że odnieśli zwycięstwo 
- pozbyli się Tego, którego czyny i słowa uznali za przeszkodę 
w realizacji swych planów. Okazało się jednak, że krzyż jest ich 
porażką - a zwycięstwem Jezusa. W dzisiejsze święto wpatrujemy 
się w zwycięskiego Chrystusa wywyższonego na krzyżu. To nie 
przypadek, że jedna z Ewangelii odczytywanych w uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata ukazuje naszego Pana 
umierającego na krzyżu.

Wychowawcy spotykają się dość często z sytuacją, w której 
dzieci i młodzież nie potrafi ą przyjmować niepowodzeń. Nie 
umieją na przykład pogodzić się ze słabszą oceną czy przegra-
ną w sportowej rywalizacji. Nieumiejętność zmierzenia się z 
takimi sytuacjami w późniejszym życiu może przejawiać się 
w coraz poważniejszej, niebezpiecznej postaci. Wydaje się, że 
przygotowanie dziecka na takie chwile jest ważnym zadaniem 
stojącym przed rodzicami i wychowawcami. Warto pamiętać, 
że w sytuacji zderzenia się z własną słabością i niepowodzeniem, 
stoimy przed szansą, która jeśli dobrze ją przeżyjemy, stanie się 
dużym krokiem na drodze naszego rozwoju. Sir John Templeton 

Syna swego Jednorodzonego dał...
w książce „Uniwersalne prawa życia” zawierającej wiele cennych 
życiowych wskazówek, podaje przykłady takich sytuacji: „John 
Bunyan napisał słynną Wędrówkę pielgrzyma w więzieniu, an-
gielska pielęgniarka i działaczka społeczna Florence Nightingale 
przeprowadziła reformę systemu szpitali w Anglii z łóżka, do 
którego przykuła ją ciężka choroba; Ludwik Pasteur połowicznie 
sparaliżowany i narażony na udar mózgu nie ustawał w przepro-
wadzeniu ataków na chorobę. Kolumb myślał, że poniósł klęskę 
nie odkrywając Indii a odkrył Amerykę (...) gdy odkrył Amerykę 
nie szukał nowego świata tylko szybszej drogi do Indii - tak już 
jest z odkrywcami”.1

Najwspanialszym i najbardziej przekonującym świadectwem 
jest tu zwycięstwo odniesione przez Chrystusa w chwili, która 
wielu wydawała się Jego przegraną. Maryja w swym sercu zgodzi-
ła się na przyjęcie cierpienia swego Syna, bo wiedziała, że dzięki 
temu dokonają się większe rzeczy. Prośmy Ją, abyśmy zrozumieli, 
że nie da się przejść przez życie bez cierpienia, a nasze życiowe 
kryzysy potrafi li przeżywać jako szansę. Módlmy się, byśmy w 
takim duchu potrafi li kształtować serca naszych wychowanków.
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP
ADRES: Stanisław Górny 80a, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 02 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-
sob. po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00) ; Niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 15 (IX-VI) 
* PROBOSZCZ: ks. Roman Świerkosz, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Janusz Krupa * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 
1983 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny-Dolany (1003), Stanisław Górny (914)

W pierwszym rozdziale Ewangelii według św. Jana jesteśmy 
świadkami rozmowy Jezusa z uczniami, którzy postawili Mu 
pytanie: „Nauczycielu - gdzie mieszkasz?” W odpowiedzi Je-
zus skierował do nich propozycję: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 
l, 38-39). Zamiast słownego opisu miejsca zamieszkania, Jezus 
zaprasza ich do siebie. Pragnie nawiązać relację. W wychowaniu 
i nauczaniu najważniejsza jest relacja. Od więzi jaką nauczyciel 
nawiąże ze swymi uczniami, zależą owoce wychowania, a także 
wyniki nauczania.

Dziś jesteśmy świadkami zainicjowania bardzo ważnej rela-
cji-więzi pomiędzy umiłowanym uczniem Jezusa a Matką Pana. 
Ofi cjalny zwrot: „Niewiasto” sugeruje, że jest to ważny moment 
historii zbawienia, a słowa Jezusa dotyczą nas wszystkich.

„Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie” (J 19, 27). Jezus chce, 
żebym nawiązał głęboką relację z Jego Matką.

Jasna Góra jest miejscem, w którym czujemy się jak w domu. 
Na ołtarzu Matki Bożej znajduje się srebrna tuba zawierająca Akt 
oddania Polski Maryi z okazji tysiąclecia chrztu naszej Ojczyzny. 
W ten sposób imiona nas wszystkich są niejako zapisane w Sercu 
Maryi.

W kościele oo. Franciszkanów w Harmężach znajduje się 
fi gurka Matki Bożej zwanej „Matką Bożą zza drutów”. W jej 
wnętrzu jest schowek, który swego czasu krył w sobie karteczkę z 
pewną ważną wiadomością. Do obozu Auschwitz trafi ło rodzeń-

Wziął Ją do siebie
stwo sześciu braci z Poronina. Jeden z nich - pan Bolesław Kupiec 
pracujący w stolarni obozowej wyrzeźbił w drewnie fi gurkę Nie-
pokalanej. Do środka włożył list z prośbą, by ten, kto otrzyma 
wiadomość, zaopiekował się ich starszymi rodzicami, mieszkań-
cami Poronina. Wiadomość została tak dobrze ukryta, że nikt 
nie domyślił się, że znajduje się w fi gurce. Dopiero 30 lat później, 
w mieszkaniu ks. Władysława Grohsa w Wieliczce otwarto fi -
gurkę i znaleziono przesłanie. Chociaż nikt nie przeczytał listu, 
Maryja wysłuchała prośby i zaopiekowała się rodzicami.

Nie trzeba nikogo zachęcać do modlitwy przez wstawiennic-
two Matki Bożej - czynimy to spontanicznie, ilekroć jesteśmy 
w potrzebie. Jezus pragnie czegoś więcej - chce, byśmy Maryję 
wzięli do siebie, a tym samym „wzięli do siebie” świadectwo Jej 
życia i Jej wskazania, żebyśmy „wzięli do siebie” Jej bardzo kon-
kretną prośbę: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Polećmy dziś wstawiennictwu Maryi wszystkie osoby i spra-
wy związane z dziełem wychowania. Rodzeństwo braci z Poro-
nina oddało pod Jej opiekę swych starych rodziców, zamykając 
swą prośbę w pięknej drewnianej fi gurce Niepokalanej. Idąc ich 
śladem powierzmy naszej Matce dzieci i wnuki, wychowanków 
i podopiecznych, wiedząc, że Ona od początku historii Kościoła 
jest w nim Wychowawczynią świętych.
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������
ADRES: K������� 80, 34-106 M������KANCELARIA PARAFIALNA: ��., ���, ���. ����� ��������� M��� 
��.
MSZE ŚWIĘTE: S����� - 18 (XI-III 17:00); N�������� � ������: Ś����� P����� 8:00 � 11:00, ������� K������� 
9:30, * P��������: ��. J����� Ż���� * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 2008 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: J����� (178), K������� (675), Ś����� P����� (768) * ODPUST: ostatnia niedziela sierpnia 
albo pierwsza niedziela września

Czyli odpust parafialny, obchodzony w pierwszą 
niedzielę września, był okazją, by uczcić Patronkę 
parafii i by Jej podziękować za pocieszenie w wielu 
różnych życiowych sytuacjach. Koncelebrowanej Su-
mie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił o. 
Paweł, karmelita z Wadowic. Powitał go oraz pozo-
stałych kapłanów ks. proboszcz Janusz Żmuda. Słowa 
te oraz wprowadzenie do Mszy św. i fragment kazania 
znajdują się poniżej. 

Bardzo się cieszę, że raz w roku Ta, która jest Matką Pocie-
szenia, ma swoje imieniny, ma swoje święto. W to święto stajemy 
dzisiaj przy ołtarzu Jej Syna, przy Jej ołtarzu, aby Jej dziękować, 
prosić, aby wypraszać szczególne łaski przez Jej orędownictwo. 
Ta świątynia, ta parafi a nosi Jej tytuł, Jej imię - Matki Bożej Po-
cieszenia. Bardzo się cieszę, że jesteśmy. cieszę się, że rano było 
więcej ludzi niż zazwyczaj. Zresztą w odpust wszyscy uciekają 
przed Sumą... Rano kościół był pełen, w Kozińcu również. Cieszę 
się, że przychodzimy także na tę główną, uroczystą Mszę świętą, 
aby wielbić Boga przez ręce Maryi. 

Pragnę przywitać tych, którzy dzisiaj będą się modlić razem 
z nami. Witam Ojca Pawła, Ojca z wadowickiego Karmelu, który 
będzie przewodniczył dzisiejszej liturgii. Bardzo się cieszę, że Oj-
cowie Karmelici podejmują moją prośbę i chcą tutaj od św. Józefa 

i Matki Bożej Szkaplerznej przychodzić do nas, aby razem z nami 
się modlić, aby razem z nami wielbić Boga. Będziemy słuchać 
Bożego Słowa... Koncelebrują Mszę św. Ks. Infułat Jakub Gil, 
dobrze mi znany. Przez 10 lat pracowałem pod jego opieką w Wa-
dowicach. Bardzo się cieszę, Księże Infułacie, że jesteś tu razem 
z nami, ze modlisz się wspólnie z nami. Cieszę się zawsze Twoją 
życzliwością i wspominam Cię, również w mojej modlitwie, tutaj, 
w tej nowej parafi i. Jest z nami również Ks. Prałat Jan Marcisz, 
można by powiedzieć, że proboszcz tej parafi i, bo zawsze będzie 
proboszczem, zawsze będzie ojcem tej parafi i. Jak zwykł mawiać 
o niej - to druga jego córka. Pierwszą były Śleszowice, odłączo-
ne od Mucharza. My jesteśmy drugą jego córką. Przychodzi do 
córki, by się modlić, patrząc tak rodzinnie, z wnukami - czyli z 
nami. Bardzo się cieszę, Księże Prałacie, że jesteś z nami. Zawsze 
jesteś z nami i modlisz się z nami, także na pogrzebach, za swoich 
parafi an.

Módlmy się dzisiaj, zawierzając nas samych Matce, która jest 
Matką Nadziei, Matką Pociechy...

Wprowadzenie (o. Paweł):
Siostry i Bracia, witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za 

przywitanie. Matka Boża Pocieszenia to Ta, która nas pociesza. 
Ale pociesza nas nie w taki sposób, jak pocieszają nas ludzie. 
Pociesza nas z głębi swego matczynego Serca. Pociesza nas w taki 

Imieniny Matki Bożej Pocieszenia 



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

10 września 201752 

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

 5310 września 2017

Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego
ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafi a_tarnawa@wp.pl * 
KANCELARIA PARAFIALNA: wt., sob. - 7:30-8:30; śr., czw., pt. 18:30-19:30 (zimą 17-18) * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9:30, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845  * ODPUST: I - św. Jana Kantego - niedziela poprzedzająca lub 
następująca po 20 października, II - MB Królowej - 22 sierpnia
 

W takim właśnie pięknym 
tytule odbiera cześć w tar-
nawskiej parafii. Kaznodzieja, 
pochodzący z Ukrainy, mówił 
na odpuście o życiu Maryi, Jej 
zawierzeniu Bogu, ale też o Jej 
roli Matki wobec nas. Nigdy 
bowiem nie jesteśmy sami. 
Ona jest obok swoich dzieci, 
jak każda Matka. W drugiej, 
poniższej części słowa znajdu-
jemy zachętę do odnowienia 
w naszych sercach pobożności 
Maryjnej, do Jej naśladowania 
i słuchania. 

Moi drodzy, Ona nie wiedziała, 
co Ją czeka. Czytając kartki Pisma 
świętego - znamy je doskonale, ale 

Matka Przemiany i Uzdrowienia

sposób, aby uczyć nas pełnić Bożą wolę. Matka Boża Pocieszenia 
ogarnia nas dzisiaj swoją matczyną, czułą miłością. Przyjmuje do 
swego Niepokalanego Serca każdego z nas i pragnie ofi arować 
nam swoją troskę, czułość i bliskość. 

Blisko Serca Maryi otwórzmy teraz nasze serca, aby w pełni 
i godnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Przepraszając dobrego 
Boga za wszystkie nasze niewierności, niewdzięczności, za to, że 
nie zawsze w pełni poszukiwaliśmy Bożej woli w naszym życiu, 
ze szczerego serca na początku tej uroczystej Eucharystii prze-
praszajmy dobrego Boga... 

Kazanie:
Siostry i Bracia, trochę być może zaskakujące jest to, że Ewan-

gelia, którą Kościół przeznacza na wspomnienie Matki Bożej Po-
cieszenia nic nam nie mówi o Maryi. Czytamy natomiast... Boże 
błogosławieństwa. Boże błogosławieństwa, o których się mówi, 
że są szczytem nauki Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwa, które 
czasami są trudne do zrozumienia dla nas w naszym codziennym 
życiu w obecnym czasie. Cóż bowiem oznacza „błogosławieni 
ubodzy, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”? Cóż 
oznacza „błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 
pocieszeni”? Albo „błogosławieni ci, którzy są prześladowani, 
albowiem oni będą kiedyś sprawiedliwymi w królestwie niebie-
skim”? 

Siostry i bracia, to właśnie postać Matki Bożej, która pocie-
sza nas w naszym życiu, to osoba Maryi uczy nas, w jaki sposób 
głębiej zrozumieć owe błogosławieństwa. Albowiem to Maryja 
- Dziewica, Matka Kobieta - była pierwszą błogosławioną. błogo-
sławioną, to znaczy szczęśliwą. Bóg w swoim wielkim miłosier-

dziu ogarnął Maryję swoją łaską pochylił się nad Nią i uczynił 
Ją błogosławioną. Uwolnił Ją od wszelkiego grzechu i wybrał Ją 
na Matkę swojego Syna. Uczynił Ją błogosławioną, to znaczy - 
uszczęśliwił Ją prawdą, wiarą i miłością.   

Siostry i bracia, nie stało się to w sposób automatyczny. To 
nie było tak, że do Maryi przyszedł Anioł, powiedział Jej słowa 
błogosławieństwa - „jesteś łaski pełna i porodzisz Syna”, a Maryja 
bez żadnych trudności odpowiedziała: „tak; rozumiem wszystko 
i przyjmuję”. Bóg chciał, aby Maryja w całej swojej wolności jako 
kobieta powiedziała : „Oto ja, służebnica Pańska”. Ale Maryja 
wszystkiego nie rozumiała. Nie wiedziała, jak to się stanie i zapy-
tała: -”Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. 

Maryja nie do końca zrozumiała. I można powiedzieć, że 
przez całe swoje życie Maryja, choć uwierzyła, przyjęła Boże Sło-
wo, trwała w pewnej ciemności i niezrozumieniu. Doświadczyła 
pewnych trudności wobec Józefa, swojego małżonka, kiedy ten 
Jej pytał: -”Jak to? Ty jesteś w ciąży? W jaki sposób się to stało? 
To jest niemożliwe!”. Maryja doświadczała trudności, kiedy 
musiała z małym Dzieciątkiem i Józefem uciekać za granicę, do 
Egiptu. Maryja doświadczała trudności i bólu matczynego serca, 
kiedy Jezus zagubił się w świątyni: -”Oto ja i ojciec Twój szukali-
śmy Ciebie. Dlaczego tutaj się ukryłeś?” To wcale nie było takie 
oczywiste dla Maryi, że Jezus jako dorosły stał się Nauczycielem, 
pouczał innych i wskazywał im, jak mają żyć. Czasami Maryja 
dziwiła się temu. A największy ból przeżyła wtedy, kiedy Jezus 
doświadczał cierpienia i kiedy umierał na krzyżu. Maryja przyj-
mowała to wszystko z wiarą, ale nie oznacza to, że nie cierpiała, 
że wszystko rozumiała. 

Cdn.



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

10 września 201752 

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

 5310 września 2017

Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP
ADRES: Tłuczań 158, 34-114 Brzeźnica, tel./fax +48 33 879 01 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7.30-8; pon., śr., pt. 18.30-19.30 (zimą 17.30-18.30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta 
- 7:30, 9:30 (kaplica Chrząstowice), 11 * PROBOSZCZ: ks. mgr Stanisław Pitek * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstowice (454), Kossowa (411), Tłuczań 
(998) * ODPUST: I - Nawiedzenia NMP - 31 maja, II - św. Andrzeja Apostoła - 30 listopada

jako chrześcijanie powinniśmy nieraz wracać do Biblii, do Pisma 
świętego - zobaczcie, jakie było trudne po ludzku życie Matki 
Bożej. Nie miała gdzie urodzić Syna, Zbawiciela świata. Która z 
kobiet chciałaby urodzić swoje dziecko w  stajni? To nie była taka 
piękna szopka betlejemska, świecąca, jak my ozdabiamy kościo-
ły, podwórka, swoje domy... To była zwykła, śmierdząca szopa. 
Tam urodził się Jezus Chrystus. 

Dopiero Matka Boża się uspokoiła po urodzeniu, a już Anioł 
mówi Józefowi we śnie: -Uciekaj do Egiptu! Uciekaj, bo Herod 
chce zabić Dziecię. A oni nie mieli nawet osiołka. Pożyczyli 
gdzieś i uciekali przed Herodem. Myślę, że nieraz po ludzku Ma-
ryja się zastanawiała, czym sobie na to wszystko zasłużyła, cóż 
takiego zrobiła... Moi drodzy, a życie Jezusa Chrystusa? Matka 
zawsze była obok. Najtrudniejsze chwile dla Niej to była droga 
krzyżowa. Zaczynając od biczowania, droga krzyżowa i hanieb-
na śmierć na krzyżu. Maryja stała do końca. Ponoć największym 
bólem dla rodziców, dla mamy czy dla taty jest widzieć i przeżyć 
śmierć swojego dziecka. Ponoć to jeden z największych bólów 
- tak twierdzą psychologowie. Ona stała pod krzyżem. Ona nie 
uciekła -  jak apostołowie. Mówili, że wytrwają przy Chrystusie, 
ale to Ona mężnie stała przy Nim do końca. I nie mogło być in-
aczej. 

W podsumowaniu, w tym wszystkim kilka dni temu przeży-
waliśmy piękną uroczystość - Wniebowzięcie Najświętszej Ma-
ryi Panny. Na Ukrainie mówią „Zaśnięcie” -  od tego słowa, że 
Matka Boża zasnęła. Nie mogło być inaczej. Jedyny kochany Syn, 
Jezus Chrystus wziął swoją Mamę do siebie. Wynagrodził Jej za 
te trudności, za te cierpienia, za te matczyne łzy i mało tego, że 
wziął swoją Mamę do nieba, zrobił ją Królową - Królową Nieba 
i Ziemi. 

Moi drodzy, tak się życie układa, że z czasem tracimy tutaj 
na ziemi naszych rodziców. Poprzedzają nas w drodze do nieba. 
Przychodzi smutek, żal - była mama, był tata, a potem nieraz 
zostajemy sami. Modlimy się, chodzimy na cmentarz, wypisu-
jemy w wypominkach i często myślimy: -”Sam jestem. Nie mam 
mamy, nie mam taty...”. Moi drodzy, macie. Mamy Mamę. Chry-
stus, umierając na krzyżu, dał nam Maryję za Matkę. Nie zawsze 
o tym pamiętamy, bo jesteśmy zabiegani i mamy tyle spraw: 

dzieci, wnukowie, praca, studia, szkoła, lekarz, szpital, kościół... 
Nie mamy czasu. Moi drodzy, mamy Mamę. I ta Mama chce, jak 
każda Mama, żeby dziecko było blisko. Gdy Mama widzi, że syn 
czy córka jest blisko, nic ich nie boli, nie są głodni, jest wtedy 
spokojna. Ale gdy ta Mama nie widzi nas tygodniami, miesiąca-
mi, widzi nas dwa razy do roku - na Boże Narodzenie i na Wiel-
kanoc - wtedy się martwi. A Ona jest naszą Mamą. Dał nam Ją 
Chrystus. Uciekajmy się do Niej we wszystkich potrzebach. Gdy 
chcemy o coś prosić Chrystusa, prośmy przez Maryję. Na pewno 
zostaniemy wysłuchani... 

Przypomnijcie sobie cud w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło 
wina. Komu to zgłosili? Matce Bożej. I to Ona przyszła do Jezusa 
i poprosiła, aby przemienił wodę w wino. To Matka Boża, którą 
w tym wizerunku czcicie jako Matkę Przemiany i Uzdrowienia. 
Szczerze mówiąc, takiego tytułu jeszcze nigdy nie słyszałem. Ale 
to dobrze, bo to coś nowego. I bardzo piękny ten tytuł - Pociesze-
nia i Uzdrowienia. Uciekajcie się do Niej. Nie żałujcie słów, nóg i 
czasu. Ona chce pomóc i pomoże. 

Dzisiejsze święto, dzisiejszy odpust, który przeżywamy, 
niech będzie, moi drodzy, dla nas wszystkich - dla was, jak i dla 
parafi an tutaj mieszkających okazją do modlitwy.  To jest wasza 
parafi a, wasz kościół, wasza Matka Boża. Niech również to będzie 
także zachętą dla mnie, bo  zawsze mówiąc homilię czy kazanie 
do kogoś, mówię to również do siebie. Zatem starajmy się uciekać 
do Maryi. 

Moi drodzy, odmawiając modlitwę „Zdrowaś Maryjo”, wy-
powiadamy, nieraz automatycznie, bo zmęczeni jesteśmy, przed 
snem czy rano, czy w drodze te piękne słowa: -”Módl się za nami 
grzesznymi - teraz i w godzinę naszej śmierci”. My już dziś Ją 
prosimy, aby w momencie, gdy będziemy opuszczać ten świat, 
Maryja była przy nas. Często nie myślimy o tych słowach, które 
wypowiadamy, bo się do nich przyzwyczailiśmy, bo to jest nasz 
pacierz, nasza modlitwa... Ale przez sekundę zastanówmy się nad 
tym, że już dziś prosimy Matkę Bożą: -Módl się za nami! Uciekaj 
się za nami dzisiaj i w godzinę naszej śmierci! I bądźmy pewni, że 
Maryja, która jest Matką Przemiany i Uzdrowienia jest z nami, tu 
na ziemi i będzie tam, w niebie. 

W piątkowe popołudnie w dniu 1 września 2017 do biblio-
teki publicznej w Tłuczani zawitały dzieci z tutejszej świetlicy 
środowiskowej z wychowawczynią Justyną Krzykawską. Celem 
spotkania było wspólne, miłe zakończenie wakacji. Dzieci na 
początku rysowały pocztówki ze swoimi wspomnieniami lata, 
a następnie wzięły udział w konkursach ze znajomości przysłów 
polskich i nazw miejscowości. 

Ostatni dzień wakacji w Tłuczani 
Każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę i zdobyć upominek. 

Wszyscy dobrze się bawili, a ostatni dzień wakacji był kolorowy 
i bardzo radosny. 

 
Anna Agata Kubas

www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
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Księdzu Stanisławowi Pitkowi, proboszczowi 
parafii, z okazji Imienin składamy najser-

deczniejsze życzenia zdrowia, sił do dalszego 
spełniania swojego kapłańskiego powołania, 
coraz bardziej pogłębionej wdzięczności pa-
rafian i satysfakcji z dobrych owoców dusz-
pasterskiego zaangażowania. A my, parafia-
nie, dziękując za wszystko, zapewniamy o 

modlitwie. 

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

Dożynki to święto plonów kończące najważniejsze prace 
polowe. Tegoroczne Dziękczynne Święto, zgodnie już z wielo-
letnią tradycją, odbyło się w naszej Gminie w pierwszą niedzielę 
września (03.09). Mimo niekorzystnej aury na zaproszenie 
Ośrodka Kultury Gminy Tomice oraz Wójta Gminy Tomice 
Witolda Grabowskiego przybyło bardzo wielu mieszkańców 
naszej Gminy, by wspólnie kultywować tradycję i dziękować 
Bogu i ludziom za plony zebrane z pól.

Uroczystości dożynkowe, wpisane w cykl imprez Festiwalu 
Doliny Karpia, rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną za plony, 
która została oprawiona w kościele parafi alnym w Witanowi-
cach. Po niej goście w barwnym korowodzie przemaszerowali 
do Lgoty, bowiem to sołectwo było w tym roku gospodarzem 
dożynek. Na terenie dawnej szkoły należącym do Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota odbyła się główna część nie-
dzielnych uroczystości. Po powitaniu rolników, mieszkańców 
Gminy i zaproszonych gości m.in. Andrzeja Pająka – Senatora 
RP, Marka Polaka – Posła na Sejm RP, Józefa Brynkusa – Posła 
na Sejm RP, Andrzeja Góreckiego – Wicestarostę Wadowic-
kiego, Bogusława Antosa 
– Wójta Gminy Brzeźnica, 
Józefa Łasaka, Franciszka 
Żmudę i Eugeniusza Kudra-
sa – radnych Rady Powiatu 
Wadowickiego, Zygmunta 
Szymczaka – Przewodniczą-
cego Rady Gminy Tomice 
wraz z radnymi, Lucynę 
Przystał – sołtysa wsi Wy-
źrał, Bogusława Habrzyka 
– sołtysa wsi Babica, ks. 
kan. Józefa Wróbla, ks. kan. 
Tomasza Kalisza, ks. Janu-
sza Sołtysa – proboszczów 
parafi i, Szymona Putka 
– Prezesa Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Lgota, 
Mirosławę Antos – Kierow-
nika Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w 
Wadowicach oraz sołtysów 
z sześciu naszych sołectw 
wraz z radami sołeckimi. 
Zgodnie z tradycją dożynko-

GMINNE DOŻYNKI 2017
 Witanowice, Tomice, Radocza, Woźniki, Lgota, Zygodowice

wy chleb gospodarzowi gminy wójtowi Witoldowi Grabowskiemu 
wręczyli przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Lgoty wraz z 
sołtysem wsi Lgota Stanisławem Zającem.

 „Przynosimy chleb wypieczony z mąki tegorocznego ziarna, 
krajcie go i dzielcie gospodarzu, nie dużo, nie mało, tak, żeby 
wszystkim stało.”

Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości na scenie za-
prezentowały się zespoły z naszej Gminy. Wystąpiły: Zespół 
Śpiewaczy ”Wesołe Gosposie” z Witanowic, Galeria Artystyczna 
działająca przy OKGT, Zespół Śpiewaczy „Radoczanki” z Radoczy, 
Orkiestra Dęta z Zygodowic, Zesół Śpiewaczy „Tradycja” z Tomic, 
Teatrzyk Trele Morele oraz Zespół Śpiewaczy „Woźniczanki” z 
Woźnik.

Na odwiedzających tegoroczny Festiwal Doliny Karpia czeka-
ło wiele atrakcji. Poza poczęstunkiem – przepyszną kwaśnicą na 
wędzonych żeberkach, chlebem ze swojskim smalcem oraz domo-
wymi wypiekami przygotowanymi przez panie z KGW, można 
była skorzystać m.in. z warsztatów wikliniarskich prowadzony 
przez Jacka Tyrałę z Woźnik oraz warsztatów lepienia z gliny pro-



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

10 września 201756 

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

 5710 września 2017

wadzonych przez Galerię Sztuki „Bałysówka”. Obejrzeć można 
było stoisko promujące lokalnego artystę Stanisława Jończyka, 
a na stoisku Stowarzyszenia Dolina Karpia zasięgnąć informacji 
na temat możliwości pozyskania środków unijnych. Odbył się też 
pokaz wędzenia karpia przygotowany przez Spiżarnię Doliny 
Karpia z Brzeźnicy. Nie zabrakło też stoiska z oscypkami wraz 
z zagrodą owiec. Na najmłodszych czekał zaś dmuchany plac 
zabaw z eurobungee oraz ciuchcia.

W trakcie trwania dożynek odbył się pokaz kotłów ekologicz-
nych, a ekodoradca Urszula Cimoch prowadziła prelekcje doty-
czące nowych przepisów związanych z uchwałą antysmogową w 
Małopolsce.

Za zakończenie imprezy wystąpił gość specjalny – Roman 
Kurdosz z zespołem Fiesta, którym mimo niesprzyjającej aury 
porwał wszystkim do tańca.

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
Wprowadzenie:
Każda Eucharystia jest dziękczynieniem Panu Bogu za zba-

wienie, a także za ogrom łask, jakimi nas wciąż obdarza.
Dlatego w tę pierwszą niedzielę września ze wszystkich stron 

naszej parafii, ale i z całej Gminy Tomice, kierujemy nasze stopy 
ku temu miejscu, gdzie mieszka Bóg - Ten Jedyny i Prawdziwy 
Władca naszych ziem, nasz niebieski, ukochany Gospodarz. 

Tu, w tym miejscu - w witanowickiej świątyni, która już od 
ponad 700 lat oddaje cześć Wszechmocnemu Bogu, z głębi na-
szych serc chcemy podziękować za tegoroczne plony zebrane z 
naszych pól, sadów i ogrodów. 

Pragniemy podziękować, że tu, na tej ziemi ochronił nas od 
klęsk powodzi, gradobicia, huraganów, trąb powietrznych i in-
nych kataklizmów. 

Szczególną podziękę składamy za chleb powszedni, który jest 
podstawą życia człowieka i pragniemy złożyć go na ołtarzu ofiar-
nym z tym zapewnieniem, że jako ludzie wierzący potrafimy się 
dzielić owocami ziemi z wszystkimi potrzebującymi, cierpiącymi 
niedostatek i biednymi. 

Niech więc Bóg przyjmie to dziękczynienie i uwielbienie Jego 

Miłości, bo jesteśmy świadomi, że wszystko, co mamy, nie jest 
tylko owocem pracy naszych rąk, ale współpracy z łaską Bożą. 

Dziękując, równocześnie pragniemy prosić o dalsze błogosła-
wieństwo, aby bóg zlał swoje łaski na naszą parafię i wszystkie 
wioski Gminy Tomice, na której mamy zaszczyt żyć, mieszkać, 
pracować i umierać. 

Jednak, by nasza wdzięczność była prawdziwa, pragniemy 
także na początku tej Eucharystii szczerze przeprosić Boga i 
ludzi za wszelkie nasze słabości, za zmarnowane przez nas dary 
ziemi, ale także za wszystkie nieporozumienia, które były na-
szym udziałem. 

Dlatego w pokorze wypowiadamy słowa: Boże, miej miłosier-
dzie dla nas i całego świata...

Kazanie (ks. proboszcz Józef Wróbel):
Szanowny Panie Wójcie, Gospodarzu dzisiejszej uroczysto-

ści;
Drodzy Reprezentanci władz państwowych, lokalnych, Sena-

torowie, Posłowie;
Pozdrawiam i kłaniam się Sztandarowi, wszystkim, którzy 

ten Poczet sztandarowy trzymają;
Czcigodni sołtysi poszczególnych wiosek;
Czcigodne i niezastąpione panie z kół Gospodyń Wiejskich; 
Kochani Bracia w kapłaństwie;
Utrudzeni Rolnicy z całej gminy;
Drodzy Bracia i Siostry różnych zadań, powołań społecz-

nych;
Nade wszystko Wy - Panie i Panowie, którzy wykonaliście 

mrówczą praca tak wspaniały i piękny wieniec dożynkowy, efekt 
tylu godzin, a może i dni pracy... Mam tego świadomość... Nie 
wspominając już o tych licznych darach, które tu - przed ołta-
rzem - złożyliście i przynieśliście do świątyni Pana...

Kochani, zauważcie - tworzymy tutaj wspólnotę religijno-
świecką. I takie podstawowe pytanie: Po co tu przyszliśmy dzi-
siaj? Po co zamawialiśmy tę ofiarę Mszy świętej? Po co najpierw 
w tym kościele, kiedy program przecież jest taki bogaty tam, przy 
szkole w Lgocie? Odpowiedź jest jasna. Bo my chcemy Boga. Od 

wieków. Tak; to pragnienie jest na ustach wszystkich 
ludzi, którzy po tej ziemi chodzą. przynajmniej w 
Polsce. W Bogu jest odpowiedź na wszystkie nasze 
pytania. Wyrażają to napisy na sztandarach. Myślę, 
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że na tym także. Bóg - Honor - Ojczyzna. Bo chcemy podzięko-
wać Bogu i ludziom. Dlatego tu jesteśmy. Witanowicka rodzina 
parafialna czuje się bardzo zaszczycona. Można powiedzieć, że 
podwójnie zaszczycona. Jakże niedawno - 9 lipca - senatorowie, 
posłowie, cała gmina byli tutaj, aby w sposób szczególny podzię-
kować Bogu za 700 lat istnienia tej miejscowości. To jest pierw-
szy powód tego zaszczycenia. A drugi? Z racji tych gminnych 
dożynek, a właściwie to pierwszy, ważniejszy powód - gminne 
dożynki w Witanowicach pod patronatem wsi Lgota. Chcemy 
z podwójną siłą śpiewać Panu Bogu i ludziom: „Ciebie, Boga, 
wysławiamy!”

Kochani, ale musimy sobie uświadomić, że jako rodzaj ludzki 
otrzymaliśmy od dobrego Boga ziemię, którą z polecenia Jego 
mamy sobie czynić poddaną. Ona właśnie jest dla nas matką, 
żywicielką i miejscem pielgrzymki do nieba - nowej ziemi, która 
nas czeka. Na tej ziemi mamy troszczyć się o chleb i ten chleb 
spożywać, aby żyć, aby wzrastać, aby zaradzać głodującym tu na 
ziemi. Ale również, by przemieniać ten chleb w Ciało Chrystusa i 
Je spożywać, aby żyć wiecznie. 

Jezus, ucząc nas modlitwy Pańskiej - „Ojcze nasz” - umieścił 
w niej prośbę: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
Jest to jedna i właściwie jedyna prośba odnosząca się do naszych 
ziemskich potrzeb. Chrystus umieścił ją w modlitwie Pańskiej 
wśród siedmiu próśb. Pochylmy się teraz troszkę nad nią... W tej 
prośbie Pan Jezus podał nam zasadę zależności od Boga w wy-
miarze doczesnego życia. Życie jest świętością, która pochodzi od 
Boga. Nikt inny nie może dać życia. Chleb jest potrzebny do ży-
cia. Przez chleb rozumiemy wszystko, co decyduje o naszym ży-
ciu na ziemi. Kiedy mówimy „Ojcze, chleba naszego powszednie-
go daj nam dzisiaj, to prosimy o tlen potrzebny do oddychania, a 
który także jest chlebem, prosimy o wodę, o mleko dla dziecka, 
o lekarstwo dla chorego człowieka. Jest to prośba tak bardzo sze-
roka - prośba o cały zespół darów doczesnych, potrzebnych do 
tego, abyśmy mogli cieszyć się życiem. Zwróćmy uwagę na to, że 
prosimy o chleb, a nie prosimy o wodę, która jest jeszcze bardziej 
potrzebna do życia aniżeli chleb. 

Dlaczego? Dlaczego Chrystus uczy nas, że winniśmy prosić o 
chleb? Dlatego, że chleb nie jest bezpośrednio dany przez Boga. 
Woda jest dana bezpośrednio. Owoce też są dane przez Boga. 
Chociaż w tym roku tych owoców jest znacznie mniej... Ale to też 
zależy od Boga. Zależało od Boga. Przyszły przymrozki, przy-
szły potem upały i sami wiecie doskonale, jak to się odbija także 
na tym chlebie... Chleb jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. 
Czyli jest owocem współpracy człowieka z Bogiem. Prosząc Boga 
o chleb, usłyszymy od Niego w tym kontekście, w podtekście: 
„Dbaj o ekologię! Nie zatruwaj powietrza! Nie zatruwaj wody! 
Dbaj o czystość! Segreguj śmieci!”. I tak dalej, i tak dalej... 

Tu chcę podziękować Gminie, zarządowi za zorganizowanie 
i dbanie o wywożenie śmieci. Jest to także współpraca z Bogiem. 
Bóg dał piękny i dobry świat we władanie człowieka. I pragnie, 
aby człowiek żyjący na tym świecie był zdrowy i szczęśliwy; 
aby otaczał szacunkiem chleb. Kiedy gromadzimy się na Mszy 
świętej, aby przeżywać dożynki 2017 roku, pragniemy dziękować 
Panu Bogu i ludziom za ten codzienny chleb. Przez to wpisujemy 
się w siedemsetletni ciąg dziękczynień rolników żyjących na tej 
ziemi, którzy pracowali na tej ziemi. A pracowali w pocie czoła i 
to przy nędznych narzędziach.

Nie pamiętają już dzisiaj ci młodsi ludzie sierpa, kosy, kopacz-
ki czy motyki. Nie pamiętają... A to była praca od początku dla 
rolników. Pracowali na tej ziemi. Ich praca była o wiele cięższa 
niż teraz, bo przecież nie było takiej mechanizacji, jaką mamy 
obecnie. Dzisiaj rolnik to traktorzysta, to mechanik, to kombaj-
nista, to młynarz, to piekarz. Wiele zawodów, które współpracują 
i wspólnie składają się na powstanie chleba. Kiedy Chrystus uczy 
nas rozmowy z Ojcem na temat chleba, ma na uwadze tajemnicę 
swojej obecności w tym chlebie. 

Spotykamy się w każdą niedzielę przy Chlebie. Kapłan wzno-
si ten Chleb do Boga i dziękuje za to, że jest w naszych rękach 
jako symbol całego naszego życia. Chrystus właśnie w Chlebie 
ukrywa swoją obecność. Ten Chleb Eucharystyczny staje się po-
karmem na życie wieczne. Jezus powie wprost: -Kto ten Chleb 
spożywa, ma życie wieczne...

Kochani, dziękujemy Bogu 
za każdą kromkę chleba, którą 
spożywamy. Dziękujemy za 
ludzi, którzy pracują, abyśmy 
ten chleb mieli. Podziękujmy za 
chleb w znaczeniu szerszym, o 
którym mówiłem przed chwilą 
- a więc za każde lekarstwo, za 
tych, którzy troszczą się o to, 
aby woda była zdatna do picia. 
Jakże tu wielkie bogactwo jest 
dane przez Boga! I znów wy-
rażam wdzięczność za pracę 
przy tych wodociągach, przy 
tym, żeby tej wody nie brakło 
dla każdego. Aby była zdatna 
do picia. Za tych, którzy trosz-
czą się o maleńkie dziecko, aby 
ono miało potrzebne i zdrowe 
mleko. Za tlen, z którego korzy-
stamy do ostatniego oddechu. 
Podziękujmy za bogactwo stołu 
zastawionego przez Boga, o 
którym na co dzień nie myśli-
my i rzadko za nie dziękujemy... 
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Nam się coraz częściej wydaje, że to jest takie normalne, że jest 
woda, że jest powietrze, że jest chleb. Wydaje się nam, że to jest 
normalne, że to się nam należy. 

Bóg jako Pan nieba i ziemi daje nam różne ostrzeżenia i zna-
ki. W świetle tych wydarzeń, które dotknęły północne rejony na-
szej ojczyzny i różnych części świata - choćby wspomnieć Teksas, 
te okrutne powodzie i wichury, czujemy jeszcze większą potrzebę 
prośby: -Panie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... 
Ale chcemy zakończyć to rozważanie takim wezwaniem, woła-
niem: -Boże nasz, dobry nasz Ojcze, przyjmij nasze dziękczy-
nienie, a jeszcze bardziej usłysz nasze wołanie: od głodu, ognia, 
powodzi i wojny, zachowaj nas, Panie!  

 
CZĘŚĆ OFICJALNA I ARTYSTYCZNA

Na terenie dawnej szkoły, należącym do Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Lgota, odbyła się główna część niedzielnych 
uroczystości. Po powitaniu rolników, mieszkańców Gminy i za-
proszonych gości m.in. Andrzeja Pająka – Senatora RP, Marka 
Polaka – Posła na Sejm RP, Józefa Brynkusa – Posła na Sejm RP, 
Andrzeja Góreckiego – Wicestarostę Wadowickiego, Bogusława 
Antosa – Wójta Gminy Brzeźnica, Józefa Łasaka, Franciszka 
Żmudę i Eugeniusza Kudrasa – radnych Rady Powiatu Wadowic-
kiego, Zygmunta Szymczaka – Przewodniczącego Rady Gminy 
Tomice wraz z radnymi, Lucynę Przystał – sołtysa wsi Wyźrał, 
Bogusława Habrzyka – sołtysa wsi 
Babica, ks. kan. Józefa Wróbla, ks. 
kan. Tomasza Kalisza, ks. Janusza 
Sołtysa – proboszczów parafii, Szy-
mona Putka – Prezesa Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lgo-
ta, Mirosławę Antos – Kierownika 
Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Wadowicach oraz 
sołtysów z sześciu naszych sołectw 
wraz z radami sołeckimi. Zgodnie 
z tradycją dożynkowy chleb gospo-
darzowi gminy wójtowi Witoldowi 
Grabowskiemu wręczyli przedsta-
wicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
Lgoty wraz z sołtysem wsi Lgota 
Stanisławem Zającem.

 „Przynosimy chleb wypieczo-

ny z mąki tegorocznego ziarna, krajcie go i dzielcie gospodarzu, 
nie dużo, nie mało, tak, żeby wszystkim stało.”

Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości na scenie za-
prezentowały się zespoły z naszej Gminy. Wystąpiły: Zespół 
Śpiewaczy ”Wesołe Gosposie” z Witanowic, Galeria Artystyczna 
działająca przy OKGT, Zespół Śpiewaczy „Radoczanki” z Rado-
czy, Orkiestra Dęta z Zygodowic, Zesół Śpiewaczy „Tradycja” z 
Tomic, Teatrzyk Trele Morele oraz Zespół Śpiewaczy „Woźni-
czanki” z Woźnik.

Na odwiedzających tegoroczny Festiwal Doliny Karpia cze-
kało wiele atrakcji. Poza poczęstunkiem – przepyszną kwaśnicą 
na wędzonych żeberkach, chlebem ze swojskim smalcem oraz 
domowymi wypiekami przygotowanymi przez panie z KGW, 
można była skorzystać m.in. z warsztatów wikliniarskich pro-
wadzony przez Jacka Tyrałę z Woźnik oraz warsztatów lepienia z 
gliny prowadzonych przez Galerię Sztuki „Bałysówka”. Obejrzeć 
można było stoisko promujące lokalnego artystę Stanisława Joń-
czyka, a na stoisku Stowarzyszenia Dolina Karpia zasięgnąć in-
formacji na temat możliwości pozyskania środków unijnych. Od-
był się też pokaz wędzenia karpia przygotowany przez Spiżarnię 
Doliny Karpia z Brzeźnicy. Nie zabrakło też stoiska z oscypkami 
wraz z zagrodą owiec. Na najmłodszych czekał zaś dmuchany 
plac zabaw z eurobungee oraz ciuchcia.

W trakcie trwania dożynek odbył się pokaz kotłów ekolo-
gicznych, a ekodorad-
ca Urszula Cimoch 
prowadziła prelekcje 
dotyczące nowych 
przepisów związanych 
z uchwałą antysmogo-
wą w Małopolsce.

Za zakończenie 
imprezy wystąpił gość 
specjalny – Roman 
Kurdosz z zespołem 
Fiesta, którym mimo 
niesprzyjającej aury 
porwał wszystkim do 
tańca. 
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D Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP
ADRES: Woźniki 67, 34-103 Witanowice, tel. 33 879 45 24 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy 
św., pt. 16 - 18 * MSZE ŚWIĘTE: sob 18 (zimą 17), ndz 7:30, 9:30 (X-V), 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Tomasz Kalisz 
RM * ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Woźniki (1262), Zygodowice (410) * ODPUST: Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia

To nasza Matka i Królowa, Maryja, do której tak 
często spieszymy po pomoc w najróżniejszych spra-
wach i potrzebach. Ona nas zna, kocha i rozumie. O 
wielkim zaufaniu św. Jana Bosko do Matki Bożej opo-
wiadał w kazaniu odpustowym ks. Grzegorz Lenart. 
Przytaczamy poniżej to zdarzenie. 

Jeśli kiedykolwiek, drogi bracie, droga siostro, wątpiąc pomy-
ślałeś sobie, że Maryja w tej czy innej sprawie cię nie zrozumie, 
to byłeś albo jesteś w dużym błędzie. Otóż, Maryja jak nikt inny 
rozumie i zna nasze codzienne problemy i pragnienia, cierpienia, 
z którymi może sobie na co dzień nie radzimy. To dlatego tak 
chętnie i licznie przychodzimy do Niej, do Maryi - bo Ona do-
brze zna realia życia na tym świecie. Sama przecież to wszystko 
przeszła. Bardzo wcześnie została wdową, bo jak wiemy, św. Józef 
już przy śmierci Jezusa się nie pojawia, więc wszyscy Ojcowie Ko-
ścioła, historycy utrzymują, że nie doczekał tej chwili, lecz zmarł 
wcześniej. Maryja bardzo szybko straciła też swojego jedynego 
Syna. Nie miała pomocy w życiu i musiała sobie radzić sama w 
codziennych obowiązkach. 

Jej życie, moi drodzy, naprawdę nie było takie kolorowe, jak 
może się to nam wydawać. To, że dzisiaj czcimy Ją jako Królową 
Nieba i Ziemi, to jest Jej ogromna zasługa. Zapracowała sobie na 

Matka, która wszystko rozumie 
to swoją wiernością, oddaniem i zaufaniem Bogu. Maryja tutaj, 
na świecie przeszła bardzo wiele. Dzięki temu jeszcze lepiej nas 
rozumie i wie, z czym sobie nie radzimy, gdzie potrzebujemy 
ratunku, bo uwikłaliśmy się w jakieś bagno, w jakiś grzech, z 
którego teraz ciężko jest nam wyjść. 

O tym, jak prosić Maryję w najbardziej beznadziejnych i 
trudnych sytuacjach, wiedział doskonale ks. Jan Bosko, dziś już 
święty. Otóż, moi drodzy, jakieś 150 lat temu w jednej z włoskich 
miejscowości, w kościółku podobnym do waszego św. Jan Bosko 
został poproszony, aby przed świętem Wniebowzięcia Matki 
Bożej wygłosić rekolekcje. Już na pierwszym kazaniu ks. Bosko 
obiecał, że niebawem w tej miejscowości spadnie upragniony 
przez wszystkich deszcz. Mieszkańcy, którzy już od kilku miesię-
cy nie mogli znieść suszy, poważnie obawiając się o swoje zbiory 
winogron, kukurydzy, ziemniaków i innych jarzyn, po tej zapo-
wiedzi bardzo się ożywili. Zastanawiali się też, jak ten kapłan, 
który do nich przyjechał, aby głosić kazania, zdoła wywiązać się 
z danej obietnicy.

Święty obiecał, że spadnie deszcz, wszakże pod pewnym 
warunkiem. Wszyscy rolnicy w stanie łaski uświęcającej mieli 
wzywać pomocy Matki Najświętszej. Powiedział im:

- Chodźcie przez trzy dni na ćwiczenia duchowe organizo-
wane w parafii, wyspowiadajcie się dobrze, przygotujcie się jak 



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

10 września 201760 

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

 6110 września 2017

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

najlepiej do Komunii Świętej w dniu Jej święta, a obiecuję wam 
w imię Matki Bożej, że deszcz nawodni wasze pola spękane od 
suszy!

Kiedy skończyło się nabożeństwo i ksiądz Bosko udał się do 
zakrystii, nieco zirytowany proboszcz powiedział:

- Księże Bosko, ksiądz ma nie lada odwagę!
- Odwagę? Dlaczego?
- Ksiądz mnie jeszcze pyta dlaczego, a przyrzeka deszcz na 

poniedziałek!
- Jak to przyrzekam?
- Jak to księże Bosko, czy ksiądz mnie posądza o złudzenie? 

Proszę zapytać zakrystiana, a powtórzy księdzu każde jego sło-
wo. Zrozumiano je dobrze, zapewniam księdza!

I rzeczywiście. Nigdy tylu mieszkańców Montemagno nie 
cisnęło się do kościoła, jak przez te trzy dni poprzedzające głów-
ną uroczystość. Ale to nie wszystko. Mieszkańcy wręcz oblegali 
konfesjonały. Towarzyszący księdzu Bosko kapłani, ks. Rua i ks. 
Cagliero, po latach jeszcze wspominali, jak bardzo byli zapraco-
wani.

Tymczasem wszyscy w okolicy nie mogli doczekać się święta 
Wniebowzięcia. Z narastającym podekscytowaniem zaczepiali 
na drodze kapłana, któremu „wyrwała się” obietnica i pytali:

- Czy będzie deszcz, księże Bosko?
A on odpowiadał niewzruszenie:
- Oczyśćcie wasze serca!
Nadszedł wreszcie oczekiwany dzień. Żar lał się z nieba. Nic 

nie zapowiadało, aby miało popadać. Tymczasem ksiądz po po-
łudniu udał się do pokoju, aby przygotować się do kazania. Od 
czasu do czasu spoglądał w niebo, które było przejrzyste niczym 
lustro. Zadzwonił dzwon na nieszpory. Lekkie zaniepokojenie 
udzieliło się księdzu. Zastanawiał się: „Co powiem tym ludziom, 
jeśli Matka Boża nie udzieli łaski?”.

Niebawem kaznodzieja udał się do zakrystii, gdzie przyszedł 
też zdenerwowany proboszcz.

- Biedny księże Bosko, tym razem klęska jest kompletna. Nie 
wiem, jak ksiądz z tego wybrnie.

Ksiądz Bosko zwrócił się do zakrystiana:
- Janie, wejdź z łaski swojej na dzwonnicę i zobacz, czy nic nie 

widać na horyzoncie.
- Nie, czcigodny księże - po chwili odezwał się zakrystian i 

dodał - zupełnie nic.
Nie okazawszy najmniejszego niepokoju, kapłan włożył szaty 

liturgiczne, w głębi serca błagając Maryję tymi słowami: Dziewi-
co Najświętsza, pospiesz z pomocą tym biednym ludziom. Spraw, 
aby obietnica, która wyszła z moich ust, mogła się rzeczywiście 
spełnić!

Kiedy w kościele kończono śpiewać Magnificat, ks. Bosko 
zbliżył się ku ambonie. Świątynia pękała w szwach. Ludzie stali 
nawet na stopniach przed głównym ołtarzem.

Wraz z ludem kaznodzieja nabożnie odmówił „Zdrowaś 
Maryjo”, potem rozpoczął naukę. I właśnie w tym momencie 
przez okna można było dojrzeć nadciągające chmury burzowe. 
Święty nie zdołał wypowiedzieć dziesięciu zdań, a już silny 
grzmot wstrząsnął sklepieniem świątyni. Później był jeszcze 
drugi i trzeci, i następne grzmoty. Wreszcie lunął deszcz. Ogólne 
poruszenie zapanowało wśród uradowanej ludności. I ta radość 
udzieliła się także księdzu Bosko, który z taką żywością i takim 
polotem wygłosił kazanie na temat „Ufności, jaką chrześcijanin 
powinien pokładać w dobroci Maryi”, że mieszkańcy jeszcze 
długo je wspominali.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem deszcz 
wciąż padał. Wierni długo musieli czekać w przedsionku, zanim 
rozeszli się do domu.  

Cdn.   

Tego życzył w ostatnim fragmencie kazania odpu-
stowego ks. Marian Szczotka – ks. Jubilatowi – Tade-
uszowi Madoniowi, świętującemu jubileusz 60 – lecia 
święceń kapłańskich. Przy tej okazji padło wiele 
pięknych słów o kapłaństwie, o powołaniu, o dusz-
pasterskich radościach i bolączkach każdego księdza. 
Wspomniany urywek – poniżej. 

Kochani, jak jest w naszych rodzinach?    

Kochani, powołania kapłańskie rodzą się właśnie z takich ro-
dzin, gdzie jest modlitwa, gdzie jest miłość, gdzie jest jakaś dobra 
atmosfera. To jest matka, która się modli i przeplata, może już 
w swej starości, te różańcowe paciorki. I tak leci, i leci, może już 

Abyś nadal był szczęśliwy w swo-
im kapłaństwie

dziesiąty raz odmawia, bo prosi za swojego syna, aby poszedł do 
seminarium i został kapłanem...

Kochany Księże Tadeuszu, Jubilacie, 60 lat... Nie dożyłem, 55 
mam, ale ty masz już 60... Masz za co dziękować Panu Bogu. Masz 
za co dziękować... Nie każdemu to jest dane. A Bóg powierzył ci 
wielki, święty, ale i ciężki urząd, bo przecież masz łączyć ziemię 
z niebem, masz sprowadzać Boga na ziemię, a ludzi prowadzić do 
nieba... Na barki twoje spadł ciężar wielkiej odpowiedzialności 
nie za jakieś sprawy materialne, doczesne, ale przyjąłeś na siebie 
odpowiedzialność za dusze, za ich wieczne zbawienie. I jak Chry-
stus przyjął za zbawienie dusz krzyż i śmierć na nim, tak i ty masz 
naśladować w tym Chrystusa i dźwigać razem z Nim swój krzyż, 
choćby nie wiem, jak bolało, do końca, do śmierci. 

Droga życia kapłańskiego - jak zawsze powtarzał mój pro-
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Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego
ADRES: pl. Kościuszki 3, 32-640 * Zator, tel. +48 33 841 22 21, * e-mail: zator@diecezja.pl. * 
www.zator.diecezja.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., śr., czw. 16-18; sob. 8-10 * MSZE ŚWIĘTE * Niedziele 
i święta: 7, 8 (kaplica Laskowa), 9, 10:30, 12, 18 * PROBOSZCZ: ks. Jacek Wieczorek, R.M. * WIKARIUSZE: ks. 
mgr Robert Jończyk, ks. mgr Bartłomiej Bartosik, moderator dekanalny Duszpasterstwa Służby Liturgicznej 
i Ruchu Światło-Życie * NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. Krzysztof Wieczorek, kapelan Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze; ks. mgr Wojciech Momot * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Laskowa (426), Podolsze (1345), Rudze (438), 
Trzebieńczyce (309), Zator (3727)  * ODPUST: I - św. Wojciecha - niedziela po 23 kwietnia, II - św. Franciszka 
z Asyżu - niedziela po 4 października 

boszcz, ks. Piotrowski - nie jest usłana 
różami. Dziś spoglądasz na uśmiechnięte 
twarze, na życzliwe serce i wtedy łatwo 
jest być kapłanem. Ale kiedy przyjdzie 
czas, gdy człowiekowi wszystko staje się 
jakieś ciężkie, chcesz umrzeć; chcesz się 
zapaść pod ziemię. Kiedy wokół siebie 
słyszysz jakieś kpiny... Nie mówię goło-
słownie. To prawda. Kiedy może nawet 
słyszysz: -”Precz z nim! Nie chcemy go 
słuchać!”. Kiedy, o zgrozo, może nawet 
na twoje kapłaństwo ktoś podniósł rękę... 
A może nawet powtórzyła się scena, którą 
przeżył sam nasz Mistrz - Chrystus. Ale 
nie załamał się. Szedł odważnie na Gol-
gotę. A kiedy umierał, modlił się jeszcze 
za swoich oprawców: -Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią... O, wtedy 
nie było ci łatwo... Wtedy nie było ci łatwo 
być kapłanem. Wtedy kapłaństwo ciąży-
ło. Wtedy namacalnie odczuwało się na 
sobie kapłaństwo Chrystusowe. 

Ale myślę, że stać cię było na odwagę i bohaterstwo, skoro 
odpowiedziałeś 65 lat temu „tak!”. Odpowiedziałeś Bogu. Nie 
lękaj się, kochany Tadeuszu, nasz zacny Jubilacie. Na tej ciężkiej 
drodze życia kapłańskiego nie byłeś nigdy sam. Był z tobą twój 
Mistrz, który za chwilę stanie pośród nas na ołtarzu. Była z tobą 
Matka Jezusowa, jak kiedyś na Golgocie, gdy konał nasz Zbawca. 
Wreszcie, towarzyszyły ci modlitwy twoich najbliższych - rodzi-
ców, krewnych, modlitwy wszystkich zebranych tutaj parafi an, 
modlitwy kleryków i całej naszej pallotyńskiej wspólnoty. I te 
modlitwy spraszały ci łaskę i moc, byś przyjętą na siebie godność 
i obowiązek dźwigał wiernie, chociaż boli czasem. Dźwigał wier-

nie aż do ostatniego tchnienia...
Kończąc, życzę ci, byś nadal był szczęśliwy w swoim kapłań-

stwie, bo kochając i ceniąc sobie dar wybraństwa, cenisz i kochasz 
samego Dawcę powołania - Boga, Jezusa Chrystusa, Najwyższe-
go Kapłana. Niech więc Bóg błogosławi ci przez dalsze lata. Abyś 
to cierpienie, które znosisz, znosił z odwagą, poświęceniem i ofi a-
rował za tych, którzy mają chęć zostać kapłanami, ale brak im 
odwagi. Módl się za parafi an. Módl się za wszystkich, którzy są 
nie tylko dzisiaj obecni, ale którzy darzą cię swoją życzliwością, a 
może nawet nic nie mówią. Szczęść Ci Boże, Tadeuszu!  

Podążyła grupa pielgrzymów z Żywca i okolic. 
Jej przewodnikiem był ks. Tomasz Wala. Grupę tę 
spotkaliśmy w miejscu jej odpoczynku przy kościele 
w Zatorze, gdzie przywitał ją ks. proboszcz, a para-
fianie udzielili tradycyjnie już – gościny. O przyjęciu 
pielgrzymów opowiada krótko ks. proboszcz, a dalej o 
pielgrzymce – rozmawiamy z jej przewodnikiem. 

Ks. Proboszcz
- Obecnie gości tu pielgrzymka z Żywca do Częstochowy, a 

wcześniej była pielgrzymka z Suchej Beskidzkiej i Andrychowa. 
Trzy większe pielgrzymki przechodzą co roku przez Zator i tu się 
zatrzymują na postój. Parafi anie z obszaru całej parafi i pomagają 
przy organizacji gościny dla pielgrzymów. Są zbierane w tym celu 

pieniądze, a potem włączają się w to Koła Gospodyń Wiejskich 
i pozostałe organizacje. Ja nie organizuję samego przyjęcia; już 
od wielu, wielu lat zajmują się tym parafi anie. Parafi anie i ciasta 
pieką, i zajmują się poczęstunkiem dla pielgrzymów. Są wyrozu-
miali dla pielgrzymów i przyjmują ich gościnnie, tym bardziej, że 
wielu z nich także pielgrzymuje. 

Przewodnik:
-Proszę się przedstawić...
- Ksiądz Tomasz Wala. Jestem przewodnikiem tej pielgrzym-

ki, już po raz trzeci. Pracuję w Żywcu w parafi i Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Organizują tę pielgrzymkę parafi e z 
Żywca i najbliższej okolicy, wszystkie, które się chcą włączyć.

- Od jak dawna istnieje ta tradycja żywieckiej piel-

Na spotkanie z Matką 
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grzymki?
- Pierwsze zapiski pochodzą z 1611 

roku; z tym, że to już była zorganizowana 
grupa, więc przypuszczamy, że ludzie z 
Żywca chodzili już dużo wcześniej...

- Ile grup idzie w pielgrzymce?
- Grupa pierwsza nazywana jest czasem 

potocznie „żywiecką” lub „młodzieżową”. 
Wymaga najwięcej czasu i najwięcej wysił-
ku. W związku z tym, adresowana jest do 
osób w miarę sprawnych fizycznie i mło-
dych duchem. 

Trasa, którą podąża ta grupa omija 
zatłoczone drogi województwa śląskiego i 
poprowadzona jest przez malownicze te-
reny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W 
czasie drogi można podziwiać m.in. gotycki 
kościół (XIV w) i neogotycki zamek w Za-
torze, ruiny zamku biskupów krakowskich 
na Lipowcu, skansen w Babicach, ruiny 
zamków w Ogrodzieńcu i Olsztynie, klasz-
tor Ojców Paulinów w Leśniowie (XVIII 
w). 

Grupa druga - nie mniej żywiecka - na-
zywana jest czasem „myszkowską” lub „tra-
dycyjną”. Po przejechaniu koleją do z Żywca 
do Myszkowa - to tam właśnie rozpoczyna 
się piesza wędrówka. Trasa poprowadzona 
jest szlakiem podczęstochowskich sanktu-
ariów. Noclegi zaplanowano w wiekowych 
murach odwiedzanych zespołów klasztor-
nych, gdzie wyczuwa się specyficzny klimat 
modlitwy i kontemplacji.

Warto także wspomnieć o nawiedza-
nym po drodze, byłym klasztorze zakonu 
Kartuzów w Kartuzach pod Gidlami, czy 
źródłach Złotego Potoku.

Trzecia grupa to grupa autokarowa i 
owoc niedawny. Najstarsza w Polsce piel-
grzymka ma wielu weteranów. Niektórym 

brakuje sił. Inni nie mają tyle wolnego czasu, 
by wziąć udział w pieszej wędrówce. Do nich 
wszystkich adresowana jest oferta przejazdu 
do Częstochowy autokarami, by tam spotkać 
się z pozostałymi grupami i razem uczest-
niczyć w programie jasnogórskim. Skoro 
pielgrzymka jest przede wszystkim aktem 
duchowym, to można wziąć w niej udział 
nie przebywając fizycznie we wspólnocie 
pielgrzymkowej. Tym bardziej można dołą-
czyć się do tej wspólnoty w ostatnim dniu, 
by wspólnie przeżyć spotkanie z Matką. 

- Kiedy można się zapisywać na 
pielgrzymkę?

- Promujemy ją dużo wcześniej, ale 
zapisy są dopiero na tydzień przed jej roz-
poczęciem. 

- Jak wielu pielgrzymów bierze 
udział w pielgrzymce?
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła
ADRES: Zebrzydowice 12, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 48 50 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon-śr 8:00-8:30, czw. 16:00-18:00 (sprawy małżeńskie), pt. 8:00-8:30 * MSZE 
ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Stanisław 
Dolasiński, E.c. NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. dr Stefan Uchacz CM, kapelan sióstr szarytek; 
o. Damian - Jacek Wasylewicz OH, wyśw. 1992, kapelan domu zakonnego Braci Bonifratrów oraz 
kapelan DPS dla Dorosłych * ODPUST: św. Michała Archanioła, 29 września * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: XIV w. MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody – część, Zebrzydowice

- Do ubiegłego roku było ich około 350 osób, w tym roku 300. 
Myszków - 200 osób, wcześniej bywało i po 250. Autokarowa - w 
tym 300 osób. 

- Jak wygląda Wasz plan dnia?
- Wstajemy wcześnie rano - jeżeli ktoś jest na kwaterach, to 

pewnie i przed 5 musi wstać. Msza święta jest o 6.30 - 7.00, z 
kazaniem. Wychodzimy - Godzinki. Podczas drogi śpiewamy, 
modlimy się; jest różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
Mamy takie pielgrzymkowe radio, które podaje różne informa-
cje, mamy chwile ciszy, kiedy spotykamy się z Panem Bogiem 
sam na sam. Mamy też taki czas dla brata i siostry - czyli żeby 
się poznać na pielgrzymce, kto jest kim, czym się zajmuje, gdzie 
jest. To takie zapoznanie się. Odwiedzamy Pana Jezusa w kościo-
łach, które mijamy po drodze - tak jak obecnie czynimy to tu, w 
Zatorze, za co bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi. Jest to 
jednak możliwe tylko z dala od Częstochowy, bo im bliżej Jasnej 
Góry, tym większy natłok pielgrzymów. Ponadto mamy w ciągu 
dnia konferencje. Wieczorem dochodzimy na nocleg. O 20.00 
mamy wieczorne nabożeństwo, a potem kładziemy się spać. 

- Na ile zaplanowana jest pielgrzymka?
-Na 7 dni. Pielgrzymkę zaczynamy przygotowywać praktycz-

nie już we wrześniu, zaraz po zakończeniu poprzedniej. 
- Jakie jest hasło przewodnie tej pielgrzymki?
- Przez 7 lat tematem są sakramenty święte, w tym roku: 

„Obudź w sobie świadka!”, czyli II sakrament - bierzmowanie.
- Jak jesteście przyjmowani w Zatorze?
-Bardzo życzliwie. Jesteśmy tu zawsze uraczeni i gościnnością 

księdza proboszcza i parafi an. Otrzymujemy tutaj posiłek, może-
my odwiedzić Pana Jezusa w kościele i do Niego wstępować; mo-
żemy skorzystać z toalet. Serdecznie za to wszystko dziękujemy. 
Modlimy się za wszystkich, którzy są nam życzliwi, pomagają, ale 
też za tych, którzy nas przeklinają po drodze. To jest taka nasza 
intencja, z którą pielgrzymujemy. Codziennie za tych ludzi się 
modlimy i też na Jasnej Górze Matce Bożej te intencje przedsta-
wiamy. 

-Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 
 

Nie wszystkie metody wychowawczy mogą być z powodze-
niem stosowane w procesie wychowania. Nie da się skutecznie 
wychowywać poprzez stosowanie systemu kar i nagród. Gdy 
wychowanek znajdzie się poza kontrolą wychowawcy, powróci 
do dawnego zachowania, odreagowując to, co przyjmował pod 
przymusem, czasem nawet nie rozumiejąc sensu stawianych 
wymagań.

W czasie lekcji religii w klasie pierwszej katecheta mówił 
dzieciom o grzechu jako nieposłuszeństwie wobec Boga. Jedna z 
dziewczynek zapytała: „Proszę księdza, a czy jak nikt nie widzi, 
można grzeszyć?”. To pytanie dziecka dotyka istoty procesu wy-
chowania.

Jak wychowywać, by człowiek zawsze, niezależnie od ze-
wnętrznych okoliczności, wybierał dobro a unikał zła? Jezus 
w dzisiejszej Ewangelii podaje klucz do zrozumienia, na czym 
polega najważniejsze zadanie każdego nauczyciela i wychowaw-
cy. Daje wskazówkę, w oparciu o którą można sformułować cel 
przyświecający wszystkim zabiegom wychowawczym: „Dobry 
człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfi tości serca 
mówią jego usta” (Łk 6, 45). Kształtując wnętrze dziecka, jego 
sumienie i w ogóle sferę duchową, rozwijamy w nim to, dzięki 
czemu będzie stale ukierunkowane na wartości. Tylko dzięki 
tak rozumianej formacji spotykając się z pokusą, w sytuacji, gdy 
„nikt nie widzi” a zło dające wymierne korzyści jest na wycią-
gnięcie ręki, człowiek znajdzie siłę, by oprzeć się pokusie i wybrać 
dobro. Można to osiągnąć jedynie poprzez świadectwo własnego 
życia wobec dziecka.

Z obfitości serca
Czytając Ewangelię możemy przekonać się, jak bogate jest 

wnętrze Maryi, która uczestnicząc w wydarzeniach zbawczych 
„zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” 
(Łk 2, 19). Każdy rodzic powinien dbać o swój osobisty rozwój, 
bo dziecku udziela się świat wewnętrznych przeżyć rodziców.

Dobrze ukształtowane wnętrze to wiara, przekonania, warto-
ści. Można je porównać do mapy życia. Używamy urządzeń GPS, 
dzięki którym nie musimy znać na pamięć trasy podróży i mo-
żemy bezbłędnie dotrzeć do celu. Człowieka, któremu z różnych 
powodów nie udało się dobrze rozwinąć wewnętrznie, można 
porównać do urządzenia GPS bez wgranej mapy - jest zupełnie 
nieprzydatne.

Człowiek o dobrze ukształtowanym wnętrzu, które jest 
mieszkaniem Boga, znajdzie też siłę do realizacji tego, co war-
tościowe.

Owoce są takie, jakie jest drzewo, na którym wyrastają. Poja-
wiają się same, lecz ich jakość zależy do drzewa. Stąd sadownicy 
zajmują się szczepieniem drzew, by uszlachetnić to, co na nich 
się rodzi.

Św. Jan Paweł II powiedział, że na Jasnej Górze „bije serce 
narodu w Sercu Matki”. Prośmy Maryję, żeby nasz trud wycho-
wania sprawił, by serca dzieci i młodzieży biły rytmem Jej Serca.
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IDŹCIE I GŁOŚCIE
Co niesie tydzień (17- 23 IX) 

17 września – XXIV niedziela zwykła 

Życie polega na przebaczaniu. Bez przebaczania nie ma 
przyszłości, a teraźniejszość jest zatruta. 

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Syracydesa (Syr 27, 30 
– 28, 7) uczy przebaczania. Autor pisze tak: Tego, który się mści, 
spotka zemsta od Pana. Odpuść winę bliźniemu, a gdy błagać 
będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi 
złość przeciw drugiemu, nie może u Pana szukać uzdrowienia i 
nie może błagać o miłosierdzie, bo sam jest niemiłosierny. Trwa 
w nienawiści.

W tym samym tonie jest dzisiejsza Ewangelia (Mt 18, 21-35). 
Jest tu przypowieść o nielitościwym dłużniku, który winien był 
swojemu panu olbrzymią sumę 10000 talentów, a ponieważ nie 
miał z czego oddać, błagał o litość i Pan mu ten dług darował. 
Niestety, on sam wracając od Pana, spotkał jednego ze współsług, 
który winien był mu niewielką kwotę stu denarów. Chwycił go i 
zaczął dusić. Tamten prosił o miłosierdzie i darowanie, ale nieli-
tościwy sługa wtrącił go do wiezienia. Współsłudzy o tym zajściu 
donieśli Panu. Ten się bardzo zasmucił, wezwał nielitościwego 
dłużnika i powiedział: -Darowałem ci cały dług, ponieważ mnie 
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 
współsługą jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem 
kazał wydać go katom, dopóki całego długu nie odda...

Zakończył Chrystus te przypowieść słowami: Podobnie uczy-
ni wam Ojciec Niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca 
bratu. 

Pewne światło na konieczność przebaczania rzuca nam dru-
gie czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 14, 7-9). 
Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli 
bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy 
dla Pana. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem 
Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umar-
łymi, jak i nad żywymi. 

Dlatego musi być powszechne zbratanie, darowanie sobie 
nawzajem win, bo należymy do Pana, jesteśmy członkami Jego 
mistycznego ciała. Darowanie i przebaczenie to nie tylko słowa, 
ale otwarcie się z całą szczerością i sprawiedliwością na tego, któ-
ry wobec nas zgrzeszył. 

Sąd bez miłosierdzia nad nami, jeżeli sami nie będziemy 
czynić miłosierdzia. 

 
18 września – Poniedziałek - święto św. Sta-

nisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 

Miarą starości jest życie nieskalane. Dlatego Stanisław 
spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszni-
ków, został przeniesiony. 

Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości (Mdr 4, 7-15) wychwala 
doskonałość życia, która to doskonałość nie zależy od wieku. Do 

św. Stanisława można przyrównać słowa z tej Ks. Mądrości, że 
został zabrany, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie 
uwiodła jego duszy. Bo urok marności przysłania dobro, a burza 
namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskona-
łość, przeżył czasu wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego 
pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. 

Ewangelia z tego dnia ze św. Łukasza (Łk 2, 41-52) wspomina 
zaginięcie dwunastoletniego Jezusa w czasie święta Paschy, kie-
dy był z rodzicami w Jerozolimie. Rodzice, przypuszczając, że 
jest w towarzystwie pątników, dopiero po całym dniu podróży 
spostrzegli, że Go nie ma wśród krewnych i znajomych. Wrócili 
do Jerozolimy i szukali Jezusa. Po trzech dniach odnaleźli go w 
świątyni, gdzie siedział wśród nauczycieli, przysłuchiwał się i za-
dawał im pytania. A kiedy Matka zapytała: -Synu, czemuś to nam 
uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie? On 
Jej odpowiedział: - Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieli-
ście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? 

Słowa z Ewangelii wspominające dwunastoletniego Jezusa 
bardzo pasują do św. Stanisława, który był zakochany w życiu 
zakonnym. bardzo pragnął wstąpić do Jezuitów, choć wiele 
przeszkód stało mu na drodze. Nie chcieli się na to zgodzić jego 
rodzice, jednak dopiął swego i w przebraniu żebraczym uciekł 
z Wiednia, by po wielu staraniach zostać przyjętym do zakonu 
Jezuitów. Jego śmierć w tak młodym wieku nie była na darmo, 
ale jest świadectwem i przykładem dla młodzieży. Jest wielkim 
znakiem i dlatego naród polski wybrał go sobie na patrona, 
szczególnie patrona młodych Polaków. 

Kiedy zdarzy się w naszym życiu, że zgubimy się Chrystu-
sowi, to trzeba nam Go szukać w świątyni, On zawsze na nas 
czeka

19 września – Wtorek 
 
Służba biskupia, służba prezbiteriatu i diakoństwa to 

dobre zadania, ale wymagające odpowiednich cech i cnót, by 
najpierw umieć panować nad własnymi sprawami, a potem 
równie dobrze kierować sprawami Kościoła, mając ufną śmia-
łość w wierze 

Pierwsze czytanie z Listu do Tymoteusza (1 Tm, 3,1-13) od-
nosi się właśnie do tego zagadnienia. Św. apostoł Paweł wymienia 
cechy, jakimi powinien odznaczać się biskup, diakon. Wymienia 
między innymi opanowanie, szczodrość, umiejętność rządzenia 
własnym domem, trzeźwość, dawanie dobrego świadectwa tym, 
którzy są także z zewnątrz, przyzwoitość, gościnność, chęć do 
nauczania. Te wszystkie cechy powinny dać kandydatom za-
szczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie 
Jezusie. 

Natomiast Ewangelia jak gdyby dopełnia tego (Łk 7, 11-17), 
bo jest relacją ze wskrzeszenia przez Jezusa młodzieńca. Jezus 
udał się do miasta Nain, a gdy zbliżał się do bramy miejskiej, 
wynoszono umarłego - jedynego syna matki, która była już wdo-
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wą. Pan użalił się nad nią i rzekł: Nie płacz! Przystąpił do mar, a 
gdy ci, którzy je nieśli, stanęli, rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, 
wstań! A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.

To opowiadanie jest jak gdyby dopełnieniem wszystkich cnót, 
bo Kościół przez biskupów, szczególnie przez papieża, biskupów, 
prezbiterów, diakonów ma również dawać świadectwo wierze, 
która nie może być pozbawiona cudownych znaków. Te znaki są 
jak gdyby w dyspozycji, w duchowym wyposażeniu wierzących 
w Chrystusa i czynione w Duchu Świętym wzmacniają wiarę i 
nadzieję przez miłość objawioną w Boskich wyrokach. 

Słowa Chrystusa: Młodzieńcze, tobie mówię: wstań!- od-
noszą się także do powstania z grzechów, do powstania z mar-
twoty tych, którzy powinni z entuzjazmem iść za Panem, aby 
rozszerzać granice królestwa Bożego. 

20 września – Środa - wspomnienie świę-
tych męczenników Andrzeja Kim Taegon, pre-
zbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Wielka jest tajemnica pobożności, w niej odnajdujemy sie-
bie i naszą przyszłość w Jezusie Chrystusie.

W Chrystusie ta tajemnica objawiona tym, którym On ze-
chciał, prowadzi Kościół przez dzieje i będzie aż do skończenia 
świata. 

W pierwszym czytaniu z Listu do Tymoteusza (1 Tm 3, 14-16) 
apostoł poucza swojego ucznia, jak ma postępować w domu Bo-
żym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą praw-
dy. I mówi o tej tajemnicy, że wielka jest tajemnica pobożności, 
bo Ten (Chrystus), który objawił się w ciele, usprawiedliwiony 
został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, 
znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale. 

Natomiast Ewangelia (Łk 7, 31-35) mówi, co się dzieje z ludź-
mi, którzy nie rozważają w swoim sercu tajemnicy pobożności i 
nie chcą w tej pobożności trwać. Porównał Chrystus ludzi tego 
pokolenia, w którym On żył, do których mówił, do dzieci przeby-
wających na rynku i głośno przemawiających jedni do drugich: 
„Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie 
płakaliście”.

Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił 
wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Czło-
wieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel 
celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości 
przyznały jej słuszność». 

Właśnie do tych dzieci, które nie mogą się w niczym pogo-
dzić, zostali porównani ci, którzy w Chrystusa nie uwierzyli, 
bo nie odkryli w sercu tajemnicy pobożności. 

21 września - Czwartek - święto św. Mate-
usza, Apostoła i ewangelisty

Chrystus powołał, ustanowił Apostołów. Wielka jest god-
ność tego powołania, tego wezwania. Ale też wielka jest god-
ność powołania każdego człowieka. 

 
O tym powołaniu mówi pierwsze czytanie z Listu do Efezjan 

(Ef 4, 1-7. 11-13) Zachęca apostoł, abyśmy trwali w godności tego 
powołania z pokorą, cichością, cierpliwością, wznosząc nawza-
jem siebie w miłości, zachowując jedność Ducha dzięki więzi, 

jaką jest pokój. Bo jedno jest Ciało i jeden jest Duch. I wezwani 
jesteśmy do jednej nadziei. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad 
wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 

Różne są dary tego powołania według danej łaski Chrystusa. 
Jednych ustanowił On Apostołami, innych prorokami, innych 
ewangelistami, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. 
Wszystko dla budowania Ciała Chrystusowego. 

Konkretnie o tym powołaniu mówi czytanie z Ewangelii (Mt 
9, 9-13). Gdy Chrystus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka 
siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: 
-”Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. 

Gdy Jezus siedział u niego w domu za stołem, przyszło wielu 
celników, grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem, a faryzeusze 
byli na to oburzeni. Mówili: Dlaczego wasz Nauczyciel jada 
wspólnie z celnikami i grzesznikami? 

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają 
- powiedział Chrystus do oburzonych faryzeuszy. Starajcie się 
zrozumieć: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przysze-
dłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. 

 22 września - Piątek - wspomnienie bł. Ber-
nardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy

Jeżeli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauki zgodnej z poboż-
nością, jest nadęty i niczego nie pojmuje. 

Tak mówi tekst z Listu św. Pawła do Tymoteusza (1 Tm 6, 
2c-12). Właśnie z takiej postawy - nadętości, która jest chorobą 
na dociekania i słowne utarczki - rodzą się zawiść, sprzeczka, 
bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, spory. To ludzie o wypaczo-
nym umyśle, którym brak prawdy i którzy uważają, że pobożność 
jest źródłem zysku. Natomiast wielkim zyskiem jest pobożność 
wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Bo nic żeśmy nie 
przynieśli na świat i nic z niego nie wyniesiemy. Mając natomiast 
żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. 
A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę dia-
bła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. Natomiast 
człowiek Boży powinien podążać za sprawiedliwością, poboż-
nością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością; walczyć w 
dobrych zawodach o wiarę, by zdobyć życie wieczne. 

 Właśnie o tym podążaniu za wiarą, za sprawiedliwością, po-
bożnością, miłością, wytrwałością i łagodnością mówi Ewangelia 
z tego dnia (Łk 8, 1-3). Bo kiedy Jezus wędrował przez wsie i mia-
sta i nauczał, było z nim dwunastu Apostołów oraz kilka kobiet, 
które uwolnił od złych duchów i od słabości, Maria, zwana Mag-
daleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chu-
zy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych. One im usługiwały ze 
swego mienia. One szły za Panem i uczyły się tego, co mówił. 

 
Jezus wędrował przez wsie i miasta i z Nim ci, którzy Go 

kochali, mężczyźni i kobiety, bo podążali za Nim i w nim wi-
dzieli Zbawiciela

23 września – Sobota - Wspomnienie św. 
Pio z Pietrelciny, prezbitera

Trzeba zachować przykazania, aby mieć serca nieskalane, 
bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chry-
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stusa. 

 O tym zachowaniu wierności Chrystusowi aż do Jego przyj-
ścia pisze w pierwszym czytaniu w Liście do Tymoteusza (1 Tm 6, 
13-16) św. Paweł. Pisze dalej: Ukaże się On we właściwym czasie, 
błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panują-
cych, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość 
niedostępną.

O tej wierności mówi również Ewangelia (Łk 8, 4-15). Jest to 
przypowieść o siewcy. Chrystus powiedział do tłumów o siewcy, 
który siał i jedno ziarno padło na drogę, zostało podeptane, a ptaki 
je wydziobały. Inne padło na skałę, a gdy wzeszło, uschło z braku 

wilgotności. Jeszcze inne padło między ciernie, a ciernie razem z 
nim wyrosły i zagłuszyły je. inne w końcu padło na ziemię żyzną 
i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Właśnie to ostatnie ziarno 
zachowało wierność swej naturze, a do tej wierności pomogło 
miejsce, na którym mogło wzróść. I ludzie wzrastają dlatego, że 
przyjmują Słowa Boże sercem szlachetnym i dobrym; zatrzymu-
ją je i wydają owoc przez swą wytrwałość. 

Nasze serca to gleba, która może być jak droga nieprzyj-
mująca ziarna. Albo jak skała, która nie da wilgoci, aby ziarno 
mogło przeżyć. Albo jak ciernie zagłuszające wzrost ziarna. 
Albo jak żyzna gleba, która wydaje plon stokrotny. 

Pani gospodyni - Tak sobie dzisiaj myślałam w kościele, kiedy 
słuchałam Ewangelii o nielitościwym dłużniku, że ona jakoś do 
naszego życia nie pasuje. Pamiętam jak na rekolekcjach mówił 
rekolekcjonista, że te 10000 talentów to niewyobrażalny majątek, 
powiedział, że to jest cały pociąg złota, nie jakiś tam wagon, ale 
cały pociąg wypełniony złotem. I taki dług król darował swojemu 
słudze. Ja w takie coś nie wierzę. To jest przykład który jest nie-
możliwy. Przypuśćmy, że ja bym była winna naszemu proboszczo-
wi czy ks. wikaremu no coś tam, no dużo, no i co darowałby?

Ks. wikariusz – Pani Mario, dobrze, że panią znamy i pani 
żarty, bo byśmy mogli się obrazić, no ja nie, ale ks. proboszcz tak 
się coś łobuzersko uśmiecha, radzę uważać, bo on też lubi „pożar-
tować”. Ale do rzeczy, to prawda, że ten przykład 10000 talentów 
jest kosmiczny i nie ziemski. Talent to była ówczesna jednostka 
wagi złota lub srebra i wynosiła około 35 kg, więc rzeczywiście to 
jest ładunek na cały pociąg, ale Pan Jezus robił różne porównania, 
które pozornie wyglądały „tak i tak”, a znaczyły co innego. Te 
przypowieści były nie dla wszystkich i mówił Pan Jezus do swoich 
uczniów : „Wam dano poznać tajemnice królestwa Niebieskiego, 
im zaś nie dano. Bo kto ma temu będzie dodane i w nadmiarze 
mieć będzie; a kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. 
Dlatego mówię do nich w przypowieściach (do swoich wrogów) 
że patrząc nie widzą, słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak 
spełnia się na nich przepowiednia Izajasza.”

Ks. proboszcz – Dziękuję ks. wikaremu za obronę, nie była 
potrzebna, bo ja lubię takie zaczepki, a dzięki pani poczułem się 
przez moment jak król, a nawet więcej, jak mały króliczek, którego 
gonią, ale nie chcą złapać. Natomiast już poważnie - w tej przypo-
wieści jest ukryty ważny sens, bo trzeba by powiedzieć, że dług 
tego sługi wynosił nie 10000 talentów, ale niewyobrażalnie wiele, 
tak jak wielką wartość stanowi odpuszczenie przez Boga, nam lu-
dziom naszych win i grzechów. To my jesteśmy tymi dłużnikami, 
często nielitościwymi kiedy odchodzimy od konfesjonału oczysz-
czeni, ale jeszcze nie pogodzeni z innymi, lub nie rozumiejącymi, 
jak wiele nam darowano i nie zawsze zdolni do wdzięczności. Tym 
długiem są nasze grzechy wobec Boga i ludzi, a wielkim zagroże-
niem powrotu do dawnego stanu (przed darowaniem) jest nasza 

nieczułość i brak litości wobec innych. Niemiłosierni miłosier-
dzia nie dostąpią.

Ks. rezydent- Ja chciałbym się z kolei odnieść do sprawy tzw. 
donosicielstwa, którą ktoś przewrotnie może w tej przypowieści 
zauważyć. Przypomnijmy zatem słowa z Ewangelii – „Gdy sługa 
ów wyszedł ( po darowaniu mu przez króla długu) spotkał jed-
nego ze współsług, Który był mu winien 100 denarów. Chwycił 
go i zaczął dusić, mówiąc „oddaj coś winien”. Jego współsługa 
upadł przed nim i prosił go : „miej cierpliwość nade mną, a od-
dam tobie” On jednak nie chciał i wtrącił go do więzienia dopó-
ki nie odda długu”. Współsludzy to widzieli i bardzo się zasmu-
cili i opowiedzieli królowi co zaszło. On wezwał nielitościwego 
dłużnika i powiedział do niego, „sługo niegodziwy! Darowałem 
ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż i ty nie powinie-
neś się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się 
nad tobą?” I uniesiony gniewem, kazał wydać go katom dopóki 
całego długu nie odda”. Czy dobrze zrobili słudzy, że donieśli 
królowi o nielitościwym postępowaniu dłużnika? Tak, dobrze 
zrobili, a nawet to było ich obowiązkiem, tak bowiem mówi Pan 
do proroka: będziesz upominał grzesznika, aby nie zginął, jeżeli 
cię nie posłucha a zginie, sam będzie temu winien, ale jeżeli go 
nie upomnisz i on zginie, winą za to obarczę ciebie. Mamy zatem 
obowiązek upominać się nawzajem dla naszego dobra.

Ks. infułat – Ja bym tu jeszcze dorzucił do wywodu ks. se-
niora, że ten tak wielki dług, był dla tego dłużnika nie do odda-
nia i tu jest następna alegoria, bo słowa że Pan wydał go katom 
dopóki całego długu nie odda- oznaczają wieczność. I jeszcze 
dygresja taka patriotyczna: ponieważ my Polacy przez 123 lata 
byliśmy po zaborami, a potem pod „okupacją” sowiecką, to już 
we krwi mamy każdą władzę uważać za pierwszego wroga, ale 
to powoli mija i pamiętajmy, że jesteśmy za wszystko w rożny 
sposób współodpowiedzialni. A nade wszystko pamiętajmy o 
słowach św. Pawła z drugiego czytania z tej niedzieli: „Nikt z nas 
nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyje-
my, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I 
w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chry-
stus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, 
jak i nad żywymi.

Ks. H. Młynarczyk

Dłużnik niewypłacalny


