
8 i 15 października 20172  38 i 15 października 2017

Co niesie tydzień..................................................................................................4
Z życia archidiecezji ............................................................................................7
Rubryka dla dzieci ...............................................................................................9

PAPIESKIE  WADOWICE
Trzeba mieć nadzieję.........................................................................................10
150 lat OSP .........................................................................................................12
Wieści z Karmelu............................................................................................... 14
Niezrażona..........................................................................................................15
BACHOWICE | Akta procesu beatyfikacynego o. Rudolfa ....................... 16
BARWAŁD DOLNY | Światowy dzień tabliczki mnożenia ...................... 17
BARWAŁD GÓRNY | Narodowe czytanie .................................................. 18
BRZEŹNICA | Wizytacja kanoniczna ..........................................................19
BUDZÓW | Pociecha .......................................................................................21
CHOCZNIA | Echo katolickie ........................................................................22
FRYDRYCHOWICE:  ODPUST ....................................................................25
IZDEBNIK | Ziemia matką .............................................................................26
JAROSZOWICE | Wierność Bogu.................................................................28
KALWARIA Z | 120 - lecie Zespołu szkół ....................................................29
KLECZA | Z życia parafii................................................................................. 31
KRZESZÓW | Odmawiajcie różaniec ...........................................................32
LANCKORONA | Pociąg retro.......................................................................34
LEŃCZE | dzień kropki....................................................................................35
ŁĄCZANY | Chleb jest wartością ..................................................................35
ŁĘKAWICA |  Sprzątanie świata....................................................................37
MARCYPORĘBA | Maryja jest przewodniczką .........................................38 
MUCHARZ | Różaniec ....................................................................................39
PALCZA |  Boga imię .......................................................................................40
PASZKÓWKA | Dzień Sybiraka.....................................................................42
PONIKIEW | Zaufać drodze...........................................................................43
PRZYTKOWICE | Byłyśmy na forum młodych .........................................44
RADOCZA: Z nadzieją w nowy rok szkolny ...............................................45
RYCZÓW | Miłość krzyża ...............................................................................47
SPYTKOWICE:  XXXI Sesja Rady Gminy...................................................48
STANISŁAW GÓRNY | I tylko wino pić .....................................................49
ŚWINNA PORĘBA: Być szczęśliwym..........................................................50
TARNAWA D.: Pamiętajmy o nagrodach ....................................................52
TŁUCZAŃ | Strój weselny ...............................................................................53
TOMICE: Pozwólcie się prowadzić................................................................54
WITANOWICE | Pomagamy .........................................................................55
WOŹNIKI | Sprzątanie świata........................................................................57
WYSOKA | Nie odrzucajmy zaproszenia .....................................................58
ZATOR | Abp Marek Jędraszewski odwiedził Caritas ...............................59
ZEBRZYDOWICE | Odpust...........................................................................60

Wydarzenia .............................................................................................61
Co niesie tydzień.................................................................................... 64
Przy stole na plebanii ........................................................................................66

32/2017
824

INFORMATOR NIEDZIELNY AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ REJONU VI - 
(SKŁAD GAZETEK PARAFIALNYCH)

Redaktor naczelny: ks. Henryk Młynarczyk, Radocza ul. Jagiellońska 2, 34-100 Wadowice, 
tel (33) 8732801 | tel kom. 606 556 680 | 693 392 149

współredagują: Krystyna Słaboń (tel. 606 516 155), Józef Łasak (tel. 606350566) oraz księża i świeccy poszczególnych parafii

Prosimy pisać na adresy mailowe:
 carolus@list.pl
radocza@op.pl 

www.carolus.wadowice.pl 

8 i 15 października 2017
27. Niedziela zwykła 

1. czytanie (Iz 5, 1-7)
Pieśń o winnicy
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!
Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z 
kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, 
także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona 
cierpkie wydała jagody.
«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, 
między Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie 
uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie 
dała jagody?
Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, 
by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w 
pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. 
Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz».
Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego 
wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawo-
wierności, a oto krzyk grozy.

2. czytanie (Flp 4, 6-9)
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami
O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiaj-
cie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który 
przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 
Jezusie.
Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co 
czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwa-
lebnym – to bierzcie pod rozwagę.
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zoba-
czyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Ewangelia (Mt 21, 33-43)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył win-
nicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu 
oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon 
jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, 
trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym 
razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, 
tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, 
zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z 
winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi 
rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 
rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, 
który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem 
w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam 
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
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IDŹCIE I GŁOŚCIE
Co niesie tydzień (8 – 14 X) 

8 października – XXVII niedziela zwykła

Winnicą Pana był dom Izraela, a my jesteśmy rolnikami 
sprawiedliwymi i wiernymi, uprawiającymi winnicę Pańską. 

Czytania z tej niedzieli to skarga Boga na niewierność Ludu 
Wybranego - Izraela. W pierwszym czytaniu z księgi proroka 
Izajasza (Iz 5,1-7) jest pieśń o winnicy. W tej pieśni jak gdyby 
Bóg sam wewnętrznie użala się nad sobą. Ta pieśń zaczyna się od 
słów: Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości 
ku swojej winnicy! Dalej mowa jest o tym, że założył winnicę na 
żyznym pagórku, okopał, oczyścił z kamieni i zasadził szlachetną 
winorośl, zbudował wieżę i wykuł w niej tłocznię. Spodziewał się, 
że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. I skarży się 
Bóg, co uczyni mieszkańcom Jeruzalem i mężom Judy za to, że 
czekał na dobre owoce, a oni cierpkie wydali czyny. Oczekiwał 
Bóg u nich sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, 
a oto krzyk grozy.

W tym samym tonie przemawia Ewangelia (Mt 21,33-43), 
jeszcze rozwijając ten temat. Zawiera ona przypowieść o dzier-
żawcach winnicy. Pan Jezus powiedział, że pewien gospodarz 
założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbu-
dował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 
Kiedy wrócił i posłał do dzierżawców sługi po zapłatę, rolnicy ich 
pochwycili - jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś uka-
mienowali. Gdy posłał następnych, rolnicy postąpili z nimi tak 
samo. Gdy wreszcie posłał własnego syna, dzierżawcy go zabili, 
mówiąc: o jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego 
dziedzictwo. 

W rozwinięciu tej przypowieści Bóg oskarża nie tylko jakby 
niewierną winnicę, ale przede wszystkim rolników, którzy ją 
uprawiali - czyli skarży się nie tylko na niewierność, 

Narodu Wybranego, ale również na przewrotność, która po-
sunęła ich do zabójstwa syna gospodarza czyli w domyśle Syna 
Bożego. 

Odpowiedzią na to, jak gdyby próbą zabliźnienia tego, jest 
drugie czytanie pochodzące z Listu św. Pawła Apostoła do Fili-
pian (Flp 4,6-9). Pisze, abyśmy zbytnio nie troskali się o nic, ale 
w każdej sprawie prośby przedstawiali Bogu w modlitwie i błaga-
niu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 
Radzi też apostoł, aby czynić to, co sprawiedliwe, co czyste, co 
miłe, co zasługuje na uznanie, co jest cnotą, jakimś czynem chwa-
lebnym - i to mieć na myśli. W ten sposób będziemy i winnica 
wierną i rolnikami, wiernymi którzy uprawiają winnicę Pańską.

Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. 
Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Chrystus jest tym 
kamieniem węgielnym, a na Nim zbudowany jest Kościół. 

9 października – Poniedziałek - święto bło-
gosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa

Jeżeli Pan Wielki zechce, napełni mędrca duchem rozumu, 

on zaś słowa mądrości swej jak deszcz wyleje... 

Pierwsze czytanie, pochodzące z Księgi Syracydesa (39, 1-3. 
4c-11) to właśnie charakterystyka mądrości i mądrego, uczone-
go, który wnika w mądrość narodów, pokoleń, a równocześnie 
zwraca się nieustannie do Pana, przed Niego zanosi prośby, aby 
otworzył mu bramę mądrości i napełnił duchem rozumu. Ten 
mędrzec na wieki nie będzie zapomniany, a imię jego będzie z 
pokolenia w pokolenie. 

Natomiast Ewangelia to przypowieść Pana Jezusa o czło-
wieku, który udając się w podróż, przekazał sługom majątek 
- jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. 
Kiedy Pan odjechał, ten, który otrzymał pięć talentów, puścił je 
w obrót i otrzymał drugie pięć. Ten, który otrzymał dwa, również 
podwoił ten majątek. Ten zaś, który otrzymał jeden, rozkopał 
ziemię i ukrył pieniądze swojego pana. Kiedy pan powrócił, je-
den sługa zwrócił mu dziesięć talentów, a drugi przyniósł cztery. 
I pochwalił ich pan, mówiąc do każdego z nich: Byłeś wierny w 
rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości 
swego pana! Ostatniego zaś sługę nazwał gnuśnym i odebrał to, 
co wcześniej dał. 

Ta przypowieść odnosi się do naszych talentów, które otrzy-
maliśmy od Stwórcy. Jedni otrzymali większe, a inni mniejsze. 
Każdy z nas musi jednak te talenty pomnażać, by oddać Bogu 
podwojone i usłyszeć słowa uznania od tego, który nas stworzył. 

Talenty otrzymane od Boga to nasza szansa na rozwój i 
zdobycie chwały, natomiast zaniedbanie talentów grozi odrzu-
ceniem od Dawcy darów. 

10 października – Wtorek 

Nawrócili się mieszkańcy Niniwy. Uwierzyli słowu proroka 
Jonasza, który groził, że miasto zostanie zniszczone wraz z jego 
mieszkańcami. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił 
na nich sprowadzić. 

Czytanie pierwsze (Jon 3,1-10) to opis posłania proroka Jona-
sza do Niniwy, która była miastem bardzo grzesznym. Bardzo się 
opierał Jonasz nad pójściem, ale przymuszony przez Pana poszedł 
i chodził po ulicach Niniwy, która była miastem wielkim, głosząc, 
że Niniwa zostanie zniszczona. Uwierzyli mieszkańcy Niniwy 
Bogu. Ogłosili post i od najmniejszego do największego razem 
z królem oblekli się w wory i pościli wraz ze zwierzętami. Tak 
uratowali miasto i siebie. 

Natomiast Ewangelia (Łk 10,38-42) mówi o tym, ja Pan Je-
zus przyszedł do pewnej wsi, gdzie niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go do swego domu. Chcąc go dobrze przyjąć, uwijała 
się koło rozmaitych posług. Natomiast jej siostra Maria siedziała 
u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Marta więc przy-
szła z prośbą, by pomogła jej w usługiwaniu. Pan Jezus na to jej 
powiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a 
potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie 
będzie pozbawiona. 
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Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych - odpowiedział Pan Jezus szatanowi na 
Jego pokusę. W tym wydarzeniu jest odpowiedź i potwierdzenie 
słów. Pana. 

 

11 października – Środa 

Ci, którzy należą do Pana, powinni się radować z Jego prze-
baczenia dla grzeszników. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. 

 Pierwsze czytanie (Jon 4, 1-11) jest dalszym opisem spra-
wy Niniwy. Otóż, po tym, jak Bóg przebaczył Niniwitom, Jonasz 
wyszedł na górę, aby obserwować, co stanie się z miastem. Pan 
sprawił, że wyrósł przed nim krzak rycynusowy, dając mu cień 
nad jego głową. Bardzo się cieszył z tego Jonasz. Ale z nastaniem 
brzasku Bóg posłał robaczka, który krzew uszkodził i ten usechł. 
Słońce prażyło Jonasza w głowę i z tego powodu oburzał się bar-
dzo na swą sytuację. Wtedy Pan Bóg powiedział do niego: Tobie 
żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w 
nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż Ja nie powinienem okazać 
litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 
sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej 
ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? 

Natomiast Ewangelia (Łk 11, 1-4) to modlitwa, jakiej nauczył 
Pan Jezus apostołów na ich prośbę. Jest nią „Ojcze nasz” składa-
jące się z siedmiu próśb. Ta modlitwa jest jakby streszczeniem 
Ewangelii, którą Chrystus przyniósł na ziemię. Tą modlitwa 
ogarniamy całą naszą rzeczywistość ziemską i niebiańską. Ta 
modlitwa powinna być ciągle odmawiana. Odmawiana w duszy, 
nie tylko słowami. Odmawiana z miłością, radością i mocą. 

 
Modlitwa „Ojcze nasz” jest wołaniem skruszonej duszy, 

otwarciem się na niebo, dziękczynieniem za dary ziemi i żywą 
nadzieją na zbawienie. 

12 października – Czwartek 

Wszyscy pyszni wyrządzający krzywdę będą słomą, więc 
spali ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów. Nie po-
zostanie po nich ani korzeń, ani gałązka. 

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Malachiasza (Ml 3, 13-
20a) to mocne słowa i ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mówili: 
-„Daremny trud służyć Bogu. jaki mamy z tego pożytek, żeśmy 
chodzili smutni w pokucie?” Bo przecież teraz zuchwałych na-
zywamy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, 
którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni. I odpowiada 
na to Pan, że to jest tylko pozór - że przyjdzie dzień, kiedy zo-
baczy się prawdziwą różnicę między sprawiedliwym, a krzyw-
dzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie 
służy. Pyszni, wyrządzający krzywdę zostaną spaleni jak słoma, a 
czczący imię Boga wzejdą jak słońce sprawiedliwości, uzdrowieni 
w Jego promieniach. 

Natomiast Ewangelia (Łk 11-13) to przypowieść Pana Jezusa o 
tym, jak przyjaciel przyszedł do przyjaciela prosić o trzy chleba, 
bo z kolei jego przyjaciel przybył do niego z drogi, a on nie ma 
mu co podać. Tamten z początku nie chciał dać, mówiąc, że śpi 
już z dziećmi, a wszystko jest pozamykane. Podkreślił jednak Pan 
Jezus, że choćby nie dał mu z tego powodu, że jest jego przyja-
cielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu tyle, ile po-
trzebuje. W ten sposób Pan Jezus zachęcił do ufnej prośby przed 

Bogiem, mówiąc: -Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą 
wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. 
A kołaczącemu zostanie otworzone. 

Mówi Pan: Jeżeli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre 
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą. 

13 października – Piątek 

Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze Mej świętej: 
Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień 
Pana, już jest bliski! 

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Joela (Jl 1, 13-15; 2, 1-2) 
mówi o nawoływaniu proroka do tego, by zarządzić wielki post, 
zwołać uroczyste zgromadzenie, zebrać starców, mieszkańców 
ziemi do domu Pana i wołać: „Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest 
dzień Pański, zniszczenie przyjdzie od Niszczyciela”. Dlaczego? 
Tak się stanie, ponieważ zniknęła z domu Boga ofiara z pokar-
mów i napojów. Bo słudzy Boga zaniedbali swoje obowiązki. Dla-
tego idzie dzień ciemności i mroku, obłoku i mgły. 

Natomiast Ewangelia według św. Łukasza (Łk 11, 15-26) mówi 
o tym, jak Jezus wyrzucał złego ducha, a nienawidzący go mówili, 
że przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni 
zaś domagali się od Niego znaku z nieba. On znając ich myśli, po-
wiedział im, jaki błąd popełniają mówiąc takie rzeczy. Bo On pal-
cem Bożym wyrzuca złe duchy, bo przyszło już do nich Królestwo 
Boże. I ostrzegł również, że jak duch nieczysty opuści człowieka, 
to błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A 
gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wysze-
dłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 
Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on 
sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka 
staje się gorszy niż poprzedni. 

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, a kto nie zbiera ze 
Mną, rozprasza. Tak powiedział Pan do tych, którzy Go słucha-
li. Nie możemy być obojętni wobec Boga, wobec Chrystusa. 

14 października – Sobota 

Pan jest ucieczką swojego ludu i mocą synów Izraela. Pan 
zagrzmi z Syjonu tak, że niebiosa i ziemia zadrżą. 

Czytanie pierwsze z Księgi proroka Joela (Jl 4, 12-21) to opis 
sądu ostatecznego. Pisze prorok: Tłumy, tłumy w Dolinie Wyro-
ku! Bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się 
zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu 
i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. 
Zapuszczony jest sierp, bo dojrzało żniwo, bo pełna jest tłocznia. 
Przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. 

Natomiast Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 11, 28) to słowa Jezu-
sa, jakimi odpowiedział kobiecie z tłumów, która do Niego zawo-
łała: -”Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś!”. 
Powiedział do niej: Owszem, ale błogosławieni są raczej ci, którzy 
słuchają słowa Bożego i zachowują je. Tymi słowami Chrystus po-
twierdził nie tylko pokrewieństwo ciała, pokrewieństwo w krwi, 
ale również pokrewieństwo z Ducha, bo ci, którzy Go słuchają i 
wprowadzają Jego naukę w życie, są również błogosławieni. 
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PRZY STOLE  NA  PLEBANII 
Pani gospodyni- Wiele już razy słyszałam o tę Ewangelię, o 

zbrodniczych dzierżawcach (wiem, że dotyczy to Pana Jezusa) i 
tak mnie zastanawia dlaczego „gospodarz” posłał do nich swoje-
go syna, bo przecież mógł się spodziewać, że jego też zabiją, dla-
czego zaryzykował. I czy my też powinniśmy tak „ryzykować”?

Ks. wikariusz – Pani Mario, jak zwykle szuka pani jakichś 
zawiłości i trudnych odpowiedzi i to czasem może człowiekowi 
zaszkodzić, bo burzy mu pewien ustalony porządek, ale z drugiej 
strony to dociekanie jest korzystne, bo jest w nim poszukiwanie 
prawdy i pewien depozyt wiary, który domaga się uzupełnień. Tak 
więc ta przypowieść Pana Jezusa o nieuczciwych dzierżawcach 
winnicy, którzy nie chcieli oddać właścicielowi należnego plonu, 
a przysłanych po należność ludzi pobili, a nawet zabili, mało  tego, 
kiedy właściciel posłał do nich swojego syna, jego też zabili, aby 
posiąść winnicę. Ta przypowieść była skierowana do religijnych 
przywódców Narodu Wybranego, którzy odrzucali Pana Jezusa ( 
syna gospodarza winnicy) i zabili Go, nie wierząc, że jest Synem 
Bożym. Ale to porównanie, jak każde inne, ma pewne ukryte ele-
menty, które dla ich zrozumienia wymagają odpowiedniej wiary.

Ks. proboszcz – Oczywiście że wymagają wiary, a tej wiary 
brak było uczonym w Piśmie i faryzeuszom, bo inaczej pojmowali 
służbę Bogu i wypełnianie swoich funkcji. Ale w pytaniu pani 
gospodyni jest co innego, otóż pyta ona dlaczego nasz Ojciec 
Niebieski posłał Syna, wiedząc co Mu grozi i dlaczego ten Syn na 
to się zgodził. Mówiąc inaczej czy nie było innego wyjścia, czy 
nie można było to jakoś inaczej, rozwiązać, tak żeby nie musia-
ło dojść do Bogobójstwa. Otóż u Boga wszystko jest możliwe i 
mógłby On to inaczej stworzyć, ale uczynił właśnie tak, i dlatego 
część tej tajemnicy Bóg już ludzkości objawił, a inne tajemnice 
według Jego uznania poznamy w niebie, kiedy będziemy zdolni 
to pojąć. Tutaj na ziemi Bóg nam objawia tyle ile potrzebne jest 

Chrystus przez Swoje Ciało i Swoją Krew zjednoczył się z 
ludzką naturą. To pokrewieństwo naturalne jest podstawą do 

pokrewieństwa duchowego czyli do więzi z Chrystusem, ducho-
wej więzi z Bogiem . 

Ks. H. Młynarczyk 

nam do świętości, do zbawienia. Taka była Boża wola i tej woli 
podporządkował się Syn Boży, przyjął ludzkie ciało i wypełnił do 
końca wolę Ojca.

Ks. rezydent - Odnośnie tego wspomnianego Bogobójstwa, 
nie wolno nam osądzać Żydów, jakbyśmy byli od nich lepsi, bo 
każdy inny naród w tej sytuacji postąpił by podobnie. Postawione 
dla człowieka zadanie przyjęcia Syna Bożego w świecie, w którym 
żyjemy, bez szczególnej pomocy Bożej przekraczało nasze możli-
wości. Przywódcy religijni Izraela przez swoją pychę i przewrot-
ność postawili tamę Bożej łasce. Nie poznali nadejścia chwili, na 
którą od wieków oczekiwali. Dlatego Chrystus umierając modlił 
się za nich słowami „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. 
To ich odpadnięcie też miało pozytywny skutek, ponieważ Bóg 
kładąc na serca Żydów zasłonę ( do stosownego czasu ) czyli ich 
odrzucając, obdarzył nas pogan łaską wiary, i tak jesteśmy w 
Kościele i od nas zależy rozwój Kościoła i świętość, która z wiary 
nadziei i miłości wyrasta.

Ks. infułat – Właśnie tu jest najważniejsza rola Kościoła, któ-
ry jest wychowawcą, nauczycielem, obrońcą i przewodnikiem w 
trudnych sprawach. Nauka Kościoła tłumaczy nam, że to miłość 
Boga do człowieka sprawiła, że Syna Swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Nie możemy myśleć tak jak św. Piotr w Cezarei Filipowej, który 
chciał odwieść Chrystusa od męki i śmierci krzyżowej i usłyszał 
od Jezusa słowa: „ odejdź ode mnie szatanie bo nie rozumiesz tego 
co Boże, tylko to co ludzkie”. Kościół na różny sposób tłumaczy tą 
tajemnicę męki i śmierci Chrystusa, ale w tym najważniejsza jest 
wiara, że to Bóg tak chce i nadzieja, że to dla zbawienia świata i 
miłość, która jest sensem takiego Bożego działania 

Ks. H. Młynarczyk 
 

Po co potrzebna była śmierć Boga
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Z życia Archidiecezji
- Abp Marek Jędraszewski na inauguracji roku akademic-

kiego PK i ASP
Abp Marek Jędraszewski przywołał słowa Jana Pawła II o 

tym, czym jest kultura i jak wiele ona znaczy dla człowieka, które 
papież wygłosił w 1980 roku w siedzibie UNESCO. Dodał też, 
że ludzie żyją zarówno kulturą, jak i rozumem, prowadzącym 
do prawdy. - To jest to odniesienie, które możemy zastosować 
w sposób jednoznaczny do tych celów, jakim służy politechnika, 
jako szczególny rodzaj nauk, a zwłaszcza Politechnika Krakowska 
- zaznaczył.

Zebranym na uroczystej Mszy św. życzył, aby ich przykład 
niestrudzonego poszukiwania prawdy i wzruszenia, towarzyszą-
ce tworzeniu piękna, pociągały jak największe rzesze kolejnych 
adeptów prawdy i piękna. - Bóg jest z wami i dlatego z wami chcą 
iść dalej w poszukiwaniu głębi własnego człowieczeństwa - za-
kończył.

- Abp Marek Jędraszewski - Inauguracja roku akademic-
kiego UJ

Msza święta w kolegiacie akademickiej świętej Anny rozpo-
częła, 1 października, uroczystości inauguracji 654. roku akade-
mickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Eucharystii przewodni-
czył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Po Mszy świętej, z Collegium Maius wyruszył orszak profe-
sorów UJ, przedstawicieli szesnastu uniwersyteckich wydziałów, 
który ulicami Krakowa przeszedł do Auditorium Maximum, 
gdzie odbyła się immatrykulacja studentów a także wręczenie 
nagród Rektora UJ „Laur Jagielloński” oraz odznaki „Zasłużony 
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

- 80. rocznica druku pierwszego obrazka Jezusa Miłosier-
nego

W 80. rocznicę druku pierwszych obrazków Jezusa Miłosier-
nego i pobytu św. Siostry Faustyny Kowalskiej Apostołki Bożego 
Miłosierdzia w wydawnictwie Józefa Cebulskiego, na budynku 
przy ul. Szewskiej 22 odsłonięto tablicę pamiątkową. Tablicę po-
święcił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy rozpoczęła 28 
września o godz. 15 w kolegiacie św. Anny, gdzie w Godzinę Mi-
łosierdzia wierni pod przewodnictwem metropolity krakowskie-
go abpa Marka Jędraszewskiego odmówili Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia.

Uczestnicy odsłonięcia tablicy otrzymali, przygotowane z tej 
okazji, reprodukcje pierwszego obrazka Jezusa Miłosiernego i 
broszurę o szlaku świętej siostry Faustyny w Krakowie.

-„Polska zawsze wierna” - Monstrancja „Niewiasta Euchary-
stii” ofiarowana Fatimie jako wotum Polaków

Rzesza pielgrzymów z Archidiecezji Krakowskiej, różnych 
stron Polski i z zagranicy, którym towarzyszą między innymi: 
Prowincjał Pallotynów Ks. Zenon Hanas SAC, inicjator daru ks. 
Marian Mucha SAC, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej w Zakopanem oraz fundatorzy monstrancji, uczestniczyli w 
Fatimie w Portugalii w przekazaniu daru Polaków - Monstrancji 
w kształcie Matki Bożej, zwanej „Niewiastą Eucharystii.

Jest to wotum wdzięczności narodu polskiego w stulecie ob-
jawień Matki Bożej. Uroczystą Mszę świętą celebrował wiceprze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Krakow-
ski Arcybiskup Marek Jędraszewski, który wygłosił pozdrowienie 
do wiernych zgromadzonych na placu przed świątynią.

Tekst przemówienia:

 „Pozdrowienie Polaków
Fatima, 24 września 2017 roku

„Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja”

Tak właśnie śpiewamy podczas jakże licznych nabożeństw fa-
timskich w dalekiej stąd Polsce, począwszy od pierwszego w naszej 
Ojczyźnie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich 
Krzeptówkach.

Bijące na cztery strony świata dzwony bazyliki Matki Najświęt-
szej w Fatimie dzisiaj przywołały nas, Polaków, z różnych stron 
naszego kraju, a nawet spoza jego granic, abyśmy oddali cześć 
Chrystusowi Panu właśnie tutaj, na tym świętym miejscu.

Te fatimskie dzwony przypominają ciągle o tym, że sto lat 
temu, od maja do października 1917 roku, Przenajświętsza Maryja 
Dziewica ukazywała się tutaj Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi.

Równocześnie te tak czysto i donośnie brzmiące dzwony z 
ogromną mocą przekazują nam orędzie, które stąd, z Fatimy, ro-
zeszło się na cały świat. Orędzie wzywające do nawrócenia, do po-
kuty, do różańcowej modlitwy o pokój dla świata i za grzeszników, 
którym grozi wieczne potępienie.

W biciu tych fatimskich dzwonów zawarty jest również ton 
przejmującej przestrogi. Już raz, w 1917 roku i później, zlekceważo-
no orędzie Najświętszej Maryi Panny. Następstwem tej duchowej 
głuchoty ze strony bardzo wielu ludzi był wybuch drugiej wojny 
światowej oraz rozlewająca się z Rosji na cały świat fala ateizmu, 
która okrucieństwem swych prześladowań skierowanych przeciw-
ko świętemu, katolickiemu i apostolskiemu Kościołowi dotknęła 
miliony jego wiernych synów i córek. Dotknęła ona także samego 
Ojca Świętego Jana Pawła II, który stał się ofiarą zamachu w dniu 
13 maja 1981 roku. To wszystko sprawiło, że - jak pisał on w liście 
apostolskim „Tertio millennio adveniente” - wiek dwudziesty stał 
się na powrót wiekiem męczenników (por. TMA, nr 37).

Tego prześladowania nasz naród doświadczał przez całe pół 
wieku - od 1939 do 1989 roku. A równocześnie tej ateistycznej 
przemocy przeciwstawiał on swoją miłość do Matki Najświętszej. 
Wyrażała się ona i ciągle wyraża poprzez modlitwę różańcową i 
ponawiane co jakiś czas „Akty zawierzenia” się Jej przemożnej 
opiece, począwszy od zawierzenia z 8 września 1946 roku pod 
przewodnictwem ówczesnego Prymasa Polski kardynała Augusta 
Hlonda, aż po zawierzenie dokonane 6 czerwca 2017 roku na zako-
piańskich Krzeptówkach przez Polski Episkopat w obecności przed-
stawicieli najwyższych władz państwowych, powtórzone następnie 
we wszystkich polskich parafiach 8 września tegoż roku.

Chcemy być wierni podjętym zobowiązaniom. Pragniemy je 
do końca wypełnić. Dlatego trwamy na modlitwie przed Najświęt-
szym Sakramentem. Wyrazem tego jest nasz dar, który pragniemy 
przekazać Sanktuarium w Fatimie: srebrną monstrancję w kształ-
cie Matki Bożej, „Niewiasty Eucharystii” (por. Ecclesia de Eucha-
ristia, nr 53).

W ostatnim czasie, w 99 różnych miejscowościach Polski mo-
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dlili się przed nią nasi Rodacy. Dzisiaj Fatima staje się setnym 
miejscem, do którego ona przybywa - w setną rocznicę objawień 
fatimskich. Noszona tutaj podczas procesji eucharystycznych niech 
mówi ona wszystkim, że z tak dalekiej od Polski Fatimy dobiega do 
naszego kraju donośny głos dzwonów wzywający nas do nawróce-
nia, pokuty i modlitwy. Że ten głos jest w naszej Ojczyźnie słyszany 
i rozumiany. Że bardzo pragniemy właśnie tego, aby „Polonia sit 
semper fidelis” - aby „Polska była zawsze wierna” Chrystusowi, 
Odkupicielowi człowieka i Jego Przenajświętszej Matce. Amen.

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski

- Kard. Dziwisz spotkał się z uczestnikami kongresu „Mło-
dzi Europejczycy dla świata bez przemocy

Ponad 500 młodych ludzi z Czech, Polski, Rumunii, Rosji, 
Słowacji, Ukrainy i Węgier spotkało się 21 września z kard. Stani-
sławem Dziwiszem na Campus Misericordiae w Brzegach, miej-
scu, w którym rok temu odbyły się centralne uroczystości ŚDM 
Kraków 2016. Młodzież z krajów Europy Wschodniej przyjechała 
do Polski, by uczestniczyć w V Międzynarodowym Kongresie 
„Młodzi Europejczycy dla świata bez przemocy”, organizowa-
nym przez Wspólnotę św. Idziego.

Młodzi ludzie wraz z kard. Stanisławem Dziwiszem przeszli 
pod Bramę Miłosierdzia, która jest wierną kopią tej, przez którą 
rok temu z młodymi z całego świata przechodził papież Franci-
szek.

W trakcie spotkania młodzież wspólnie modliła się, a przed-
stawiciele wspólnoty na pamiątkę zasadzili w tym miejscu drze-
wo.

W trakcie spotkania kard. Stanisław Dziwisz powiedział mło-
dym, że wspólnym językiem wszystkich zebranych tego wieczoru 
na Brzegach, podobnie jak zebranych podczas ŚDM, jest język 
miłości, przebaczenia i miłosierdzia. - Jeśli pragniemy pokoju to 
tylko poprzez miłość i miłosierdzie. Kraków jest miastem miło-
sierdzia i tu Pan Jezus, Pan Jezus uwierzcie, rozmawiał z siostrą 
Faustyną. Powiedział, że stąd wyjdzie iskra miłosierdzia, która 
zapali cały świat na przygotowanie spotkania z Chrystusem - 
mówił do młodych kard. Dziwisz.

- Proszę Was, abyście z tego miejsca, wzięli tę iskrę miłosier-
dzia i ponieśli ją do Waszych krajów, w których mieszkacie. A 
wiemy, że w niektórych krajach jest terroryzm, walka, chociażby 
na Ukrainie. Stąd trzeba powiedzieć wszystkim, którzy cierpią na 
Ukrainie, że pamiętamy o nich i przesyłamy im wyraz miłości, 
życzliwości solidarności - podkreślił hierarcha.

- Nawiązując do słów papieża Franciszka chcę Wam powie-
dzieć: nie zatrzymujcie, idźcie naprzód, głoście pokój i miłosier-
dzie. Weźcie w swoje ręce przyszłość - zaapelował kard. Dziwisz.

Kardynał przypomniał, że Jan Paweł II w 1986 roku zaprosił 
wszystkich liderów religii świata do Asyża, aby tam wówczas mo-
dlić się szczególnie o pokój na Bałkanach. -Wtedy było zagrożenie 
wojny i myślę, że ta modlitwa w Asyżu zatrzymała to nieszczę-
ście, które groziło światu. I stamtąd rozpoczął się ten pochód za 
pokojem i ten pochód czynią członkowie Wspólnoty św. Idziego. 
Przyszyliście dzisiaj do Wieliczki i jeśli będziecie sadzić tu dęba, 
to musicie co roku tu przybywać i sprawdzać czy ten dąb rośnie 
- mówił hierarcha.

- Chcemy prowadzić refleksję dotyczącą przyszłości Europy 
bardziej ludzkiej. Zastanowimy się nad tym jak budować drogę 
pokoju w codzienności. Jak powiedział Jan Paweł II, pokój to 
warsztat pracy otwarty dla każdego - mówił Massimiliano Si-
gnifredi, odpowiedzialny za wspólnoty Sant’Egidio na terenie 
Polski.

-Naszym celem jest budowa drogi pokoju. Ale żeby tu przyjść 
musieliśmy przejść przez Bramę Miłosierdzia. Tylko przechodząc 
tą drogą możemy otworzyć wiele, wiele innych dróg. Wierzymy, 
że tak naprawdę każdy człowiek nosi pokój w sobie - podkreślali 
przedstawicie Wspólnoty św. Idziego.

Kongres „Młodzi Europejczycy dla świata bez przemocy” 
rozpoczął się dzisiaj w Wieliczce i potrwa do niedzieli. W trakcie 
spotkań studenci i licealiści z krajów Europy Wschodniej uczest-
niczą w sesjach plenarnych w małych grupach, modlą się wspól-
nie o pokój, usłyszą także świadectwo m.in. Rity Prigmore, ofiary 
nazistowskich eksperymentów medycznych.

W piątek młodzi ludzie odwiedzą Muzeum w Auschwitz. Tam 
przejdą wspólnie w marszu milczenia, a następnie pod Między-
narodowym Pomnikiem Ofiar Obozu w Birkenau odczytają apel 
młodych o pokój.

Wspólnota Sant’Egidio to międzynarodowe stowarzyszenie 
obecne w siedemdziesięciu krajach świata, do którego należy 60 
tys. osób. Od ponad dwudziestu lat jest mocno zakorzeniona w 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wspólnota Sant’Egidio aktywnie działa na rzecz uwrażliwie-
nia i formacji młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej poprzez 
organizację konferencji, lekcji w szkołach i na uniwersytetach, a 
także publicznych manifestacji na tematy związane z antysemity-
zmem, prześladowaniem Romów czy dyskryminacją rasową. Wo-
lontariusze angażują się w pomoc w hospicjach, domach dziecka 
i noclegowniach.

(źródło wszystkich informacji: www.diecezja.pl):
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Pytania do Ewangelii 

1. Co zrobił pewien gospodarz, 
który miał winnicę? 

2. Jak rolnicy potraktowali sługi 
gospodarza? 

3. Czym stał się kamień odrzucony 
przez budujących? 

ŚWIĘTY JAN KANTY
20 październiku

Święty Jan urodził się 24 czerwca 1390 roku w Kętach nad 
rzeką Sołą, koło Oświęcimia. Jego rodzice to Stanisław Wacięga i 
Anna. Nazywamy go Kanty m, ponieważ swoje pisma podpisywał 
- Jan z Kęt.

Po ukończeniu Uniwersytetu Krakowskiego i przyjęciu 
święceń kapłańskich Jan poświęcił się pracy duszpasterskiej i 
naukowej. Zasłynął w Krakowie jako doskonały kaznodzieja, 
umiłowany przez studentów profesor Uniwersytetu Krakowskie-
go, apostoł miłosierdzia. Był człowiekiem niezwykle pracowitym. 
Przepisał własnoręcznie około osiemnastu tysięcy stron rękopisu. 

W swoich kazaniach nawoływał do 
trzeźwości, walczył z rozwiązłością 
i rozrzutnością.

Jako kanonik kantor przy ko-
ściele świętego Floriana czuwał 
nad poprawnością śpiewów ko-
ścielnych. Znany jest też z pomocy 
biednym studentom. Głodnego 
witał słowami: „Chrystus przycho-
dzi”, następnie sadzał go na swoim 
profesorskim miejscu i wspomagał; 
pewnej ubogiej kobiecie oddał wła-
sne buty. Legenda opowiada, jak 
Święty cudownie złączył skorupy 
rozbitego dzbanka, a zaczerpniętą 
z rzeki Rudawy wodę przemienił w 
mleko, aby płaczącą dziewczynkę 
uchronić przed gniewem macochy.

Zmarł 24 grudnia 1473 roku. 
Jest patronem studentów.

Zapamiętam te mądre słowa, 
zapisane na ścianie celt świętego 
.Jana: „ Strzeż się obrazić kogo, bo 
przepraszać jest niebłogo”.

O Świętym Janie Kantym

Przezacna perło w niebieskiej koronie,
Błogosławiony nasz Kanty Patronie,
Między drugimi sławny Patronami,

Módl się za nami.

Ciebie na przykład uczonym wydała
Ręka niebieska, gdy odmalowała

Najpierwszy w tobie wzór doskonałego,
 Życia naszego.

Uproś nam światło prawdziwej mądrości,
Abyśmy torem twej doskonałości,

Tam gdzie przedwieczna światłość świeci wiecznie,
Zaszli bezpiecznie.
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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

Tego uczy orędzie fatimskie, do którego nawiązał 
ks. bp Roman Pindel w czasie nabożeństwa fatimskiego 
w dniu 13 września br. Orędzie to ks. bp Roman po-
równał do proroctwa, zestawia-
jąc je z biblijnymi proroctwami 
zapisanymi w Dziejach Apo-
stolskich. Przykładem reakcji 
na proroctwa mogą być dla nas 
apostołowie, którzy w obliczu 
różnorakich nieszczęść wzmagali 
modlitwę. I o tym traktuje po-
niższa, druga część wspomniane-
go kazania. 

Moi drodzy, gromadzimy się dziś na 
nabożeństwie fatimskim w przededniu 
święta Podwyższenia Krzyża. Dlatego 
trzeba, abyśmy sobie uświadomili, że 
orędzie fatimskie może być w różny 
sposób rozumiane - źle rozumiane, źle 
interpretowane, źle przyjmowane. Dla-
tego trzeba, abyśmy sobie uświadomili, 
że to orędzie łatwo może być rozumia-
ne w sposób ciasny i wybiórczy. Ktoś 
może odbierać je jako rodzaj grożenia 

ludzkości - że spotka was nieszczęście. Jakby o to chodziło w 
orędziu fatimskim... Albo żeby to orędzie było powodem do tego, 
abyśmy znajdowali wrogów dla nas, którzy wierzymy, którzy 

jesteśmy sprawiedliwi i pobożni. Tym-
czasem, jeżeli spokojnie popatrzymy na 
wymowę tego orędzia fatimskiego, na 
treść objawień w Fatimie, odkrywamy, 
że nie idzie o to, by kogokolwiek stra-
szyć, ale raczej dodać ufności - właściwej 
ufności. A ta właściwa ufność jest tylko 
w Bogu, który jest Panem dziejów i jest 
ponad wszystkimi potęgami i zagroże-
niami człowieka. Raczej żeby zwrócić 
naszą uwagę, przede wszystkim na to, 
do kogo mamy się zwrócić wobec tych 
wydarzeń trudnych i doświadczeń, które 
muszą nadejść. Gdzie szukać ufności w 
to, co nadejdzie? 

Uświadamiamy sobie, że w tym 
samym roku - 1917 - Bóg przemówił 
na sposób proroctwa, wzywając wierzą-
cych: - Odmawiajcie różaniec i czyńcie 
pokutę! A przecież w tym samym roku 
wybucha w Rosji rewolucja bolszewicka, 
która sprowadza najpierw na ten ogrom-

Trzeba mieć nadzieję w Bogu
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ny kraj śmierć i cierpienie milionów ludzi, a później, kiedy ta idea 
komunizmu rozszerza się również na inne kraje, to także narody 
cierpią z powodu tej obłędnej i bezbożnej ideologii. Później do-
chodzi do władzy w Niemczech przywódca drugiego totalitary-
zmu, który nie tylko przekonał do zgubnej ideologii niemal cały 
naród niemiecki, ale także doprowadził do wojny i milionów 
ofiar z wielu narodów... Co można było zrobić po 1917 roku, kiedy 
to orędzie brzmiało w uszach wierzących? Co można było zrobić 
w Fatimie, w Portugalii, we Francji, w Polsce, kiedy to, co miało 
przyjść, przychodziło? Kto to mógł powstrzymać? I czy w ogóle o 
to chodziło, ażeby człowiek próbował przeniknąć to, co nadejdzie 
i powstrzymać to zło, które, kiedy przyszło, wydawało się być nie 
do powstrzymania... 

Wobec minionych, ale i innych wydarzeń, które przychodzą, 
które można przewidywać, pozostaje to jedno wezwanie z Fati-
my, żeby mieć nadzieję w Bogu, żeby mieć nadzieję wobec tego, 
co jest trudne, co przerażające, co przynosi śmierć, cierpienie 
wielu niewinnych ludzi, ale też czynić, co jest zawarte w tym we-
zwaniu - modlitwa, pokuta, zadośćuczynienie. Ponieważ orędzie 
z Fatimy jest rodzajem proroctwa, warto odwołać się do tego, jak 
proroctwo jest przyjmowane, choćby w Dziejach Apostolskich, 
gdzie mamy początek Kościoła, gdzie działają prorocy, gdzie za-
powiadają rzeczy przerażające i straszne... 

Przywołajmy 3 takie proroctwa zapisane w Dziejach Apostol-
skich i przyjrzyjmy się, jak Kościół odpowiada na te zapowiedzi, 
które się sprawdziły, które się zdarzyły, które się zrealizowały. Oto 
najpierw czytamy o groźbach, jakie wobec apostołów wypowia-
dają przywódcy żydowscy, kiedy zabraniają im głoszenia Jezusa 
jako Mesjasza. Co robią apostołowie? Bronią się? Wzywają do 
krucjaty? Przeklinają przeciwników? A może proszą Boga, żeby 
powstrzymał tych, którzy grożą; żeby ich w jakiś sposób ukarał... 
Jeżeli czytamy ten fragment Dziejów Apostolskich, czytamy ze 
zdumieniem, że apostołowie gromadzą wszystkich wiernych na 
modlitwę. To jest odpowiedź na groźby, na straszenie. Na groźby, 
które się spełnią, bo apostołowie trafią do więzienia. Ginie naj-
pierw pierwszy apostoł, później i inni... Co robią apostołowie? 
Zanoszą modlitwę do Boga, ponieważ znaleźli Psalm, który zdaje 
się oświetlać tę sytuację. I o co proszą? Najpierw o to, co jest ich 
zadaniem. A ich zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Proszą więc 
o to, żeby mogli odważnie głosić dalej 
Ewangelię - pomimo tego, co nastanie. 
Żeby mieli przy sobie moc Bożą w sku-
tecznym głoszeniu tej Ewangelii - żeby 
Bóg potwierdzał tę Ewangelię w zna-
kach, które będą przekonywać słuchają-
cych, żeby uwierzyć. Bóg odpowiada na 
te modlitwę, bo ona jest zgodna z wolą 
Bożą. Czytała, że zatrzęsła się ziemia, a 
oni zostali napełnieni Duchem Świętym 
i odważnie dalej głosili Ewangelie...

Później czytamy, że prorok Agabos 
zapowiada głód, który ma przyjść na 
ziemię. Co robią ci, którzy słyszą proro-
ka zapowiadającego, że będzie głód. Czy 
zbierają zapasy? Czy zamykają się z tym, 
co posiadają? Czy modlą się o to, aby nie 
przyszło na świat to, co jest klęską - od 
moru, głodu, broń nas, Panie...? Nie. 
Kiedy głód przychodzi już na część zie-
mi - tam, gdzie mieszkają ci, którzy tak 
jak oni - wierzą w Jezusa Chrystusa, ci, 

których głód nie dotknął, zbierają to, co jest potrzebne i posyłają 
tym braciom, którzy wierzą i którym głód grozi. Taka jest odpo-
wiedź na słowo proroka, który zapowiada głód...

Jeszcze później czytamy, że tenże prorok Agabos zapowiada w 
obecności wielu świadków, że Paweł, jeżeli uda się do Jerozolimy, 
zostanie związany i będzie cierpiał. Są tacy, którzy słysząc to pro-
roctwo, odradzają Pawłowi. Bo to najprostsza sprawa, najprostszy 
sposób, żeby się nie spełniło to, co prorok zapowiada. Ale Paweł 
mówi, że udaje się do Jerozolimy, bo ma misję, bo przywozi pie-
niądze, pomoc, wsparcie dla tych, którzy są w sytuacji trudnej w 
Jerozolimie. I mówi, że jest gotów iść nawet na śmierć, bo to jest 
jego powinność. 

Takie są odpowiedzi, moi drodzy, na proroctwa - bardzo 
podobne do tego, które przed stu laty rozbrzmiało w Fatimie. 
Uczymy się z tego, co robi Kościół w czasach apostolskich, 
tego, co mamy czynić teraz, kiedy to orędzie brzmi od stu lat, 
a my się przejmujemy; wpatrujemy się w tych, którzy w latach 
dwudziestych, trzydziestych brali do ręki różaniec i modlili się. 
Na pewno nie błądzili... Bo nikt nie powstrzymał ani rewolucji 
bolszewickiej, ani Hitlera, a było tak dużo tych, którzy to orędzie 
podejmą. I trzeba było także tych, którzy po wojnie - jednej i dru-
giej - prosili o przebaczenie, próbowali zadośćuczynić, naprawić 
krzywdę, szukać pojednania. Taka jest odpowiedź tych, którzy 
się rzeczywiście przejmują orędziem z Fatimy i biorą je w sposób 
właściwy do serca - jak to jest zamiarem Bożym.   

Dziękujmy Bogu w czasie tej Eucharystii za Jego miłość wiel-
ka do nas; za to, że w obliczu tych rzeczy, które muszą nadejść 
- trudnych, bolesnych, zatrważających, że posyła nam także 
proroctwo i pocieszenie, i umocnienie, i zapowiada, co należy 
czynić. Dziękujmy za tych wszystkich, którzy się w minionych 
dziesiątkach lat przejmowali tym orędziem - bardziej lub mniej. 
Dziękujmy za to, że to orędzie także nas porusza. I prośmy o 
to, abyśmy byli tym orędziem poruszeni - najlepiej dla nas, dla 
naszego życia, dla naszej odpowiedzi, jaką chcemy dawać Bogu 
w tym naszym codziennym życiu czy to biorąc różaniec do ręki, 
czy to prosząc za kogoś, kto grzeszy, kto jest oślepiony i nie wie, 
co robi, zadość czyniąc za grzechy innych ludzi i pokutując. Mó-
dlmy się o to, abyśmy byli przejętymi w sposób właściwy słucha-
czami orędzia Matki Bożej z Fatimy.
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W dniu 16 września br. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Wadowicach obchodziła Jubileusz 150-lecia istnienia 
jednostki, o czym pisaliśmy już w poprzednim nume-
rze. Z tej okazji w Bazylice Ofiarowania Najświętszej 
Marii Panny w Wadowicach odprawiona została uro-
czysta Msza święta, którą celebrowali ks. mł. bryg. 
Władysław Kulig - Kapelan Małopolskich Strażaków, 
o. mł. kpt. Ryszard Stolarczyk - Kapelan Zakładu Kar-
nego w Wadowicach oraz ks. Adam Garlacz były wika-
riusz tutejszej parafii, który wygłosił okolicznościowe 
kazanie. Zamieszczamy je poniżej 

Kościół w Polsce zanim wydał własnego świętego i męczen-
nika, biskupa krakowskiego Stanisława i uzyskał w nim swojego 
patrona, wspierał się niejako i rósł na dojrzałych owocach świę-
tości Kościoła powszechnego, na świętych, które wydały inne 
narody. Oni byli wówczas dla naszego Kościoła drogowskazami 
i przewodnikami na drodze do świętości, która wnet zaczęła 
przynosić plon na rodzimym gruncie. Święty Florian stał się dla 
nas wymownym znakiem tej powszechności i stał się znakiem 
szczególnej więzi Kościoła i narodu polskiego, z Namiestnikiem 
Chrystusa i ze stolicą chrześcijaństwa. Święty zaś, wzywany jako 
opiekun Królestwa Polskiego, stał się Patronem Miasta i Ojczy-
zny.   

Ten, który poniósł męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świa-
dectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześci-

JUBILEUSZ 150-LECIA 
OCHOTNICZEJ STRAŻY PO-

ŻARNEJ W WADOWICZCH(2)
janom w Austrii, stał się zwycięzcą i obrońcą w wielorakich nie-
bezpieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu 
dobru człowieka. 

Drogie Druhny i Druhowie, wszyscy zebrani tu Parafianie i 
Goście, tak pisał o kulcie męczennika, waszego patrona, Papież 
Jan Paweł II w liście apostolskim przesłanym z okazji 800-lecia 
parafii św. Floriana na Kleparzu w Krakowie w 1984 roku. Tekst 
ten nawiązuje, mówiąc o jedności z Rzymem, do wydarzenia z 
1184 roku, kiedy to książę Kazimierz Sprawiedliwy wypraszał u 
Papieża relikwie Floriana dla swojego narodu. Historię tę opisuje 
w swojej kronice Jan Długosz. 

Papież Lucjusz III, chcąc się przychylić do ciągłych próśb 
monarchy polskiego Kazimierza, postanawia dać rzeczonemu 
księciu i katedrze krakowskiej ciało niezwykłego męczennika 
- św. Floriana. Na większą cześć zarówno świętego, jak i Polaków 
posłał kości świętego ciała księciu polskiemu Kazimierzowi i 
katedrze Krakowskiej przez biskupa Modeny, Idziego. Ten, przy-
bywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siód-
mego października, został przyjęty z wielkimi honorami, wśród 
oznak powszechnej radości i wesela przez księcia Kazimierza, 
biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i 
klasztory, które wyszły naprzeciw niego siedem mil.

Wszyscy cieszyli się, że Polakom za zmiłowaniem Bożym 
przybył nowy orędownik i opiekun i że katedra krakowska na-
brała nowego blasku przez złożenie w niej ciała sławnego mę-
czennika. Do niej bowiem wniesiono w tłumnej procesji ludu 
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wymienione ciało i tam je złożono, a przez ten zaszczytny depo-
zyt rozeszła się daleko i szeroko jej chwała.

Na cześć zaś świętego męczennika biskup krakowski Gedeon 
zbudował dla niego poza murami Krakowa z wielkim nakładem 
kosztów kościół kunsztownej roboty, który dzięki łaskawości Bo-
żej przetrwał dotąd. Biskupa zaś Modeny, Idziego, obdarowanego 
hojnie przez księcia Kazimierza i biskupa krakowskiego Gedeona 
odprawiono do Rzymu. Od tego czasu zaczęli Polacy, zarówno 
rycerze, jak mieszczanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę św. Flo-
riana nadawać na chrzcie to imię swoim synom. 

Św. Florian był urzędnikiem cesarskim w prowincji rzymskiej 
Noricum (dzisiaj środkowa Austria), który poniósł śmierć mę-
czeńską w 304 r., najprawdopodobniej 4 maja. Opis jego męczeń-
stwa pochodzi dopiero z VIII w. i trudno ręczyć za szczegóły. Nie 
jest to jednak czysta legenda, odzwierciedla bowiem silne tradycje 
lokalne, których część spisano w martyrologium z V w. Podanie 
to przedstawia szczegóły jego śmierci w sposób następujący: gdy 
edykty cesarza Dioklecjana o prześladowaniu chrześcijan dotarły 
do Noricum, prefekt Akwilin zaczął je dokładnie realizować. Do 
zagrożonych w Lorch wyznawców Chrystusa przybył nie kryją-
cy się ze swą wiarą Florian, aby ich pokrzepić. Niebawem został 
więc aresztowany przez żołnierzy prefekta. Zatrzymany oświad-
czył, że jest chrześcijaninem i mimo nakłaniania przez Akwilina 
nie zgodził się złożyć ofiary bogom Rzymu. Nie pomogło bicie 
kijami, ani inne tortury. Zmaltretowanego wyznawcę strącono z 
mostu do rzeki Anizy (dzisiaj Enns). Ciało zostało pochowane w 
pobliżu miejsca śmierci przez wdowę Walerię.

Nie ma także dokładnych wiadomości, co działo się z reli-
kwiami świętego Męczennika. Tradycja głosi, że ciało zostało 
złożone do grobu w miejscu, gdzie dziś wznosi się kościół, klasz-
tor i miasteczko Sankt Florian wywodzące swą nazwę od Jego 
imienia. Następnym miejscem spoczynku świętych relikwii było 
miasto Rzym, gdzie znalazły się one wśród sławnych męczenni-
ków: św. Szczepana i św. Wawrzyńca.

Dlaczego św. Florian jest patronem strażaków? Dla was, 
drodzy druhny i druhowie, to przypomnienie, ale dla innych 
to pewnie ważna informacja... Otóż, od czasu wielkiego pożaru 
Kleparza w 1528 roku, kiedy to nadprzyrodzonej interwencji pa-
trona od ognia przypisywano cudowne ocalenie świątyni kult św. 
Floriana stał się jeszcze żywszy. W Klejnotach stołecznego miasta 
Krakowa Piotra Hiacynta Pruszcza czytamy, że w „tymże poża-
rze był widziany św. Floryan w powietrzu z naczyniem wody, 
zalewając kościół pod jego tytułem zmurowany; po tem widzeniu 
on pożar ogniowy zaraz ugasił, za co Panu Bogu i po dziś dzień w 
poniedziałek przywodny przy mszy świętej obywatele z postron-
nymi ludźmi świętemu Floryanowi dziękują”. 

Tyle historii... Może ktoś powiedzieć, iż w dniu jubileuszu 
powinniśmy mówić o ludziach, którzy na przestrzeni lat zaanga-
żowali się w działalność jednostki OSP Wadowice. I to racja. Ale 
na pewno na to przyjdzie jeszcze czas i okazja. Tu, przy ołtarzu 
Jezusa Chrystusa, należy zwrócić uwagę na coś, co dla każdego 
druha i druhny było, jest - i jak ufamy - będzie najważniejsze. Jest 
to ofiara Zbawiciela podjęta z miłości do człowieka. Nie ma praw-
dziwego poświęcenia, jeśli nie kieruje nim właśnie miłość. To ona 
nadaje sens i prawdziwe znaczenie ofiary. Jezus Chrystus dał nam 
w pełni świadectwo tej miłości, bo jej szczytem było poświęcenie 
własnego życia. 

Takie świadectwo miłości podjął św. Florian. Chcąc wesprzeć 
prześladowanych chrześcijan, poświęca swoją reputację urzęd-
nika cesarskiego. Przybył do tych, którzy byli zakładnikami 
rzymskiego prawa. Dla Floriana złe prawo było bezwartościo-

we. Lojalność rzymskiemu władcy poświecił dla miłości Boga i 
człowieka. Nie było mu obojętne, że ktoś cierpi tylko dlatego, że 
jest wyznawcą Chrystusa. Jednocząc się z nimi, dał świadectwo 
poświęcenia i służby z miłości. Jego ofiarę odczytujemy także 
jako zwycięstwo. Narażając się na niebezpieczeństwo, wygrywa, 
bo miłość nigdy nie jest przegrana. Ona zawsze jest w chwale. Je-
żeli człowiek kocha Boga i bliźniego, to wszelkie zagrożenia stają 
się zalążkami jeszcze piękniejszych owoców, bo kształtują naszą 
wolę, aby nie zatracić w sobie poczucia piękna. 

Drodzy druhny i druhowie, usłyszeliśmy dzisiaj Ewangelię 
o tym, że każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. Nie ma w 
naturze jakichś odmiennych przemian - jeśli drzewo jest zdrowe, 
to i jego owoce nadają się do spożycia. Nie ma innej możliwości. 
Dobro zawsze rodzi dobro. W dniu waszego jubileuszu chcemy 
prosić was, abyście nigdy nie zapomnieli, iż straż pożarna - czy 
to ta ochotnicza, czy zawodowa jest jak dobre drzewo - zdrowe i 
silne - bo jest potężne przez serca tych, którzy wraz z nim rosną. 
W społeczeństwie jesteście tak odbierani. Tak jednostka OSP w 
Wadowicach była odbierana przez 150laty i tak jest odbierana i 
do dzisiaj. Strażacy tak są właśnie postrzegani w naszym kraju.

Historia ofiary św. Floriana, waszego patrona, ma być dla 
was nieustanną inspiracją, aby jak on naśladować Chrystusa. 
Potrzeba waszej ofiary, czasu, a może często zdrowia i życia, 
aby służyć tym, którzy potrzebują pomocy. Wasze poświęcenie 
to służba bliźniemu, często w sytuacjach skrajnych, który nie 
umie poradzić sobie z tym, co zgotował mu los. Sztuką jest ugasić 
pożar i zarzewie ognia. Ale jeszcze większą sztuką jest dostrzec 
człowieka z jego pogubiona psychiką i rzeczywistością. Dlatego 
też strażak, jeżeli mogę tak powiedzieć, ma być często lekarzem 
duszy, bo jest u początku jej cierpienia. 

Wasza miłość to w końcu posługa pierwszej pomocy, która 
ratuje życie. Jeżeli strażak, ma w rękach i sercu poczucie empatii, 
to jego służba staje się dobrem dla bliźniego. I to są właśnie do-
bre owoce dobrego strażackiego drzewa, w które wrośliście jako 
wadowiccy druhowie. Wierzę mocno, że każdy z was jest takim 
owocem, bo jesteście częścią tego drzewa, które wydaje je od 150 
lat. Mieszkańcy tej ziemi doświadczają często tych owoców, a w 
sposób szczególny doświadczyliśmy ich przed rokiem podczas 
Światowych Dni Młodzieży. Eucharystia jest źródłem miłości. To 
w czasie niej zapatrujemy się w Chrystusa, który jak na Golgocie 
ofiaruje się za nas. Niech wiara druha i druhny, nie tylko OSP 
Wadowice, będzie siłą w służbie bliźnim. Miłość do Boga ma 
być waszym bodźcem. Jeżeli kochasz Boga i jesteś mu wierny, to 
posługa człowiekowi, który cierpi, jest uświęcona Bożą miłością. 
Jeśli kochasz Boga, to twoja miłość jest podwójna. Bo kochasz nie 
tylko ty sam, ale z tobą kocha Bóg, który cię posyła do potrzebu-
jącego pomocy. 

Takie świadectwo miłości dał święty Florian. Przed wiekami, 
gdy Kazimierz Sprawiedliwy prosił o relikwie jakiegoś świętego 
tylko dlatego, że nasz kraj wtedy potrzebował u Boga wstawien-
nictwa wielkich świętych Kościoła, których w tamtych czasach 
sam nie posiadał. Ojciec święty wybrał św. Floriana. Dzisiaj 
nasz kraj ma już wielu świętych patronów, ale dla was to właśnie 
rzymski urzędnik, męczennik za wiarę, poświęcający się dla 
człowieka jest wzorem i orędownikiem u Boga. Niech on wstawia 
się za wami, aby wasza służba była odzwierciedleniem miłości 
Boga do człowieka. Niech będzie waszym natchnieniem na każdy 
dzień - również w życiu rodzinnym. 
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Październik to w Karmelu 
nie tylko miesiąc różańcowy, lecz 
także miesiąc przypadających w 
kalendarzu liturgicznym świąt obu 
świętych, tj. 1 października św. Te-
resy od Dzieciatka Jezus (z Lisieux) 
i 15 października św. Teresy od Je-
zusa (za Avila). Obie są doktorami 
Kościoła, obie mają w kościele „na 
Górce” swoje podobizny, ku czci 
obu karmelici bosi zorganizowali 
stosowne tridua. Pierwsze z nich 
głosił o. dr Paweł Urbańczyk OCD, 
wcześniej pracujący na misjach w 
Afryce. Odbyło się ono w dniach 
28 września – 1 października. Ka-
znodzieja przypomniał, „że św. Te-
resa z Lisieux, prosta karmelitanka 
zmarła w wieku 24 lat pod koniec 
XIX wieku i stała się po Matce Naj-
świętszej chyba najbardziej znaną 
kobietą Kościoła, której figury i 
wizerunki odnajdziemy w najod-
leglejszych częściach chrześcijań-
skiego świata. Jest ona wielkim 
prorokiem naszych czasów i uczy 
nas, współczesnych, życia w praw-
dzie o naszej ludzkiej słabości, 
małości i grzeszności, a z drugiej 

Karmelici bosi oddają hołd 
Świętym Teresom

strony prawdzie o Wszechmocnej 
Potędze Bożego Miłosierdzia”.

„Jedynym sposobem przezwy-
ciężenia napięcia, jakie rodzi się w 
człowieku, który odkrywa w sobie 
te dwie z pozoru sprzeczne prawdy 
– mówił o. Paweł – jest bezgranicz-
ne zaufanie i zawierzenie Bogu. 
Postawa ufnej, pełnej miłości i 
czułości relacji dziecka do Ojca 
to postawa, która wyzwala i daje 
nadzieję. Święta Terasa nazywa ją 
małą drogą wiodącą prosto do Nie-
ba”. Przychodzących na triduum 
wiernych o. Paweł zachęcał, by in-
spirując się postawami św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, postępowali 
jak dzieci, które pomimo swoich 
wad i niedoskonałości rzucają się 
z radością i ufną śmiałością w ra-
miona Dobrego Ojca i spodziewają 
się otrzymać od Niego miłość i 
przebaczenie. „Dziecko nie liczy 
na swoje zasługi i dobre czyny, 
lecz pokłada całą swoją nadzieję w 
Bogu, w tym że jest kochane przez 
Tego, który kocha najbardziej i 
bezinteresownie. A zawierzenie 
Ojcu Niebieskiemu umacnia słabe 
dziecko, by nie zniechęcało się 

swoimi słabościami, lecz by każdą chwilę obec-
ną przeżywało w łączności z Tym, który jako 
jedyny może wszystko” – mówił kaznodzieja.

Z kolei triduum ku czci św. Teresy z Avila, 
na które zapraszamy, będzie głosił w dniach 
12-14 października o godz. 18.00 o. Eugeniusz 
Morawski OCD, były prowincjał i definitor ge-
neralny Zakonu Karmelitów Bosych. W miarę 
możliwości będziemy drukować kazania tere-
zajańskie.  

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Zdjęcia: 
Imitacja grobu św. Teresy od Dzieciatka 

Jezus w sanktuarium na Górce.
Figura św. Teresy od Jezusa w głównym 

ołtarzu sanktuarium na Górce.
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W ostatnim czasie na stronach naszego biuletyny parafial-
nego Bazylika już po raz czwarty przedstawiam sylwetki osób, 
które odeszły z zajmowanych stanowisk duszpasterskich. Dwóch 
kapłanów: ks. Adam Garlacz i ks. Janusz Korbel, wolą ks. Arcy-
biskupa zostali przeniesieni na inne parafie. Ich miejsca zajęli 
nowi kapłani: ks. Piotr Sałaciak i ks. Kazimierz Króżel, których 
ogarniamy serdeczną modlitwą. Natomiast dwóch pracowników 
bardzo ściśle współpracujących z parafią: p. kościelny Józef Graca 
oraz p. Małgorzata Radoń – odeszli na emeryturę. 

Pani Małgorzata Radoń przepracowała jako sekretarka  12 lat. 
Była przez pięć dni od godz. 10.00 do 14.00 do dyspozycji inte-
resantów. Oni wciąż przychodzili: po metryki chrztu, ślubu. Po 
zaświadczenia do wypełnienia funkcji kościelnych. Zapisywała: 
intencje mszalne, chętnych na kolonie, radosne czwartki, piel-
grzymki. Skrzętnie wysłuchiwała rozmówców – tych telefonicz-
nych, jak i bezpośrednio załatwiających potrzebne dokumenty. 
Jej piękną cechą jako kancelistki było cierpliwe słuchanie i bar-
dzo przejrzyste odpowiadanie. Dalekie od niej było zniecierpli-
wienie, a tym bardziej sarkastyczne odpowiadanie. 

Odznaczała się wielką kulturą osobistą, tak świecką, jak i 
religijną. Niejednokrotnie w rozmowie wracała do radosnego 
okresu w jej życiu, jakim było prowadzenie przez 25 lat Ośrodka 
Kultury w Kalwarii. Jestem przekonany, że jako Dyrektor tego 
Ośrodka umiała bardzo kulturalnie rozwiązywać różne sprawy 
kultury kalwaryjskiej. Czuła się w tej pracy bardzo spełniona. 
Pani Małgorzata emanuje kulturą, wielkim taktem i niezwykłą 

delikatnością oraz wrażliwością na ludzkie cierpienia. Sama, 
chociaż za dużo grosza nie miała, to jednak potrzebujących bez 
wsparcia nie pozostawiała. Miała możliwość wyjazdów na zagra-
niczne pielgrzymki, bo byli chętni sponsorzy, ale ona z godnością 
odmawiała. Mawiała: „Jak będę miała swoje, to wtedy pojadę. Nie 
mogę żerować na dobroci drugiego.”

Była chętna do każdej przykościelnej pomocy. Często opro-
wadzała pielgrzymkowe grupy po naszej bazylice. Była do ich 
dyspozycji – nie licząc na żadne wynagrodzenie. Bezskutecznie 
przejmowała się formowaniem asysty kalwaryjskiej na pogrzeb 
Matki Bożej. Spędzało jej to sen z oczu, jak również rozwój kul-
tu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Rokowie. 
W tych sprawach była nieprzejednana. Na tym miejscu przy-
pominam sobie, jak po objęciu tutejszej parafii w lutym 1998 
roku nawiedziłem w Rokowie w okolicy Wszystkich Świąt dom 
państwa Niciejów. Wtedy jeszcze żył p. Stanisław Nicieja, ojciec 
p. Małgorzaty. Wdaliśmy się  w dyskusję na temat miejsca kultu 
w Rokowie. Zauważyłem, jak w czasie tej rozmowy, zaświeciły 
się oczy p. Niciei. Wspomniał, że z Rokowa ludzie pomagali przy 
budowie kościoła św. Piotra w Wadowicach. Wtedy wtrącił zda-
nie, że i nam ludzie pomogą w powstaniu kaplicy w naszej wsi. Po 
latach wspominam to zdanie: „I nam ludzie pomogą” – bo to, że 
jest kaplica w Rokowie, to jest zasługa wielu jej mieszkańców, a 
wśród nich niewątpliwie poczesne miejsce zajmuje p. Małgorzata 
Radoń. I za to Bogu niech będą dzięki!

Ks. Infułat

Niezrażona 
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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

Akta procesu beatyfi kacyjnego sługi Bożego o. Rudolfa od 
Przebicia Serca św. Teresy (Stanisława Warzechy), karmelity 
bosego z Wadowic, znanego spowiednika i kierownika ducho-
wego, opiekuna chorych i cierpiących, trafi ły do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty przekazali 27 września w 
Watykanie delegat arcybiskupa krakowskiego ds. beatyfi kacyj-
nych i kanonizacyjnych, ks. dr Andrzej Scąber, wraz z postu-
latorem krakowskiej prowincji karmelitów bosych, o. dr. hab. 
Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD. Towarzyszyli im związani 
z kandydatem na ołtarze księża kanonicy Michał Kliś z Libiąża i 
Stanisław Malarz z Jurgowa.

O. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator procesu Sł. B. o. 
Rudolfa, jego wychowanek w nowicjacie w 1977 r., pracujący na 
co dzień w klasztorze w Wadowicach, wyznaje, że „ten kandydat 
na ołtarze, kapłan z otwartymi oczyma, gdyż dostrzegał zarówno 
materialną jak i duchową biedę ludzką, był nazywany specjalistą 
od spotkania człowieka z Bogiem i prezentuje świętość kapłań-
ską i zakonną, o jakiej mówi Urząd Nauczycielski Kościoła całego 
okresu posoborowego, a zwłaszcza pontyfi katu św. Jana Pawła II, 
z którym znał się osobiście i którego odwiedził na Watykanie”.

Liczące ponad 2,5 tys. stronic akta nt. świętości życia i cnót 
sługi Bożego, zgromadzone podczas kilkuletniego dochodzenia 
diecezjalnego, zostaną teraz poddane weryfi kacji i ocenie mery-
torycznej w Stolicy Apostolskiej. Jeśli Kongregacja Spraw Kano-
nizacyjnych wyda dekret o ważności dochodzenia diecezjalnego, 
zostanie opracowana w sprawie cnót Ojca Rudolfa stosowna 
„Positio”, która stanie się przedmiotem analizy teologów kon-
sultorów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz biskupów i 
kardynałów, członków tejże Kongregacji. Opierając się na ich 

Akta procesu beatyfikacyjnego
o. Rudolfa Warzechy OCD już w Rzymie

opinii Ojciec Święty będzie mógł podjąć ostateczną decyzję w 
sprawie heroiczności cnót tego polskiego karmelity bosego, przed 
laty wielkiego propagatora opinii świętości i kultu św. Rafała Ka-
linowskiego, odnowiciela życia karmelitańskiego w Polsce po 
kasatach z okresu zaborów.

O. Rudolf Warzecha urodził się 14 listopada 1919 r. w Bacho-
wicach koło Wadowic. Po ukończeniu niższego seminarium kar-
melitańskiego w Wadowicach, wstąpił do Karmelu. Wyświecony 
na kapłana 24 czerwca 1944 r., dał się poznać jako gorliwy duszpa-
sterz dzieci, młodzieży, wychowawca zakonny, opiekun chorych, 
spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza karmeli-
tańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego. 
Zmarł w opinii świętości 27 lutego 1999 r. w Wadowicach. Dnia 
11 stycznia 2011 r. kard. Stanisław Dziwisz rozpoczął w Krakowie 
jego proces beatyfi kacyjny, który zakończono 11 czerwca 2017 r. 
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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

w Wadowicach pod 
przewodnictwem ks. 
abp. Marka Jędra-
szewskiego.

W wadowickim 
Karmelu istnieje spe-
cjalna izba pamięci 
poświęcona słudze 
Bożemu. Zebrano 
w niej pamiątki po 
świątobliwym za-
konniku. Trzy razy 
w ciągu roku w wa-
dowickim Karmelu 
celebrowane są uro-
czystości wspomi-
nające o. Rudolfa: w 
rocznicę jego śmierci, 
w rocznicę jego święceń kapłańskich i w rocznicę jego urodzin. 
Nadto w Bachowicach, rodzinnej parafii kandydata na ołtarze, 
powstało muzeum, które upamiętnia o. Rudolfa i związanych z 
Bachowicami ks. Franciszka Gołbę i Franciszka Stefczyka.

Postulator procesu zachęca do modlitwy o cud za przyczyną 
sł. B. o. Rudolfa Warzechy, i wyznaje, że „cud ten, obok wielu 
łask jakie wierni już otrzymali i nadal otrzymują, stanowiłby 
nadprzyrodzoną pieczęć samego Pana Boga nad świętością życia 
drogiego nam wszystkim Ojca Rudolfa, i pozwoliły Ojcu Święte-
mu wynieść go na ołtarze Kościoła, czego wszyscy pragniemy”.

Zdjęcia:  
1. Przy skrzyniach z aktami procesu pozuje postulator.
2. Stanisława Warzecha, bratanica Sługi Bożego i wiceprezes 

Stowarzyszenia jego Przyjaciół przy skrzyniach w z aktami pro-
cesowymi.

3. Akta już w Rzymie.
4. Zadowolony postulator przed wejściem do Kongregacji.
5. Potwierdzenie przyjęcia Akt przez Stolicę Apostolską.  

W dniu 29 września świętowaliśmy w naszej szkole nie tylko 
Dzień Chłopaka ale przede wszystkim VII Światowy Dzień Ta-
bliczki Mnożenia.

Egzaminowani byli wszyscy uczniowie klas III- VII SP, II-III 
gimnazjum oraz wszyscy chętni nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Koordynatorem akcji był nauczyciel matematyki, asystentami- 
pomocnikami koordynatora, uczniowie: Klaudia Faber z klasy 
III ,Patrycja Faber i Dawid Paździorko z klasy VII. Asystenci eg-
zaminowali dorosłych. Znakomita większość uczniów i wszyscy 
dorośli świetnie poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami. 
Otrzymali oni imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnoże-
nia i przybijali z koordynatorem symboliczną piątkę.  Niektórzy 
grali online korzystając z Tabliczki Mnożenia w Matematycznym 
Zoo. Na zakończenie uczniowie poszczególnych klas rozwiązy-
wali różnorakie łamigłówki matematyczne. Lekcje matematyki 
przebiegały na wesoło, dominowała mądra zabawa.

www.spbarwaldsr.edupage.org

Światowy Dzień Tabliczki Mno-
żenia
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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

 „Wesele” w naszej szkole
We wtorek na lekcji wychowawczej w sali gimnastycznej 

odbyło się Narodowe Czytanie fragmentów „Wesela” Stanisła-
wa Wyspiańskiego, na które przybył zaproszony przez nas pan 
burmistrz inż. dr hab. Augustyn Ormanty. Gość rozpoczął czy-

tanie rolą Dziennikarza, jako Gospodarz wystąpił pan dyrektor 
Grzegorz Kruk, a  pozostałym postaciom dramatu głosu udzielili 
uczniowie ubrani w odpowiednie kostiumy ( najbardziej podoba-
ły się prawdziwe krakowskie stroje i postać Chochoła). Kolorowe 
dekoracje i slajdy przeniosły nas do weselnego dworku, a czytanie 

ożywiły krótkie scenki, 
których nastrój podkre-
ślała muzyka. Występy 
zakończył fragment 
fi lmu Andrzeja Wajdy. 
Nad przebiegiem impre-
zy czuwała pani Urszula 
Zajączkowska – Wąsik.
Zabierając głos na za-
kończenie spotkania, 
pan burmistrz pod-
kreślił rolę czytania 
lektur i zachęcał do 
tego uczniów. Dziękując 
organizatorom i uczest-
nikom, zwrócił uwagę 
na to, że wzbogacenie 
czytania odpowiednią 
oprawą plastyczną, 
muzyczną i teatralną za-
chęca do poznania naro-
dowej literatury a także 
ułatwia zapamiętywanie 
i rozumienie jej treści, 
w tym wydarzeń histo-

Narodowe Czytanie 2017
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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

rycznych. Pan dyrektor wyraził nadzieję, że takie spotkania sta-
nowią zachętę do samodzielnego czytania, a dziękując za przygo-
towanie imprezy, podkreślił zaangażowanie pracowników naszej 
szkoły: pani Heleny Glanowskiej i pana Grzegorza Rozuma, bez 
których nie byłoby takiej oprawy plastycznej i medialnej.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zorganizo-

waniu Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskie-
go: wymienionym przez pana dyrektora pracownikom naszej 
szkoły oraz rodzicom uczniów, szczególnie pani Magdalenie Gie-
las Monice Twardowskiej i  Małgorzacie Studnickiej za kostiumy 
i rekwizyty.

Urszula Wąsik
www.zsbarwaldg.iap.pl

Na początku września parafi a 
Brzeźnica przeżywała wizytację 
kanoniczną, którą przeprowadził 
ks. biskup Grzegorz Ryś, który 
jak wiemy został mianowany przez 
papieża Franciszka – metropolitą 
łódzkim. Była to więc jedna z jego 
ostatnich posług w naszej archidie-
cezji jako biskupa krakowskiego. 
Poniżej zamieszczamy powitanie ks. 
bpa Rysia przez ks. proboszcza oraz 
rodziców młodzieży bierzmowanej. 

Witamy Ekscelencję, Księdza Biskupa 
w naszej parafi i pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Brzeźnicy. Parafi a nasza 
została erygowana 1 sierpnia 1985 roku 
przez ks. kardynała Franciszka Machar-
skiego. Kościół został konsekrowany 13 
września 1998 roku. Za rok będzie 20 lat 
od konsekracji kościoła, zatem jesteśmy 
młodą parafi ą. Odpust pd Skawina, rejon 
III. Parafi a liczy około 1820 osób. Tworzą 
ją wioski takie jak: Brzeżnica, Brzezinka, 
Nowe Dwory. 

W niedziele przychodzi na Msze świę-
te około 1000 osób. W niedziele mamy 
3 Msze święte, a w dni powszednie po 
jednej. Raz w miesiącu jest odprawia-
na Msza święta w kaplicy w Brzezince. 
W naszym kościele mamy też relikwie 
błogosławionych i świętych. Na terenie 
parafi i znajduje się Urząd Gminny i Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny: przedszkole, 
szkołę podstawową, gimnazjum. Uczniów 

Wizytacja kanoniczna parafii
jest około 600. W szkole pracują ks. diakon i 
siostry nazaretanki, które mieszkają w domu 
zakonnym w Marcyporębie. Do parafi i został 
skierowany na praktykę diakońską już 5 dia-
kon. Cieszymy się z zaufania księdza biskupa 
do nas. 

W parafi i działają takie grupy jak: Rada 
Parafi alna, 8 Róż Różańcowych, Bractwo 
Światła, Grupa Modlitewna, Zespół Caritas, 
Koło Biblijne. Są też lektorzy, ministranci, 
schola, Koło Misyjne Dzieci... Chorych w 
liczbie od 12 do 14, odwiedzamy w pierwsze 
piątki, a w niedzielę pan szafarz zanosi cho-
rym Komunię świętą. 

Myślę, że co do spraw materialnych, biedy 
nie ma. Co do religijności, jest jednak różnie 
- są ludzie obojętni religijnie, jest też kilka 

rodzin innowierców. Dzieci chętnie 
chodzą do kościoła, jeśli mają wspar-
cie rodziców. Młodzież uczęszcza 
na Msze święte, ale są już przypad-
ki rezygnacji z katechezy w szkole. 
Rodziny są różne - w przeważającej 
części małżeństwa są sakramentalne, 
pojawiają się jednak coraz częściej 
związki cywilne. Parafi anie dbają 
o kościół, wspierają różne prace w 
kościele, utrzymują parafi ę, ale są 
też i obojętni. Parafi anie dbają też o 
cmentarz - zamawiają Msze święte w 
większości za zmarłych - o ich wiecz-
ne zbawienie proszą. 

Od ostatniej wizytacji zostały w 
kościele wykonane ławki, konfesjona-
ły, klęczniki, a ostatnio została też po-
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malowana świątynia. Nadal trwać 
będą prace wykończeniowe. Zo-
stanie też odnowiona droga krzy-
żowa, ołtarz soborowy, ambonka, 
będą wykonane stelle do prezbite-
rium. W przyszłości trzeba odno-
wić dach kościoła i wykonać inne 
prace - jak w gospodarstwie.

Skupiamy się jednak głownie 
na pracy duszpasterskiej wśród 
dzieci, młodzieży, dorosłych, ca-
łych rodzin. Zbawienie nasze to 
najważniejsze zadanie naszego ży-
cia i to pragniemy osiągnąć. Niech 
modlitwa i błogosławieństwo 
Boże Księdza Biskupa umocni 
nas w rozwoju naszej wiary, ale 
szczególnie w drodze do pełni 
szczęścia. Niech Najświętsze Serce 
Pana Jezusa prowadzi nas drogami 
naszego zbawienia do Królestwa 
niebieskiego. 

A teraz prosimy rodziców o słowo skierowane do księdza 
biskupa...

Przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmowania: 
Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie!
Dzisiejszy wieczór jest dla nas wyjątkowy. Witamy Księdza 

Biskupa na wizytacji, w czasie której nasze dorastające dzieci 
otrzymają z rąk Waszej Ekscelencji dary Ducha Świętego. Pra-
gniemy, aby te najbliższe dni, gdy Ksiądz Biskup będzie między 
nami stały się momentami spotkania z żywym Bogiem i odno-
wienia naszych serc mocą Ducha Świętego. Ufamy, że ponowi się 

w tym czasie cud Zesłania Ducha św. na apostołów i również nam 
zostanie on udzielony. Prosimy więc Czcigodny Księże Biskupie, 
o udzielenie naszym dzieciom sakramentu bierzmowania i o Sło-
wo Boże skierowane do nas.

Wprowadzenie (ks. bp Grzegorz Ryś):
Bóg zapłać za te wszystkie słowa powitania. Wchodzimy w 

piękną, ważną liturgię Eucharystii i sakramentu bierzmowania. 
Wejdźmy w nią w pełnej pokorze, stając przed Panem świadomi 
naszych grzechów...    
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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

Pocieszać to bronić. Tak czyni wobec nas Bóg. Jak-
że ważne jest poznanie prawdy o nas samych, wsłuchi-
wanie się w słowa Ewangelii, słowa Chrystusa, które 
pouczają i przemieniają. Zachęcał do tego w czasie 
odpustu ku czci MB Pocieszenia o. Izydor Wróbel z 
Brodów, ostrzegając jednocześnie przed pokusą stawia-
nia się nad Bogiem i kierowania Nim. Ostatni fragment 
słowa poniżej. 

To jest 16. rozdział Ewangelii wg św. Mateusza. Ale poniżej 
Jezus mówi, że będzie zabity, że zostanie zdradzony i ludzie Go 
odrzucą. Wtedy św. Piotr protestuje. Mówi: -Panie, to nigdy nie 
może na Ciebie przyjść! A Jezus mu odpowiada: -Zejdź mi z oczu, 
szatanie!

Ale jak to?! - spytamy. Najpierw Jezus mówi Piotrowi, że jest 
on szczęśliwy, błogosławiony, a za chwilę każe mu zejść z oczu 
i nazywa go szatanem. Dosłownie mówi mu: -Pójdź za Mnie, 
szatnie! Bo Piotr wybiegł przed Jezusa i stając Mu na drodze 
powiedział: - Panie, to nigdy nie może na Ciebie przyjść! Ty nie 
umrzesz. Ciebie nikt nie zdradzi! - Tymczasem Chrystus mu od-
powiada: -Twoje miejsce jest tam, z tyłu, szatanie...

Dlaczego „szatanie”? No szatan kusi. I Piotr - jak szatan - też 
kusił Chrystusa w tym momencie. Dlatego najpierw Chrystus 
Piotra chwalił, mówiąc, że jest błogosławiony, a potem kazał mu 
iść na tył. Daje mu w ten sposób do zrozumienia, że to nie on bę-
dzie prowadził Chrystusa, lecz Pan Jezus poprowadzi Piotra. 

Czy to nam czegoś nie przypomina? Jakże my sami często 
wybiegamy przed Chrystusa! - Panie, ja Cię poprowadzę. Ja na-
prawdę wiem, co jest w życiu dla mnie najlepsze. Moje myślenie 
jest bardzo dobre, to wszyscy pozostali się mylą - mama, tata, 
nauczyciel, ksiądz. Wszyscy inni się mylą. Moje myślenie jest naj-

lepsze. Jakże często mamy swoje podejście do życia - podejście, w 
którym w ogóle się z Bogiem nie liczymy... Chcemy być mądrzej-
szymi od Boga. A wtedy Bóg nam mówi: - Zmykaj tam za Mnie, 
szatanie. Zejdź mi z oczu, bo Mnie kusisz...

Czego nas to uczy? Kochani, uczy nas to tego, że pociecha, to 
jest stawanie w prawdzie - że Bóg będzie nas bronił i broni. Ale 
nie będzie pobłażał naszym grzechom i naszej głupocie. Dlatego 
Pan Bóg zawsze z miłością - i podobnie Maryja - będzie nas po-
uczał: -Dziecko, źle zrobiłeś. Dziecko, idź do spowiedzi. Dziecko, 
bardzo cię kocham, ale przeproś sąsiada, nauczyciela, babcię, bo 
źle zrobiłeś. I tak, kochani, mamy wychowywać... Kochani, my 
rozmiękczamy wszystko, bo tak świat nas uczy. My w Kościele 
także stajemy się coraz bardziej miękkimi, również kapłani. Nie 
chodzi mi o twardość serca, zatwardziałość, lecz o zmiękczanie 
mózgu, zmiękczanie myślenia. I potem myślimy, że wszystko 
nam wolno, wszystko jest dobre, że to, w jakiego Boga wierzę, to 
tylko moja sprawa. A może w żadnego nie wierzyć? A co mi tam 
rodzice? A co mi tam nauczyciele? 

A potem to już myślimy, że jesteśmy najmądrzejsi i nawet nie 
potrafimy dać sobie zwrócić uwagi... Wydaje się nam, że jesteśmy 
jakby „nietykalni” i takimi czynimy dzieci, młodzież. Nic nie 
można powiedzieć, bo od razu gniew, od razu stres. Tymczasem 
nie wolno stresować, nie wolno mówić tego czy tamtego... Praw-
da?

Dlatego, kochani, Ewangelia nas bardzo pięknie uczy. Ewan-
gelia nas wychowuje w prawdzie. Pocieszać to bronić. Niechaj, 
kochani, Duch Święty prowadzi nas do zrozumienia tego, jak 
wielką mamy Matkę, która nas kocha, która nas broni, która nas 
pociesza przez życie w prawdzie. Niech Bóg będzie uwielbiony w 
was i w waszych rodzinach.

Cdn.

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

Od dłuższego czasu do opinii publicznej przedostają się 
informacje o wojnie w Syrii. O co właściwie chodzi w tym 
konfl ikcie?

Od pięciu lat naszą uwagę przykuwają dramatyczne wiado-
mości, docierające do nas z Syrii, zarówno drogą ofi cjalną, płyną-
ce z mediów, jak i te prywatne, od księży i sióstr zakonnych, pra-
cujących tam na miejscu. Przyczyn konfl iktu zbrojnego zarówno 
w Syrii, jak też w Iraku jest wiele. To, co widzimy w ostatnich 
miesiącach, to skutek walk różnych oddziałów partyzanckich 
wspierane przez różne kraje takie jak: Arabia Saudyjska, Kuwejt, 
Iran i Turcja. Nie możemy zapomnieć o dwóch najważniejszych 
graczach: Stanach Zjednoczonych i Rosji. Chciano jak chociażby 
w Iraku za wszelką cenę wprowadzić demokrację na wzór euro-
pejski. Został wówczas zachwiany trwający od wielu wieków pe-
wien porządek. Ofi arami wprowadzonego nieładu społecznego 
stali się niewinni ludzie, chrześcijanie i muzułmanie. Konfl ikt 
ten to przede wszystkim interes wielkich mocarstw tego świata, 
jak Stany Zjednoczone i Rosja oraz kraje arabskie, które chcą za-
panować nad złożami ropy na owej na tych terenach. 

Symbolem konfl iktu stało się miasto Aleppo. Co się tam 

Echo Katolickie Podlasia
wydarzyło?

Trwający od 2011 roku konfl ikt zbrojny w Syrii doprowadził 
do destabilizacji politycznej i gospodarczej kraju. Dziś Aleppo 
jest symbolem upadku człowieczeństwa i sztandarowych haseł 
naszej cywilizacji szczycących się obroną praw człowieka. Trage-
dii która dokonała się w Aleppo i całej Syrii można było zapobiec 
u samego początku konfl iktu, ale wielkie mocarstwa nie były 
tym zainteresowane. Patrząc na ruiny Aleppo widzimy bezrad-
ność świata wobec cierpienia niewinnych ludzi nie tylko w umie-
rającej Syrii, ale także na całym Bliskim Wschodzie i Afryce. 

W nocy 15 grudnia zaczął obowiązywać rozejm w Aleppo. 
Jednak nie oznacza on dla mieszkańców miasta końca drama-
tu… W zniszczonym bombardowaniami mieście wciąż pozo-
stają rodziny, dzieci… Jak wygląda ich sytuacja?

Mimo ogłoszonego rozejmu w Aleppo w północno-wschod-
niej Syrii, wciąż dochodzi do wybuchów bomb i ataków lot-
niczych. W mieście trwają wciąż walki między rebeliantami a 
siłami reżimu. Np. W Wigilię Bożego Narodzenia doszło do 
potężnej eksplozji we wschodnim Aleppo, dzielnicy nad którą 
kontrolę sprawują wojska rządowe i sojusznicy. Zginęły wówczas 
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dwie osoby, a 15 zostało rannych. Mieszkańcy Aleppo mówią 
wprost i dosadnie: „Zawieszenie broni to fikcja”. Wiemy, że ani 
jedna ani druga strona tegoż konfliktu się nie podda. Wiemy, że 
partyzantka wciąż działa i wiele miejscowości nadal jest zajętych 
bądź przez jedną bądź przez drugą stronę. Może to być ważny 
krok zmierzający do zakończenia tegoż konfliktu, ale na pewno 
nie jest to koniec wojny. 

Wielu mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia 
swoich domów… Jaki los może ich czekać? 

Syria to kraj, gdzie chrześcijanie byli obecni niemal od po-
czątku powstania chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia św. 
Pawła. Damaszek był miejscem gdzie żyła największa wspólnota 
chrześcijańska. Dziś natomiast są to miejsca nieustannych walk 
i wypędzania z własnych domów. Wielu zostało zmuszonych 
do opuszczenia całego dorobku w obawie o życie swoje i swych 
rodzin. Ok. 3 mln Syryjczyków uciekło za granicę, a ponad 7 
mln zostało przesiedlonych wewnątrz kraju - jako uchodźcy 
wewnętrzni.

Patriarcha Grzegorz III Laham przebywając w Polsce na nasze 
zaproszenie w listopadzie 2015 roku podczas Dnia Solidarności z 
Kościołem Prześladowanym wypowiedział takie słowa: „Niebez-
pieczeństwo polega na tym, że jeśli chrześcijanie opuszczą rejon 
Bliskiego Wschodu, nigdy już tam nie powrócą”. W ostatnich 30 
latach 50% chrześcijan opuściło rejon Bliskiego Wschodu.  

Pozostała jednak na miejscu olbrzymia liczba osób najbied-
niejszych, dzieci, kobiet i starców, którzy nie mieli pieniędzy, aby 
podjąć próbę przedostania się do innego kraju. Początkowo koszt 
takiego wyjazd wynosił 10 tys. USD. Ci ludzie właśnie tam na 
miejscu potrzebują chleba, leków i ciepłej odzieży. Dzisiaj mimo 
zimna, wiatru i opadów wiele rodzin śpi pod gołym niebem, po-
nieważ ich mieszkania znajdują się pod stertą gruzu. 

Mowa jest o głębokim kryzysie humanitarnym w Aleppo. 

Bombardowania pozbawiły mieszkańców bieżącej wody, prą-
du…

To prawda. Sytuacja w kraju jest bardzo ciężka. Brakuje żyw-
ności, ceny gwałtownie rosną. Rodziny uciekają przed śmiercią, 
mieszkają w namiotach lub ruinach, dysponując tym wszystkim, 
co udało się z sobą zabrać. Olbrzymim jednak problemem jest 
nie tylko brak wody, prądu czy żywotności, ale także pozbawiono 
dzieci edukacji. Proszę sobie wyobrazić dzieci i młodzież, które 
nie mogą przez pięć lat chodzić do szkoły. To właśnie takie dzieci 
stają się łatwym łupem dla tzw. Państwa Islamskiego, które wcie-
la dzieci do oddziałów ISIS, zmuszając ich by walczyć i zabijać 
niewinnych ludzi. 

Co dla tych mieszkańców jest teraz najważniejsze?
Ci ludzie pragną przede wszystkim pokoju, pokoju i jesz-

cze raz pokoju. Pragną normalności. Przypomnijmy sobie 
świadectwo młodej Syryjki podczas ŚDM w Krakowie. Rand 
Mittri, 26-letnia chrześcijanka z Aleppo, w czasie czuwania z 
Papieżem Franciszkiem na Campus Misericordie w Brzegach 
wypowiedziała bardzo wymowne słowa, które obiegły cały 
świat: „Gdy wychodzimy z domu ogarnia nas strach, czy po po-
wrocie zastaniemy nasze rodziny i dom w takim stanie, w jakim 
je zostawiliśmy. Każdego dnia otacza nas śmierć. Ale podobnie 
jak wy, codziennie rano zamykamy za sobą drzwi, udając się do 
szkoły czy pracy. I właśnie wtedy ogarnia nas strach, może tego 
dnia zginiemy – my albo nasze rodziny. Bóg nieustannie uczy 
nas miłości, że wiara w Chrystusa jest sensem życia, daje radość 
i nadzieję”. Swoje świadectwo Rand zakończyła: „Dziękuję Wam 
wszystkim i gorąco proszę, żebyście się modlili za nasz ukocha-
ny kraj, za Syrię”. Słowa jej świadectwa podczas ŚDM poruszyło 
wiele serc, było swoistym wyznaniem wiary. Warto zaznaczyć, 
że Syria przed 2011 rokiem miała 9% wzrost gospodarczy. Był to 
kraj w którym rozwijał się handel. Ludziom żyło się dość dobrze. 
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Chrześcijanie nie byli dyskryminowani, żyli obok muzułmanów 
bez większych konfliktów. Przed wojną było w samym Aleppo ok. 
6 tys. lekarzy, a dziś jest ich tam dosłownie kilku. Co powoduje, 
że dostęp do służby zdrowia, do lekarstw na które jest embargo 
jest niemożliwy. 

Głos w sprawie zabrał także papież Franciszek, prosząc: 
„Niech świat nie odwraca głowy od wojny i cierpień w Syrii…”

Począwszy od 2003 r. przed wybuchem wojny w Iraku św. Jan 
Paweł II wołał, aby nie rozpoczynać tego konfliktu, ponieważ 
jego skutki będą nieprzewidywalne. Zagrożone bezpieczeństwo 
świata, które dziś obserwujemy, świadczą o tym, że słowa papieża 
Polaka były prorocze. Ten apel kontynuują jego następcy: papież 
Benedykt XVI a także papież Franciszek, który w swoim naucza-
niu wielokrotnie podkreśla ból i cierpienie niewinnych ludzi 
zarówno w Syrii jak i w Iraku. Apeluje on do Unii Europejskiej, 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, by nie obserwowały bier-
nie, jak w czasie zamachów giną setki tysięcy istnień ludzkich i by 
podjęły działania, aby ten problem zażegnać.

Chrześcijanie potrzebują pomocy duchowej. Możemy za-
tem modlić się o pokój, zakończenie cierpień niewinnych ludzi. 
A w jaki sposób możemy pomóc ofiarom syryjskiej wojny?

Jako Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie od początku tej wielkiej tragedii jesteśmy 
obecni z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie przez niesienie 
pomocy. W ostatnich dwóch latach zebrane środki finansowe 
zostały przeznaczone dla Syryjczyków. Podczas Dnia Solidar-
ności z Kościołem Prześladowanym we wszystkich kościołach 
naszego kraju są zbierane ofiary do puszek. Dzięki życzliwości 
Polaków uchroniliśmy 230 tys. osób przed śmiercią głodową, 
przygotowując paczki żywnościowe zawierające produkty o 
dłuższym terminie ważności (kasza, ryż, olej, makaron itd.). 
Tylko w bieżącym roku zostały zakupione przekazane środki 
higieniczne dla 10 tys. dzieci. Wsparliśmy szpital św. Ludwika 
w Damaszku przy zakupie lekarstw, wyposażenia i narzędzi 
chirurgicznych. Nasza pomoc dzięki rzeszy ludzi wielkiego 
serca mogła popłynąć do uchodźców w Dolinie Beqaa w Liba-

nie, tam gdzie Syryjczycy uciekają z obawy przed śmiercią, w 
Damaszku, Homs. W tych miejscach są prowadzone kuchnie i 
rozdawania żywność. Jest to bardzo konkretna pomoc, jaką my 
Polacy świadczymy tam na miejscu naszym braciom i siostrom, 
którzy zmagają się z dramatem wojny. Od 2011 r. nasze Stowa-
rzyszenie przekazało na pomoc dla Syrii ponad 13 mln złotych.
Na początku grudnia uruchomiliśmy kampanię pt. „Pomóżcie 
nam odbudować szkołę”. Ów projekt ma na celu zbiórkę środków 
finansowych na odbudowę szkoły w Maluli. Milion syryjskich 
dzieci namalowało milion kartek, które przedstawiają wojnę 
oczami dziecka. Te właśnie kartki zostały częściowo przekazane 
jako swoisty apel dzieci do Organizacji Narodów Zjednoczonych 
oraz Rady Europejskiej o pomoc we wprowadzaniu pokoju w Sy-
rii. Do Polski takich kart dotarło ok. tysiąca. Dzięki PKWP mogą 
one stać się cegiełkami, dzięki którym będzie można odbudować 
zburzoną szkołę w Maluli. Każdy może taką kartkę nabyć w 
naszym biurze i jednocześnie mieć udział w konkretnej pomocy 
odbudowy szkoły.   

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia z Berlina wyruszył 
marsz w kierunku turecko – syryjskiej granicy, jak najbliżej 
Aleppo. Jego uczestnicy mają zamiar przejść szlakiem uchodź-
ców, tylko w odwrotną stronę, by zaprotestować przeciwko woj-
nie i pokazać, że los Syryjczyków nie jest im obojętny. Czy tego 
typu inicjatywy mają sens?

Każda inicjatywa zwracająca uwagę na ból i cierpienie 
niewinnych ludzi jest dobra i ma sens. Jako Papieskie Stowa-
rzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie w każdy możliwy 
sposób mówimy o tym dramacie, który dotyka najbiedniej-
szych. Wielokrotnie kiedy rozmawiamy z mieszkańcami Syrii 
czy Iraku słyszymy prośbę, abyśmy byli ich głosem. Dlatego 
w ich imieniu apelujemy do serc i umysłów polityków, aby 
podjęli skuteczne działania mające na celu zakończenie wojny. 
Dziękuję wszystkim tym którzy włączają się w pomoc potrzebu-
jącym, poprzez modlitwę, post a także wspierając materialnie. 
Dzięki Waszej pomocy możemy ocierać łzy tych którzy płaczą 
doświadczając dramatu wojny. 

Ks. Mariusz Telaczyński Sekcja Polska PKWP 
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Frydrychowice - Parafi a Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafi afrydrychowice@gmail.com 
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele 
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef 
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. Dariusz Mieszczak  * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961) ODPUST: św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - ostatnia niedziela września

Obchodzono bardzo uro-
czyście w ostatnią niedzielę 
września we Frydrychowi-
cach. Odpust ku czci św. 
Archaniołów połączono z 
jubileuszem kapłaństwa ks. 
Jana Przybockiego, świętu-
jącego 25 - lecie święceń. 
Ks. Jan wspomniał bardzo 
serdecznie pobyt w tutej-
szej parafi i, gdzie posługi-
wał jako wikariusz tuż po 
święceniach. Poniżej słowo 
wprowadzenia ks. Jubilata 
oraz fragment kazania ks. 
Sopickiego.

Ks. Jubilat:
Moi drodzy, stając tu dziś 

przy tym ołtarzu po 23 latach, 
ogarniam modlitwą całą wspólnotę parafi alną. Ogarniam mo-
dlitwą tych, których przez te dwa lata ochrzciłem, którym po-
błogosławiłem małżeństwo, których odprowadziłem na miejsce 
wiecznego spoczynku. W sposób szczególny polecam zmarłego 
ks. kanonika Stanisława Szamotę.

Odprawiając tę Mszę świętą chcę podziękować Bogu, ale 

także tej wspólnocie, na czele z 
księdzem kanonikiem, waszym 
proboszczem, za wiele dobra, któ-
rego tu doświadczyłem. Czułem 
się na plebanii jak w domu, a ten 
piękny kościół zawsze nastrajał 
do modlitwy. Nigdy też nie było 
problemu z tym, by zaangażo-
wać dzieci, młodzież i starszych 
do tego, by stanąć przy ołtarzu i 
dziękować, prosić, a jeśli zajdzie 
potrzeba – przepraszać. 

Moi drodzy, byśmy mogli 
godnie uczestniczyć w tej Mszy 
świętej, przeprośmy w sercu Pana 
Boga i naszych bliźnich.

Kazanie:
Rzekł ongiś Pan Jezus do apo-

stołów i uczniów: Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli 
i owoc przynosili i by owoc was trwał – aby wszystko dał wam 
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w Imię Moje.

Te słowa zapisał w Ewangelii świętej Jan Apostoł, ewangeli-
sta. 

Odpust z jubileuszem kapłańskim 
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Czcigodny i drogi Księże Kanoniku Janie, Srebrny Jubilacie 
w kapłaństwie;

Drodzy Kapłani na czele z Księdzem Kanonikiem, Dzieka-
nem Józefem, tutejszym proboszczem, wraz z jego współpra-
cownikiem, księdzem Mirosławem i kapłanami, którzy jeszcze 
przybędą (a jest z nami również Ks. Kanonik Władysław Grusz-
ka, jest Ks. Kazimierz Stachera). Witam was drodzy kapłani z 
całego serca! 

Droga Rodzino Parafii Frydrychowic, 
Moi kochani rodacy i wszyscy kochani Goście, którzy przy-

byliście z różnych stron do tej urokliwej świątyni, aby przeżywać 
uroczystość odpustową ku czci świętych Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała oraz modlić się w intencji Księdza Kanonika 
Jana Przybockiego z okazji 25. rocznicy kapłaństwa, który 23 lata 
temu opuścił Frydrychowice i poszedł na różne inne placówki... 

Moi drodzy Was wszystkich serdecznie i proszę o włączenie 
się w wielką odpustową i jubileuszową modlitwę. Jak zaznaczy-
łem, gromadzi nas w tej świątyni odpust i osoba ks. kanonika 
Jana, Srebrnego Jubilata. A że „srebrnego”, to widać nie tylko na 
podstawie wydrukowanych obrazków, ale także na jego głowie to 
srebro jest dostrzegalne. 

Srebrny jubileusz to ważne wydarzenie w życiu człowieka, 
niezależnie, jaki on jest. I trzeba się nad tym pochylić, zatrzymać 
w zadumie nad pewnymi zagadnieniami, wydarzeniami, które 
z tego faktu wynikają. Przenieśmy się zatem myślami choćby 
na moment do miejsca urodzenia Ks. Jubilata – na przepiękne 
Podhale, do Nowego Targu, jak się mówi w tamtych stronach „do 
miasta”. Tam, w roku 1967 ksiądz Jan po raz pierwszy zobaczył 
światło dzienne. Zobaczył świat Boży. Mieszkał w Waksmundzie, 
tuż obok Nowego Targu. I tam kończył szkołę podstawową. A 
szkołę średnią ukończył w mieście, w Nowym targu. W domu 
rodzinnym pobierał pierwsze nauki. Bo dom rodzinny jest 

pierwszą i najważniejszą szkołą wszelkich umiejętności. Dom 
rodzinny to fundament wszystkiego. Najwspanialsza szkoła. Naj-
wspanialszy uniwersytet. Po maturze, a może nawet wcześniej 
usłyszał delikatne wołanie, pukanie do umysłu i serca. Usłyszał 
głos wewnętrzny, zaproszenie Najwyższego Kapłana – Jezusa 
Chrystusa. Usłyszał słowa: Pójdź za Mną! Jest jego tajemnicą, od 
jak dawna to wołanie, pukanie do serca i umysłu trwało, kiedy się 
zaczęło, jak formowała się jego odpowiedź dawana Chrystusowi 
Panu, czy raczej ten niezwykły proces odpowiadania. Jak długo 
to trwało, jest jego tajemnicą. Nie jest natomiast tajemnicą, że 
zakończył się ten proces pozytywną odpowiedzią daną Chrystu-
sowi przez młodego maturzystę z Waksmunda. – Panie, jestem 
na Twoje rozkazy! Chcę pójść za Tobą i służyć ci w kapłaństwie! 

I poszedł... W roku 1986 wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie i przez 6 lat studiował filozofię, teolo-
gię i pokrewne nauki potrzebne w pracy kapłańskiej, w duszpa-
sterstwie. W murach seminarium, a zwłaszcza w kaplicy semina-
ryjnej dokonuje się również – a może przede wszystkim – bardzo 
ważny proces kształtowania duchowego, moralnego, wewnętrz-
nego. Była to praca nad charakterem przyszłego kapłana. Tam 
rozważa między innymi słowa Chrystusa Pana wypowiedziane 
do apostołów, uczniów, a także ich następców: Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Tam 
rozważał, że to nie jego zasługa – bo mógł i innych wybrać Pan 
Jezus, ale wybraństwo Boże, łaska, dar Boży, powołanie do ka-
płaństwa dane przez samego Boga...

Zastanawiał się bardzo poważnie, czy to jest droga jego życia. 
Po podjęciu ostatecznej decyzji otrzyma święcenia kapłańskie z 
rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego w roku 1992 w 
Katedrze na Wawelu. 

Cdn.

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

Te słowa papieża Franciszka przywołał w kazaniu 
dożynkowym ks. proboszcz, akcentując ścisły, wręcz 
rodzinny związek człowieka z ziemią. Mówił też o 
szacunku dla ziemi, dla środowiska naturalnego, w 
którym żyjemy. Zwrócił uwagę na obecne problemy 
ekologiczne. Drugą część tego słowa zamieszczamy 
poniżej. 

Ale to nie wszystko. Są także inne zadania, które zawierają się 
w powołaniu rolnika. Zadania, które bardziej dostrzegamy my, 
nasze pokolenie, a następne będą musiały zwrócić na to jeszcze 
większa uwagę.

To troska o ziemię. Papież Franciszek przypomniał, że praca 
na roli stwarza niejako rodzinną relację z ziemią, która staje się 
„matką” i „siostrą”.

To jest ta część powołania rolnika i wszystkich, którzy na 
ziemi żyją, która staje się coraz istotniejsza. Rolników ubywa, bo 
taki jest czas rozwoju społeczeństwa. Ale musi przybywać ludzi 

coraz bardziej odpowiedzialnych, a powiem więcej, wszyscy na 
swój sposób mamy być zaangażowani w ochronę środowiska. 
Przede wszystkim środowiska naszej małej ojczyny: Izdebnika, 
Lanckorony, Skawinek, Jastrzębi. Podchybia i Łaśnicy (i całej 
naszej gminy).

W jesienne i zimowe wieczory widać czarne chmury które 
ograniczają widoczność i czuć, jak trujące dymy, zwłaszcza w 
naszym rejonie, niszczą nasze zdrowie i powoli nas zabijają. 
Człowiek czyni takie zło dla samego siebie. Sam sobie.

A inny czas, zwłaszcza wiosna, odkrywa przed nami nie uro-
ki i piękno naszych miejscowości, ale też i zaśmiecone zakątki 
naszej okolicy.

Zatruwanie środowiska, bezmyślne niszczenie przyrody jest 
wykroczeniem nie tylko prawnym, ale przede wszystkim moral-
nym, Jest grzechem, za który człowiek odpowiada przed Bogiem i 
grzechem, który uderza w samego siebie i w drugiego człowieka.

Powołanie rolnika, w jego trosce o ziemię i przyrodę, staje się 
coraz bardziej naszym powołaniem i zadaniem tych, którzy tutaj 

Ziemia naszą „matką” i „siostrą” 
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żyją i pracują. 
To zadanie także dla tych, którzy pełnią różne odpowiedzial-

ne stanowiska w naszym środowisku. Niech poszukują dobrych 
rozwiązań.

Co zrobić, żeby uprawianie ziemi było jej strzeżeniem i za-
chowaniem?

Na tak postawione pytanie papież Franciszek na tamtym 
spotkaniu z rolnikami zachęcał, by odnaleźć na nowo miłość do 
ziemi jako «matki». Przypomniał, że tak by powiedział święty 
Franciszek z Asyżu - bo z niej, z ziemi, zostaliśmy wzięci i do niej 
mamy wciąż powracać.

„A stąd propozycja, by strzec ziemi, zawierając z nią przymie-
rze, tak aby mogła być dalej, jak tego chce Bóg, źródłem życia dla 
całej rodziny ludzkiej” - powiedział papież Franciszek.

Zaznaczył, że jest to przeciwne takiemu wyzyskiwaniu ziemi, 
jakby nie miała ona żadnego związku z nami, nie była już matką. 
Wówczas pozwała się jej słabnąć, a potem porzuca się ją, bo ni-
czemu nie służy.

Są żywotne i wielorakie więzy między człowiekiem i ziemią. 
Ziemia daje nam chleb, ale ma też dla nas inną wartość -chroni 
nasze zdrowie, leczy i uzdrawia.

A rolnik pozostanie wciąż żywicielem społeczeństwa i bę-
dzie zawsze spełniał zadanie opiekuna środowiska naturalnego 
i strażnika przyrody. Ta rola powinna wrastać ku wspólnemu 
dobru.

W naszej rzeczywistości wszyscy wchodzimy w tę część po-
wołania rolnika, jaką jest odpowiedzialność za ziemię i środo-
wisko. Wszyscy stajemy się opiekunami środowiska. Im większa 
będzie nasza wrażliwość w tym zakresie, tym lepiej dla nas i dla 
następnych pokoleń. 

Dożynki to podziękowanie za plony, wdzięczność wobec pra-
cujących na roli i wszystkich pracujących dla społeczeństwa.

Składamy owoce tej pracy na ołtarzu, co symbolicznie wyra-
żają przyniesione wieńce dożynkowe, Przynosimy też chleb, nasz 
podstawowy pokarm. Oznacza on owoc wszelkiej ludzkiej pracy.

W czasie Mszy świętej ofiarujmy Bogu każdą naszą pracę i 
prośmy Go, by nam nigdy nie brakło codziennego chleba.

Podziękujmy też Panu Bogu za piękną przyrodę, która nas 
otacza z obietnicą zachowania nieskażonym tego dzieła tego dla 
nas i dla przyszłych pokoleń.
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Jaroszowice - Parafia św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w 
dni powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: Ireneusz 
Chmielowski SAC * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 ODPUST: I - św. Izydora - niedziela po 10 maja, II 
- MB Anielskiej - I niedziela sierpnia

Trzeba nam trwać przy Bogu, chociaż ta wierność 
bywa wielokrotnie wystawiana na próbę. Wzorem Ma-
ryi i z Jej pomocą w tej wierności możemy wytrwać. 
Zachęcał do tego ks. Mariusz Marszałek z Ząbkowic, 
który w niedzielę 13 sierpnia br. głosił kazanie od-
pustowe, ukazując w nim wielką wiarę Maryi, Jej 
zawierzenie Bogu w trudnych chwilach. Jesteśmy Jej 
dziećmi, więc Maryja czuwa przy nas, chce dla nas jak 
najlepiej – pozwólmy Jej prowadzić się do Chrystusa. 
A oto ostatnia część kazania. 

A tych chwil będzie jeszcze wiele. Kiedy pójdzie z młodym 
Jezusem do świątyni, usłyszy bardzo trudne słowa. Po 12 latach 
wychowywania Go, po tym, jak Go urodziła w trudnych warun-
kach, usłyszy od swojego Syna: -Czy Ty Mnie w ogóle znasz? 
Przecież powinnaś wiedzieć, że to jest mój prawdziwy Ojciec, 
ten, który mieszka w świątyni... Maryja znowu spokojnie bierze 
Jezusa za rękę i wraca do swego rodzinnego Nazaretu, by tam 
nadal się Go uczyć i odkrywać, kim On tak naprawdę jest. A 
Jezus ja jeszcze nie raz zaskoczy. Szczytem tego będzie sytuacja 
pod krzyżem, kiedy już umierający Jezus powie do swojej Mat-
ki, do Matki, która będzie na Niego patrzeć, będzie patrzeć, jak 
umiera w bólach, zupełnie nie zasługując na to, powie do Niej: 
- Jak przeszło 30 lat temu powiedziałaś swoje „tak”, przyjmując 
Mnie do swojego serca, tak teraz nakazuję Ci, abyś przyjęła każ-
dego grzesznika, każdą osobę, przez którą Ja cierpię i umieram 
w takim cierpieniu, jak swoje dziecko... Żebyś kochała każdego 
człowieka taką samą miłością, jak Mnie ukochałaś... To jest coś, 
co po ludzku nie jest możliwe. Pierwszą reakcją rodzica, który 
widzi, że ktoś zadaje cierpienie swemu dziecku, jest bunt. A Jezus 

Wierność Bogu 
mówi: -Masz kochać tych, którzy Mnie zabijają. Masz kochać 
tych, którzy są przyczyną mojego cierpienia. I Maryja znowu 
wypowiada swoje „fiat”. wie, że w tym jest głęboki sens.

Uczmy się tego. Prośmy dzisiaj szczególnie Maryję, abyśmy 
w chwilach próby pozostali wierni Bogu. Abyśmy uczyli się cier-
pliwości w oczekiwaniu na ten ostateczny znak od Boga. A jeśli 
zdarzyło się nam zachwiać, zdarzyło się nam wpaść do wody, 
ulec słabości, uczmy się od św. Piotra wzywać Chrystusowej po-
mocy. Ilekroć wołamy „Jezu, ufam Tobie!”, pozwala nam to wyjść 
z trudnych sytuacji. 

Jak wspomniał ks. proboszcz na początku, jestem tu dziś z 
wami również z tej trzeciej okazji. Już za kilka dni - 26 sierpnia 
- grupa nowicjuszy przyjmie habit pallotyński i rozpoczną swo-
je rekolekcje. Wielu z nich zapewne przeżywa to, co przeżywał 
Piotr - takie momenty może nie tyle wątpliwości, co takiego pod-
niesionego ciśnienia. Nieraz zastanawiają się, czy to jest dobra 
decyzja, czy wytrwają, czy im się uda. Tyle jest przecież możliwo-
ści, tyle pokus i trudnych sytuacji, które ich spotkają jako osoby 
konsekrowane, jako kapłanów... I tak jak Jezus otoczył Piotra 
modlitwą - a Ewangelia pokazała, że zanim doszło do momentu 
próby, Jezus oddalił się i modlił się do swojego Ojca - tak samo w 
życiu tych młodych ludzi potrzeba modlitwy, potrzeba ofiary. Je-
stem tu po to, aby prosić was, byście pamiętali o tych wszystkich, 
którzy wchodzą na drogę kapłańską, na drogę zakonną. Abyście 
swoimi modlitwami i ofiarami wspierali ich. Z góry dziękuję za 
te modlitwy. Z góry dziękuję za wszystkie ofiary. Z góry obiecuję, 
że po powrocie poproszę też współbraci o modlitwę za was. Mam 
nadzieję, że wasze przyniosą dobre owoce w postaci nowych, 
świętych powołań kapłańskich...  
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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, 
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszc z: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Jarosław Warzecha, ks. Lesław 
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942 * ODPUST: I - św. Józefa - 19 marca, II - Najśw. Rodziny Jezusa, 
Maryi i Józefa - niedziela po oktawie Bożego Narodzenia

Spójność nauczania i życia, 
wiedzy i doświadczenia to jedyny 
sposób na zdobycie autorytetu u 
młodego człowieka – mówił O. 
Bp Damian Muskus OFM, który 
przewodniczył w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej Mszy św. z okazji 120-
lecia tamtejszego Zespołu Szkół 
im. KEN. „Aby nauczyciel stał 
się mistrzem, musi swoim życiem 
potwierdzać prawdziwość prze-
kazywanej wiedzy” – podkreślał 
hierarcha.

Jubileuszowe uroczystości roz-
poczęły się na Placu Rajskim przed 
kalwaryjską bazyliką, gdzie zgroma-
dzili się dawni i obecni nauczyciele 
oraz uczniowie i absolwenci szkoły. 
W świątyni powitał ich Kustosz 
Sanktuarium O. Konrad Cholewa 
OFM. Mszy św. przewodniczył Bp 
Damian Muskus.

Kazanie (ks. bp Damian Mu-
skus)

Drodzy Współbracia w posłudze 
Kapłańskiej;

Kochani Nauczyciele, Wychowawcy, 
Absolwenci, Uczniowie;

Drodzy Goście!
Usłyszeliśmy przed chwilą Ewan-

gelię, która opowiada o tym, jak Pan 
Jezus mówi do swoich uczniów o ocze-
kującej Go męce. Odnosi się wrażenie, 
że Jego uczniowie do końca nie rozu-
mieją, o czym ich Mistrz mówi. Boją 
się też poprosić Go (takie słowo pada 
w Ewangelii) o wyjaśnienie. Dodatkowe 
wyjaśnienie tej zapowiedzi. Byli z Nim 
bardzo blisko, połączeni wspaniałymi 
relacjami, niemalże rodzinnymi. A 
jednak odczuwali lęk przed zadaniem 
pytania, bo odpowiedź mogłaby być dla 
nich wstrząsająca. Pan Jezus dobrze ro-
zumiał ich lęki. Karty Ewangelii mówią 

120-lecie Zespołu Szkół 
im. KEN w Kalwarii

nam wielokrotnie o tym, jak cierpli-
wie przygotowywał swoich uczniów 
do czekających Go wydarzeń. Mieli 
być świadkami tych wydarzeń. Przy-
gotowywał ich zarówno do przeżyć 
związanych z Jego męką i śmiercią na 
krzyżu, jak również do przekracza-
jącego ludzkiego rozumienie świata 
cudów Zmartwychwstania i Wniebo-
wstąpienia. 

Nie były to łatwe lekcje. Uczniowie 
obarczeni byli własnymi wyobrażenia-
mi na temat Mesjasza. Mieli swoje pla-
ny z Nim związane - bardzo konkret-
ne, ale ograniczone niestety tylko do 
perspektywy ziemskiej. Ograniczone 
do doczesności. Choć byli tak blisko 
Jezusa, to prawda o misji Zbawiciela 
docierała do nich stopniowo i opor-
nie, pod pełnym miłości wzrokiem 
Mistrza przechodzili trudną drogę 
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wtajemniczania i przygotowania, i dojrzewania do powołania; od 
własnych strategii, do otwarcia się na nieznane dotąd perspekty-
wy. W relacji Jezusa z Jego uczniami możemy zobaczyć doskona-
ły model więzi, jaka powinna łączyć nauczycieli z uczniami, jaka 
powinna łączyć pedagogów z wychowankami. Z jednej strony 
jest nauczyciel i jego mądrość, jest nauczyciel ze swoimi kom-
petencjami, które pozwalają mu widzieć więcej, dalej, szerzej. 
Te przygotowania i kompetencje nauczyciela wykraczają poza 
wyobrażenia uczniów, adeptów, którzy dopiero do tego muszą 
dojrzeć, którzy muszą się wiele nauczyć. A z drugiej strony mamy 
uczniów, czasem pełnych entuzjazmu i spragnionych wiedzy, a 
czasem według reguł młodości po prostu niesfornych, zbunto-
wanych, niekiedy rozczarowanych. Aby te dwa światy mogły się 
spotkać, musi zaistnieć warunek konieczny, jakim jest miłość. 

Pedagog, który nie kocha swoich uczniów, jest jak jałowa 
ziemia. Na takiej glebie nic nie wyrośnie. Wiedza staje się tylko 
rutyną, mądrość zgorzknieniem, a doświadczenie źródłem pesy-
mizmu. A uczeń? Pokocha swego nauczyciela, zaufa mu i pozwoli 
się mu prowadzić ku dojrzałości, o ile ten będzie przekonywujący. 
Jak pisze patron dzisiejszego dnia – św. Hieronim, który sam był 
wytrawnym pedagogiem: -Słaby to nauczyciel, który z pełnym 
żołądkiem rozprawia o poście. Występować przeciw chciwości i 
zabójca potrafi... To słowa św. Hieronima. Spójność nauczania i 
wiedzy, życia i doświadczenia – tylko w ten sposób wykładowca 
czy wychowawca może zbudować autorytet u młodego człowie-
ka, który z natury jest wyczulony na wszelki fałsz i mechaniczne, 
bezosobowe traktowanie. Aby nauczyciel stał się mistrzem, musi 
swoim życiem potwierdzać prawdziwość przekazywanej wiedzy 
i postaw. 

Z przekazów medialnych, a także z własnych doświadczeń 
wiem, że autorytet nauczyciela i dobro ucznia to wartości, które 
często bywają naruszane. Różne są tego przyczyny i nie czas, 
by dzisiaj o tym rozprawiać... 120-letnia historia kalwaryjskiej 
szkoły uczy nas jednak, że ani zawirowania polityczne, ani prze-
miany społeczne, ani eksperymenty z reformami w oświacie nie 
są w stanie zachwiać podstawową misją nauczycielską, jaką jest 

wychowanie, edukacja młodego człowieka i przygotowanie go 
do pełnienia życiowych zadań w oparciu o uniwersalne wartości. 
O ile pedagodzy nie lekceważą odpowiedzialności za przyszłość 
kolejnych pokoleń, jaka na nich spoczywa, o ile współpracują dla 
ich dobra z rodzicami, którzy są najważniejszymi i pierwszymi 
nauczycielami życia, nie ucierpi ani autorytet nauczyciela, ani 
bezpieczeństwo i pożytek duchowy, intelektualny młodego 
człowieka. Nie ucierpi też bezcenna więź, jaka łączy się między 
mistrzem a jego uczniem. O tym, jak bardzo jest ona ważna, jak 
zdobywana wiedza i kompetencje są ważne, świadczy choćby 
fakt, że szkolna przeszłość kojarzy się nam przecież z konkretny-
mi twarzami spotkanych nauczycieli, którzy kształtowali nasze 
serca i często mieli poważny wpływ na życiowe wybory i decy-
zje. Mijają lata, dziesięciolecia, a my wciąż pamiętamy twarze 
swoich nauczycieli. Najczęściej dobrze pamiętamy twarze tych 
nauczycieli, którzy od nas więcej wymagali, którzy naprawdę się 
troszczyli o nasze dobro...

Dziś za przyczyną Kalwaryjskiej Pani, duchowej Nauczyciel-
ki wielu pokoleń mieszkańców tego miasta, dziękujemy Bogu za 
wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pedagogów (tutaj pragnę 
wspomnieć dyrektora Eugeniusza Zajdę i Tadeusza Kadelę), za 
wszystkich nauczycieli, pedagogów, pracowników Zespołu Szkół 
Komisji Edukacji Narodowej. Dziękujemy za ich nauczyciel-
skie powołanie, które wypełniali i nadal wypełniają z wielkim 
poświęceniem i oddaniem dla młodych. Dziękujemy za wiele 
pokoleń uczniów i absolwentów, którzy w murach tej 120-letniej 
szkoły zdobywali wiedzę, czyniącą z nich profesjonalistów, zdo-
bywali mądrość, dzięki której są dzisiaj wartościowymi ludźmi 
– ludźmi, którzy mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. 

Miłosiernemu Panu powierzamy wszystkich, którzy już 
odeszli ze szkoły i odeszli z tego świata. Za pośrednictwem św. 
Hieronima, opiekuna uczących i studentów prosimy, by kolej-
ne pokolenia uczniów potrafiły czerpać z najlepszych tradycji 
szkoły, łącząc je z nowymi wyzwaniami, przed jakimi stawia nas 
współczesny świat. 
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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.

Poświęcenie różańców
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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

29 września wzięliśmy udział w Małopolskiej Nocy Naukow-
ców. Klasa VI a i inni chętni uczniowie ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum uczestniczyli w warsztatach, pokazach i eksperymen-
tach w Politechnice Krakowskiej w Kampusie Czyżyny. Można 
było wykonać pastylkę z kawy, przygotować „kolorowe gluty”, 
zobaczyć prototypy boilidów i rzeczywistość 3D w wirtualnym 
świecie, posterować robotem przemysłowym lub poczęstować się 

Małopolska noc naukowców
sokiem, który nalewały roboty. Odwiedziliśmy również Ogród 
Doświadczeń im. S. Lema, gdzie z przewodnikiem poznawali-
śmy różne urządzenia przedstawiające ciekawe zjawiska fizyczne 
oraz eksperymenty z wybuchowymi pierwiastkami. W tym roku 
nasza grupa liczyła 50 osób, opiekę nad grupą sprawowały p. J. 
Podstawa. D. Biłka, H. Michalska i B. Serwin.

www.zspkd.webd.pl

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński zapisał kiedyś: „Różaniec 
to łańcuch bezpieczeństwa,/na stromej skale szczytów./Nie wol-
no się zatrzymać na żadnej tajemnicy./Trzeba iść dalej./Bo pełnia 

życia jest u szczytu”. 
Dzięki sile różańca chrześcijanie zwyciężyli w XVI wieku sze-

rzącą się na świecie muzułmańską Turcję; według papieża Leona 

ODMAWIAJCIE ZAWSZE RÓŻANIEC
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XIII – to droga do odrodzenia życia chrześcijańskiego według 
Piusa XI – narzędzie „zmuszające demony do ucieczki”. Jak po-
wiedziała sama Maryja, ta najpotężniejsza broń przeciw piekłu 
wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje, itp. To 
oczywiście Różaniec. Jak więc go nie odmawiać? Jeśli jeszcze 
dodać do tego obietnice, choćby te dane przez Maryję bł. Ala-
nowi de la Roche: „O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz 
– otrzymasz; Chcę, aby odmawiający mój Różaniec, mieli w życiu 
i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci 
uczestniczyli w zasługach świętych; codziennie uwalniam z 
czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową; odmawia-
jący mój Różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, 
Syna mojego Jednorodzonego”. 

Dlaczego dziś o Różańcu? – Bo wkrótce rozpoczyna się paź-
dziernik – „miesiąc, jak pisał ks. Jan Twardowski, modlitwy dłu-
giej, nieustającej, cierpliwej. (…) W niecierpliwych, nerwowych 
dzisiejszych dniach, kiedy nikt nie ma na nic czasu, Różaniec 
uczy zaufania cierpliwej modlitwie, nieustępliwego trzymania 
się Matki Bożej”. Do takiej właśnie modlitwy zachęca Kościół 
przez nabożeństwa październikowe. 

W Kościele nabożeństwo to pojawiło się oficjalnie za sprawą 
papieża Leon XIII w 1883 r. W jego trakcie, oprócz pięciu tajem-
nic Różańca, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie 
odmawia się Litanię Loretańską oraz modlitwę do św. Józefa. Ko-
ściół w swojej mądrości stawia nam Maryję jako przewodniczkę 
do Chrystusa, drogę najprostszą i najpewniejszą. Zachęca, byśmy 
razem z innymi, we wspólnocie, wymadlali dla siebie i dla świata 
potrzebne łaski. Wymadlali je wprost od Matki Zbawiciela, która 
jak w Kanie Galilejskiej troszczy się o tych, którzy potrzebują Jej 
interwencji, Jej wsparcia. A Ona widzi szybciej i więcej niż my 
sami. Wie, czego nam potrzeba, dlatego przypomina: „Powta-
rzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy”. O tym zresztą 
przekonuje sama Matka Boża. Powiedziała w Fatimie s. Łucji: 
„Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, ani 
narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby 

rozwiązać przy pomocy Różańca”. 
Czasem można spotkać się z opinią, że Różaniec to modlitwa 

za długa, za monotonna, że to tylko odklepywanie zdrowasiek 
i wiele innych uwag i zarzutów. A w niej kryje się przecież tyle 
piękna i bogactwa! Żeby jednak to odkryć, potrzeba czasu, 
potrzeba wierności praktyce modlitwy różańcowej, a często 
przełamania w sobie schematu stawania przed Panem Bogiem. 
Kiedy go więc odmawiać? Św. Josemaria Escrivá de Balaguer, 
radzi: „Ciągle odkładasz Różaniec na potem, a wreszcie go nie 
odmawiasz z powodu senności. – Jeżeli nie dysponujesz innym 
czasem, odmawiaj go niepostrzeżenie na ulicy. To pomoże ci 
nadto pamiętać o obecności Bożej”. A jak go odmawiać? Tym 
razem głos oddajmy Papieżowi zawierzenia – św. Janowi Paw-
łowi II: „Medytować z różańcem znaczy powierzać nasze troski 
miłosiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego Matki. (…) Różaniec 
naprawdę pulsuje życiem ludzkim, by zharmonizować je z ryt-
mem życia Bożego w radosnej komunii Trójcy Przenajświętszej, 
co jest przeznaczeniem i głębokim pragnieniem całego naszego 
istnienia”. Przekonywał też o tym bł. Bartłomiej Longo, wielki 
apostoł Różańca. Tłumaczył, że tak jak przyjaciele często ze 
sobą przebywając upodabniają się do siebie, tak i my, rozważając 
tajemnice różańcowe, zaczynamy żyć życiem Maryi i Jezusa, za-
czynamy być do Nich podobni w pokorze, ukryciu, cierpliwości, 
ubóstwie, doskonałości. 

„Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, 
aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze Różaniec – wzywa 
Ojciec Pio, może warto go posłuchać szczególnie w październi-
ku. – I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara 
się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To 
jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To 
ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas 
mówić Ojcze nasz”.

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

W niedzielę 1 października na stację kolejową Kalwaria Ze-
brzydowska – Lanckorona zawitał pociąg Retro ze skansenu w 
Chabówce. Na dworcowym peronie odbyło przywitanie wszyst-
kich podróżujących tym zabytkowym składem. Burmistrz Kal-
warii pan Augustyn Ormanty i Wójt Lanckorony pan Tadeusz 
Łopata powitali wszystkich zgromadzonych gości. Burmistrz 
Ormanty podkreślił, że to wydarzenie wpisało się idealnie w 400 
lecie obchodów lokacji miasta Kalwaria. Natomiast Wójt Łopata 

POCIĄG RETRO NA STACJI 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
– LANCKORONA

zachwalał walory turystyczne naszej gminy oraz podkreślił, że 
Lanckorona jest miastem kazimierzowskim z ponad 650 letnią 
tradycją.

Kamil Filipowski w charakterystycznym stroju konduktora 
oraz pan Sebastian Świątkiewicz z Nowosądeckiego Stowarzysze-
nia Miłośników Kolei krótko streścili zamysł całej akcji, którym 
jest promowanie najpiękniejszych rejonów Małopolski poprzez 
podróże pociągiem Retro. Obaj panowie wyrazili chęć kolejnego 
przyjazdu za rok, byłaby to już trzecia wizyta pociągu retro na 
stacji Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Barwałdu Średniego „Swojskie 
Klimaty” i panie ze Stowarzyszenia „3 Wionki” z Jastrzębi ser-
wowały lokalne przysmaki, które cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem. Panie ze Stowarzyszenia „3 Wionki” wystąpiły 
w strojach własnoręcznie haowanych, które niedawno zdobyły 
wyróżnienia w konkursie na stylizowany strój krakowski na 
Festiwalu Gwary i Tradycji Krakowskiej „Krakowska Godka” w 
Modlinicy. 

Kapela „Sami swoi” z Przytkowic wykonywała tradycyjne 
ludowe przyśpiewki, w takt których rozpoczęła się spontaniczna 
potańcówka na kolejowym peronie.

 Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z tego wyda-
rzenia.

www.lanckorona.pl
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KAN CELARIA PARAFIALNA: dni powszednie 
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989  * 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

15 września z inicjatywy Szkolnej Rady Uczniowskiej 
pod opieką mgr Anny Chromy i mgr Bożeny Zborowskiej nie był 
zwyczajnym piątkiem w szkole. W tym dniu wzięliśmy udział 
w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki, podczas które-
go przede wszystkim mieliśmy okazję rozwijać swoją kreatyw-
ność, wiarę we  własne możliwości. 

Międzynarodowy Dzień Kropki  
Na korytarzu pojawił się kącik, gdzie można było tworzyć 

swoje kropkowe dzieła sztuki. Na zajęciach wychowania fi zycz-
nego także było inaczej niż zwykle. Uczniowie przyszli w tym 
dniu ubrani w kropki i niektórzy świetnie się bawili…

Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy  dużo tak nietypo-
wych  dni w rozpoczętym niedawno roku szkolnym.

www.szkolalencze.pl

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 

 

Przypomniał w kazaniu podczas Mszy św. dożyn-
kowej ks. proboszcz – podkreślając, że chleb nas uczy 
dobra, że chleb łączy ludzi w miłości, uczy miło-

Chleb jest wartością bezcenną
sierdzia. Rozumiał to i poświadczył życiem św. Brat 
Albert. Takiego świadectwa miłość oczekuje Bóg od 
każdego z nas, bo przecież sądzeni będziemy z miłości. 
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Poniżej prezentujemy pierwszą część słowa z niedzieli 
27 sierpnia br. 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie...

Tymi słowami Cypriana Kamila Norwida witam dziś w na-
szej świątyni ten bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki. 
Tymi słowami witam również was, drodzy parafianie, z wieńcem 
żniwnym oraz wszyscy ludzie ciężkiej pracy na roli. Bez was nie 
byłoby żniw, nie byłoby tego chleba i puste byłyby stoły w na-
szych domach i w naszych rodzinach. Nie miano by czego podać 
w restauracjach, w barach, w ośrodkach żywienia i ostatecznie 
zamarłaby ludzka aktywność. Bo, moi drodzy, chleb jest warto-
ścią bezcenną. I słusznie pisze poeta:

Pachnie na stole – świeży chleb
Pieczony – już z nowej mąki.
To nad kłosami – tego chleba –
Latem śpiewały skowronki.
W tym bochnie jest zaklęte życie –
I wszystkich nas przetrwanie.
I Ciało Twoje – dobry Jezu –
Z miłością – nam oddane.
Ten bochen chleba jest ołtarzem –
Na każdym naszym stole
Więc – każdą kromkę – dzielmy z głodnym –
Spełniając – Bożą wolę.
Jeżeli zrozumie – każdy człowiek –
Że, w chlebie – jest Bóg żywy –
To – podział – bochna chleba –
Musi być – sprawiedliwy.

Siostry i bracia, patrzymy dzisiaj na ten chleb, którym będzie-
my się dzielić. Patrzymy na chleb, który był zawsze na polskim 
stole i choć go mogło być niewiele, to 
zawsze jakoś starczyło dla wszystkich 
- i dla rodziny, i dla biednego, i potrze-
bującego. Ten chleb - on nas ciągle uczy 
być dobrym i przypomina nam to, czego 
uczył św. Albert, że trzeba być dobrym 
jak chleb, który leży na stole i z którego 
każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. 
Gdy jest chleb, jest wszystko.

Chleb nas łączy przy stole. Chleb nas 
łączy w miłości, w zatroskaniu o siebie... 
Chleb zawsze otwiera oczy na naszych 
bliźnich potrzebujących pomocy.

W jednym ze wspomnień Matki Te-
resy z Kalkuty można przeczytać:

„Przed kilkoma tygodniami, przy-
była do naszego domu młoda para i 
podarowała dużą sumę pieniędzy na 
jedzenie dla ubogich. Spytałam: Gdzie 
zdobyliście aż taką sumę? Wyjaśnili: 
Dwa dni temu pobraliśmy się. Przed 
ślubem podjęliśmy postanowienie: Nie 
będziemy kupować ślubnego stroju, nie 

będziemy urządzać wesel-
nego przyjęcia, te pieniądze 
podarujemy siostrze. Zdaję 
sobie sprawę jakie to ma 
znaczenie dla hinduskiej ro-
dziny i na jak wielkie zdobyli 
się wyrzeczenie. Spytałam 
ich: A dlaczego tak postąpi-
liście? Odparli: Kochamy się 
tak bardzo, że chcielibyśmy 
dzielić radość naszej miłości 
z ludźmi, którym siostry 
służą. I zaznaliśmy tej ra-
dości. A gdzie ta miłość się 
zaczyna?... w domu. A jak się 
zaczyna? Kiedy dzielimy się 
tym, co mamy, choć jest to 
wyrzeczenie. Kiedy kochamy 
aż do bólu. 

Nie jesteśmy w stanie ko-
chać tak Jezus. Nasza ludzka 
miłość jest bardzo krucha. 
Dlatego najważniejsze jest, 
aby dać się pokochać przez Je-
zusa, i by chcieć odwzajemnić 
tę miłość. By chcieć się prze-
jąć tym, iż jest się kochanym 
i tę miłość dać innym. Szczę-
ściem człowieka jest kochać i 
być kochanym. Bóg właśnie w 
tym celu stworzył człowieka. 
Nie myśleć o sobie, nie zamy-
kać się na innych, ale dawać 
Boga innym. Chrześcijań-
stwo to świadectwo miłości. 
I z miłości kiedyś będziemy 
sądzeni.

Cdn. 
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Łękawica - Parafia św. Józefa Robotnika
ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef 
Bała, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150), 
Zagórze (50) ODPUST: św. Józefa Robotnika - 1 maja

W dniach 15-17 września 2017 roku odbyła się 24 edycja 
międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”. Przebiegła ona pod 
hasłem „Nie ma śmieci- są surowce”.15 września uczniowie i na-
uczyciele naszej szkoły czynnie włączyli się w tę akcję. Uczniowie 
przyswoili sobie podstawowe informacje dotyczące „Sprzątania 
świata” oraz sposobów sortowania śmieci. Zorganizowano kon-
kurs plastyczny pt.: „Sprzątamy podwórko”, w którym I miejsce 

Sprzątanie świata 2017 
w klasach I-III zajęła Zuzanna Krok oraz I miejsce w klasach 
IV-VII- Jowita Okręglicka ponadto przeprowadzono szkolny 
konkurs sortowania śmieci. Następnie grupy dzieci pod opieką 
wychowawców, wyposażone w worki na śmieci oraz rękawiczki, 
ruszyły w teren by zrobić porządek wokół szkoły i w przyległych 
przysiółkach Łękawicy

www.splekawica.iap.pl



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

8 i 15 października 201738 

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

 398 i 15 października 2017

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

Najlepszą Przewodniczką po drogach naszego życia, 
nieraz bardzo krętych i wyboistych. To Ona ukazuje 
nam Swojego Syna i do Niego prowadzi. Uczy nas jak 
na co dzień brać odpowiedzialność za Słowo Boże, jak 
nim się kierować i żyć wg niego. Jej życie jest dla nas 
wzorem postępowania. Wzywajmy Jej pomocy, a Ona 
doprowadzi nas do Celu. Oto fragment słowa ks. Ma-
riana Śnieżyńskiego. 

Niektórzy marynarze - jakoś dziwnie przylgnęło to do wi-
zerunku pirata - zakrywali sobie jedno oko. Nie dlatego że je 
stracili, ale po to, aby łatwiej przyzwyczaić się do ciemności. 
Gdy np. schodzili pod pokład, zdejmując opaskę z oka, od razu 
dostrzegali różne przedmioty i nie potykali się; gdy zachodziło 
zaś słońce, odsłaniali to oko, by szybciej i wyraźniej dostrzec 
gwiazdy, dzięki którym nawigowali. Podobnie jest również w 
życiu duchowym. Chrześcijanin - jak marynarz zasłaniający oko 
w ciągu dnia (co jest przecież dosyć uciążliwe) - też potrzebuje ja-
kiegoś wyrzeczenia, jakiegoś postu. W miesiącu sierpniu Kościół 
wzywa do abstynencji. To i każde inne umartwienie, post jest dla 
nas takim właśnie zasłonięciem oka, pozwalającym nam potem 
lepiej dostrzegać najważniejsze sprawy. 

O Maryi mówimy też, że jest Gwiazdą Zaranną, Jutrzenką, 

Maryja naszą Przewodniczką
zapowiadającą rychły wschód słońca. Nasze słońce żyje 5 mi-
liardów lat i jeszcze drugie tyle pożyje. Ale kiedyś się skończy... 
Natomiast Maryja zapowiada przyjście Zbawiciela, Mesjasza. To 
przyjście - pierwsze, które dokonało się 2000 lat temu i to przyj-
ście, na które czekamy - przyjście Zbawiciela w chwale. Maryja 
jest naszą przewodniczką nie tylko przez swoje wstawiennictwo u 
Boga, które wyraża się w odpowiedzi na nasze wezwanie: „Módl 
się za nami!”. Jest naszą Przewodniczką przez przykład swego ży-
cia. Jej życie ukazuje również nam, w jaki sposób mamy w swojej 
codzienności brać odpowiedzialność za Słowo Boże, które do nas 
dociera. Maryja przez 9 miesięcy nosiła to Słowo, które stało się 
Ciałem, pod swoim sercem. Potem z troską owinęła Je w pielusz-
ki - w stajni, bo nie było miejsca w gospodzie. Wraz ze świętym 
Józefem uciekała z tym Słowem, które stało się Ciałem do Egiptu 
przed okrutnym Herodem. Potem zatroskana odnalazła Go w 
świątyni, kiedy się zgubił podczas pielgrzymki. Również towa-
rzyszyła Mu w Jego zbawczej męce i śmierci. Przyjęła testament 
pod krzyżem, na mocy którego stała się naszą Matką. W każdym 
momencie Maryja brała odpowiedzialność za Słowo, które stało 
się Ciałem. I w tym jest dla nas najlepszą Przewodniczką. Rów-
nież i my w swoim życiu mamy brać odpowiedzialność za Słowo, 
które staje się w nas Ciałem...       
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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

Broń potężną w walce z szatanem, który jest od-
wiecznym wrogiem człowieka, czyhającym, by upadł. 
Maryja, nasza Matka jest przy nas zawsze, gotowa, by 
nas bronić, ale też jak dobra Matka pokazuje nam dro-
gę, prosi o pokutę, modlitwę różańcową, życie według 
Ewangelii. Mówił o tym w kazaniu odpustowym ks. 
Wiesław Wilkosz, salezjanin, tegoroczny wielkopostny 
rekolekcjonista. Fragment tego kazania poniżej. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi drodzy, bardzo dzię-

kuję księdzu proboszczowi za 
zaproszenie, za to, że mogę 
dzisiaj również do was prze-
mówić, głosząc Słowo Boże. 
Spotkaliśmy się tak niedawno 
na rekolekcjach wielkopost-
nych. Jak ten czas szybko 
mija! Znowu się widzimy, ale 
bardzo się cieszę z tego na-
szego dzisiejszego spotkania. 
Tym bardziej, że tematyka 
naszego dzisiejszego rozwa-
żania jest niezwykle piękna. 
Mianowicie będziemy mówić 
o Maryi – a więc o kimś, kto 
jest najpiękniejszy ze stwo-
rzeń Bożych...

Kochani, mówiąc o Maryi 

Maryja daje Ci broń – różaniec 
i do Niej używamy wielu tytułów. Sami wiecie, że w Litanii lore-
tańskiej jest i Wspomożycielka, i Królowa, i Niepokalana, i Wnie-
bowzięta. A dzisiaj skupiamy się na tajemnicy różańcowej...

Moi drodzy, jak dobrze pamiętacie z Ewangelii, kiedy Pan Je-
zus umierał na drzewie krzyża, w tym ostatnim momencie, kiedy 
już oddawał Bogu ducha, przekazał nam najcenniejszy skarb 
– swoją Matkę. To najpiękniejszy skarb... Wtedy powiedział do 
Jana: Oto Matka Twoja. Kochani, od tego momentu Maryja jest 
Matką każdego z nas. I nieustannie upomina się o to, abyśmy 
Ją zaakceptowali, abyśmy Ją zaprosili do swojego życia. Jak jest 

na co dzień, to wy wiecie. 
Natomiast różnie w historii 
Kościoła i wiernych bywa-
ło. Wielokrotnie Maryja 
ukazywała się widzącym i 
zwracała się od wieków z 
tym samym wezwaniem: 
Nawróćcie się, żyjcie Ewan-
gelią i odmawiajcie róża-
niec! Czyńcie pokutę... 

Podczas tych objawień 
Maryja ukazywała się w Fa-
timie czy w Medjugorie, jako 
Piękna Pani, ale również 
objawiła się La Salette jako 
Płacząca Matka. Słuchajcie, 
chyba nie ma nic gorszego, 
kiedy widzisz, jak twoja 
matka płacze. A mówię tu 
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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

„tylko” o ziemskiej matce. Jak bowiem musi być zranione to serce 
matki, kiedy przemawia do swego dziecka już nie słowem, ale łza-
mi, mając nadzieję, że może wtedy to dziecko zrozumie. A wiecie, 
ze bywa różnie i zdarza się, że niektórych dzieci nawet łzy matki 
już nie wzruszają, bo serca mają kamienne...

Moi drodzy, kiedy Maryja płacze, to już naprawdę jest źle. 
To już naprawdę jest źle... A tak było. Maryja płakała... I dzisiaj, 
kiedy przychodzimy na tę Najświętszą Eucharystię, w ten dzień 
odpustu, chcemy odpowiedzieć na Jej zaproszenie, chcemy odpo-
wiedzieć na Jej wezwanie. Chcemy Jej wynagradzać, żeby po Jej 
policzkach łzy nie płynęły. Wielokrotnie Maryja mówi do nas: 
Zachowujcie to, co mówi do was mój Syn. W Kanie Galilejskiej 
prosiła: -Uczyńcie to, co wam mówi mój Syn. 

Moi drodzy, jak to jest w życiu, to wiemy. Jesteśmy nieraz 
wspaniali, szlachetni, możemy się wznieść na najwyższy poziom, 
ale – przyznacie mi rację – są i takie momenty, kiedy się tak wy-
głupimy, kiedy tak pobłądzimy, że aż wstyd. Czy nie tak jest? I 
właśnie dzisiaj Maryja mówi do każdego z nas: Jestem przy tobie! 
Każdego dnia. Powiedziała w Medjugorie: -Wystarczy, że tylko 
o mnie pomyślisz, a Ja już stoję przy tobie; już jestem przy tobie. 
Popatrzcie - co to za wielki dar! Każdy z nas ma swoją matkę 
ziemską. Ale również każdy z nas ma Matkę Niebieską. I Maryja 
doskonale wie i wy też wiecie, że toczy się odwieczny bój między 
synami Maryi, a synami złego. I toczy się odwieczny bój o to, czy 
będziesz zbawiony, potępiony. Nie o to, ile masz na koncie, jakim 
samochodem jeździsz. Nie, nie o to się toczy. Ważne jest, czy bę-
dziesz zbawiony, czy będziesz potępiony... 

Czy pamiętacie z rekolekcji, gdy podczas jednego dnia mó-
wiliśmy o potędze Maryi i słabości szatana? Powiedziałem wam 
wtedy, że to jest jedyna istota na świecie, która was nienawidzi, 
która każdego z nas nienawidzi. Ja to słyszałem na własne uszy, 
jak Lucyfer to wypowiedział: -„Gdybym miał taką władzę, to 
bym was wszystkich zabił!”. Moi drodzy, to jest właśnie ta od-
wieczna walka między Maryją a szatanem. To jest to, co zapowie-
dział Bóg już w Księdze Rodzaju: „Ona zmiażdży ci łeb”. I do tej 
pory to się dzieje... 

Moi drodzy, ale jest i tak, że wielu naszych braci i sióstr nie-
stety wybiera inną drogę – życie bez Boga. Ale też dobrze wiecie, 
że tak się nie da. Bo jeśli Boga odrzucisz, to coś lub kogoś musisz 
w Jego miejsce wstawić. Bo serce człowieka nie znosi pustki. 
Mówił o tym św. Jan Paweł II: -Jeśli Boga weźmiesz w nawias lub 
poza nawias, kogo lub co wstawisz w Jego miejsce? 

Moi drodzy, Maryja przychodzi do nas i mówi nam: -Daję 
wam potężną broń. Potężną broń, jaką jest różaniec. Wielu z 
nas też podchodzi do tej modlitwy z myślą, że jest ona nudna, 
że ciągle jest to samo: „Zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo...”. Ale 
przypomnijcie sobie, jak żeście poznali swoje żony – panowie; 
jak żeście poznały swoich mężów, panie – to co mówiliście na 
początku? Trzymaliście się za ręce i mówiliście „kocham cię, 
kocham cię”. Powtarzało się to jak mantra. Miłość... Odmawiając 
różaniec, dajesz Maryi bukiet kwiatów – 200 róż. A która z pań 
nie lubi kwiatów? Tu jednak nie chodzi o kwiaty, ale o miłość i 
wierność, których są symbolem. 

Cdn.

W niedzielę 1 października 2017 roku Parafi a pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Palczy, otrzymała Relikwie 
Świętego Jana Bosko. 

W tym dniu gościła w naszej parafi i Grupa Salezjańska z 
Oświęcimia z ks. Andrzejem Polichtą. W czasie uroczystej Eu-
charystii, uświetnionej słowami kapłanów oraz grą i śpiewem 
zespołu wokalno instrumentalnego, przekazano dla naszego 
Kościoła, Relikwie Świętego Jana Bosko. 

„Chcemy Wam zostawić św. Jana Bosko, założyciela Zakonu 
Salezjańskiego, aby przebywał tu, gdzie Matka Boża Wspomoże-
nia Wiernych otoczyła Was swoim płaszczem. Chcemy przeżyć 
tu niedzielną Eucharystię, modlić się z Wami. Patronka Waszej 
Parafi i, od początku towarzyszyła Janowi Bosko, w Jego trudnym, 
ale bogatym duchowo życiu. Niewielu świętych widziało już za 
życia owoce swojego działania” – powiedział między innymi ks. 
Andrzej Polichta. Bardzo dobitnie wypowiedziane zostały słowa: 
„Jeśli jesteśmy tymi, którzy czczą Matkę Bożą Wspomożycielkę 

„W NASZEJ RODZINIE JEST 
BOGA IMIĘ”

Wiernych, to jesteśmy w Rodzinie  Salezjańskiej. Ufność w Bogu 
to fundament naszej wiary. Ufność przez Maryję to fundament 
naszej wiary. Za wstawiennictwem św. Jana Bosko.” 

Ksiądz Andrzej Polichta przeprowadził swego rodzaju analizę 
historyczną na podstawie wcześniejszych informacji uzyskanych 
od ks. Jana Gibały – proboszcza naszej parafi i, iż kardynał Stefan 
Sapieha poprosił salezjanina ks. Juliana Garskiego, aby podjął 
pracę duszpasterska w Palczy. Ksiądz Julian Garski, później stał 
się księdzem diecezjalnym. Według tej analizy patronką Kościoła 
w Palczy została Matka Boża Wspomożycielka Wiernych, obecna 
w życiu św. Jana Bosko od jego najmłodszych lat. Dobry Pasterz 
wskazał J. Bosko drogę powołania, zadania do wypełnienia, oraz 
źródło wiedzy i mądrości – Maryję. Zaś Maryja wskazała J. Bo-
sko metodę realizacji zadania i cel Jego misji. Ksiądz Jan Bosko 
od ok. 1862 roku zaczął szerzyć kult Najświętszej Marii Panny 
Wspomożycielki wiernych. W tym miejscu trzeba przypomnieć, 
wielokrotnie podkreślane słowa ks. Proboszcza, że do roku 1949, 
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w ołtarzu głównym naszej świątyni znajdował się obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, później figura Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych.

W nadziei, że kiedyś uda się zdobyć więcej informacji 
na temat życia i działalności ks. Juliana Garskiego, pragnę 
podjąć jeszcze inny wątek historyczny związany z zasłużo-
nym kapłanem. Wątek ten wymaga zbadania i  potwierdze-
nia w dokumentacji kościelnej. Może to być jednak trudne z 
uwagi na fakt zaginięcia kroniki parafialnej Parafii Tokar-
nia z okresu II wojny światowej i okresu powojennego.  Ów 
wątek znajduje się w zapisach  historii wsi Trzebunia. Oto 
interesujący nas fragment:

 „Wkrótce w okolicy zaczęła kwitnąć konspiracja. 
Największe wpływy mieli przed wojną w Trzebuni ludo-
wcy, toteż szczególnie prężnie rozwijały się tu struktury 
Batalionów Chłopskich. W Trzebuni znajdowała się rów-
nież najdalej na północ wysunięta placówka osławionej 

Konfederacji Tatrzańskiej. W ruch oporu 
zaangażował się ks. katecheta Julian Garski, 
który w 1941 r. zmuszony był wyjechać z tego 
terenu poszukiwany przez gestapo. W 1944 r.
w okolicy rozpoczął działalność oddział BCh 
„Iskra”, dowodzony przez Mieczysława Ślu-
sarczyka, którego trzon stanowili mieszkańcy 
Trzebuni.

Czy wolno nam snuć przypuszczenia? Czy 
wolno nam oceniać?

Może był kapelanem tej grupy? Czy jeśli 
na wskutek prześladowań opuścił Salezjanów, 
udał się do Palczy- maleńkiej miejscowości, to 
dlatego nigdy z powodu sytuacji politycznej 
takimi informacjami z nikim się nie dzielił?

Ile jeszcze jest losów ludzkich niezbada-
nych?
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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

23 VIII 1939 roku w Moskwie doszło do podpisania niemiec-
ko-sowieckiego paktu, który de facto sankcjonował IV rozbiór 
Polski. Niemcy hitlerowskie zaatakowały nasz kraj tydzień póź-
niej. Stalin dał sobie więcej czasu. Chciał by sytuacja na froncie 
była ustabilizowana, a jego wojska nie napotkały oporu. 17 IX 
1939 r. o świcie Armia Czerwona rozpoczęła inwazję na nasz kraj. 
W tym momencie losy kampanii wrześniowej były przesądzone, 
a nasz kraj stał się łupem dwóch totalitarnych państw.

17 IX to data szczególna w naszej historii także z innego po-
wodu. Jest to bowiem uczczenie pamięci Polaków wywiezionych 

17  IX - Dzień Sybiraka
na Syberię i do odległych rejonów ZSRR. Wywózki rozpoczęły 
się w lutym 1940 roku i trwały do czerwca 1941 roku. Łącznie 
wywieziono ponad 325 tysięcy osób. 

Naszym obowiązkiem jest pamiętać i przekazywać pamięć 
przyszłym pokoleniom. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w Sosnowicach włączyli się  w ogólnopolski cykl 
obchodów Dnia Sybiraka i przygotowali apel okolicznościowy 
pod kierunkiem p. Zenona Piotrowskiego. Specjalne podzięko-
wania należą się dla p. K. Hardek i A. Wolskiej za oprawę arty-
styczną.

Aut. Z. Piotrowski
Fot. M. Gajek
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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

W życiu codziennym ważne miejsce zajmuje zaufanie. Gdy 
komuś ufam, to znaczy, że nie boję się go. Nie mam obaw, że 
mnie oszuka albo skrzywdzi. Wiem, że mogę liczyć na pomoc tej 
osoby; czuję się wobec niej swobodny, bo mnie nie wykpi, ani nie 
potępi, ani nie osądzi wobec innych, nie zdradzi mojej tajemnicy. 
Każdy ma blisko siebie jedną czy kilka osób, którym ufa, ale czło-
wiekowi nie można do końca zaufać, bo jest słaby i może zawieść. 
Nawet wtedy, kiedy człowiek zawodzi, mogę jeszcze wyciągnąć 
rękę do Boga – gospodarza winnicy.

Ks. Jan Twardowski w wierszu „Zaufałem drodze” prowadzi 
taką oto refl eksję:

„Zaufałem drodze
wąskiej
takiej na łeb na szyję
z dziurami po kolana
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
- nareszcie – powiedziała
- martwiłem się już
że poszedłeś inaczej
prościej
po asfalcie
autostradą do nieba - z nagrodą do ministra
i że cię diabli wzięli”.

Co jest istotne w naszym 
życiu? Ks. Twardowski wskazu-
je, że „zaufanie drodze”. Jakże 
dobrze to stwierdzenie pasuje 
do myśli św. Pawła: „Bracia, o 
nic się już nie martwcie, ale w 
każdej sprawie wasze sprawy 
przedstawiajcie Bogu w modli-
twie i błaganiu z dziękczynie-
niem”. Św. Paweł wskazuje, że 
należy wystrzegać się sytuacji, 
które stają się źródłem we-
wnętrznego niepokoju. Czło-
wiek wierzący, choć ma te same 
troski i zmartwienia, co wszy-
scy ludzie, posiada skuteczny 
sposób przezwyciężania tego 
rodzaju utrapień. Ten, kto od-
daje i powierza się Bogu, wraz z 
całym swoim życiem, otrzyma 
w darze pokój, który „przewyż-

ks. Leszek Smoliński

Zaufać drodze
sza wszelki umysł”. To oznacza, że przewyższa wszelkie ludzkie 
wyobrażenia i inicjatywy na rzecz pokoju. Dzieje się to już teraz, 
ponieważ źródłem prawdziwego pokoju jest sam Bóg.

Dobrze tę prawdę rozumiała św. Faustyna Kowalska, wobec 
której. Jezus często wyrażał pragnienie ufności: „Pragnę zaufania 
od swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłę-
bione miłosierdzie moje” (Dz. 1059). Faustyna spodziewała się 
Bożej pomocy, dlatego ufnie powierzała się Bogu. Jezusowi na 
tym bardzo zależało: „Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza 
słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na 
ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego” (Dz. 
1059). A Faustyna, której zaufanie wobec Boga było ogromne, 
wołała: „[...] choćbym miała na sumieniu grzechy świata całego i 
grzechy wszystkich dusz potępionych, to jednak nie wątpiłabym 
o Bożej dobroci, ale bez namysłu rzuciłabym się w przepaść miło-
sierdzia Bożego, która jest dla nas zawsze otwarta” (Dz. 1552).

Co zrobić, by „zawierzyć drodze”? Jak przyjmować zaprosze-
nie gospodarza winnicy? Bardzo konkretną wskazówkę daje nam 
świadectwo młodej dziewczyny – jakże aktualne w październi-
ku: „Codziennie staram się odmawiać różaniec. I tak rozważam 
pewne sprawy w ciągu doby, przez pryzmat tajemnic. Różaniec 
– modlitwa zawierzenia i mocy tych, którzy zawierzyli”. Przesu-
wając w dłoniach paciorki różańcowe, uczmy się w szkole Maryi 
zaufania w moc Tego, który zawsze pragnie naszego dobra.



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

8 i 15 października 201744 

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

 458 i 15 października 2017

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. Jarosław Gawęda * 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

Tegoroczne, już XV Forum Młodych naszej archidiecezji 
odbyło się w dniach 7 - 9 kwietnia w VIII Liceum Ogólnokształ-

BYŁYŚMY NA FORUM 
MŁODYCH

cącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, pod hasłem 
„Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny”. Wzięło w nim udział 
ok. 240 osób. Naszym hymnem stał się Psalm 126.

Spotkanie rozpoczęliśmy w piątek wieczorem drogą krzyżo-
wą oraz Eucharystią w kościele pw. św. Mikołaja. Naszej modli-
twie towarzyszył śpiew Scholi RAM. Następnie powróciliśmy do 
VIII LO i nastąpiło uroczyste otwarcie Forum. 

Drugiego dnia nasz plan był bardziej napięty. Po jutrzni i 
śniadaniu spotkaliśmy się z ks. abpem Markiem Jędraszewskim. 
W wygłoszonej prelekcji nasz Metropolita mówił o tym, jak gło-
sić Chrystusa światu, który się od Niego odwraca. Zwrócił rów-
nież uwagę na trwający w Europie od XVIII wieku spór, który 
oświeconym człowiekiem nazywa tych, którzy odrzucają chrze-
ścijaństwo. Później w ustalonych wcześniej grupach udaliśmy 
się do krakowskich kościołów „Szlakiem Maryi”. Poznaliśmy 
historię wielu znanych oraz mniej znanych wizerunków Matki 
Najświętszej znajdujących się w Krakowie. Naszą wędrówkę za-
kończyliśmy tradycyjnie Mszą świętą w kościele św. Krzyża. Po 
Eucharystii wróciliśmy do VIII LO na obiad. Następnie pracując 
w grupach zintegrowaliśmy się jeszcze bardziej. Na koniec tego 
dnia odwiedzili nas niesamowici goście – Wyrwani z Niewoli. 
Podczas koncertu opowiedzieli nam swoje niezwykłe świadec-
twa.

Trzeciego, niestety ostatniego dnia, po śniadaniu i podsumo-
waniu na auli tego wspaniałego weekendu udaliśmy się ze śpie-
wem na ustach do Katedry Wawelskiej na uroczystą Eucharystię 
pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego z poświę-
ceniem palm. Na koniec powróciliśmy do miejsca noclegu, ze 
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego
ADRES: Radocza, ul. Jagiellońska 2, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 96 93, tel./fax +48 33 873 28 01 * 
KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. porannej pt. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18, 
Niedziele i święta - 7:30, 10, 18 (zimą 17:00) * PROBOSZCZ: ks. Janusz Sołtys * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. 
Henryk Młynarczyk, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350  * ODPUST: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia

smutkiem się pożegnaliśmy i powróciliśmy do naszych domów.
Podczas tegorocznego Forum Młodych zawiązałyśmy nowe 

znajomości i doświadczyłyśmy spotkania z Chrystusem w dru-

gim człowieku. Panowała wspaniała atmosfera i nie możemy 
doczekać się spotkania w przyszłym roku, na XVI Forum Mło-
dych. 

Małgorzata i Klaudia

Wkroczyła cała nasza społecz-
ność szkolna. Inauguracja nowego 
roku szkolnego w Szkole Podsta-
wowej miała szczególny charakter. 
W dniu 1 września, na uroczystym 
spotkaniu gościliśmy p.Wójta Witol-
da Grabowskiego, który przedstawił 
i powitał nową p. Dyrektor Szkoły 
mgr Annę Adamik, życząc jej suk-
cesów na nowym stanowisku pracy, 
a także poinformował zebranych o 
remoncie budynku przeznaczonego 
na przedszkole i przewidywanym 
jego zakończeniu. W naszym gronie 
powitaliśmy najmłodszych - dzieci 

Z nadzieją w nowy rok szkolny
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3 i 4-letnie. rozpoczynające 
swoją edukację w przedszkolu 
oraz nieco starsze -5 i 6-letnie. 
Z wielkim przejęciem, pod tro-
skliwą opieką rodziców, dziel-
nie przekroczyły próg szkoły, 
poznając przygotowane dla nich 
piękne, kolorowe sale, pełne po-
mocy dydaktycznych i zabawek. 
Dzieci i rodzice spotkali się tak-
że z wychowawcami oddziałów 
przedszkolnych.

Z kolei w poniedziałek, 4 
września br. uczniowie wszyst-
kich klas, rodzice, nauczyciele 
i pracownicy szkoły oraz zapro-
szeni goście przybyli do naszej 
szkoły na uroczystą akademię, 
którą poprzedziła Msza św. w 
kościele parafi alnym, odpra-
wiona przez ks. proboszcza 
Janusz Sołtysa i ks. Roberta 
Jończyka. Akademia składała 
się z dwóch części -ofi cjalnej, 
podczas której dzieci. mło-
dzież, nauczyciele i rodzice oraz 
przedstwiciele miejscowych 
organizacji powitali panią Dy-
rektor Annę Adamik kwiatami 
i serdecznymi życzeniami. W 
swoim przemówieniu p. Dy-
rektor nakreśliła wizję szkoły, 
otwierając się na współpracę 
ze środowiskiem, informując 
o wdrażaniu reformy edukacji, 
zachęcając do podejmowania 
nowych wyzwań i inicjatyw. 
W części drugiej wystąpili 

uczniowie z kl. 111. którzy 
pod kierunkiem p. wycho-
wawczyni H. Kozłowskiej 
zaprezentowali piękną i 
mądrą bajkę o potrzebie 
edukacji i roli szkoły w ży-
ciu człowieka. Po akademii 
poszczególne klasy miały 
swoje spotkania z wycho-
wawcami.Z optymizmem i 
nadzieją rozpoczęliśmy rok 
szkolny 2017/2018, życząc 
sobie wzajemnie, by obfi to-
wał w dobro.



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

8 i 15 października 201746 

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

 478 i 15 października 2017

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

Powinna cechować nasze życie. Swym życiem mamy 
świadczyć, jak bardzo Boga kochamy za Jego zbawczą, 
ofiarną miłość ku nam, okazaną nam w śmierci Syna 
Bożego. W czasie kazania odpustowego ks. Lesław Mi-
rek, dyrektor „Księżówki” w Zakopanem przywołał 
słowa Ojca św. Jana Pawła II ze spotkania z wiernymi 
pod krzyżem na Giewoncie, kiedy to Ojciec św. ape-
lował, byśmy bronili krzyża, podejmowali krzyż na co 
dzień i dobrym życiem odpowiadali na miłość Chrystu-
sa. Fragment kazania odpustowego – poniżej. 

Przybyłem z Zakopanego, z Księżówki. Z Zakopanego, gdzie 
20 lat temu św. Jan Paweł II zgromadził setki tysięcy ludzi na uro-
czystej Eucharystii. I nie byli to tylko Górale. Byli to ludzie z całej 
Polski i innych krajów Europy. Było to wielkie zgromadzenie pod 
Krzyżem na Giewoncie... I mówił wtedy Papież: 

« Będą patrzeć na Tego, którego przebili » - te słowa kierują 
nasz wzrok ku krzyżowi świętemu, ku drzewu krzyża, na którym 
zawisło Zbawienie świata. « Nauka bowiem krzyża jak pisze św. 
Paweł - która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą. 
Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. I kiedy kończył się 
wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie 
Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, 
ale wymownym świadkiem na-
szych czasów. Rzec można, iż 
ten jubileuszowy krzyż patrzy w 
stronę Zakopanego i Krakowa, 
i dalej: w kierunku Warszawy 
i Gdańska. Ogarnia cała nasze 
ziemie od Tatr po Bałtyk. Chcieli 
wasi ojcowie, aby Chrystusowy 
krzyż królował w sposób szcze-
gólny na Giewoncie. I tak się też 
stało. 

I mówił dalej Ojciec święty:
Umiłowani Bracia i Siostry, 

nie wstydźcie się krzyża. Staraj-
cie się na co dzień podejmować 
krzyż i odpowiadać na miłość 
Chrystusa. Brońcie krzyża, nie 
pozwólcie, aby Imię Boże było 
obrażane w waszych sercach, w 
życiu społecznym czy rodzin-
nym. Dziękujmy Bożej Opatrz-
ności za to, że krzyż powrócił 
do szkół, urzędów publicznych, 

Miłość krzyża 
szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej 
chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim 
jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech 
przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu 
znalazła swój najgłębszy wyraz.

I chociaż to słowa sprzed 20 lat, jakże są aktualne i dziś. Pa-
miętajmy o tym przesłaniu, które pozostawił św. Jan Paweł II. 
Dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża przypomina, iż uczeń 
Chrystusa ma przyjąć na serio naukę Boskiego Mistrza i podążać 
Jego śladami, by przez krzyż dojść do chwały nieba. Może będzie 
to trudne, jeśli krzyż stanie się jedną z dekoracji albo jakimś 
symbolem, albo zostanie gdzieś w szufl adzie, bo nie pasuje do 
nowoczesnego wystroju mebli... Nasz stosunek do krzyża uka-
zuje również, na ile jesteśmy w stanie wywyższać swoim życiem 
imię naszego Zbawiciela. Nasz stosunek do krzyża przedstawia 
również, na ile nasze świadectwo wiary jest autentyczne w świe-
cie, w którym na co dzień żyjemy, poruszamy się.

W lipcu byłem z moimi kolegami, kapłanami na pielgrzymce 
w Fatimie i kiedy jednego dnia pojechaliśmy do dużego sklepu, 
by kupić tam pamiątki, byłem świadkiem dziwnej rozmowy... 
Żona, zafascynowana różnymi pamiątkami, fi gurami, bierze do 
ręki jedną i mówi do męża: - Piękna ta fi gurka Matki Najświęt-
szej. Kupimy ją... - Ale po co? Jak chcesz, to przyniosę ci z piwni-
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Spytkowice - Parafia św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./fax +48 
33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica Przewóz), 18 * 
PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks. Szymon Wróbel 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Lipowa (80), Miejsce 
(510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)  * ODPUST: I - św. Katarzyny - niedziela po 
25 listopada, II - MB Królowej Świata - 22 sierpnia

cy tę, którą dostaliśmy ostatnio. Tam ją schowałem... 
Jakże smutne to świadectwo niby człowieka wierzącego - bo 

przecież niewierzący by do Fatimy nie przyjechał... 
W dzisiejsze święto rozbudźmy w sobie na nowo miłość do 

krzyża, który nie tylko przypomina nam Chrystusa, ale jest na-
rzędziem łaski Bożej i źródłem duchowego umocnienia. On nie-

sie nam nieskończoną nadzieję na zwycięstwo życia nad śmiercią, 
światła nad ciemnością, przebaczenia nad nienawiścią i przemo-
cą. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby odnieść triumf z 
Chrystusem, którego Bóg Ojciec nad wszystko wywyższył i daro-
wał imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde 
kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych... 

Cdn.

27 września 2017 roku odbyła się 
XXXI Sesja Rady Gminy Spytkowi-
ce. Tym razem Radni spotkali się na 
wyjazdowym spotkaniu - w Muzeum 
Regionalnym w Bachowicach. W 
Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt 
Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz 
Gminy, Skarbnik Gminy, Radny Po-
wiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, 
Kierownicy i Dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, Kierownicy Refe-
ratów, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi wsi, 
a także goście specjalni czyli Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Ru-
dolfa Warzechy Władysława Misiarz 
oraz Wiceprezes Stowarzyszenia 
Stanisława Warzecha. 

Obrady rozpoczęły się uroczy-
stym odczytaniem zaświadczenia o 
wyborze oraz złożeniem ślubowania 

przez Stanisława Tomskiego - nowego 
Radnego Rady Gminy. Zaświadczenie 
odczytała i wręczyła Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowi-
cach Helena Mamoń. Panu Stanisławowi 
Tomskiemu jeszcze raz gratulujemy i 
życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu 
nowej funkcji. W dalszej części obrad 
Wójt Gminy przedstawił informację o re-
alizacji uchwał podjętych na poprzedniej 
Sesji oraz przekazał informację o działal-
ności i funkcjonowaniu Gminy w okresie 
międzysesyjnym. Wójt poinformował 
o spotkaniu z Wojewodą Małopolskim 
dotyczącym najważniejszych kwestii ja-
kie dotyczą Gminy Spytkowice. Ponadto 
przekazał informację, że wnioski złożone 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego 

XXXI Sesja Rady Gminy
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na poprawę jakości powietrza w naszej Gmi-
nie otrzymały pozytywną ocenę i na powyż-
szy cel Gmina otrzyma dofi nansowanie w 
kwocie blisko 2,7 mln złotych. Radni usły-
szeli również o spotkaniu w sprawie realizo-
wanego projektu na przebudowę wiaduktu 
kolejowego na ul. Zamkowej w Spytkowi-
cach, a także o fi nalizacji praz związanych z 
wykonaniem audytu oświetleniowego. 

Kolejnym miłym akcentem Sesji było 
odczytanie i przekazanie przez Panią Prezes 
Stowarzyszenia Ojca Rudolfa Warzechy oraz 
Panią Wiceprezes na ręce Wójta Gminy i 
Przewodniczącego Rady Gminy listu gra-
tulacyjnego wystosowanego przez Prefekta 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. 
Angelo Amato w związku z zakończeniem 
diecezjalnego etapu procesu beatyfi ka-
cyjnego Ojca Rudolfa. Podziękowanie za 
zaangażowanie i pomoc, które przyczyniły 
się do promowania postaci Ojca Rudolfa 
wystosował również Postulator Krakowskiej 
Prowincji Karmelitów Bosych o. Szczepan T. Praśkiewicz. 

W kolejnej części Sesji Wójt Gminy przedstawił informację o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 
roku. Rada Gminy rozpatrzyła projekty uchwał m. in. w sprawie 
udzielenia pomocy fi nansowej Gminie Sierakowice, zniszczonej 
przez nawałnice, które nawiedziły północną część Polski w sierp-
niu bieżącego roku. 

Ilość tematów omawianych w trakcie Sesji była bardzo 
obszerna. Radni podjęli 16 uchwał i jedno stanowisko, a Sesja 
trwała ponad 4 godziny. O szczegółach przeczytacie Państwo w 
posesyjnym protokole. /

www.spytkowice.net.pl

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)

Na ciężką próbę wystawiona jest nasza cierpliwość w przy-
padku ludzi, na których nie możemy polegać, którzy niejeden 
raz nas rozczarowali. Zastanówmy się, jak zareagowalibyśmy w 
sytuacji opisanej w dzisiejszej Ewangelii. Czy wykazalibyśmy aż 
tyle cierpliwości, co gospodarz winnicy? Czy bylibyśmy gotowi 
na taką ofi arę?           

My, często nie licząc się ze sprawiedliwością, działamy z wyra-
chowaniem. Bóg zaś działa z miłości, zawsze sprawiedliwie. Każ-
demu daje szansę. I to właśnie jest źródłem ogromnej nadziei dla 
wszystkich, którzy dopiero późno zwracają się do Boga. Mamy 
w sobie zalążki szlachetnych krzewów, mogących wydać dobre i 
soczyste owoce, wszakże pod kilkoma warunkami: „Czyńcie to, 
czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zoba-
czyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.” (Flp 4,9), mówi 
nam święty Paweł. Co w praktyce to oznacza? Zaangażowanie 
w modlitwę, w rozwój życia duchowego. Jeśli podejmiemy ten 
wysiłek, to nie będziemy chwastami, ale szlachetnymi krzewami, 

które wydają owoce miłe Panu.
Przyjmując chrzest, krocząc ścieżką wiary, pogłębiając wiarę, 

dojrzewamy do tego, byśmy sami mogli stawać się zdrowymi 
owocami wiary. Wybrani przez Boga jesteśmy Jego „owocami z 
ogrodu” wypielęgnowanego i zadbanego. Ale Bóg jest dobrym 
ogrodnikiem, chce, by Jego plony były duże, dlatego – wybierając 
ziemię pod winny ogród – prowadzi swój lud wybrany do ziemi 
obiecanej tak długo, aż kąkole i chwasty odpadną, a zostaną same 
szlachetne krzewy. „Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izra-
ela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.” (Iz 5,7)

Rozważmy, co dzisiejsza Ewangelia – kolejna już o winnicy 
– oznacza dla nas? Pan Bóg założył na ziemi szczególną winnicę. 
Jest nią wspólnota wierzących, kościół Święty wzniesiony przez 
Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Naszą misją jest troszczenie się o 
tę winnicę, o kościół. Ona jest dla nas nie tylko miejscem naszego 
gromadzenia się i spotkań modlitewnych. Jest również miejscem 
naszej odpowiedzialności za każdego członka wspólnoty. Wszy-

Piotr Blachowski

I tylko wino pić
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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

scy ponosimy za siebie nawzajem odpowiedzialność, bo „Bóg 
powierzył człowieka człowiekowi”. Tak jak do każdej pracy, tak i 
do pracy we wspólnocie wierzących, w Winnicy Pańskiej, musi-
my się świadomie przygotować. Musimy, może nawet z trudem, 
odkryć, gdzie możemy się przydać z naszymi umiejętnościami 
i zdolnościami w tym otoczeniu, w którym właśnie jesteśmy, w 
którym postawił nas Pan. Wszyscy jesteśmy zarządcami Jego 
dóbr, które zostały nam powierzone i którymi mamy się dzielić. 
Czyńmy, więc dobro tak długo, jak długo Pan daje na to czas! W 

przypowieści syna gospodarza pochwycono, zabito i wyrzucono 
z winnicy. To Syn Boży został tak właśnie pochwycony, wyrzuco-
ny z winnicy i zabity, ukrzyżowany „poza” murami Jerozolimy. 
I tak wypełniło się Słowo Boże. Jednakże właśnie kamień, który 
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła (Mt21, 42). W tym na-
sza nadzieja, nasza wiara, nasza droga do Królestwa Bożego.

ŚWIĘTA FAUSTYNO – razem z Tobą pragniemy uwielbiać 
Boże Miłosierdzie i błagać a nie dla nas i dla świata całego.

To widzieć dalej, niż to, co zewnętrzne, to prze-
mieniać serce, to patrzeć z wiarą na życie. Matka Boża 
Pocieszenia uczy nas właśnie takiego zrozumienia 
szczęścia, takiego spojrzenia na życie przez wiarę, bo 
pocieszenie nie polega na spełnianiu naszych oczeki-
wań, ale na przyjęciu woli Boga. Mówił o tym w czasie 
odpustu o. Paweł, karmelita z Wadowic. Poniżej ostat-
ni fragment kazania. 

Moi drodzy, Pan Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli szczę-
śliwymi. Bycie chrześcijaninem to znaczy bycie szczęśliwym. 
Ten, kto jest nieszczęśliwy, nie może być dobrym chrześcijani-
nem. Chrześcijaństwo i bycie nieszczęśliwym się wykluczają, 

co nie oznacza, że nie doświadczamy w swoim życiu cierpienia, 
odrzucenia, niezrozumienia, trudności, chorób. Pan Bóg pragnie 
nauczyć nas, że tajemnica Bożego błogosławieństwa przekracza 
nasze ludzkie rozumienie, że tajemnica wiary sięga dalej. Maryja, 
pomimo tych wszystkich trudności i niezrozumienia po ludzku 
spojrzała głębiej, poprzez wiarę. I my, siostry i bracia, jesteśmy 
wezwani przez Pana Boga, aby patrzeć dalej. Aby nie zatrzymy-
wać się tylko na tym, co zewnętrzne. Aby nie zatrzymywać się 
tylko na tym, co jest dla mnie niezrozumiałe, ale aby przez wiarę 
przekraczać to wszystko tak jak Maryja. I na tym polega Boże 
pocieszenie. Boże pocieszenie nie polega na tym, że kiedy modlę 
się „Panie Boże, mój najbliższy umiera”, on nagle ozdrowieje. 
Może się tak zdarzyć, ale rzadko ma to miejsce. Najczęściej ten, 

Być szczęśliwym
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kto śmiertelnie choruje, umiera. ale Boże pocieszenie polega na 
tym, że ja w głębi jestem przekonany, że on wstępuje w życie. 
Boże pocieszenie nie polega na tym, że kiedy jestem biedny, nagle 
zaczną mi się sypać z nieba pieniądze, ponieważ Bóg wysłucha 
moich próśb. Chociaż może się to oczywiście zdarzyć... Ale Bóg 
chce na ogół uczyć mnie, jak w moim ubóstwie otwierać się na 
bogactwo, które pochodzi od Niego. Bogactwo Jego słowa, bo-
gactwo jego obecności. Bogactwo jego miłości. Bogactwo jego 
zbawienia. I ten, kto jest bogaty i ma bardzo dużo pieniędzy, jest 
naprawdę bardzo biedny, bo nie jest w stanie przyjąć Bożej łaski, 
Bożego zbawienia, Bożego przebaczenia, bo on jest już wypełnio-
ny tym, co ma sam z siebie. A ubogi, jeżeli przyjmie to ubóstwo 
w duchu wiary, staje się pustym naczyniem przyjmującym to, co 
Bóg daje, a co dużo bardziej przekracza to, co możemy zdobyć 
tutaj na ziemi.

Siostry i bracia, tym jest właśnie Boże pocieszenie - zrozu-
mieniem, na czym polegają te błogosławieństwa. Błogosławieni 
ubodzy, błogosławieni cisi, błogosławieni prześladowani, błogo-
sławieni wprowadzający pokój. Dla ludzi, którzy nie wierzą, dla 
ludzi, którzy nie mają Boga w swoim sercu, dla ludzi, którzy nie 
poszukują prawdy w Bogu, to się wydaje wszystko śmieszne i głu-
pie... Ale Bóg chce, abyśmy my - wierzący - otworzyli się na dar 
tych błogosławieństw i stali się ludźmi błogosławionymi, to zna-
czy szczęśliwymi, pomimo tego wszystkiego, co nas ogranicza, co 
nas boli, co powoduje cierpienie, trudności, zmagania, pomimo 
tego wszystkiego, czego nie rozumiemy w naszym życiu. Maryja 
uczy nas spoglądać na życie poprzez wiarę, aby głębiej zrozumieć 
jego sens. I jeżeli my nie zrozumiemy tego głębokiego sensu wia-
ry, który przekracza naszą ludzką logikę, to tak naprawdę w jakiś 
sposób zmarnujemy naszą wiarę. Bo chrześcijaństwo nie polega 
na „chodzeniu do kościoła”. Bo chrześcijaństwa nie polega tylko 
na uczestnictwie w Eucharystii. Bo chrześcijaństwo nie polega 

tylko na tym, żeby uczestniczyć w pewnych obrzędach - chrzcie, 
Komunii, ślubie. Ale chrześcijaństwo polega na tym, żeby po-
zwolić Bogu przemienić swoje serce tak, żebym widział to, co 
niewidoczne dla innych. Abym zrozumiał to, co niezrozumiałe 
dla innych. Abym przyjął to, co jest nie do przyjęcia dla innych. 
Abym otworzył się na Boże błogosławieństwo i Boże szczęście - 
trochę inne niż to, o którym wszyscy mówią. 

Moi drodzy, życie z Maryją, zaproszenie Maryi do swojego 
serca poprzez modlitwę, poprzez powierzenie Jej swojego życia 
jest właśnie tą drogą, która otwiera nas na zrozumienie tajemnicy 
bycia błogosławionym. Być może nie zawsze zostaniemy pocie-
szeni tak po ludzku, ale jeżeli z całego serca zwrócimy się za wsta-
wiennictwem Maryi do Boga, jeżeli ze wszystkich sił będziemy 
pragnęli otworzyć się w tajemnicy wiary na to, co Bóg chce nam 
dać, to wówczas ujrzymy wielkie, czasami małe cuda w naszym 
życiu. Ponieważ Bóg ma moc przemieniać nasze życie. 

Maryjo, Matko Pocieszenia, powierzamy Ci dzisiaj swoje ży-
cie! Maryjo Matko Pocieszenia, oddajemy ci dzisiaj wszystko to, z 
czym sobie nie radzimy, co nas boli, nasze niezrozumienia, nasze 
ubóstwo, nasze nałogi, oddajemy ci nasze grzechy, oddajemy ci 
nasze nieporozumienia wśród najbliższych, w małżeństwie. Od-
dajemy Ci to wszystko, czego wstydzimy się w nas samych. Od-
dajemy ci to wszystko, co nas przekracza, co powoduje, że chce 
nam się płakać... Maryjo, w Twoje Niepokalane Serce oddajemy 
to wszystko i prosimy: naucz nas patrzeć przez wiarę na to życie. 
Maryjo, wyproś nam dar wiary tak, abym zrozumiał, na czym 
polega bycie prawdziwie błogosławionym, prawdziwie szczęśli-
wym - człowiekiem wiary, chrześcijaninem, który przyjmuje to, 
co daje mu Pan Bóg, ponieważ patrzy oczyma Boga, a nie oczyma 
człowieka.  
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* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845  * ODPUST: I - św. Jana Kantego - niedziela poprzedzająca lub 
następująca po 20 października, II - MB Królowej - 22 sierpnia
 

Jesienny klimat powoduje, że nasze rozważania biegną ku 
ogrodom, plonom, dożynkom. Nie każdy z nas zna się na pielę-
gnacji upraw, ale każdy z nas zdaje sobie sprawę, że aby otrzymać 
obfi te plony, zdrowe owoce, warzywa, trzeba poświęcić dużo cza-
su i sił na pielęgnację drzew, krzewów i roślin.

Podobnie jest z nami: przyjmując chrzest, krocząc ścieżką 
wiary, pogłębiając wiarę, dojrzewamy do tego, byśmy sami mogli 
stawać się zdrowymi owocami wiary. Wybrani przez Boga jeste-
śmy Jego „owocami z ogrodu” wypielęgnowanego i zadbanego. 
Ale Bóg jest dobrym ogrodnikiem, chce, by Jego plony były duże, 
dlatego – wybierając ziemię pod winny ogród – prowadzi swój 
lud wybrany do ziemi obiecanej tak długo, aż kąkole i chwasty 
odpadną, a zostaną same szlachetne krzewy. „Otóż winnicą Pana 
Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybra-
nym.” (Iz 5,7)

My również mamy w sobie zalążki szlachetnych krzewów, 
mogących wydać dobre i soczyste owoce, wszakże pod kilkoma 
warunkami: „Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, 
co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z 
wami.” (Flp 4,9), mówi nam święty Paweł. Co w praktyce to ozna-
cza? Zaangażowanie w modlitwę, w sferę duchową, wypełnienie 
swego życia myślą o życiu, ale nie tylko doczesnym, lecz również 
tym, do którego zmierzamy. Jeśli podejmiemy ten wysiłek, to nie 
będziemy chwastami, ale szlachetnymi krzewami, które wydają 

Piotr Blachowski

Pamiętajmy o ogrodach
owoce miłe Panu.

Przypowieść z dzisiejszej Ewangelii tylko potwierdza 
wcześniejsze słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza i 
potwierdzone słowami świętego Pawła w Liście do Filipian. 
Gospodarzem winnicy jest Bóg. To On założył na ziemi szcze-
gólną winnicę. Jest nią nie tylko świat stworzony, jest nią przede 
wszystkim człowiek. Są nią ludzie, których Bóg kocha, ale też 
ludzie, od których Bóg znosi wiele, bardzo wiele – nie wiemy 
jednak czy Jego cierpliwość jest bezgraniczna. My, często nie 
licząc się ze sprawiedliwością, działamy z wyrachowaniem. Bóg 
działa z miłości, zawsze sprawiedliwie. Każdemu daje szansę, 
aż do ostatniego momentu, dopóki to możliwe. I to właśnie jest 
źródłem ogromnej nadziei dla wszystkich, którzy dopiero późno 
zwracają się do Boga.

Wcześniej już wspomniałem, że po chrzcie stajemy się winni-
cami, które mają wydać dobre owoce. Dlatego każdy ochrzczony 
powinien przyjąć Jezusa za swego Pana, iść za Nim i żyć jak lato-
rośl wszczepiona w krzew winny, którym jest właśnie Chrystus. 
W przeciwnym razie stanie się odrzuconym kamieniem, ale kto 
z nas chciałby się stoczyć? Nikt z nas przecież nie chciałby usły-
szeć: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, 
który wyda jego owoce.” (Mt 21,43 )

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

Lubimy uczestniczyć w przyjęciach, być częstowanymi 
smakołykami, dobrze się bawić przy dobrej muzyce. Jedynym 
minusem jest to, że przyjęcia mają dwie cechy: po pierwsze nie 
zdarzają się codziennie, po drugie wymagają od nas innego 
zachowania, innego ubrania, innego nastroju. Chociaż czasami 
bywa tak, że mimo zaproszenia, nie zawsze mamy na nie ochotę 
z różnych względów.

Ale każdy z nas powinien mieć określoną hierarchię war-
tości i zachowywać ją w momencie, gdy staje przed wyborem 
pomiędzy różnymi możliwościami i propozycjami, które mu się 
nadarzają, a Bożym zaproszeniem. Przed Bogiem nie musimy się 
krygować, udawać, ponieważ Bóg doskonale nas zna i przed Nim 
nic się nie ukryje. Ale zadbać powinniśmy o nasz odświętny strój, 
którym ma być nasza dusza, nasza wiara, nasza miłość do Boga, 
nasza miłość do bliźniego – nie tylko z rodziny, ale także tego, 
którego znamy jedynie z widzenia. Ów odświętny strój, który 
mamy przyoblec w chwili spotkania z Panem, tworzymy od na-
rodzin aż po śmierć.

Teraz poprzez analogię do przyjęć weselnych, w których 
uczestniczyliśmy lub na które nas nie zaproszono, przypatrzmy 

się, jak Pan Jezus mówi o Sobie, czyniąc to w trzeciej osobie, bo 
taka jest specyfi ka przypowieści. Mówiąc o królu zapraszającym 
na ucztę weselną swego syna, przekazuje nam Prawdę o Króle-
stwie Bożym, Prawdę, którą On sam przyniósł na świat. Królem 
jest Bóg, ucztą – zbawienie, jakie przyniósł człowiekowi Syn 
Boży, sługami zaś są prorocy i apostołowie. Zaproszonymi, któ-
rzy odmawiają przyjścia na ucztę lub źle się obchodzą ze sługami, 
są wszyscy, którzy odrzucają Jezusa. Niczego od nich nie żądano, 
wszystko im zostało dane z dobroci i najwyższej szczodrobli-
wości. Jednak oni nie chcieli z tego skorzystać, bo inne sprawy 
uznali za ważniejsze.

Odrzucając zaproszenie, odrzucili miłość Boga. Podobnie 
do nich zachowuje się człowiek, który jest przekonany, że nie 
potrzebuje zbawienia, człowiek zanurzony w sprawy doczesne, 
który uważa, że czas poświęcony Bogu i życiu wiecznemu to czas 
stracony. Bóg jednak nie przestaje ponawiać swego zaproszenia. 
Kiedy jedni odmawiają, inni zostają zaproszeni na ich miejsce. 
Ale być wezwanym i przyjść na gody, nie oznacza jeszcze osta-
tecznego zbawienia. Trzeba mieć strój weselny, by nie zostać 
wyrzuconym „na zewnątrz w ciemności”. Prawdą jest, że tę 

„szatę” – bardziej wewnętrzną 
niż zewnętrzną – daje sam Bóg, 
Sprawca łaski i wszelkiego dobra 
w duszy ludzkiej, ale każdy za-
proszony musi powiedzieć „tak” 
Panu, musi przyjąć Jego prawo i 
odpowiedzieć w pełni na wyma-
gania życia chrześcijańskiego. 
Czy jest w nas gotowość do 
przyjęcia „stroju weselnego”? Bo 
tak naprawdę, to ta gotowość lub 
„zgrzytanie zębami” zależy od 
każdego osobiście. Rozważając 
z największą pokorą dzisiejsze 
Słowo Boże, bądźmy dobrej 
myśli i przyjmujmy już teraz 
zaproszenie Pana do „Uczty Eu-
charystycznej”.

MATKO RÓŻAŃCOWA 
– dopomóż nam wyzbyć się 
próżnych i złych wymówek i 
spraw, abyśmy często i nabożnie 
uczestniczyli w uczcie, która po-
sila nas wewnętrznie.

Piotr Blachowski

Strój weselny
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny
ADRES: Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 71 88 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
wt., śr., czw. 7.30-8.30; pon., śr., pt., sob. od 17 (zimą od 16) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:
00); Niedziele i święta - 8, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Edward Daleki, E.c. * WIKARIUSZ: ks. ks. Henryk 
Jurczasiak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986 * ODPUST: I - św. Joachima i Anny - niedziela po 26 lipca, 
II - Miłosierdzia Bożego - II niedziela wielkanocna

Pozwólmy Mu kierować naszym życiem. Pozwólmy 
zamieszkać w sercach – apelował w kazaniu odpusto-
wym – ks. Paweł Opala. Powracamy do tego pięknego 
słowa, zamieszczając jego fragment, w którym kazno-
dzieja przytacza wzruszający przykład „dotknięcia ser-
ca” przez Jezusa pewnej osoby o bardzo pogmatwanym 
życiu w młodości. 

Moi drodzy, takich rzeczy, które nas obciążają, jest wiele. 
Dlatego przychodźmy jak najczęściej do tego Stołu Euchary-
stycznego, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem. On tutaj za 
chwilę także będzie; za chwilę znowu dokona się na tym ołtarzu 
największy cud świat. Bo oto Jezus Chrystus przyjdzie pod po-
stacią chleba i wina i przemieni to w Swoje Ciało i w Swoją Krew. 
On nam da siebie i stanie przed nami. Czy jestem gotowy na to, 
aby wpuścić Chrystusa do swojego życia? Czy jestem gotowy na 
to, aby zmienić swoje życie? 

Moi drodzy, czy ktoś poczuł w swoim życiu chociaż raz, że Je-
zus Chrystus dotyka go? Czy poczułeś, że Jezus Chrystus dotyka 
cię swoją ręką, swoją łaską, dotyka twojego serca, abyś się zmie-
nił? Jest taki fi lm - „Bóg w Krakowie”. Cała akcja fi lmu rzeczywi-
ście toczy się w Krakowie. Film składa się z kilku epizodów. Jeden 
z nich ma miejsce na terenie należącym do Sióstr Miłosierdzia w 
Łagiewnikach. Tam, w jednym z ogrodów reżyser ma przeprowa-
dzić wywiad z pewną kobietą, która przed kamerą ma dać świa-
dectwo swojego życia. Świadectwo mówiące właśnie o dotknięciu 
jej serca przez Chrystusa. Ta kobieta, normalnie 
ubrana, siedząc sobie na stołeczku, opowiada o 
tym, jak to była nastoletnią dziewczyną, kiedy 
mając 12-13 lat uciekła po raz pierwszy z domu. 
Po jakimś czasie przyprowadziła ją policja. Ale 
ona po jakimś czasie uciekła ponownie, tym 
razem na dłużej - na 3 miesiące. Ucieka, ale po 
tych 3 miesiącach wraca do domu. Rodzice są 
szczęśliwi, że dziecko wróciło... Ale córka ucieka 
ponownie i tym razem już nie wraca do domu 
rodzinnego... A kiedy się czuje taka wolna, kiedy 
nikt jej nie mówi, co ma robić, zaczyna jej brako-
wać codziennego pożywienia. Zaczynają się więc 
pierwsze kradzieże. Wpada w złe towarzystwo. 
Zaczyna pić alkohol, a potem zażywać narkoty-
ki. A kiedy w pewnym momencie uświadomiła 
sobie, że jest zakochana w chłopaku, postanawia, 
że się mu odda. Ale po jednej wspólnie spędzonej 
nocy on ją zostawił. Wielkie rozczarowanie... 

Po tej tragedii zaczęła się jeszcze bardziej staczać. Do czasu aż 
ponownie, jak się jej wydawało, się zakochała. Nawet była z nim 
przez jakiś czas. W którymś momencie jednak przedawkowali 
narkotyki, przedawkowali alkohol. Jego już nie odratowali; ją 
tak... Kiedy już w miarę doszła do siebie w szpitalu, dowiedzia-
ła się, że jest w ciąży. I zamiast cieszyć się, że sama żyje i może 
przekazać życie drugiemu człowiekowi, że może w ten sposób 
zmienić się, ona dochodzi do wniosku, że dziecko, które jeszcze 
się nie narodziło, a które już jest, to tylko kula u nogi. Powiedzia-
ła wprost: „Nie chcę żyć. Zabijcie mnie i zabijcie moje dziecko!”. 
I znalazł się człowiek, który zabił to nienarodzone dziecko... Jak 
potem wspomina, zamiast poczuć się wolną, poczuła, że sięgnęła 
dna, że jej życie całkowicie popadło w ruinę. Tak było do momen-
tu, gdy ktoś naprawdę podał jej pomocną dłoń.

I w tym momencie ona rozpłakała się. Reżyser powiedział: 
-Nie musi pani już nic mówić; może pani przestać. Ona mówi: 
-”Nie; muszę dokończyć...”. I jest już pokazana jako zakonnica, 
ubrana w habit zakonny. - „Jestem dzisiaj już siostrą zakonną - 
mówi. Mam na imię Urszula. Pomagam także w Domu Małego 
Dziecka, gdzie opiekuję się malutkimi dziećmi, których rodzice 
nie kochają, których rodzice nie chcą. Pozostawiają nowonaro-
dzone dzieci w szpitalu, bo nie chcą mieć nic wspólnego z nimi”. I 
ona się takimi dziećmi opiekuje. Jak powiedziała: -”Mam nadzie-
ję, że może w ten sposób wynagrodzę Panu Bogu, odpokutuję 
też w jakiś sposób to, co robiłam dotychczas, zanim zostałam 
zakonnicą” - że może kiedyś, kiedy stanę przed Chrystusem, to 

Pozwólcie się prowadzić 
Chrystusowi 
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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 

być może zobaczę także obok Chrystusa moje dziecko. Bo kiedy 
pozbawiałam swoje dziecko życia, nie wiedziałam, czy to jest 
chłopiec, czy to jest dziewczynka. Mam nadzieję, że wtedy się do-
wiem. I mam nadzieję, że to dziecko powie: -Ja tobie wybaczam! 
Ja ciebie kocham...”. 

I jeszcze na koniec powiedziała tylko tyle: -”Chciałabym się 
zwrócić do wszystkich -tak do dorosłych, jak i do młodych: Po-

zwólcie się prowadzić Chrystusowi! Nie uciekajcie nigdzie przed 
Chrystusem!”. 

Moi drodzy, to był fi lm. Być może oparty na faktach, a być 
może całkowicie zmyślony... Jedno jest ważne - to ostatnie zda-
nie. -Pozwólcie się prowadzić Chrystusowi! Nie uciekajcie przed 
Chrystusem! 

Cdn.

Czcigodnemu ks. prob. Edwardowi Dalekiemu, z 
okazji imienin życzymy obfitości Bożych darów na 

dalszą drogę posługiwania kapłańskiego. Niech 
dobry Bóg darzy Księdza zdrowiem, światłem, kie-
ruje i umacnia w codziennym trudzie. Niech Matka 

Najświętsza chroni, wspiera i wyprasza błogosła-
wieństwo na dalsze życie. Szczęść Boże.

Parafianie oraz czytelnicy i redakcja Carolusa 

 Bycie dobrym nie polega na byciu uprzej-
mym, tylko na pomaganiu, współczuciu i obda-
rowywaniu innych bez niczego w zamian, a co 
najważniejsze cieszeniu się z tego, że zrobiło się 
coś dobrego dla innych. 

We wrześniu 2017r. w naszej szkole odby-
ła się zbiórka żywności i środków czystości 
dla Kuchni Św. Brata Alberta w Wadowicach 
zorganizowana przez SRU. Dzięki dużemu za-
angażowaniu uczniów udało się zebrać wiele 
produktów, które zostały przekazane do kuchni 
w Wadowicach. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wspomogli zbiórkę. Pamiętajmy o tym, że ,,Po-
magając innym – pomagasz sobie”. 

M. Kwarciak
R. Gierek

www.witce.superszkolna.pl

CHĘTNIE POMAGAMY 
POTRZEBUJĄCYM
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Malowany liść
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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

W piątek 15.09 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli 
się w międzynarodową akcję Sprzątania Świata. Uczniowie klas 
I-III uprzątnęli teren wokół szkoły, boiska szkolnego i ścieżki 
edukacyjnej, a ich starsi koledzy i koleżanki pozbierali śmieci 
wzdłuż głównych ulic wsi Woźniki. Mamy nadzieję,że coroczne 
uczestnictwo młodzieży szkolnej w tej akcji spowoduje wzrost ich 
świadomości ekologicznej i zaowocuje czystym środowiskiem.

www.spwozniki.edupage.org

Sprzątanie Świata 2017
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 
ADRES: Wysoka 190, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 26 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw. 7:30-8:
30 śr., pt., sob. 18:30-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Adam Stawarz, E.c., 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1176 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Górny (Czerna 130), 
Wysoka (1800) * ODPUST: św. Marii Magdaleny - 22 lipca

Czasami, będąc zaproszonymi do kogoś lub do czegoś, długo 
się zastanawiamy, gdyż boimy się związanych z tym zaprosze-
niem wydatków bądź funkcji. Zdarza się, że odrzucamy zapro-
szenie, gdyż zwycięża antypatia lub wręcz niechęć do osoby, 
która owo zaproszenie do nas kieruje.

A dzisiaj właśnie o zaproszeniu na ucztę, na specjalną ucztę, 
mówią nam wszystkie czytania. Izajasz, pod natchnieniem Du-
cha Świętego, przekazuje nam zapowiedź odwiecznej uczty, którą 
przygotowuje dla nas, wierzących w Jednego Boga, nasz Pan na 
końcu czasów. Bo „Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich lu-
dów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, 
z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.” (Iz 25,6). 
Ucztę, na którą zaproszeni jesteśmy wszyscy, którzy spełniamy 
wolę Pańską, wysławiając Jego dobroć oraz Jego Miłość. „Wtedy 
Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego 
ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.” (Iz 25,8).

Wzór możemy czerpać pełnymi garściami ze świętego Pawła, 
który, nawrócony pod Damaszkiem, do tego stopnia przylgnął 
do Chrystusa, że nie straszne dla niego przeciwności losu. Mówi 
nam: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfi tować. Do wszystkich 

Piotr Blachowski

Nie odrzucajmy zaproszenia
w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cier-
pieć, obfi tować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia.”(Flp 4,12-13) To postawa godna naślado-
wania.

Wreszcie ewangeliczna wizja  naszego spotkania z Bogiem na 
końcu naszego żywota. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wspól-
nego biesiadowania na wyżynach niebieskich. Ale to od naszego 
przygotowania, naszego życia tutaj i naszego „ubioru” – czytaj: 
naszej wiary – zależy, czy wejdziemy na ucztę. Bowiem słowa 
króla skierowane do jednego z biesiadników odnoszą się również 
do nas: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselne-
go?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu 
ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało 
wybranych».”(Mt 22,12-14). Samo powołanie do uczestnictwa 
w Kościele CHRYSTUSOWYM nie wystarczy, trzeba być odpo-
wiednio ubranym – w modlitwę, wiarę, miłość,  a przede wszyst-
kim w uczestnictwo w Eucharystii.

Boże, pozwól nam uczestniczyć w niebiańskiej uczcie w łącz-
ności z Tobą, pozwól nam być MOCNYMI w Tobie.
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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 

Abp Marek Jędraszewski odwiedził ośrodek Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze. Spotkał się z 
podopiecznymi placówki, których wielu jest niepełno-
sprawnych lub nieuleczalnie chorych, 
a także z personelem i wolontariu-
szami. - Taki ośrodek Caritas buduje 
lepszy świat w nas i pośród nas - mó-
wił Metropolita Krakowski, podsu-
mowując wizytę w Zatorze. 

Ośrodek Caritas Archidiecezji Kra-
kowskiej w Zatorze obejmuje dom stałe-
go pobytu dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz Zakład Opiekuńczo 
Leczniczy dla osób chorych neurologicznie 
i niepełnosprawnych ruchowo. Katarzyna 
Wiśniewska, psycholog i rzecznik praso-
wy ośrodka Caritas w Zatorze podkreśla, 
że pracownicy starają się zapewnić pod-
opiecznym warunki życia domowego. 
- Opiekunowie nie tylko zajmują się pod-
stawowymi potrzebami podopiecznych, ale 
także słuchają, rozmawiają, starają się też 
dzielić ich troski.

Mieszkańcy domu stałego pobytu 

mają czas wypełniony zajęciami terapeutycznymi, 
w tym plastycznymi, muzycznymi i teatralnymi. 
Wykorzystują umiejętności praktyczne w codzien-
nych zajęciach w pralni, ogrodzie czy w domu. 
- Korzystają z pomocy psychologicznej, mają 
możliwość spotkania się z kapelanem. Codzien-
nie w naszym domu odprawiana jest Msza święta 
- wyjaśnia K. Wiśniewska, podkreślając jednocze-
śnie jak ważnym elementem życia w ośrodku jest 
obecność wolontariuszy - uczniów ze szkół z Za-
tora i okolicy. Wizyta Metropolity Krakowskiego 
Marka Jędraszewskiego w placówce była bardzo 
ważnym i długo wyczekiwanym wydarzeniem. 
- Cieszymy się z obecności arcybiskupa, chcemy po-
kazać życie w naszym domu, podzielić się radościami 
i troskami, których też nie brakuje. Ufamy, że jest to 
znak Opatrzności Boga, i że z tej wizyty wypłynie 
jakieś dobro - mówiła K. Wiśniewska.

Podczas wizyty w ośrodku w Zatorze abp Marek 
Jędraszewski spotkał się z podopiecznymi, personelem i wo-
lontariuszami. Spotkanie z chorymi było bardzo wzruszające i 
poruszyło Arcybiskupa.

Abp Marek Jędraszewski od-
wiedził ośrodek Caritas 
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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

 - Wiele osób w krajach europejskich z powodu swojego 
kalectwa, podeszłego wieku czy słabego zdrowia czuje się zagro-
żonymi. Ten ośrodek pokazuje, co znaczy otoczyć takich ludzi 
miłością. Oni sami czują, i dają temu wyraz, że to jest ich dom. 
Podobnie przeżywają i odczuwają to pracownicy tego ośrodka. 
Chcą być tutaj z tymi, którzy oczekują ich pomocy, a czasem po 
prostu chcą być razem z nimi, wziąć za rękę, uśmiechnąć się. Wlać 
nadzieję - dzielił się swoimi wrażeniami abp Marek Jędraszewski. 
Metropolita krakowski podkreślił, że takie miejsca jak ośrodek 
w Zatorze są szczególnym doświadczeniem tego, jak wielki 
może być człowiek, który widzi w bliźnim, zwłaszcza w tym 
chorym, dotkniętym nieszczęściami, samego Chrystusa. 

- Tutaj sprawdza się Ewangelia w wymiarze trudu i poświęcenia, 
ale także miłości i wdzięczności, i radości, i pokoju serca. Tutaj 
jest miłość w tych najbardziej szlachetnych przejawach, która 
sprawia, że ludzie spotykając tutaj biednych i chorych wracają do 
swoich domów nie zniechęceni, załamani, zmęczeni, ale podbu-
dowani. To jest coś pięknego. Taki ośrodek Caritas, który buduje 
lepszy świat w nas i pośród nas - mówił abp Marek Jędraszewski 
kończąc swoją wizytę w Zatorze.

 Andrzej Stawiarski | Archidiecezja Krakowska
Fot. Adam Bujak | Archidiecezja Krakowska

www.diecezja.pl

W piątek 29 IX br parafia Zebrzydowice uczci-
ła swego patrona – św. Michała Archanioła piękną 
uroczystością odpustową, podkreśloną dodatkowo 
dziękczynieniem za 25 lat kapłaństwa ks. Grzegorza 
Wichra, dyrektora Caritas z Zakrzowa, który prze-
wodniczył w Sumie odpustowej. Kazanie wygłosił ks. 
Mateusz Wójcik. A mówił on o św. Michale w aspek-
cie jego imienia, jego waleczności w obronie naszych 
dusz. I stawiał pytania nam, współczesnym katolikom 
– bardzo konkretne, na które powinniśmy sobie szcze-
rze odpowiedzieć. Poniżej fragment słowa. 

Św. Michał walczy ze złem 
Dostojny Jubilacie, Księże Grzegorzu;
Przewielebny Księże Proboszczu Stanisławie;
Czcigodni Kapłani, drodzy Parafi anie, Goście kochani, Bra-

cia i Siostry!
W Polsce są 222 miejscowości, które swoją nazwę zawdzięcza-

ją św. Michałowi. Ponad 300 kościołów, a w tym także ten wasz 
parafi alny ma go za swojego patrona. Jego wizerunek umieszczo-
no w herbach 11 miast. 47 przysłów związanych jest z jego imie-
niem. A w Biblii czterokrotnie wymienia się jego imię. W Monte 
Gargano we Włoszech z napisem u wejściu do groty: „To jest na 
całym świecie najsłynniejsze miejsce, gdzie 16 razy raczył obja-
wić się śmiertelnym. Tu jest ta święta skała, gdzie stanęły jego 

stopy. Stopy św. Michała”.
A w San Colombo na 

terenie Hiszpanii, gdzie kar-
melitanka bosa S. Filomena w 
gorących modlitwach zapyty-
wała Boga, co należy czynić, 
aby zapewnić większą chwałę 
Kościołowi: Objawił się jej 
wtedy św. Michał Archanioł i 
rzekł trzy razy:

- Rozgłaszaj moją wiel-
kość!

- Głoś wszędzie o mojej 
wielkości!

- Mów wiele o mojej potę-
dze!

Te i tysiące innych historii 
o św. Michale mówią dosyć ja-
sno: coś w tym jest i sprawa ta 
jest warta chociaż jednego ka-
zania. Odpustowego kazania...

Dlatego tutaj, w waszym 
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parafialnym kościele, chciałbym powiedzieć tylko o trzech rze-
czach - żeby nie mówić o wszystkim i o niczym. 

Pierwsza sprawa to sprawa imienia. Michał to imię, które 
znamy z Biblii, Biblii napisanej w jęz. hebrajskim, gdzie polskie 
Michał a hebrajskie Mika-el znaczy: „Któż jak Bóg?” I to jest ta 
pierwsza sprawa – czy my naprawdę wierzymy, że Bóg jest naj-
ważniejszy na świecie? „Któż jak Bóg?”

Czy ty wierzysz, że nawet pieniądze nie są tak ważne jak 
Pan Bóg? Czy ty wierzysz, że nawet zdrowie, o które tak bardzo 
dbamy i troszczymy się, nie jest tak ważne jak Bóg? Czy ludzie 
na świecie wierzą, że lepiej być człowiekiem bezrobotnym niż ta-
kim, który Boga zapomni, żeby innych oszukać? Czy wierzymy w 
to, że „bez Boga ani do proga” a „z Bogiem nawet na krzyż”?

Pierwsza sprawa to sprawa imienia. Mika-el: „Któż jak Bóg? 
Jakie jest miejsce Boga w naszym życiu? 

 Druga sprawa to sprawa walki. W księdze Apokalipsy czy-
tamy, że nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli 
walczyć ze smokiem, czyli diabłem. Szatan przegrał, a dzięki 
temu św. Michał przez wieki kojarzony jest z symbolem walki. 
To on walczy ze złem. Tradycja jest ta żywa nie tylko w obrazach 
ale i literaturze, kiedy bowiem pisze się chrześcijańskie książki o 
szatanie, o satanizmie, o opętaniach, to często na wstępie podana 
jest modlitwa do św. Michała. Bo Michał walczy ze złem.

Kiedy niedawno wracałem z Irlandii, gdzie byłem na kursie 
języka, miałem okazję spotkać się z wieloma Polakami w Dubli-

nie, gdzie są też polskie kościoły, nawet polskie parafie. Oprócz 
wielu pozytywnych doświadczeń, jedno zasmuca bardzo – pra-
wie połowa małżeństw tam się rozpadła. Kochani, nie chcę osą-
dzać, ale kiedy 20 lat temu było to właściwie nie do pomyślenia, 
by młodzi mieszkali razem przed ślubem, to dziś nie powiedzą 
na to nawet słowa. Kiedy już trudno zmuszać dzieci do pójścia do 
Kościoła, rodzice nie powiedzą ani słowa. Księdzu zaś powiedzą, 
„że dają im wolność”. Kiedy nam samym trudniej zabrać nogi, 
by przyjść na majówkę czy różaniec... Kiedy spotkałem około 20 
Polaków mieszkających w jednym wielkim domu, okazało się, że 
tylko czterech chodzi do kościoła, a tylko dwóch co tydzień. Kie-
dy to, co Boże wydaje się takie nudne, diagnoza wydaje się jasna: 
nie ma w naszym życiu walki o Boga.

I to jest właśnie druga sprawa, nad którą warto się zastanowić 
- sprawa walki. O Boga trzeba walczyć, bo wiary w genach nie ma 
i przekonania ani wiary się nie dziedziczy. Może być przekazy-
wana przez rodziców, ale nikt jej nie odziedziczył w genach. 

Pomyślmy na taki zdrowy rozsądek: walczymy o pracę, o 
majątek, ludzie nieraz całe życie przeklinają się o głupie dwa ary 
pola albo o jakąś krowę sąsiada, która przeszła miedzę i znisz-
czyła nasze uprawy. Walczymy o stanowiska. Walczymy nieraz 
o chłopaka lub dziewczynę, dobre studia, nawet o wygląd. Wielu 
walczy ze starością. Czy nie stać nas na walkę o Boga? 

Kochani, warto zapytać, dlaczego dziś ludzie wierzący na 
świecie, katolicy – nawet w takiej Polsce – nie walczą o Boga? 

Cdn.

Ziemia Jana Pawła II 

WYDARZENIA 
*Wadowice:
- Samorządowcy zachwyceni naszym Powiatem. „Będzie-

my ambasadorami Wadowic w Małopolsce”.
Znaczenie zapory w Świnnej Porębie i Muzeum Papieskiego 

dla rozwoju gospodarczego i turystyki w Małopolsce były prze-
wodnimi tematami Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów 
(KPRP) z naszego województwa. Nasi goście byli zachwyceni 

Powiatem Wadowickim.
Piękna polska złota jesień przywitała uczestników KPRP, 

który w czwartek (28.09) zorganizowany został przez Powiat 
Wadowicki.

- Powiat wadowicki to miejsce, w którym każdy turysta 
znajdzie coś dla siebie. Każda gmina ma swoją historię, swoje 
niezwykłe walory kulturowe, religijne, czy przyrodnicze – mówił 
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starosta wadowicki Bartosz Kaliński, który przedstawił gościom 
prezentację na temat naszego powiatu.

Aby odkryć je wszystkie, nasi goście potrzebowaliby mini-
mum tydzień czasu.

- Mieliśmy jednak na to zaledwie jeden dzień, a właściwie 
kilka godzin, bo większość samorządowców przyjechała z da-
leka. Dlatego zdecydowaliśmy się zabrać ich do miejsc, jednych 
z najcenniejszych dla naszego regionu, a zarazem takich, które 
powstały stosunkowo niedawno i wielu naszych gości nie miało 
okazji ich jeszcze zobaczyć – mówi przewodniczący Rady Powia-
tu w Wadowicach Jan Gębala.

Na liście takich miejsc nie mogło oczywiście zabraknąć 
Muzeum Papieskiego, od którego rozpoczęto zwiedzanie. 70-mi-
nutowa „podróż w czasie” od narodzin do kanonizacji św. Jana 
Pawła II wzbudziła wśród naszych gości ogromne wzruszenie. 
Po wyjściu z muzeum przyszedł czas na chwilę modlitwy w 
wadowickiej Bazylice, z której nasi goście udali się nad zaporę 
w Świnnej Porębie. Tam, z udziałem wójta Mucharza Wacława 
Wądolnego oraz wójta Stryszowa Jana Wacławskiego odbyła się 
dyskusja na temat znaczenia zbiornika wodnego dla rozwoju 
gospodarczego i turystyki w naszym województwie, po której 
przyszedł oczywiście czas na zwiedzanie korony zapory.

- Nasi goście byli zachwyceni Ziemią Wadowicką. Zapewnili 
nas, że będą ambasadorami Wadowic w Małopolsce. Trzymamy 
za słowo – wyznaje starosta.

Konwent miał również część roboczą, podczas której prze-
wodniczący przyjęli wspólne stanowisko w sprawie zapory w 
Świnnej Porębie. (źródło: www.powiat.wadowice.pl)

*Kalwaria:- Msza święta w Katedrze Wawelskiej
W związku z Jubileuszem 400-lecia lokacji Kalwarii Ze-

brzydowskiej w ostatnią niedzielę w Katedrze Wawelskiej przy 
Ołtarzu Koronacyjnym odbyła się Uroczysta Msza Święta pod 
przewodnictwem Biskupa Jana Szkodonia. Msza św. wieńczyła 
uroczystości kościelne Jubileuszu lokacji miasta.

W Mszy świętej uczestniczył Burmistrz Miasta Kalwaria 
Zebrzydowska Augustyn Ormanty, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Wilk, radni Rady Miejskiej, Sołtysi i Miesz-
kańcy Kalwarii Zebrzydowskiej.

W sprawowaniu Mszy świętej uczestniczył Ksiądz Prałat 
Zdzisław Sochacki Proboszcz Parafii Archikatedralnej, ks. Le-
sław Kaczmarczyk z kalwaryjskiej parafii pw. św Józefa. Wierni 
modlili się w intencji wszystkich mieszkańców Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, wspominając w modlitwach o założycielach miasta.

Biskup Jan Szkodoń przypomniał o związkach Krakowa z 
Kalwarią Zebrzydowską, poprzez osobę Mikołaja Zebrzydow-
skiego założyciela Kalwarii Zebrzydowskiej i fundatora Sanktu-
arium, którego doczesne szczątki spoczywają na Wawelu.

Na zakończenie wizyty na Wawelu delegacja z Kalwarii Ze-
brzydowskiej złożyła symboliczną wiązankę kwiatów w Kaplicy 
Zebrzydowskich, przy grobie Mikołaja Zebrzydowskiego. (źró-
dło: www.kalwaria-zebrzydowska.pl)

*Gmina Tomice:
- W niedzielę 01.10) przy pięknej słonecznej pogodzie na uli-

cy Topolowej w Radoczy odbył się Jesienny Bieg Wzdłuż rzeki 
Skawy dla mieszkańców gminy Tomice. Do zawodów zgłosiło 
się prawie 80 zawodników. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy 
kategorii wiekowe – klasy IV-V szkoły podstawowe, klasy VI-VII 
szkoły podstawowe, klasy II-III gimnazjum. Dwie pierwsze gru-

py rywalizowały na dystansie jednego kilometra, najstarsi prze-
biegli dystans dwa razy dłuższy.

Każdy uczestnik otrzymał okolicznościową koszulkę, numer 
startowy oraz butelkę wody. Pierwsze „trójki” w poszczególnych 
kategoriach zostały nagrodzone plecakami.

W trakcie zawodów biegacze mogli także rozwiązać quiz do-
tyczący roli rybołówstwa i rybactwa na terenie Doliny Karpia.

- Zakończyła się tegoroczna zbiórka wyrobów zawierających 
azbest.

 Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” z Krakowa z tere-
nu 29 nieruchomości zebrała i przewiozła na składowisko azbe-
stu Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. 65,1 ton (Mg) materiałów 
konstrukcyjnych zawierających azbest – kod odpadu 170605. 
Koszt transportu i unieszkodliwienia został pokryty z budżetu 
Gminy Tomice i wyniósł 18.000,00 zł. Zgodnie z danymi w ciągu 
ośmiu lat realizacji projektu zebrano już blisko 565 ton azbestu z 
883 ton zlokalizowanych w naszej Gminie.

- W piątek (22,09) władze Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej zaprosiły do reprezentacyjnej sali obrad magistratu 
Nowego Sącza samorządowców oraz przedsiębiorców, którzy 
nie szczędzą wysiłków i finansowego wsparcia dla budowy i 
rozwoju futbolu w regionie.

Podczas nowosądeckiej gali medale i dyplomy „Mecenas 
Futbolu Małopolski”, z rąk prezesa Ryszarda Niemca, wicepre-
zesa Zbigniewa Lacha oraz reprezentującej Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski Małgorzaty Gromali (wójt Podegrodzia), 
otrzymał m.in. Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski. Znalazł 
się tym samym wśród 44 mecenasów futbolu w Małopolsce.

- W piątek (29.09) w sali Ośrodka Kultury Gminy Tomice 
odbyły się obrady XXIX sesji Rady Gminy Tomice. Zgodnie z 
porządkiem obrad radni wysłuchali informacji Wójta Gminy 
Tomice Witolda Grabowskiego o funkcjonowaniu Gminy w 
okresie międzysesyjnym oraz rozpatrzyli dziewięć projektów 
uchwał.

Radni stwierdzili, że z dniem 1 września dotychczasowe 
sześcioletnie szkoły podstawowe w Radoczy, Tomicach, Witano-
wicach i w Woźnikach stają się, zgodnie z nowymi przepisami 
prawa oświatowego, ośmioletnimi szkołami podstawowymi. 
Uchwały te jednocześnie stanowią akty założycielskie czterech 
szkół podstawowych.

Rada Gminy dokonała również zmian w funkcjonowaniu 
Żłobka Gminnego. Zgodnie z wprowadzoną zmianą wniosek 
o przyjęcie dziecka do Żłobka będzie można złożyć w każdym 
czasie, w miarę wolnych miejsc. Jednocześnie, na wniosek Wójta 
Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, radni zmniejszyli mie-
sięczną opłatę za pobyt dziecka. Będzie ona teraz wynosiła 350 zł 
za 10 godzinny pobyt dziecka w Żłobku Gminnym.

Radni udzielili również pomocy finansowej w kwocie 3.199,00 
zł w postaci dotacji celowe na dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-
Białej w 2018 roku, dokonali zmian w uchwale budżetowej na rok 
2017 oraz wyrazili zgodę na odpłatne nabycie działek w Radoczy 
z przeznaczeniem pod drogę gminną.

(źródło: www.tomice.pl)

* Gmina Brzeźnica 
- Żłobek w Brzeźnicy – uroczyste otwarcie.
Kolejne zaplanowane działania zostały wykonane. Naj-

pierw sześciodziałowe przedszkole w Brzeźnicy a teraz tak 
ważna dla rodziców i ich pociech instytucja opieki nad dziećmi 
do lat 3 w Gminie Brzeźnica została utworzona.
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- W dniu 27 września 2017 roku dokonano oficjalnego otwar-
cia Żłobka w Brzeźnicy. Na uroczystości tej nie zabrakło ks. 
Adama Lenarta Proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Brzeźnicy, który wraz z diakonem dokonał poświecenia 
żłobka.

Swoją obecnością zaszczycili również Radni, Sołtysi, Dy-
rektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele prasy. Na 
otwarciu nie zabrakła także samych rodziców ze swymi pocie-
chami. Wójt Gminy Bogusław Antos wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Jadwigą Kozioł, ks. Adamem Lenartem Probosz-
czem Parafii oraz Sekretarzem Gminy Barbarą Klęczar dokonali 
uroczystego otwarcia przecinając symboliczną wstęgę.

Przybyli Goście mieli możliwość zwiedzenia żłobka oraz wpi-
sywania się księgi pamiątkowej. Zwiedzający byli zachwyceni.

Wójt Gminy podkreślał, że żłobek jest nowocześnie i kom-
pleksowo wyposażony na miarę XXI wieku. Sale są kolorowe i 
przystosowane do wieku dzieci, a każde dziecko ma zapewnio-
ną swoją bezpieczną przestrzeń. W swoim wystąpieniu Wójt 
poinformował o kolejnej ważnej inwestycji - utworzenie Domu 
Seniora w Marcyporębie, który niebawem zostanie zakończony i 
po otwarciu stanie się bazą do zagospodarowania czasu wolnego 
seniorów.

Żłobek został utworzony w dotychczasowych pomieszcze-
niach przedszkola w Brzeźnicy. Dzięki staraniom Wójta Gminy 
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w ramach resortowe-
go programu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH 
plus” 2017 pozyskano środki na utworzenie i wyposażenie żłobka 
w wysokości 255 920,00 zł.

Całość inwestycji wyniosła 320 923,00 zł. W ramach tych 
środków pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone: 
pomalowano ściany, wymieniono podłogi, zakupiono nowe me-
ble do sal, zaplecza kuchennego, gabinetu dyrektora, szatni. Ku-
piono także różnorodne akcesoria dla dzieci: zabawki, łóżeczka, 
leżaczki, pościele, stoliki i krzesełka, dywany.

Do kuchni zakpiono termos na kółkach do przewożenia po-
siłków a także niezbędne naczynia kuchenne dla dzieci. W tro-
sce również o zdrowie dzieci zakupiono lampy bakteriobójcze. 
Natomiast aby rodzice mogli czuć się spokojnie już niebawem w 
salach będzie funkcjonował monitoring, który zapewni bieżące 
oglądanie na żywo pobytu swojego dziecka w żłobku. Już w 
poniedziałek do żłobka zawita 20 dzieci. Profesjonalnie przygo-
towani opiekunowie zapewnią komfort przeżywania dziecięcych 
emocji, kształtowania pozytywnych nawyków i wszechstronnego 
rozwoju.

Wszystkim maluchom życzymy radości, uśmiechów na co 
dzień i samych wyjątkowych dni spędzonych w naszym żłobku. 
Rodzicom zaś życzymy licznych powodów do satysfakcji z roz-
woju i postępów swoich dzieci oraz dziękujemy za zaufanie jakim 
nas obdarzyliście. (źródło: www.brzeznica.pl)

* Gmina Spytkowice
- XXXI Sesja Rady Gminy
27 września 2017 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy 

Spytkowice. Tym razem Radni spotkali się na wyjazdowym spo-
tkaniu - w Muzeum Regionalnym w Bachowicach. W Sesji brało 
udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz 
Gminy, Skarbnik Gminy, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard 
Mróz, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kie-
rownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi wsi, a także goście 
specjalni czyli Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa 

Warzechy Władysława Misiarz oraz Wiceprezes Stowarzyszenia 
Stanisława Warzecha.

Obrady rozpoczęły się uroczystym odczytaniem zaświad-
czenia o wyborze oraz złożeniem ślubowania przez Stanisława 
Tomskiego - nowego Radnego Rady Gminy. Zaświadczenie od-
czytała i wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
w Spytkowicach Helena Mamoń. Panu Stanisławowi Tomskiemu 
jeszcze raz gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w sprawowa-
niu nowej funkcji. W dalszej części obrad Wójt Gminy przed-
stawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej 
Sesji oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu 
Gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował o spo-
tkaniu z Wojewodą Małopolskim dotyczącym najważniejszych 
kwestii jakie dotyczą Gminy Spytkowice. Ponadto przekazał in-
formację, że wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na poprawę jakości 
powietrza w naszej Gminie otrzymały pozytywną ocenę i na po-
wyższy cel Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 2,7 
mln złotych. Radni usłyszeli również o spotkaniu w sprawie re-
alizowanego projektu na przebudowę wiaduktu kolejowego na ul. 
Zamkowej w Spytkowicach, a także o finalizacji praz związanych 
z wykonaniem audytu oświetleniowego.

Kolejnym miłym akcentem Sesji było odczytanie i przekaza-
nie przez Panią Prezes Stowarzyszenia Ojca Rudolfa Warzechy 
oraz Panią Wiceprezes na ręce Wójta Gminy i Przewodniczą-
cego Rady Gminy listu gratulacyjnego wystosowanego przez 
Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo 
Amato w związku z zakończeniem diecezjalnego etapu procesu 
beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa. Podziękowanie za zaangażowa-
nie i pomoc, które przyczyniły się do promowania postaci Ojca 
Rudolfa wystosował również Postulator Krakowskiej Prowincji 
Karmelitów Bosych o. Szczepan T. Praśkiewicz.

W kolejnej części Sesji Wójt Gminy przedstawił informację o 
przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 
roku. Rada Gminy rozpatrzyła projekty uchwał m. in. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice, zniszczonej 
przez nawałnice, które nawiedziły północną część Polski w sierp-
niu bieżącego roku.

Ilość tematów omawianych w trakcie Sesji była bardzo 
obszerna. Radni podjęli 16 uchwał i jedno stanowisko, a Sesja 
trwała ponad 4 godziny. O szczegółach przeczytacie Państwo w 
posesyjnym protokole.

- Poświęcenie samochodu bojowego dla OSP Półwieś
23 września był niezwykłym dniem dla druhów z OSP Pół-

wieś. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia ich samo-
chodu bojowego. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się w 
kościele parafialnym w Ryczowie, gdzie druhowie, zaproszeni 
goście oraz Mieszkańcy Sołectwa wzięli udział we Mszy Świętej, 
po której poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz tejże parafii - 
ks. Adam Ogiegło. Następnie wszyscy udali się do Półwsi, gdzie 
na placu przy remizie OSP zaplanowano dalszy ciąg uroczystości. 
Ta część rozpoczęła się od odegrania przez Gminną Orkiestrę 
Dętą z Ryczowa hymnu państwowego. Przy dźwiękach hymnu 
na maszt została wciągnięta flaga Polski. Następnie Prezes OSP 
Półwieś druh Paweł Kozioł przedstawił zarys historii jednostki 
wraz z historią jej reaktywacji w 2012 roku. W dalszej części uro-
czystości nastąpiło oficjalne przekazanie kluczy do samochodu 
Naczelnikowi OSP Półwieś druhowi Markowi Mostowikowi, 
który przekazał je kierowcy - druhowi Piotrowi Drożdżowi. 
Aktu przekazania kluczy dokonali Komendant Powiatowy PSP 
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IDŹCIE I GŁOŚCIE
Co niesie tydzień (15 - 21 X) 

w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy Mariusz Kry-
stian oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski.

Lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350 został zaku-
piony w grudniu ubiegłego roku dzięki staraniom Zarządu OSP 
Półwieś na czele z Prezesem druhem Pawłem Kozłem, ale także 

i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice 
oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 
Wydarzenie to było dość symboliczne, ponieważ właśnie wtedy 
na zasłużoną emeryturę odszedł ostatni w naszej gminie samo-
chód bojowy marki Żuk.

(Źródło: http://www.spytkowice.net.pl)

15 października – XXVIII niedziela zwy-
kła 

Uczta niebiańska to nie tylko radość na sposób ziemski, ale 
przede wszyskim odsłonięcie tajemnic, zniszczenie śmierci, od-
jęcie hańby ludu Bożego. 

Czytanie pierwsze z tej niedzieli (Iz 25, 6-10a) przedstawia 
ucztę niebiańską na wzór ucztowania ziemskiego - z doskonałym 
jedzeniem, z wybornymi winami. ale również z radością ducho-
wą, bo Pan odsłoni tajemnice; bo Pan wezwie do życia wiecz-
nego; bo Pan nagrodzi tych, którzy Mu zaufali, wybawi ich od 
wszelkiego zła. Oto Pan, któremu zaufali. Niech radość napełni 
wszystkich. radość z Jego zbawienia. 

Drugie czytanie z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4, 12-14. 
19-20) to słowa św. Pawła, który napisał: Umiem cierpieć biedę i 
umiem obfitować. Do wszystkich warunków jestem zaprawiony: 
i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać nie-
dostatku. Dodaje: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 

Tak apostoł określa swoją drogę. Wszelkie ziemskie zaspo-
kojenia są dla niego drugorzędne. Najważniejsza jest droga za 
Chrystusem - czy to w obfitości, czy w biedzie; czy w mocy, czy 
w słabości. Bo w Nim jest nadzieja, że Bóg zaspokoi wspaniale w 
Chrystusie każdą potrzebę. I temu Bogu niech będzie chwała na 
wieki. 

Natomiast Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 22, 1-14) zawiera 
przypowieść, w której Pan Jezus porównuje królestwo niebieskie 
do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi i zaprosił 
na nią wielu gości, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał kolejne sługi 
z zaproszeniem, lecz ci ich lekceważyli; pochwycili i pozabijali. 
Wtedy król posłał zbrojnych, którzy wytracili zabójców i spalili 
ich miasto. Wtedy rzekł do sług: -Uczta gotowa. Idźcie na rozstaj-
ne drogi i zaproście wszystkich, których spotkacie. Tak sala za-
pełniła się biesiadnikami. Gdy król wszedł, by się im przypatrzeć, 
zauważył jednego człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. 
Zapytał, jak wszedł na ucztę w takim stroju. Ten oniemiał. Wów-
czas król nakazał sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 
na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. 

To porównanie uczty do królestwa niebieskiego jest jak gdyby 
kontynuacją pierwszego czytania o uczcie mesjańskiej. Jednak 
z pewnym rozróżnieniem - bo nie wszyscy zaproszenie chcieli 
przyjść na ucztę - wielu odmówiło, zlekceważyło króla. Drugi, 

bardzo istotny szczegół jest taki, że spośród tych, którzy przy-
szli, jeden nie miał szaty weselnej. Chociaż więc przyszedł, to i 
tak zlekceważył zaszczyt, jaki go spotkał i samego króla. Te dwa 
elementy odnoszą się nie tylko do uczty Mesjańskiej, ale również 
do sądu ostatecznego. 

Powiedział Pan, że wielu jest powołanych, lecz mało wybra-
nych. Bóg nas powołuje, ale to my możemy odpowiedzieć na to 
powołanie godnie albo lekceważąco, z miłością albo z pychą i 
zakłamaniem. 

16 października– Poniedziałek 

Boża Ewangelia jest o Jego Synu pochodzącym według ciała 
z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości, peł-
nym mocy Synem Bożym. 

Pierwsze czytanie pochodzi z Listu do Rzymian (Rz 4, 20-25). 
W Liście tym św. Apostoł Paweł zwraca się do wszystkich przez 
Boga umiłowanych, powołanych świętych, mieszkających w Rzy-
mie. Pragnie im przekazać prawdę o Jezusie Chrystusie, Panu na-
szym, przez którego otrzymaliśmy łaskę dla pozyskiwania pogan 
dla posłuszeństwa w wierze. 

Natomiast Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 11. 29-32) to ostre 
napomnienie Chrystusa dla tych, którzy żądali od Niego znaku. 
Nazwał ich Jezus plemieniem przewrotnym i powiedział, że ża-
den znak nie będzie im dany prócz znaku Jonasza. Takim zna-
kiem był Jonasz dla mieszkańców Niniwy. znakiem nawołującym 
do pokuty i poprawy życia. A Chrystusowe pokonanie śmierci 
czyli Zmartwychwstanie jest znakiem ostatecznym. 

Godni potępienia są ci, którzy nie uznają Chrystusa, nie 
uznają mocy słowa, jakie głosił i mocy znaków, którymi to gło-
szenie dopełniał. 

17 października – Wtorek 
 
Gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i 

nieprawość tych ludzi, którzy przez swą nieprawość nakładają 
prawdzie pęta. 

Pierwsze czytanie z Listu do Rzymian (Rz 5, 12. 15b. 17-19. 
20b-21) jest oskarżeniem pogan o to, że nie poznali Boga przez 
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Jego dzieła. Pisze apostoł, że od stworzenia świata niewidzialne 
przymioty Boga, wiekuista Jego potęga i bóstwo stały się widzial-
ne dla umysłu człowieka przez Jego dzieła. Tak że nie mogą wy-
mówić się oni od winy, bo znikczemnieli w swoich myślach, stali 
się głupi, zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny 
i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwie-
rząt i płazów. Dodaje apostoł, że dlatego Bóg wydał pożądania 
ich serc na łup nieczystości tak, że dopuszczali się bezczeszczenia 
własnych ciał. Miał tu apostoł na myśli przede wszystkim homo-
seksualizm.

Natomiast Ewangelia (Łk 11, 37-41) to opis tego, jak faryzeusz 
zaprosił Jezusa na obiad. A kiedy Jezus zajął miejsce za stołem, 
nie umywszy wpierw rąk, spowodował zdziwienie u faryze-
usza. Wtedy Pan powiedział do niego: Wy, faryzeusze, dbacie 
o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze 
pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca 
zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, 
co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was 
czyste.

 
Czystość serca nie zależy od zewnętrznych działań, ale od 

umiłowania prawdy, dobra i oddania w sercu czci Bogu.
 
18 października – Środa - św. świętego Łu-

kasza Ewangelisty

Wiele trudności w swoim apostolstwie miał św. Paweł. Dla-
tego też pisze do Tymoteusza, aby przyszedł mu z pomocą. 

Pierwsze czytanie jest z Listu św. Pawła Apsotoła do Tymo-
teusza (2 Tm 4, 9-17a). Prosi w nim, aby przyprowadził ze sobą 
Marka, bo tylko Łukasz został przy nim. Prosi też w innych spra-
wach, ostrzegając przed tymi, którzy występowali przeciw Ewan-
gelii, w której obronie Paweł stanął opuszczony przez wszystkich. 
Ale Pan go wzmocnił, by przez niego dopełniło się głoszenie 
Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. 

Natomiast Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 10, 1-9) to rozesła-
nie 72 uczniów, których Chrystus wysłał przed sobą do miast i 
miejscowości, gdzie sam zamierzał przyjść. Powiedział do nich: 
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, 
oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa 
ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Z pozdrowieniem „Pokój temu domowi!” mieli uczniowie 
Jezusa rozpoczynać swoją misję. Ten pokój albo spoczął na 
mieszkańcach, albo powrócił od nich, jeżeli mieszkańcy nie byli 
go godni. 

19 października – Czwartek
 
Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę w Jezusa 

Chrystusa. Darmo. Z Jego łaski. Przez odkupienie, które jest w 
Chrystusie Jezusie. 

 
W pierwszym czytaniu (Rz 3, 21-29) apostoł pisze: Bóg Chry-

stusa ustanowił narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego 
krwi. Bóg pokazał, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia 
każdego, który wierzy w Jezusa. Zatem nie ma żadnej podstawy 
do chlubienia się. Bo człowiek nie jest usprawiedliwiony przez 
żadne prawo, także przez prawo uczynków, ale jedynie przez pra-

wo wiary. Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, nieza-
leżnie od pełnienia nakazów Starego Prawa. Bo Bóg jest Bogiem 
nie tylko Żydów, ale również i pogan. 

Natomiast Ewangelia (Łk 11, 47-54) zawiera groźne słowa 
wypowiedziane przez Pana Jezusa pod adresem faryzeuszy i 
uczonych w prawie. Ta Ewangelia nawiązuje do pierwszego czy-
tania, bo słowa „biada!” kieruje Chrystus przeciwko tym, którzy 
byli Jego nieprzyjaciółmi i nie wierzyli w Niego. Powiedział 
Chrystus: 

Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi 
ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytaku-
jecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy 
im wznosicie grobowce.Powiedział też: 

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze pozna-
nia; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść 
chcieli. 

 
Mądrość Boża posłała proroków i apostołów na świat, 

którzy byli zabijani i prześladowani. Stało się tak, aby na tym 
plemieniu niewiernym pomszczona była krew wszystkich pro-
roków przelana od stworzenia świata - od krwi Abla aż do krwi 
proroka Zachariasza. 

 20 października - Piątek - uroczystość 
świętego Jana Kantego, prezbitera, patrona 
archidiecezji krakowskiej 

Miłość i jałmużna względem biednych gładzi grzechy. Dla-
tego od ubogiego nie odwracaj swej twarzy. 

Czytanie pierwsze z Księgi Syracydesa (Syr 3,30- 4.10) to 
upomnienie, by biedakowi nie odmawiać rzeczy niezbędnych do 
życia, nie dręczyć duszy głodnego, nie pobudzać do gniewu czło-
wieka w jego niedostatku, żebrzącego w strapieniu nie odpychać i 
nie dawać człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. 

Wyrwij krzywdzącego z ręki krzywdziciela, a gdy sądzić bę-
dziesz, nie bądź małoduszny. Bądź ojcem dla sierot, a staniesz się 
synem Najwyższego. 

Jeszcze wyżej poprzeczkę zawiesza Ewangelia (Łk 6, 27-38). 
Jezus w niej powiedział do uczniów: Miłujcie waszych nieprzy-
jaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie 
tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was 
oczerniają. Gdy ktoś cię uderzy w policzek, nadstaw mu drugi. 
Jeśli kto bierze płaszcz twój, nie broń mu i szaty. Każdemu daj, 
kto cię prosi i nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze 
twoje. Tak czyniąc, będziecie synami najwyższego i wasza nagro-
da będzie wielka. Bo On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 
Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny.

W podobnym tonie jest drugie czytanie (Jk 2,14-17), w któ-
rym Jakub Apostoł mówi, że wiara bez uczynków jest sama w 
sobie martwa. Dla przykładu, jeżeli brat lub siostra nie mają 
odzienia czy brak im chleba, a ktoś powie: -Idźcie w pokoju; na-
jedzcie się do syta...” - czy to na coś im się przyda? 

 
 Nie sądźcie, nie potępiajcie, lecz odpuszczajcie. Dawajcie, 

a będzie wam dane. odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką 
wy mierzycie. 

21 października – Sobota 

Abraham jest wzorem wiary chrześcijan, bo dziedzictwo 
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niebieskie zależy od wiary, by było z łaski, a nie tylko dla opie-
rających się na Prawie, ale i dla wszystkich, którzy mają wiarę 
Abrahama. 

 W czytaniu pierwszym z Listu do Rzymian (Rz 4, 13.16-18) 
św. apostoł pisze, że Abraham jest nazwany ojcem wszystkich 
wierzących. Jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu na-
rodów» – przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, 
który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. 
A uwierzył wbrew nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. 
Zgodnie z tym, co było powiedziane: „Takie będzie twoje po-
tomstwo”.

Natomiast w Ewangelii (Łk 12, 8-12) Jezus mówi o wierności. 
Powiedział do uczniów: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, 

do tego przyznam się i Ja wobec aniołów Bożych. A kto się Mnie 
wyprze wobec ludzi, tego i Ja się wyprę wobec aniołów Bożych. 
Jednocześnie dodał Chrystus, że wszystko zostanie przebaczo-
ne ludziom, nawet słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, ale 
temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie prze-
baczone. I dodał, że znakiem wiary będzie to, aby zaufać Bogu w 
utrapieniach i prześladowaniach. Nie obmyślać, nie zamartwiać 
się, bo w chwili sądu ludzkiego Duch Święty nauczy, co mówić 
należy w godzinie próby. 

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa, bo On to im przy-
rzekł. Przyrzekł, że nie zostawi ich sierotami, ale będzie z nimi 
aż do skończenia świata.

Pani gospodyni – Nie rozumiem dlaczego w dzisiejszej w 
przypowieści Pana Jezusa o Królestwie niebieskim, zaproszeni 
przez króla na ucztę weselną syna, dostojni goście odmówili, 
zlekceważyli zaproszenie, przecież to był zaszczyt. Co za preten-
sje mieli do swojego króla, czyli w rzeczywistości do Boga. 

Ks. wikariusz – Ciekawe dlaczego pani akurat o to pyta, bo tu 
wydaje się być ważniejsze to, co król uczynił na tę odmowę, i na 
znieważenie i morderstwo posłańców. Chociaż to, o co pani pyta, 
też jest ważne, bo normalnie na takie zaproszenie weselne nikt o 
zdrowych zmysłach nie odmawia królowi. Rodzi się tu pytanie 
czy oni odmówili ze względu na króla ojca, czy też ze względu na 
syna królewskiego. Bardziej wydaje się pewna wersja, że ze wzglę-
du na obu, czyli ze względu na ojca i syna. Ale jaki był powód tej 
odmowy i tu raczej najpewniejszym powodem była nienawiść. 
Nienawidzili króla ojca i królewskiego syna i ta nienawiść była 
bardzo mocna, przecież wiedzieli co ryzykują, że król im tego 
nie daruje i w jakiś sposób im się odpłaci. Nie zważali na to, bo 
nienawiść zaślepiła im zdrowy rozsądek. Myślę, pani Mario, że to 
było dobre pytanie, ale odpowiedzi nie będą takie łatwe.

Ks. proboszcz – Rzeczywiście to jest trudne pytanie, ale suge-
ruje ono pewne złe zjawiska w tym królestwie, bo zaproszeni nie 
tylko że zlekceważyli posłańców, ale ich pochwycili i pozabijali. 
Przecież w tym królestwie musiało się bardzo źle dziać i to nie 
ze względu na króla, ale źle się działo z poddanymi. Nie słuchali 
króla i się go nie bali i to było powszechne czyli wszyscy którzy 
znaczyli coś w tym królestwie, byli przeciwko królowi i to był 
opór zorganizowany, mieli jakby własne osobne królestwo i nie 
byli zainteresowani sprawami państwa. Jest w tej przypowieści że 
zlekceważyli zaproszenie i poszli do swoich zajęć, do kupiectwa, 
czy na swoje pole. Można powiedzieć, że nie łączył ich żaden 
„patriotyzm” nie byli żadną społecznością, ale luźnym zlepkiem, 
żyjącym własnymi sprawami.

Ks. emeryt - Ważne są tu słowa, jakie król powiedział do-
wiedziawszy się o odmowie na zaproszenie na ucztę. Powiedział  
„Uczta wprawdzie gotowa, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie 
więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich których 
spotkacie”. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich któ-
rych spotkali : złych i dobrych. I sala napełniła się biesiadnikami. 
Zwróćmy uwagę na zestawienie słów: król powiedział o tych, 
co nie przyszli na ucztę że nie byli godni być na tej uczcie. więc 
zaproszono wszystkich spotkanych złych i dobrych. Tak więc z 
tekstu wynika że nawet ci źli co przyszli na ucztę, byli lepsi od 
tych, co nie przyszli na uczę. Pomimo tego, że byli źli, to jednak 
byli godni tej uczty, pomimo tego, że byli źli, to jednak jeszcze 
nadawali się do poprawy. Natomiast tamci, którzy odmówili już 
do poprawy się nie nadawali. Można przypuszczać że król spo-
dziewał się takiej reakcji tych, których zaprosił i zrobił jakby test, 
aby przesiać godnych od niegodnych i oczyścić swoje królestwo.

Ks. infułat – Jeszcze tu jest jeden problem, mianowicie kiedy 
król wszedł na ucztę, aby przypatrzyć się biesiadnikom, zauważył 
tam człowieka nie ubranego w strój weselny i rzekł do niego: Jak-
że tu wszedłeś nie mając stroju weselnego. Lecz on oniemiał i król 
kazał mu związać ręce i nogi i wyrzucić na zewnątrz w ciemności. 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest jakby trzeci rodzaj 
tego społeczeństwa, który wprawdzie nie odmówił zaproszenia, 
ale nie przestrzegał reguł, obowiązujących takiemu spotkaniu 
i przez to też zaliczył się do „niegodnych”. Ta uczta to alegoria 
uczty niebiańskiej, którą już tu na ziemi antycypuje Kościół. To 
Pan uczty Bóg Ojciec zaprasza na ucztę Syna Bożego, którego 
Kościół jest Oblubienicą. Zaprasza tylko godnych, ale według 
Jego Chrystusowego Serca, według Bożej miary. Poza tą ucztą 
jest tylko płacz i zgrzytanie zębów. 

Ks. H. Młynarczyk

Uczta weselna


