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3 i 10 grudnia 2017
1. i 2. Niedziela Adwentu

1. czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7)
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił
Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię od-
wieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich 
dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? 
odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dzie-
dzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił – przed Tobą zatrzęsłyby się 
góry.
Zstąpiłeś: przed Tobą zatrzęsły się góry. ani ucho nie słyszało, ani 
oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co 
w nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie 
pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach.
Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie od daw-
na i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie 
nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy 
zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher.
Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić 
Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc 
naszej winy. a jednak, Panie, Ty jesteś naszym ojcem. My jesteśmy 
gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

2. czytanie (1 Kor 1, 3-9)
Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa
Łaska wam i pokój od Boga ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! 
Bogu mojemu Dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystu-
sie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: 
we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe 
utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, ocze-
kując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie 
umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa.
Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem 
swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Ewangelia (Mk 13, 33-37)
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo 
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. 
zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czu-
wał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora 
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzia-
nie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do 
wszystkich mówię: Czuwajcie!»
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DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ
Co niesie tydzień (3– 9 XI) 

3 grudnia – I Niedziela Adwentu

Pan jest naszym pokojem. On rozjemcą między 
ludźmi i narodami. Postępujmy zatem w światłości 
Pana. 

Pierwsza niedziela tegorocznego Adwentu to słowa niosące 
nadzieję (Iz 2, 1-5). Pisze prorok, że przy końcu czasów góra świą-
tyni Pana stanie mocno ponad wszystkich i wszystkie narody do 
niej przybędą, aby szukać pokoju, bo On tylko może być rozjemca 
między ludźmi, On może wydać sprawiedliwy wyrok na narody 
i sprawić, aby przekuto miecze na lemiesze, włócznie na sierpy i 
naród przeciw narodowi nie podniósł miecza. 

Natomiast drugie czytanie z Listu do Rzymian (13, 11-14) to 
nawoływanie św. Pawła Apostoła byśmy powstali już ze snu, bo 
bliskie jest nasze zbawienie. Byśmy zauważyli, że noc przeszła, 
przybliżył się dzień, więc trzeba się przyoblec w Bożą zbroję świa-
tła; by żyć nie w hulankach, pijatyce, rozpuście, kłótni i zazdrości, 
ale przyoblec się w Pana - Jezusa Chrystusa, nie troszcząc się 
zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. 

Z kolei Ewangelia (Mt 24, 37-44) to przypomnienie potopu. 
Przypomnienie z ostrzeżeniem. Powiedział Chrystus: - Jak było 
za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jedni 
pili, żenili się, za mąż wydawały, a zanim się spostrzegli, przy-
szedł potop. Tak będzie również, kiedy Chrystus przyjdzie na sąd. 
trzeba zatem czuwać, bo nie wiemy kiedy Pan przyjdzie. Czuwać 
i być gotowym, bo w chwili, której się nie domyślamy, Chrystus 
przyjdzie na sąd. 

 
Nieustanne musi być nasze czuwanie. To znaczy 

- czuwanie duszy, która ma upodobanie w dobrym, w 
sprawiedliwości i miłości. Duszy, która szuka pokoju 
w imię Chrystusa. 

4 grudnia – Poniedziałek 

Ze względu na braci moich będę wołał: Pokój z 
Tobą! Ze względu na dom Pana Boga naszego, modlę 
się o dobro dla ciebie. 

Pierwsze czytanie z poniedziałku to słowa proroka Izajasza (Iz 
4, 2-6) dające nadzieję dla tych, którzy nazwani są „odroślą Pana”, 
ozdobą i chwałą, krasą dla ocalałych z Izraela. Bo Pan spocznie 
na tych, którzy będą na Syjonie w dzień, jako obłok dymu, a w 
nocy jak olśniewający płomień ognia. On będzie dla nich osłoną 
nad namiotem. Natomiast Ewangelia ze św. Mateusza (Mt 8, 5-11) 
to opis uzdrowienia sługi setnika. Prosił o to setnik Jezusa. Po-
wiedział Chrystus: -Przyjdę i uzdrowię go... Odpowiedział na to 
setnik: -Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale 
powiedz tylko słowo, a sługa mój odzyska zdrowie... 

Gdy Chrystus to usłyszał, zdziwił się i rzekł: Zaprawdę powia-
dam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary! 

Jakże wielu jest tych ze Wschodu i z Zachodu, z 
różnych krajów i języków, którzy powtarzają za set-
nikiem: -Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do 
mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona 
dusza moja!

 

5 grudnia – Wtorek 

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera 
z koźlęciem razem leżeć będą. Cielę i lew paść się będą 
społem. 

To są słowa z Księgi Proroka Izajasza (Iz 11,9-10), w którym 
jest mowa, że na Chrystusie spocznie Duch Pański - Duch mą-
drości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy i bojaźni Bożej. Chrystus 
rozsądzi biednych sprawiedliwie, w pokornym kraju wyda słusz-
ny wyrok. Rózgą swych ust uderzy gwałtownika, tchnieniem 
swoich warg uśmierci bezbożnego, sprawiedliwość będzie mu 
pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy rów-
nież nastąpi pokój powszechny, który jest zobrazowany pokojem 
w całym stworzeniu. Bo zła już czynić nie będą, ani zgubnie dzia-
łać i kraj napełni się znajomością prawa. 

O tym zaś, kto będzie miał udział w tym królestwie pokoju 
Jezusa Chrystusa, mówi Ewangelia (Łk 10, 21-24). Jezus rozrado-
wał się w Duchu Świętym i rzekł: -Wysławiam Cię Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
Tak więc to królestwo pokoju dostępne jest tylko tym, którzy w 
prostocie serca, doznają szczególnej łaski. Syn im objawi, kim jest 
Ojciec. 

Szczęśliwe te oczy, które widziały dzieła Pańskie, 
ale również szczęśliwi ci, którzy przez wiarę są wybra-
nymi świadkami Bożych działań.  

6 grudnia – Środa 

Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, Pan, w którym 
złożyliśmy naszą ufność. cieszmy się i radujmy z Jego 
zbawienia. 

O tym Panu - o Bogu miłości i przebaczenia - mówi pierwsze 
czytanie z Izajasza (Iz 25, 6-10a). Pisze prorok, że Pan zastępów 
przygotuje dla wszystkich ludów na górze świętej ucztę z tłuste-
go mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z 
najwyborniejszych win, raz na zawsze zniszczy śmierć, otrze łzę 
z każdego oblicza, odejmie hańbę ze swego ludu. Bo ręka Pana 



3 i 10 grudnia 20174  53 i 10 grudnia 2017

spocznie na świętej górze.
Ta zapowiedź o uczcie mesjańskiej ma już pewne realne 

zobrazowanie w wydarzeniu, o którym pisze Ewangelia (Mt 15, 
29-37) o cudownym rozmnożeniu chleba. Nad Jezioro Galilejskie 
przyszły wielkie tłumy i szukali uzdrowienia, słuchali Jego nauki. 
Trwali przy Nim przez 3 dni, nie mając co jeść. Zapytał wtedy 
Chrystus apostołów, ile mają chlebów. Odrzekli Mu: siedem i 
parę rybek. Polecił ludziom usiąść na ziemi, odmówił błogosła-
wieństwo nad tym pożywieniem i rozdał tłumom. Wszyscy jedli 
do sytości i pozostały jeszcze ułomki - 7 koszów. To wydarzenie 
jest zapowiedzią uczty Mesjańskiej. 

Dopełnieniem tej zapowiedzi jest cud Eucharystii, 
w którym Chrystus daje siebie samego, swoje Ciało i 
swoją Krew na pożywienie dla tych, którzy wierzą w 
Niego i którzy oczekują dopełnienia prawdziwej uczty 
Mesjańskiej w niebie, człowieka z Bogiem. 

7 grudnia – Czwartek 

Tylko naród sprawiedliwy, dochowujący wierności 
wejdzie do królestwa Bożego. 

O tym pisze w pierwszym czytaniu Izajasz (Iz 26, 1-6). Pisze 
prorok o dniu pojednania, dniu radości, bo dla wszystkich spra-
wiedliwych otworzą się bramy dla tych którzy złożyli w Panu 
nadzieję na zawsze. Dla nich stał się Pan wiekuistą skałą. Poniżył 
przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne i 
sprawił, że w proch runęło. Podeptały je nogi biednych i stopy 
ubogich. 

Dopełnieniem tych Mesjańskich myśli jest Ewangelia (Mt 
7, 21. 24-27). W tym urywku Ewangelii Jezus zrobił podział na 
tych, którzy są godni zbawienia i na tych, którzy nie są godni. 
Powiedział: Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do 
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, 
który jest w niebie.

I porównał Chrystus tych słuchających słów Bożych z czło-
wiekiem, który zbudował swój dom na skale. Nie zaszkodziły 
mu deszcze, potoki i wichry. Natomiast każdy, kto słucha słów 
pochodzących od Boga, ale nie wypełnia ich, jest porównany z 
człowiekiem nierozsądnym, który zbudował swój dom na piasku, 
a gdy spadł deszcz, wezbrały potoki i zerwały się wichry, ten dom 
runął. 

Nasze życie, nasze zbawienie musi mieć mocny 
fundament. Takim fundamentem jest budowanie ży-
cia na skale Bożych przykazań i Bożego upodobania. 
Powierzchowna służba nie zbawi człowieka. 

8 grudnia – Piątek - Niepokalane Poczęcie 
Najświętszej Maryi Panny

Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy zwyciężył 
śmierć, piekło i szatana

Pierwsze czytanie jest z księgi Rodzaju (Rdz 3, 9-15) i mówi 
o tym, jak pierwsi rodzice popełnili grzech pierworodny - zjedli 
owoc z drzewa zakazanego. Skutkiem tego nieposłuszeństwa było 

wypędzenie ich z raju i utrata pierwotnej niewinności. Wyrok, 
jaki Bóg wydał względem Ewy i węża, był następujący: -Powie-
dział Bóg do węża (szat rana): - Ponieważ to uczyniłeś, bądź 
przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na 
brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie 
dni twego istnienia. I dodał: -Wprowadzam nieprzyjaźń między 
ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje, a potomstwo jej. 
Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pietę. Ta zapowiedź, 
że potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża czyli diabła spraw-
dziło się na Najświętszej Dziewicy, której Niepokalane Poczęcie 
obchodzimy właśnie 8 grudnia. Tym, który zgładzi węża, jest 
Chrystus. 

Niepokalane Poczęcie jest opisane w Ewangelii (Łk.1. 26-38). 
Stało się to przez posłannictwo Anioła Gabriela, który zjawił się w 
Galilei w Nazarecie przed Dziewicą imieniem Maryja, która była 
poślubiona Józefowi. Powiedział do Niej: „Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiasta-
mi”. I dodał: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Bę-
dzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg 
da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. To z Ducha 
Świętego począł się Chrystus w łonie Maryi. Jest On nazwany 
również drugim Adamem, który zniweczył grzech pierwszego 
Adama; zwyciężył śmierć, piekło i szatana.

Natomiast św. Apostoł Paweł w drugim czytaniu (Ef 1, 3-6. 
11-12) błogosławi Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa za 
to, że napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na 
wyżynach niebieskich w Chrystusie, bo w Nim wybrał nas przed 
założeniem świata, byśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem. Przeznaczył dla siebie jako przebranych synów przez 
Jezusa Chrystusa. 

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem 
świata po to, byśmy istnieli ku chwale jego majestatu 
- my, którzy już wcześniej nadzieję złożyliśmy w Chry-
stusie. 

9 grudnia – Sobota 

Bóg zlituje się nad swoim ludem. Choćby mu dał 
chleb ucisku i wodę utrapienia, już nie odstąpi, lecz 
będzie pilnował dróg swojego ludu. 

Czytanie pierwsze (Iz 30, 19-21. 23-26) to zapowiedź zlito-
wania się Boga świętego Izraela nad swoim ludem. On użyczy 
deszczu na zboże, urodzaju gleby, pomnoży trzody i dobrobyt. 
Wówczas światło księżyca będzie jak światło słońca, a Pan opa-
trzy rany swego ludu, uleczy sińce po razach. 

O tym samym mówi Ewangelia (Mt 9, 35-10, 1.5.6-8), opisując 
jak Jezus obchodził miasta i wioski, nauczał w synagogach, głosił 
Ewangelię, leczył choroby i wszystkie słabości, litował się nad tłu-
mem, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. i 
mówił: -Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo. Nie tylko mówił, ale powołał uczniów. Wybrał dwunastu i 
dał im następujące wskazania:

Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i gło-
ście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie 
złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.  
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PRZY STOLE  NA  PLEBANII 
Pani gospodyni – Dzisiejsza Ewangelia jest o potopie, że 

zginęli wszyscy ludzie oprócz tych, którzy znajdowali się w Arce 
Noego, oraz wszystkie zwierzęta. Nie bardzo rozumiem dlaczego 
taka powszechna kara, dlaczego zginęły zwierzęta a ocalały ryby. 
A w ogóle to byłoby więcej różnych pytań dotyczących tego po-
topu!

Ks. wikariusz – Pani Mario, wiadomo że o potopie można 
pytać bardzo wiele i nie mieć satysfakcjonującej odpowiedzi, 
ponieważ na to wszystko składają się rzeczywistości materialne 
i duchowe. Ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, co 
powiedział Pan Jezus o Ojcu niebieskim, że słońce Jego wschodzi 
nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych, więc tu jest nie tylko motyw kary Bożej, ale 
i współodpowiedzialności ludzkiej. Warto tu przypomnieć słowa 
Pana Jezusa na wiadomość, że zawaliła się w Siloam wieża na 18 
ludzi i zabiła ich. A Pan Jezus powiedział, że ci, co zginęli nie byli 
gorsi od innych mieszkańców Jerozolimy, że ich to spotkało, ale 
dodał : „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” Tak 
więc, ta kara Bożego potopu dotknęła także i tych, którzy nie byli 
tak do końca źli, ale zlekceważyli ostrzeżenia Noego. 

Ks. proboszcz – Myślę, że można to tak ująć i dlatego tak od-
bieramy wielkie kataklizmy, które się zdarzają i dotykają równo 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych, winnych i niewinnych. Ale 
ważne są słowa Pana Jezusa skierowane do uczonych w Piśmie i 
Faryzeuszy, że winą ich jest to, że nie rozpoznali znaków czasu, 
czyli przyjścia Syna Bożego. Te znaki czasu są także i współcze-
śnie i w każdym czasie. Dla przykładu – gdyby narody lepiej 
przestrzegały sprawiedliwości społecznej, nie narodził by się ko-
munizm, gdyby bardziej szanowano prawa Boże i prawa człowie-
ka, nie narodził by się hitleryzm i stalinizm. Aktualnie te znaki 
czasu są i wołają o przestrzeganie ważnych reguł i wzajemnego 
międzyludzkiego szacunku, bo „siekiera do korzeni drzew jest 
już przyłożona i każde drzewo, które nie przynosi owocu, będzie 

Tak jak za dni swojego życia, tak i teraz - przez Ko-
ściół - Chrystus pociesza, okazuje litość i miłosierdzie, 
wysyła swoich apostołów, aby głosili Jego królestwo, 

uzdrawiali chorych, wskrzeszali, oczyszczali. Bo dar-
mo otrzymaliśmy i darmo mamy dawać Boże dary 
ludziom. 

Ks. H. Mlynarczyk

wycięte i w ogień wrzucone. 

Ks. emeryt - Idea potopu jest niemal powszechna w całym 
świecie. Miała ona również ogromny wpływ na kulturę europej-
ska. A samo wydarzenie aż do połowy XIX w. uważane było w 
nauce za fakt historyczny. Do tego stopnia, że odkryte szczątki 
zwierząt kopalnych nazywano przedpotopowymi, zaś historię 
naturalną ziemi dzielono na okres przedpotopowy i po-potopo-
wy. Dopiero dalsze odkrycia w naukach przyrodniczych wyka-
zały nieprawdopodobieństwo potopu o rozmiarach opisanych w 
Biblii, bo w czasach istnienia ludzkości jest na to zbyt mała ilość 
wody w atmosferze i w lodowcach. Ale nadal istnieją zwolennicy 
interpretacji potopu jako zjawiska przyrodniczego, globalnego. 
Prawdopodobnie punktem wyjścia o potopie mogły być olbrzy-
mie lokalne powodzie we wszystkich epokach. Również katastro-
fy i rożne wydarzenia na ziemi, ruchy tektoniczne w oceanach, 
uderzenia wielkich meteorytów lub asteroidów mogły być powo-
dem potopowych doświadczeń. Ale duchowy sens jest niezmien-
ny – potrzebne było to duchowe oczyszczenie świata ludzkiego.

Ks. infułat- Właśnie o to chodzi, ta opowieść biblijna opisana 
w Księdze Rodzaju, to wielka powódź zesłana przez Boga w celu 
unicestwienia stworzonego świata ze względu na niegodziwość 
ludzi. Z potopu uratowali się Noe i jego rodzina oraz zwierzęta 
wszystkich gatunków przechowane w Arce. Bóg nadał Noemu i 
jego synom, po potopie, prawa uważane za warunki konieczne do 
kontynuowania życia na ziemi. Tak więc otrzymali przykazanie 
rozmnażania się, pozwolenie na jedzenie mięsa, ale bez krwi i 
zakaz jedzenia mięsa jeszcze żywego zwierzęcia, oraz nakaz wy-
mierzania kary śmierci mordercom. Potop był zesłany za niego-
dziwość i przewrotność ludzi. Zepsucie nie dotyczyło tylko i wy-
łącznie ludzi, lecz całego stworzenia, bo przewrotność człowieka 
skaziła nieprawością całe jego środowisko życiowe. Wody potopu 
zatopiły ziemię, ponieważ ta ziemia też została skażona przez lu-
dzi w oczach Boga. Stała się jakby widownią rozprzestrzeniania 

grzechu. Natomiast Arka 
była jakby namiastką ziemi 
czystej, dającej zalążek no-
wej ludzkości.

W Ewangelii odwołuje 
się Chrystus do historii 
potopu, zapowiadając Sąd 
Ostateczny. Chcąc przybli-
żyć tę rzeczywistość, przy-
wołuje przykład z czasów 
Noego – że tak jak wtedy na 
bezbożne pokolenie niespo-
dziewanie przyszła kara, tak 
i przy końcu świata będzie, 
trzeba zatem tak żyć, by być 
na to przygotowanym. 

Ks. H. Mlynarczyk
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Z życia archidiecezji
- Kraków: sukces zbiórki Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
Około 800 czekolad, 400 herbat i 500 konserw - to tylko czę-

ściowe wyniki akcji „Kup JEDEN więcej”, która odbyła się w ubie-
głą sobotę w Krakowie. Pozyskane dary jako paczki świąteczne 
trafią do podopiecznych Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

Ogółem w ramach akcji w Auchan Bronowice pozyskano 16 
koszy pełnych produktów, a w Auchan Bonarka - 11. Wiadomo, 
że na razie zebrano około: 800 czekolad, 400 herbat, 200 paczek 
kawy, 500 kg cukru i 500 konserw.

Święta to okres niezwykle trudny dla podopiecznych Dzieła 
Pomocy św. Ojca Pio ze względu na częsty brak podstawowych 
środków żywnościowych, nie mówiąc już o bardziej wyszuka-
nych potrawach wigilijnych. Dlatego też na bożonarodzeniową 
wieczerzę zostają oni zaproszeni przez braci kapucynów oraz 
pracowników i wolontariuszy organizacji. Po kolacji wszyscy 
otrzymują też paczki świąteczne.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio powstało w 2004 r. Wspiera ono 
osoby potrzebujące poprzez prowadzenie łaźni, pralni i gardero-
by, a także jadłodajni i ambulatorium, organizowanie konsultacji 
socjalnych i zawodowych, prowadzenie poradni psychiatrycz-
no-psychologicznej oraz tzw. mieszkań wspieranych, w których 
ludzie bez domu uczą się samodzielności. Obecnie Dzieło towa-
rzyszy ponad 2000 osobom bez domu.

- 25-lecie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
24 listopada członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Krakowskiej świętowali 25-lecie or-
ganizacji. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Domu Dusz-
pasterskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 
Uczestniczył w nich również abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski wygłosił tam wykład poświęcony 
szansom i perspektywom dla rodziny we współczesnym świecie. 
Na samym początku życzył członkom stowarzyszenia, aby było 
ono dla świata znakiem nadziei na to, że społeczność ludzka ocali 
najbardziej istotne wartości, a przez to ocali też siebie.

Podczas jubileuszowego spotkania wręczono również odzna-
czenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Następnie wszyscy 
zgromadzili się na wspólnej Mszy św. w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia. Po Eucharystii uczestnicy wrócili do Domu Dusz-
pasterskiego na kolację i wieczór wspomnień.

Inspiracją do powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny w Katedrze Wawel-
skiej, która miała miejsce w styczniu 1992 roku. Kilka miesięcy 
później - w październiku, na spotkaniu w klasztorze oo. benedyk-
tynów w Tyńcu powołano do życia Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich Archidiecezji Krakowskiej. Organizacja ta skupia świec-
kich katolików, którzy przez swoje zaangażowanie społeczne chcą 
pomagać w rozwiązywaniu codziennych problemów rodzinnych. 
Ich zadaniem statutowym jest właśnie pomoc rodzinie i dzieciom 
potrzebującym opieki z uwagi na trudną sytuację rodziny. Cel ten 
jest realizowany m.in. przez organizację domów kultury katolic-
kiej, świetlic, poradni, wyjazdów kolonijnych i zimowisk.

- Europejski Kongres w obronie prześladowanych chrześci-
jan

Już po raz trzeci odbył się w Krakowie Europejski Kongres 
w obronie prześladowanych chrześcijan. Do Sali Konferencyjnej 

Hotelu Europejskiego 17 listopada zjechali przedstawiciele władz 
Polski, Węgier, Unii Europejskiej i organizacji pozarządowych, 
politycy i duchowni, którym bliski jest los osób prześladowanych 
za wiarę w Chrystusa.

Jak zaznaczają organizatorzy, kongres ma za zadanie wypra-
cować kierunki działań prawnych i politycznych, mogące wpły-
nąć na ograniczenie prześladowań.

- Rekolekcje Biskupów na Jasnej Górze
Abp Jędraszewski o rekolekcjach biskupów na Jasnej Górze:
- Te rekolekcje to już tradycja. Spotykamy się po to, aby słu-

chać Słowa Bożego, które jest pokarmem do tego, by nawracać 
siebie i właściwie prowadzić powierzony nam lud Boży - tak o 
dniach skupienia mówi abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę na wspólnotowość, ale 
również od strony wzajemnej modlitwy biskupów za siebie. - To 
jest wielkie doświadczenie wspólnoty i komunii jaką jest Kościół 
- zauważył. Nawiązując do myśli przewodniej dni skupienia „We-
dług miary daru Chrystusowego” metropolita krakowski zwrócił 
też uwagę na konieczność jednoznacznej postawy pasterza. - 
Trzeba być świadkiem Chrystusa i Jego nauki, głosić Chrystusa w 
porę i nie w porę, czy to się światu podoba czy nie i być gotowym 
do świadectwa. Umieć poświęcić bardzo dużo, a niekiedy wszyst-
ko - powiedział wiceprzewodniczący KEP. -Jeśli będzie jedno-
znaczna postawa pasterza to i owce się nie zagubią. Będą widziały, 
gdzie jest pasterz, będą słuchały jego głosu, pójdą za nim, za tym, 
który podąża za najwyższym pasterzem, Jezusem i to sprawi, że 
wszyscy razem osiągniemy Królestwo Boże - dodał.

Rekolekcje biskupów odbywają się na progu nowego roku li-
turgicznego, który poświęcony będzie Duchowi Świętemu. - Dary 
Ducha Świętego są upragnionymi przez pasterzy, by móc dobrze 
prowadzić Kościół - zauważył abp Jędraszewski. Przypomniał, że 
dni skupienia są także czasem wprowadzenia w tematykę nowego 
okresu życia duszpasterskiego. Rok 2018 będzie również czasem 
świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wiceprzewodniczący KEP przypomniał, że nie byłoby niepodle-
głości, gdyby nie wiara i Kościół. - Kościół był strażnikiem pol-
skości i katolicyzmu, był strażnikiem wolności. Mało się o tym 
mówi, a już jedna z pierwszych uchwał Sejmu po wyzwoleniu w 
1919 r. była podziękowaniem Kościołowi za to, że uratował Polskę 
i przekazywał nadzieję, o tym, że przyjdzie jutrzenka wolności 
także w wymiarze politycznym - wskazał abp Jędraszewski. Jak 
podkreślił hierarcha, „trudno nie docenić przeogromnej roli 
Kościoła jaką odegrał w trudnych latach zaborów”. - Trzeba pa-
miętać też o tym, że Kościół w tym czasie był prześladowany, a 
niektórzy pasterze jak np. ówczesny Prymas Polski Mieczysław 
Ledóchowski, za przeciwstawianie się kulturkampfowi spędził w 
więzieniu dwa lata - powiedział metropolita krakowski. Ważnym 
punktem odniesienia była i jest Jasna Góra. - To Matka Boża 
jednoczyła Polaków, była punktem odniesienia i nadzieją, że 
Polska znajdzie się wśród innych krajów Europy jako państwo 
niezależne, cieszące się, jak inni, pełnymi prawami - zauważył 
abp Jędraszewski.

(Źródło: www.archidieczja.pl)



3 i 10 grudnia 20178  93 i 10 grudnia 2017

Na wniosek Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Księ-
dzu Infułatowi Jerzemu Bryle złoty medal „GLORIA  ARTIS”.

Podczas uroczystego  koncertu, w obecności J.E. Ks. Kardyna-
ła Stanisława Dziwisza i licznie zgromadzonego duchowieństwa,  
władz miasta Krakowa, w osobie P. Prezydenta Jacka Majchrow-
skiego, Urzędu Wojewody,  Bractwa Kurkowego, odznaczenie 
zasłużonemu Kapłanowi zostało wręczone( z up. ministra Piotra 
Glińskiego) przez Wojewodę Małopolskiego Pana Piotra Ćwika 
i Grażynę Kominek Prezes DIAK. Koncert w całości poświęcony 
św. Janowi Pawłowi II „ św. Jan Paweł II -papież, poeta, artysta”.

Uroczystość miała miejsce w bazylice Bożego Ciała w Kra-
kowie. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz podarował tej parafii 
relikwie św. Jana Pawła II. Uroczystość zgromadziła liczną spo-
łeczność Krakowian.

Grażyna Kominek Prezes Akcji Katolickiej w Archidiecezji 
Krakowskiej

Króluj nam, Chryste!

Odrodzenie Akcji  Katolickiej w Polsce było wyraźnym życze-
niem Ojca Świętego Jana Pawła II. Do biskupów polskich podczas 
wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, Papież 
powiedział wówczas: „W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu 
(…). Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich 
są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich 
szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Pol-
sce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba 
więc, by na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze-
szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. 

„Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski 

Uroczystości XX-lecia reaktywowania Akcji 

Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej
powołała w 1996 roku dożycia Akcję Katolicką. Jej celem jest 
włączanie ludzi świeckich w budowanie KościołaChrystusowego 
oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli 
„czynić obecnymi aktywnym Kościół w takich miejscach i takich 
okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może 
solą ziemi”(KK,n 33) ( Wstępdo Statutu AK w Polsce).

Art.1.pkt.3 Statutu „Akcja Katolicka działa na podstawie sta-
tutu nadanego przez Konferencję Episkopatu Polski”

Art. 2.pkt.1 Statutu”Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie 
ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczpospolitej 
Polskiej [ Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Mini-
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strów z dnia 19 sierpnia 1996 roku (Dz.U.1997 Nr1.07, poz.512)].
Art.2.pkt.2 Statutu„Akcja Katolicka jako stowarzyszenie 

diecezjalne, nabywa osobowość prawną w trybie tym samym, co 
stowarzyszenie ogólnopolskie”.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Jan Paweł II.
Świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego.
22 października 2017 roku, w  liturgiczne wspomnienie świę-

tego Jana Pawła II,  podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej 
przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, 
arcybiskupa Józefa Michalika, biskupa Mirosława Milewskie-
go oraz diecezjalnych asystentów stowarzyszenia, w bazylice 
archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie uroczyście 
proklamowano papieża Polaka patronem Akcji Katolickiej w 
Polsce. Nadesłany przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów Dekret Stolicy Apostolskiej odczytał krajowy 
asystent Akcji Katolickiej, biskup Mirosław Milewski. Kardynał 
Kazimierz Nycz w swojej homilii powiedział „…że sam aspekt 
przyjęcia św. Jana Pawła za patrona zobowiązuje członków Akcji 
do przyjęcia Jego dziedzictwa – „Przyjmijcie dziś św. Jana Pawła 
II jako swojego Orędownika przed Bogiem, jako Tego który jest i 
może być dla nas wzorem wielu dróg do świętości”.

1 sierpnia 1997 roku dekretem ksiądz Kardynał 
Franciszek Macharski reaktywuje Akcję Katolicką 
w Archidiecezji Krakowskiej. Pierwszym i wielolet-
nim asystentem zostaje mianowany ks. prałat Józef 
Jakubiec. 26 sierpnia 2006 następuje zmiana, ksiądz 
Józef przechodzi na emeryturę, a  księdzem asy-
stentem AK AK mianowany jest obecny  asystent 
ks. kan. Mirosław Dziedzic.

Rok 2017 dla Akcji Katolickiej w Archidiecezji 
Krakowskiej jest czasem małego jubileuszu. 

Wszystkie działania w minionym  roku litur-
gicznym były darem wdzięczności Panu za 20 lat 
istnienia odrodzonej Akcji Katolickiej w naszej 
Archidiecezji. A było ich wiele.

Pracę w nowym roku kalendarzowym dane 
nam było rozpocząć niecodziennie. 19 stycznia z 
rąk Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Ak-
cja Katolicka otrzymała relikwie Świętego Jana 
Pawła II, które uroczyście przyjęliśmy 25 lutego w 
bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w 
Wadowicach. Na tę uroczystość przybyły delegacje 
ze wszystkich Parafialnych Oddziałów w diecezji. 

Różaniec wdzięczności Panu Bogu za Osobę św. Jana Pawła II za-
inicjowany przez Akcję Archidiecezji Krakowskiej dalej „rozwija 
się”, przybywa nowych członków. Zapraszamy….

W codziennej drodze do Pana członkom Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Krakowskiej towarzyszą spotkania formacyjne: 
rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, adoracje Najświętszego 
Sakramentu z różną intencją, spotkania diecezjalne, dekanalne i 
systematyczna formacja parafialna. 

Wielu z nas brało udział w licznych przedsięwzięciach organi-
zowanych przez Zarząd DIAK np., konferencjach „Sacrum i pro-
fanum współczesnej polskiej rodziny”z okazji Narodowego Dnia 
Ochrony Życia spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim 
(24 marca); sympozjach „ Święty Jan Paweł II Mężem Modlitwy – 
naucz nas trwać przed Panem” – 20 maja, z okazji urodzin Karola 
Wojtyły.Inspirujące spotkanie  metropolitalne członków i sympa-
tyków AK ( z diecezji bielsko-żywieckiej, kieleckiej, tarnowskiej i 
krakowskiej) w Ecce Homo u SS. Albertynek w Krakowie w Roku 
św. Brata Alberta.  Wraz z Polskim Stowarzyszeniem Obrońców 
Życia Człowieka zorganizowaliśmy „Małopolski Marsz RODZI-
NIE I ŻYCIU  TAK!”( już drugi) , w którym udział wzięło kilka 
tysięcy ludzi z Małopolski i nie tylko.

Do uroczystości przyjęcia św. Jana Pawła II za patrona AK 
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przygotowywaliśmy się przez 9-dniową nowennę. 
Ostatnim wydarzeniem mijającego roku jest czyn 
miłosierdzia wobec bliźniego bezdomnego i ubogiego. 
Parafialne oddziały ofiarują bezdomnym 50 ciepłych 
koców, które przekażemy podopiecznym SS. Alber-
tynek z Krakowa, ul. Woronicza. Z ciepłym kocem, 
który ochroni od zimna, a może nawet od śmierci z 
wyziębienia, dołączamy równie ciepły i serdeczny list 
dla „Bezimiennego Bezdomnego”. Może na te słowa 
ktoś czeka nieraz całe życie…W ten sposób włączamy 
się w I Światowy Dzień Ubogiego.

Jubileusz
Uroczystość 26 listopada zakończyła jubileuszowe 

świętowanie.
Dziękowaliśmy Panu Bogu za czas, który dane 

nam było przeżywać pod sztandarem Akcji Katolic-
kiej. Mszę św. koncelebrował Metropolita Krakowski 
Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski z przybyłymi 
kapłanami, asystentami parafialnych oddziałów oraz 
z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. W słowie 
pasterski Ksiądz Arcybiskup podkreślił potrzebę Akcji 
Katolickiej w Kościele i w społeczeństwie. Była to in-
spirująca zachęta do dalszego ofiarnego działania.Podczas mszy 
św. przyjęto nowych członków AK było ich 27 osób/ pierwszy 
raz tak liczna grupa /. Nowi członkowie z rąk Metropolity ode-
brali legitymacje członkowskie    i odznaki AK. W darze ołtarza 
nieśliśmy symboliczny koc. Wszystkie nasze dobre uczynki na-
bierają ewangelicznej wartości wówczas, gdy łączymy je z Ofiarą 
Chrystusa. Po zakończonej Mszy św. przeszliśmy procesyjnie ze 
sztandarami do auli Księży Misjonarzy, aby dalej świętować. Była 
to tzw. Gala.

Swoją obecnością zaszczycił nas ks. Arcybiskup Marek Jędra-
szewski, ks. biskup Jan Szkodoń, pan Wojewoda Piotr Ćwik, Pani 
Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce, Pani Barbara 
Bubula poseł RP, pan Bolesław Kosior – wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Krakowa, delegacja KSM z ks. asystentem Rafałem 
Buzałą i Panią Prezes Joanną Kulą. W różnych naszych wydarze-
niach jest z nami ks. Henryk Młynarczyk, z aparatem i dyktafo-
nem – i teraz też razem z nami świętował. Bardzo licznie przybyli 
członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia. Ze swoim sło-
wem wystąpił ks. Arcybiskup, zachęcając do współpracy z KSM, 
abyśmy szli jedną drogą…Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz z 
racji podjętej wcześniej posługi duszpasterskiej był nieobecny. 
Nie zapomniał o Akcji Katolickiej. Przesłał serdeczne życzenia i 
pozdrowienia. W jubileuszowym prezencie ofiarował nam duży, 
wyjątkowy obraz naszego  świętego Patrona Jana Pawła II. Ksiądz 
biskup Mirosław Milewski, krajowy Asystent Akcji Katolickiej 
w Polsce przesłał okolicznościowe słowo z gratulacjami „ … 
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Dziękujemy Panu bogu za Wasze parafialne Od-
działy Akcji Katolickiej, za zaangażowanie, trud 
i świadectwo chrześcijańskiego życia każdego z 
Was. Niech Pan Wam Wszystkim, którzy reali-
zują swoje powołanie w Akcji Katolickiej udzieli 
łaski głębokiego przylgnięcia do Kościoła, niech 
wzmocni ducha wspólnoty i rozeznania kierunku 
Waszej apostolskiej drogi. Niech Św. Jan Paweł i 
Św. Jadwiga wstawiają się za Wami i uzdalniają do 
wiernej służby Chrystusowi”

Pan Wojewoda Piotr Ćwik w wystąpieniu 
zauważył, ze Akcja Katolicka Archidiecezji Kra-
kowskiej jest też zauważana w przestrzeni społecz-
nej. Podarował Stowarzyszeniu okolicznościowy 
„grawer”. Pani Prezes Urszula Furtak gratulując 
jubileuszu podziękowała na liczne działania Akcji 
w Archidiecezji Krakowskiej. Były podziękowania 
dla szczególnie zaangażowanych członków: dyplo-
my i najwyższe odznaczenie – medal. 

Najwyższe odznaczenie – medal otrzymali:
- Urszula Furtak, Ewa Ponikiewska, Urszula 

Kwiatkowska, Bolesław Kosior, ksiądz Antoni 
Kania, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka.

- Dyplom za wieloletnią zespołową pracę: POAK w Krzeszo-
wie, gdzie prezesem jest P. Helena Krawczyk oraz POAK w Kra-
kowie-Mydlnikach – prezesem P. Zofia Fedor.

Od pewnego czasu bardzo owocnie układa się współpraca 
z mediami. Wyrazy wdzięczności w postaci okolicznościowych 
dyplomów otrzymali:

Imiennie:
- Wojciech Hyla dziennikarz TVP3, Zespół: Joanna Adamik 

i Katarzyna Katarzyńska TVP3 – „wiara i życie”, Michał Henkel 
dziennikarz Radio Plus, Lidia Jazgar – piosenkarka  dziennikarz.

Grupowe:
- Redakcja „ Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”.
W roku liturgicznym, który w swoich wydarzeniach wska-

zywał na Maryję poprosiliśmy o prelekcję Ojców Paulinów ze 
Skałki. 

O. Krzysztof Wendlik 
przypomniał zebranym o 
konieczności modlitwy i czci 
Matki Bożej przejawiającej się 
w różnych formach.

Uroczystość zakończył wy-
stęp chóru z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Krzywaczce. 
Chór UNISONO/tak nazywa 
się/ był uczestnikiem XV Ju-
bileuszowego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej. Przegląd miał 
miejsce w dniach 4-6 listopada 
br. w parafii MB Częstochow-
skiej w Krakowie.

Modlitwą i błogosławień-
stwem Księdza Mirosława 
Dziedzica, asystenta diecezjal-
nego zakończyliśmy świętowa-
nie jubileuszowe.

Gratuluję wszystkim wy-
różnionym, dziękuję wszyst-

kim Gościom, Księżom asystentom, członkom i  sympatykom 
za pracę i troskę o Stowarzyszenie, jakim jest Akcja Katolicka w 
Archidiecezji Krakowskiej, którą mam zaszczyt reprezentować. 
Księdzu kan. Mirosławowi Dziedzicowi asystentowi diecezjalne-
mu oraz zarządowi DIAK dziękuję za współpracę. 

Czytelników Carolusa zapraszam do włączenia się w struk-
tury parafialne Akcji , a parafie w których nie ma proszę Księży 
Proboszczów o powoływanie nowych oddziałów. Jest to dobra 
droga do Boga i Kościoła dla ludzi dorosłych.

Wszystkich proszę o modlitwę, abyśmy dobrze służyli Bogu, 
Kościołowi i bliźniemu.

Króluj nam Chryste!

Grażyna Kominek
Prezes Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej
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Pytania do Ewangelii 

1. Do czego Jezus zachęca 
swych uczniów? 

2. Jakie zadanie przydzielił 
człowiek, udający się w podróż, 

swoim sługom? 

3. Co Pan Jezus powiedział 
do wszystkich?  

DRUGI WIERSZ O ŚW. MIKOŁAJU

Święty Mikołaj z siwą brodą,
Co rok do dziatwy schodzi małej ;
Dwaj go chłopczyki z boku wiodą,
Jeden z nich czarny, drugi biały.

Ten, który gwiazdką złotą świeci,
I licem cudnie rozjaśnionem,
Jest wszystkich dobrych, grzecznych dzieci, 
Aniołem stróżem i patronem.

Najmilszy z wszystkich cherubinek, 
Szczodrze je darzy podarkami:
Ma śliczne lalki dla dziewczynek,
Dla chłopców książki z obrazkami.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
6 grudnia

W języku greckim, z którego wywodzi się polskie imię Mikołaj, oznacza ono zwycięski lud. Nosił je święty biskup z Miry . Dokład-
nej daty jego urodzin nie znamy, ale było to około 270 roku Jako jedynak zamożnych rodziców, odziedziczył znaczny majątek. Mikołaj 
przeznaczył go dla biednych. Wierni bardzo kochali swego pobożnego biskupa. To on pomagał w zamążpójściu ubogim szlachcian-
kom podrzucając skry cie pieniądze na wiana, a kiedy trzem młodzieńcom za błahe przewinienie groziła kara śmierci, udał się do 
cesarza Konstantyna i uratował ich młode życie. Podania przekazywane od wieków głoszą, że gorliwą modlitwą uratował biednych 
rybaków od zatonięcia w czasie wielkiego sztormu. Inna opowieść mówi, że Mikołaj wskrzeszał umarłych.

Pamięć o świętym Mikołaju jest bardzo żywa wśród dzieci, gdyż w dniu jego wspomnienia otrzymu ją prezenty. Jest to czynione na 
pamiątkę radosnych niespodzianek, jakie sprawiał Święty, głównie biednym dzieciom.

6 grudnia około roku 350 zmarł biskup Mikołaj, a jego ciało złożono w grobowcu w Mirze, skąd w roku 1087 przewiezione zostało 
do Bari we Włoszech. Uczynili to kupcy włoscy potajemnie je wykradając, ponieważ Mirę zajęli mahometanie. Święty Mikołaj jest 
patronem dzieci, żeglarzy i jeńców.

Będę się cieszyć z czynienia miłych niespodzianek.

I mówi do nich Anioł biały:
(A święty głos, co idzie z nieba), 
„Trudno się bawić przez dzień cały,
O książce też pomyśleć trzeba.

Ucz się więc dziatwo, błagam ciebie, 
Oświecaj umysł nauk zorzą,
Bo wszak osiołki, nawet w niebie,
Za karę wodę w beczkach wożą !“

Zato ten drugi z lewej strony,
Co to ma różki jak koziołek,
Na buzi taki zasmolony,
To jest djabełek nie Aniołek.

Jeżeli dzieci nie umieją,
Powtórzyć dobrze słów paciorka,
To na każdego on koleją,
Dobywa długą rózgę z worka...

Lecz że tu niema brzydkiej dziatwy,
Bo ta gdzieś w kącie kozy pasie: 
Więc go odprawim w sposób łatwy: 
Ruszajże sobie precz, brudasie !

A ty złocisty nasz Aniele,
Spraw, niech się dziatwa dobrze bawi, 
Daj zdrowia, szczęścia dziatkom wiele,
I niech im Pan Bóg błogosławi !

Wł. Bełza 
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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

SANK TUARIUM 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

Obchodzono bardzo uroczyście w niedzielę 19 XI w 
wadowickiej bazylice. Sumie odpustowej przewodniczył 
i kazanie wygłosił ks. Robert Młynarczyk, wikariusz 
z Choczni, który rozpoczął to słowo od wyjaśnienia 
jednej z form kultu, jaką jest ofi ara. Podejmuje także 
tematy wychowawcze w oparciu o przykłady sakro-
testamentalnych ofi ar i motywów z nimi związanych. 
Poniżej treść kazania. 

Jest podstawową formą kultu. Jej celem jest: pokuta lub prze-
błaganie, oddanie hołdu, poddanie się jego woli lub prośba o 
przychylność. Jej wysokość i wartość jest uznaniowa, subiektyw-
na i uwarunkowana trybem życia – mowa oczywiście o ofi erze. 

Dziś wspominamy rodziców, którzy w podeszłym wieku 
doczekali się dziecka. Ich radość została połączona z troską o to 
nowe życie, przekazanie jak najlepszego wychowania. Dlatego, 
jak podaje Protoewangelia św. Jakuba, ofi arują swoją córkę Bogu 
i przekazują na służbę w świątyni, gdy ona ma zaledwie 3 lata. Po-
wiemy, to były inne czasy, inne zwyczaje, tradycje. Po co to dzisiaj 
wspominać? Co to wydarzenie wnosi do naszego życia? I rzeczy-
wiście pierwsza odpowiedź cisnąca się na usta może brzmieć: 
NIC. Ale gdy na chwilę pochylimy się nad słowem OFIARA, to 
zobaczymy że możemy wejść głębiej w rzeczywistość, do której 
motywuje nas dzisiejsza uroczystość.

Na początku trzeba stwierdzić, że rodzice Maryi, Joachim i 

Anna mieli wielką wiarę. Nie zrażali się tym, że nie mogli mieć 
dzieci, choć w ich czasach było to odczytywane jako brak Bożego 
błogosławieństwa. Ich decyzja każe nam zastanowić się nad na-
szym podejściem do religijnego wychowania małych dzieci. Ale 
o tym na zakończenie.

Wróćmy do ofi ary. Popatrzmy na pierwszą ofi arę, której do-
konał człowiek, a dokładnie złożyli ją dwaj bracia. Co było nie 
tak z ofi arą Kaina, że Bóg nie chciał na nią patrzeć? Przyjął ofi arę 
młodszego brata, natomiast ofi ara starszego została odrzucona. 
Bóg tutaj zwraca uwagę na postępowanie: „gdybyś postępował 
dobrze, miałbyś twarz pogodną”. Ofi ara Kaina nie podobała się 
Bogu ze względu na jego złe intencje, złe postępowanie, może też 
dlatego, że nie złożył Bogu, tego co miał najlepszego, ale to, co mu 
zbywało. I druga ważna sprawa, wynikająca z tego tekstu, może 
być ofi ara, której Pan Bóg od nas nie oczekuje, można powiedzieć 
nietrafi ony prezent. Do tego jeszcze wrócimy.

Chyba najbardziej znana to ofi ara Abrahama, od którego Bóg 
zażądał syna. Tu mamy do czynienia z ofi arą tego co najcenniej-
sze. Abraham w Izaaku pokładał całą swoją nadzieję. Trudne 
zadanie do wykonania teraz: Spróbuj określić co jest dla ciebie 
najcenniejsze tu na ziemi. Bez kogo/czego nie możesz żyć? A te-
raz wyobraź sobie, że masz to ofi arować Bogu, bez tłumaczenia, 
walki, zrozumienia. Bo tego oczekuje Bóg. „Będziesz miłował 
Pana Boga swego z całego serca, duszy, umysłu…” Próba, o której 
jeszcze powiemy.

Odpust na Ofiarowanie NMP 
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Ciekawe światło w nasze rozważanie wprowadzi fragment z 1 
Ks. Królewskiej. To ofiara Eliasza, którą składa w walce z ofiara-
mi proroków Baala. Eliasz odbudowuje ołtarz, trzykrotnie każe 
polać ofiarę wodą i przyzywając imienia Boga ogień zstępuje z 
nieba i pochłania ofiarę. Scena ta jest wyrazem głębokiej wiary 
proroka w ujawnienie mocy prawdziwego Boga.

A teraz odniesienie do naszego życia. Rodzice stają przed py-
taniami, jak wypełnić zobowiązanie wynikające z sakr. chrztu? 
Te pierwsze lata życia są niesamowicie ważne, bo wtedy kształtu-
ją się w dziecku te najważniejsze postawy, także religijne. Maryja 
nie miała problemu, aby usłyszeć głos anioła, bo wzrastała blisko 
Boga. Jeżeli dziecko od małego wychowuje się w atmosferze re-
ligijnej, jest zabierane do kościoła, uczone modlitwy, staje się to 
jego naturalne środowisko życia. 

O co modlimy się dla swoich dzieci? Żeby nie było jak z jedną 
matką, która modliła się o nowe powołania, ale z zastrzeżeniem, 
że każdy chłopak, tylko nie mój syn. Na ile w kształtowaniu 
przyszłości dzieci, potrafimy wypełniać wolę Boga, a nie swoje 
oczekiwania, albo niezrealizowane marzenia.

Kainowi brakowało radości. W Ks. Madrości Syracha czy-
tamy: „Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem dawaj 
dziesięcinę”. Mamy radośnie składać Bogu ofiary, nie z przymu-
su, lecz z ochoty. Nie jest Bogu miła ofiara, gdy ktoś się przy niej 
unarzeka. I tu apel do dzieci, aby modlitwa, nabożeństwa i nasze 
dobre postanowienia były czynione z radością, że mogę coś ofia-

rować temu, który kocha mnie bardziej niż mama i tato.
Pytajmy też, wspominając ofiarę Kaina, czy czasem nie daję 

Bogu czegoś, czego on ode mnie nie oczekuje, a zapominam od-
dać coś, z czego się ucieszy. Ktoś może składać ofiarę materialną, 
a może Bóg chce jego udziału w roratach, tak jak czasami dziecko 
od drogiego prezentu bardziej cieszy się z obecności rodziców i 
ciepła rodzinnego domu.

Głównie do młodych, rozeznających swoje powołanie, skie-
rowane jest pytanie: Czy potrafisz oddać Bogu, to co masz naj-
cenniejszego? Z czego potrafisz dla Boga zrezygnować? Tak jak 
ta uboga wdowa, która oddaje Bogu wszystko co miała na utrzy-
manie. Jaka jest twoja odpowiedź: „niech mi się stanie według 
słowa twego”.

I ostatnie, czy wierzę w moc ofiary, czy jest to mój bezintere-
sowny dar dla Boga, który istnieje. Czy ona pogłębia moją wiarę? 
Jaka jest motywacja jej składania? Jaką ofiarę składam podczas 
tej Mszy św.? Czasami niektórzy twierdzą, że modlitwa im nic 
nie daje, modlitwa w nich nic nie zmienia, a co robią, aby się 
otworzyć na łaskę, jaki podejmują wysiłek, co ofiarują Bogu. Nie 
myśl o tym, co Bóg może zrobić dla Ciebie, pomyśl, co ty możesz 
zrobić dla Boga. Niech zatem podejmowane wysiłki i składane 
ofiary uczą nas wdzięczności i bezinteresowności i pomagają 
dojrzewać do słów że: „więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w 
braniu.”
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3 dni po ostatnim ob-
jawieniu w Fatimie, młody 
kleryk franciszkanin Raj-
mund Kolbe zakłada Rycer-
stwo Niepokalanej/MI/ w 
Rzymie / 16.10.1917/ 

25. 11. 2017 r. Zarząd 
Diecezjalny i Wadowicka 
wspólnota Rycerstwa Niepo-
kalanej uroczyście obchodzili 
100 lecie istnienia Rycerstwa 
Niepokalanej.

Rozpoczęliśmy konferencją- 
„Wpływ objawień Fatimskich 
na historię Europy i 
świata” – prelegen-
tem był ks. Jacek M. 
Pędziwiatr, dyrektor 
radia Anioł Beski-
dów, Bielsko Biała. 
Ks. Jacek M. Pędzi-
wiatr, przedstawił 
objawienia Fatimskie 
w obliczu pontyfi-
katów Papieży od 
pontyfikatu Papieża 
Benedykta XV, po-
przez pontyfikaty 
Piusa XI, Piusa XII, 
Jana XXIII, Pawła VI 

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ 
ODPOWIEDZIĄ NA WEZWA-

NIE MARYI Z FATIMY
do pontyfikatu Jana Pawła II. Przedstawił 
rys historyczny wydarzeń w Europie i 
świecie podkreślając konsekwencję od-
powiedzi Kościoła na wezwanie Maryi 
w Fatimie. Szczególną uwagę zwrócił na 
zawierzenie Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi: narodu, ojczyzny, świata, które nie 
pozostają bez odpowiedzi Boga w wyda-
rzeniach na ziemi.

Konferencja odbywała się w Sali te-
atralnej domu Katolickiego, w której znaj-
duje się ekspozycja zdjęć z 13.05.1981r na 
Placu Św. Piotra w Rzymie, a także łóżko, 
na którym leżał Jan Paweł II po zamachu 
- dar Polikliniki Gemelli w Rzymie. 

Msza Św. koncelebrowana 
była  w intencji Rycerstwa 
Niepokalanej. Słowo Boże 
wygłosił ks. dr Bogusław 
Nagel, Asystent Rycerstwa 
Niepokalanej Archidiecezji 
Krakowskiej. 

Ks. Bogusław nawiązał do 
Ewangelii wg Św. Łukasza. A 
że umarli zmartwychwstają, 
to i Mojżesz zaznaczył tam, 
gdzie jest mowa „O krzaku”, 
gdy Pana nazywa Bogiem 
Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba. Bóg nie jest 
[Bogiem] umarłych, lecz ży-
wych; wszyscy bowiem dla 
niego żyją i podkreślił, że jako 
Rycerze Niepokalanej żyjemy 

według ideału MI św.. Maksymiliana „zdobyć cały świat dla 
Chrystusa przez Niepokalaną”

Oddać się Maryi bez reszty niech czyni z nami co chce- KO-
CHAJ Niepokalaną a będziesz szczęśliwy - to słowa Św. Maksy-
miliana

Być Rycerzem Niepokalanej to być przede wszystkim Ryce-
rzem Chrystusa, bo Chrystus jest naszym Królem.

Po Eucharystii był czas na wspólne spotkanie przy kawie, 
herbacie, słodkościach - rycerzy z Archidiecezji krakowskiej z 
Krakowa; z Mistrzejowic. z parafii Św. Brata Alberta, z Bazyliki 
św. Franciszka oo. Franciszkanów, Suchej Beskidzkiej i miejsco-
wa wspólnota z Wadowic 
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W niedzielę Chrystusa Króla, 26 listopada 2017 r. w Wado-
wicach modlono się o beatyfikacjęsł. B. o. Rudolfa Warzechy z 
miejscowego klasztoru karmelitów bosych. Okazją po temu była 
98 rocznica urodzin o. Rudolfa (1919-1999). Popołudniu człon-
kowie Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa zgromadzili się przy 
jego grobie w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego cmentarza 
parafialnego, gdzie odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Później Mszy św. w sanktuarium św. Józefa, gdzie posługiwał 
Sługa Boży, celebrowano uroczystą Mszę św. Przewodniczył jej 
asystent kościelny stowarzyszenia, o. Benedykt Belgrau OCD 
w koncelebrze z sześcioma kapłanami, w tym z bratankiem 
o. Rudolfa – ks. Wojciechem Warzechą, proboszczem parafii 
Węgrzce w archidiecezji krakowskiej i przeorem wadowickiego 
klasztoru – o. Grzegorzem Irzykiem OCD. Służbę liturgiczną 
pełniła młodzież z parafii Stryszów k. Wadowic, tworząca od 

Wadowice: Świętowano urodziny 
Sł. B. Rudolfa Warzechy OCD

10. lat teatr im. o. Rudolfa Warzechy, i przybyła na uroczystość 
ze swym proboszczem, ks. Grzegorzem Saternusem. Nawiązując 
do faktu, że o. Rudolf za swego życia chętnie apostołował wśród 
rodzin, podczas Eucharystii miało miejsce odnowienie przyrze-
czeń małżeńskich, błogosławieństwo małżonków i ucałowanie 
relikwii Świętych Małżonków z Lisieux, Rodziców św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus. Na zakończenie modlitewnego spotkania o. 
Szczepan Praśkiewicz OCD, jako postulator procesu Sługi Boże-
go poinformował, że Akta dochodzenia diecezjalnego w tymże 
procesie zostały we wrześniu przekazane Stolicy Apostolskiej i 
trwa ich analiza w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w celu 
wydania dekretu „de validitateinquisitionisdioecesanae”.

Zwieńczeniem spotkania, w którym wzięło udział kilkaset 
osób, była dla chętnych gościnna agapa w Domu Rekolekcyjno-
Pielgrzymkowym na wadowickiej, karmelitańskiej „Górce”. 

W sobotę 26 listopada parafia św. Piotra Apostoła 
w Wadowicach obchodziła kolejną rocznicę śmierci śp. 
ks. Michała Pioska, budowniczego kościoła i pierwsze-
go proboszcza tej parafii. Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Kasperek i on też 
wygłosił zamieszczone niżej okolicznościowe słowo. 

Po raz pierwszy z wieży nowe dzwony zadzwoniły w cza-
sie pogrzebu śp. Księdza Michała. Dzisiaj przy śniadaniu we 
wspólnocie naszej kapłańskiej 
między innymi jeden z księży 
powiedział, że rzadkie są przy-
padki w parafiach diecezji, aby 
świętować rocznicę zmarłego 
proboszcza - i to aż przez 24 
lata. „Świętować” to znaczy 
dziękować. Eucharystia, którą 
przez te 24 lata tutaj sprawuje-
my przy jego sarkofagu, w któ-
rym jest trumna z jego ciałem, 
jest dziękczynieniem za to, cze-
go Bóg poprzez niego udzielił 
wam jako parafianom, kiedy 
tworzyliście z księdzem Mi-
chałem parafię i wznosiliście te 
obiekty sakralne. Dziękczynie-
niem również po jego śmierci, 

Św. Piotr - rocznica - ks. Piosek - 25 XI:

ROCZNICA ŚMIERCI KS. MICHAŁA PIOSKA
(BUDOWNICZEGO KOŚCIOŁA ŚW.PIOTRA 
W WADOWICACH)

kiedy przyszedłem, by podjąć jego dzieło i duszpasterstwo za to 
wszystko, co dziś również, choć juz nieco starsi, przeżywamy 
- tak ośmielę się mówić - razem z nim, który jest tam, w gronie 
wszystkich świętych. 

To świętowanie (a już wchodzimy w 25 rok od jego śmierci) 
ma ogromny sens. Dzisiaj bowiem cnota wdzięczności w rela-
cjach między nami ludźmi jest niejednokrotnie zapomniana albo 
niedowartościowana. Tym bardziej wspólnota parafialna po-
winna poprzez wspomnienie śmierci swoich kapłanów powinna 

dziękować przede wszystkim 
za to, co uczynili dla para-
fian poprzez życie duchowe. 
Kapłan przecież najpierw 
jest posłany po to, by głosić 
Ewangelię, by udzielać sa-
kramentów świętych i by do-
prowadzić i siebie, i wiernych 
do królestwa Bożego. 

Dzisiaj poprzez tę Ewan-
gelię przypominamy sobie 
wszyscy tę prawdę, którą 
szczególnie żyjemy w listo-
padzie, począwszy od uro-
czystości Wszystkich Świę-
tych, że nasza ojczyzna jest 
w niebie i że wszyscy poprzez 
chrzest jesteśmy zanurzeni w 
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śmierci i w Zmartwychwstaniu Chrystusa. I może nie nam, ale 
zwłaszcza młodemu pokoleniu - waszych dzieci i wnuków - trze-
ba tę prawdę nie tylko przekazywać, ale i ją przypominać. Dzisiaj 
bowiem człowiek zapatrzony w doczesność nie zawsze myśli o 
celu swojego życia, jakim jest niebo.

Ale wracając do tej myśli dziękczynienia, dzisiaj chcemy, 
chociaż on już to wie, dopowiedzieć, że w tym budowaniu tej 
materialnej świątyni w tym roku podjęliśmy i zwieńczyliśmy 
ogromne dzieło, jakim było malowanie kościoła. Zapewne to 
dla niego, który tak bardzo zabiegał przed przyjazdem Ojca św. 
Jana Pawła II, jak pamiętacie, by ten kościół był wybiałkowany. 
Dla niego zapewne jest to powodem radości, że ta świątynia jest 
wymalowana tak, jak potrzeba. Druga pewno radość dla Ks. 
Michała to fakt, że po latach od konsekracji wmontowaliśmy po 
raz pierwszy 7 stacji drogi krzyżowej. Każdy kościół powinien 
mieć drogę krzyżową erygowaną przez biskupa) i że to dzieło 
zwieńczymy, gdy chodzi o następne stacje, prawdopodobnie na 
odpust w przyszłym roku. To przywołuję dzisiaj, ponieważ są 
to ogromne przedsięwzięcia, które dopinają dzieło rozpoczęte 
przez Ks. Michała. Jeśli dojdziemy do tego momentu, a ufam, że 
tak będzie, gdy chodzi o zrealizowanie drogi krzyżowej, kościół 
już będzie całkowicie wyposażony wewnątrz (oczywiście oprócz 
organów, bo to jest kwestia przyszłości). 

Dzisiaj wyrażamy wdzięczność za jego posługę i za początek 
historii tej parafii. Wiemy, że jego grób znajduje się w fundamen-
tach tej świątyni i myślę, że on tutaj pozostanie jako ten, który 
tworzył fundamenty tego kościoła, że następcy, począwszy ode 
mnie, już miejsce spoczynku wiecznego będą mieć gdzie indziej, 
na cmentarzu. Ale ten sarkofag ma właśnie i taką wymowę, że 
ten, który budował fundamenty tej świątyni tutaj też spoczywa. 

Dziękuję księdzu Franciszkowi, Bratu Ks. Michała za to, że 
zawsze jest na tych rocznicach. Dziękuję jego Bratowej; dziękuję 
Rodzinie. Cofając się myślą, było nas zawsze, gdy chodzi o Waszą 
Rodzinę dużo, ale też niektórzy już odeszli i tam są po drugiej 
stronie tej właśnie drogi, którą my jeszcze idziemy. Dziękuję 

Księdzu Dziekanowi - Ks. Zbigniewowi Bizoniowi - który jest 
świadkiem pięknego życia i posługi duszpasterskiej księdza 
Michała i świadkiem budowy tej świątyni. Nie tylko patrzył, ale 
również włączał się w budowę tego kościoła, a wcześniej domu 
katechetycznego. Dziękuje Ks. Zbigniewowi, że jest dziś tu razem 
z nami.

Niech więc to dziękczynienie, które rozpoczęliśmy, które 
trwa - za jego życie, za jego dzieło. Będzie nas wszystkich pobu-
dzać do wdzięczności za to, co Pan Bóg daje nam na co dzień bez-
pośrednio czy też poprzez innych ludzi. Dziękuje Wam drodzy 
Parafianie, za to, że jesteście tutaj, jak co roku, w samo południe, 
by wysłuchać i powspominać jego życie i jego działalność dusz-
pasterską. Bóg zapłać!  

    

W adwencie nie tyle czekamy na przyjście Pana, lecz stara-
my się przybyłego Jezusa spotkać. Przybywa do nas Zbawiciel w 
każdej mszy św., a szczególnie w Komunii św. Odkrywamy Go w 
człowieku potrzebującym. Kontaktujemy się z Nim na modlitwie 
– mówiąc do Niego, lub słuchając Go gdy przemawia z kart Pisma 
Św. 

W sposób szczególny Pan nawiedził naszą parafię w wizytacji 
ks. bp Jana Zająca, która odbyła się w dniach od 1 do 4 czerwca 
2017 roku.

Prawo kanoniczne, którym kieruje się Kościół przewiduje, 
że biskup powinien wizytować parafię co 5 lat. Jej celem jest 
przyjrzenie się tej wspólnocie, tak od strony materialnej jak i 
duchowej. 

Po wizytacji ks. Biskup pozostawia pisemne sprawozdanie. 
Również ks. bp Jan Zając przekazał duszpasterzom naszej parafii 
takie sprawozdanie. Czym się ono charakteryzuje? 

Odznacza się bardzo inteligentną oceną sytuacji parafialnej 
oraz określonymi wskazówkami na przyszłość. Ks. Biskup pod-
kreśla duże zaangażowanie w pracę katechetyczną, tak świeckich 
jak i duchownych katechetów. Sześciu jest świeckich oraz trzy 
siostry nazaretanki i czterech księży wikariuszy. Do niektórych 
z nich dołącza świadectwa wizytatora katechetycznego – jest nim 

Co pozostało z wizytacji biskupiej?
ks. Piotr Sobala. Ręką Biskupa są skreślone następujące zdania: 
„Bardzo aktywnie włącza się w katechizację. Bardzo mocno łączy 
naukę religii w szkole z duszpasterstwem parafialnym.” 

W czasie wizytacji  ks. Biskup odwiedził wszystkie szkoły na 
terenie naszej parafii: 2 podstawowe, 2 gimnazja i 4 szkoły śred-
nie. W sprawozdaniu swym zaświadczył o bardzo pozytywnej 
atmosferze w każdej ze szkół. Serdecznie był przyjmowany przez 
Dyrekcje, Nauczycieli i Uczniów. Czekano na jego odwiedziny. 
Ks. Biskup z dużą satysfakcją odniósł się do mszy św. dla dzieci 
prowadzonych przez ks. Piotra Sobalę w każdą niedzielę o godz. 
10.30. Jest ona należycie przygotowana tak pod względem litur-
gicznym i homiletycznym. Cieszy się dużą frekwencją młodych i 
starszych parafian. 

Analizując pisemne spostrzeżenia ks. Biskupa o duszpaster-
stwie dzieci i młodzieży w naszej parafii – zauważam, że na co 
dzień nie widać jej efektów w życiu religijnym. Nie przekłada się 
to na liczną obecność dzieci i młodzieży, tak w nabożeństwach 
jak i na mszach św. oraz do spowiedzi. Coraz bardziej pustoszeje 
miejsce wokół ołtarza z braku ministrantów i lektorów. 

Myślę, że jedną z bardzo ważnych przyczyn jest bardzo luźny 
związek domu rodzinnego z kościołem. Katechety z rodzicami. 

Kiedy 16 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przy-
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Do którego zachęcała w Fatimie Matka Boża, dzieci 
rozumiały jako pocieszenie Boga, którego zasmucają 
grzechy ludzi – Jego dzieci. Same chętnie podejmowały 
modlitwę i pokutę, które są wyrazem miłości do Boga 
– naszego najlepszego Ojca. W ostatnim, poniższym 
fragmencie kazania fatimskiego ks. dr Paweł Baran 
podkreśla też rolę Maryi jako naszej Pocieszycielki. 

Moi drodzy, skąd ten smutek Boga? Dlaczego Bóg w taki 
sposób się ukazywał tym małym dzieciom? Ano, był to smu-
tek kogoś, kto kocha nieskończenie, lecz widzi, ze ci, którzy są 
kochani, są zagubieni w świecie bez miłości. To jest ten smutek 
każdego rodzica, gdy widzi dziecko, które nie postępuje tak, jak 
powinno. To jest tylko potwierdzenie tego, że Bóg naprawdę jest 
naszym najlepszym Ojcem. Być może i w naszych rodzinach są 
dzieci, które niekoniecznie postępują tak, jak rodzice by sobie 
tego życzyli. Oczywiście, zrobili co mogli, zostawili im wolność, 
bo to jest cecha miłości, ale nie zawsze ich drogi podążają za tym, 
co nakreślili rodzice. I to rodzi smutek. 

Moi drodzy, ten smutek Pana Boga to był smutek kogoś, kto 
kocha, ale spotyka się z niezrozumieniem, spotyka się z zagubie-
niem ludzi, których kocha. I wtedy, patrząc na ten smutek Pana 
Boga, w małym Franciszku zrodziła się taka potrzeba pociesze-
nia Pana Boga, że skoro On mnie tyle razy pocieszał, to ja też 
powinienem zrobić coś, żeby pocieszyć Jego. Franciszek mawiał: 
-”On jest smutny z powodu tylu grzechów... Gdybym tylko był 
zdolny do sprawienia Mu radości”. Franciszek - pocieszyciel Boga 
- odczuwa zadośćuczynienie jako akt miłości. zadośćuczynienie 
za grzechy, które popełnia świat, jako sposób na pocieszenia 
Pana Boga. To nie jest przymus, to jest wy-
raz miłości. Każdy z nas zrobiłby wiele, jeśli 
nie wszystko, żeby  pocieszyć matkę. Każdy 
z nas zrobiłby wiele, żeby pocieszyć swoje-
go ojca... Moi drodzy, to zadośćuczynienie 
przez pokutę, do którego wzywają objawie-
nia fatimskie, jest wyrazem naszej miłości. 
Jest wyrazem tego, że traktujemy Boga jako 
rzeczywiście naszego najlepszego Ojca, który 
przecież nieustannie jest tak obrażany... 

Dzisiaj, kończąc ten cykl nabożeństw fa-
timskich, warto nam pamiętać o tym, że Ma-
ryja nie tylko wzywa do modlitwy, nie tylko 
wzywa do pokuty jako zadośćuczynienia za 

grzechy, ale sama daje nam pociechę, której tak bardzo potrze-
bujemy. Wielu z nas, jeśli nie każdy, mogłoby dzisiaj zaświadczyć 
o laskach, jakie wyjednała u swego Syna Matka Boża Fatimska. 
Każdy z nas dzisiaj tu obecny, i za to wam dziękuję, musiał po-
świecić swój czas, siły, żeby tutaj dotrzeć.  Musiał poświęcić swoje 
zaangażowanie, bo mógłby w tym czasie robić wiele innych rze-
czy i przyszedł do tego kościoła, aby przez swoją obecność prosić 
we własnych potrzebach i w intencjach całego świata.

Skoro wezwanie do modlitwy i pokuty w czasie tych objawień 
fatimskich potrafiło zmienić losy świata (i w to głęboko wierzy-
my), to może zmienić też losy każdego i każdej z nas. Wiemy 
dobrze, że w czasie objawień fatimskich Maryja mówiła o tym, 
że należy zawierzyć świat, aby Rosja się nawróciła. W czasie 
objawień dowiedzieliśmy się o tym, że będzie zamach na Ojca 
świętego. Maryja uzależniała od modlitwy szybkość zakończenia 
I wojny światowej. Modlitwa naprawdę wpływa na losy świata. 
Wyrazem tego było wydarzenie z zeszłej soboty, gdy wielu na-
szych rodaków pojechało na granice Polski i modliło się różań-
cem, wierząc, że ta modlitwa przemienia historię i losy całego 
świata. 

Prośmy dzisiaj Boga za wstawiennictwem Matki Bożej Fatim-
skiej, aby tak jak przez modlitwę przemieniał losy świata, niech 
także ta nasza bliskość Maryi, nasze nabożeństwo do Niej prze-
mienia historię każdego i każdej z nas. Niech przemienia historię 
naszych rodzin, przemienia historię naszych parafii, przemienia 
historię naszego narodu. Prośmy w  czasie tej Eucharystii za 
wszystkich, za których się modlimy. Starajmy się przez naszą 
modlitwę i pokutę przebłagać Boga za grzechy nasze i całego 
świata.            

Zadośćuczynienie przez pokutę 

był do Wadowic by ukoronować obraz Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy – wtedy w serdecznych słowach mówił do nas: „Przez 
wzgląd na rodzinny dom będę się modlił o dobro dla ciebie, moje 
miasto Wadowice. Jak nie wypowiedzieć tego zapewnienia, gdy 
Opatrzność pozwoliła mi dziś stanąć jakby na pomoście łączą-
cym te dwa domy: dom rodzinny i dom Boży. Jest to niezwykłe, a 
zarazem najbardziej naturalne połączenie miejsc, które jak żadne 
inne pozostawiają głęboki ślad w sercu człowieka.” Dostrzegam, 
że ta przewiązka łącząca te dwa miejsca została z obydwu stron 
zaniedbana – tak od strony domowego kościoła, jak i parafialnej 
świątyni. Musimy wciąż troszczyć się o budowanie głębszych 
związków pomiędzy kościołem, a domem. 

W sprawozdaniu ks. Biskup przytacza słowa ks. proboszcza 
– prałata ks. Stanisława Jaśkowca, które oceniając parafian po-
wiedział: „Jako duszpasterze spotykamy się z dużą życzliwością 
i chęcią współpracy., którzy na tej ziemi i w tym miejscu modlili 
się, przyjmowali sakramenty, uświęcali się i mam nadzieję, że 
odchodzili do szczęśliwej wieczności.”

Modlę się, by ocena naszej parafii: postawiona przy wizytacji 
przez ks. Proboszcza, że „Parafianie są świadomi odpowiedzial-
ności za całe dziedzictwo wiary i kultury naszych przodków” 
– realizowała się w codzienności.  

Ks. Infułat 
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Obchodzono w 
jego wspomnienie 
liturgiczne odpust w 
Karmelu na Górce. W 
kazaniu odpustowym 
przytoczono słowa 
Jana Pawła II o naszej 
polskiej ziemi, ziemi 
trudnej i doświadczo-
nej. Ta nasza ziemia 
wydała jednak wie-
lu świętych, w tym 
świętych Karmelu. W 
poniższym pierwszym 
fragmencie kazania 
odpustowego poznaje-
my bliżej drogę życia 
św. Rafała Kalinow-
skiego. 

Drodzy siostry i bracia!
Kiedyś, przy okazji jednej z pielgrzymek Ojciec święty Jan Pa-

weł II rozpoczynał swą wizytę w naszym kraju od takich słów:
-O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio 

piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona! I bądźcie pozdrowieni 
wy, rodacy, którzy znacie radość i gorycz bytowania na tej ziemi!

Bądźcie zatem pozdrowieni Wy wszyscy, którzy znacie radość 
i ciężar bytowania w na tej naszej polskiej rzeczywistości! 

Bądź pozdrowiona Ziemio Wadowicka! 
Bądź pozdrowiona ziemio tutaj, na tej „Górce”! Bo przez tę 

ziemię, należącą do tego klasztoru, przechodzili w przeciągu tych 
wszystkich lat święci ludzie, święci Karmelici, a w tym gronie 
także i dzisiejszy nasz patron, żyjący na przełomie wieków XIX i 
XX - o. Rafał Kalinowski. Dziękuję ojcu Przeorowi, że tak dużo 
o nim powiedział na początku tej Mszy, ponieważ już nie muszę 
wymieniać, czego dokonał... Ale wyszedł stąd przecież też. bł. O. 
Alfons Mazurek. Tu też uświęcał się o. Rudolf Warzecha, o któ-
rym wiemy, że toczy się w jego przypadku proces beatyfikacyjny. 
Nie wątpimy, że zostanie w przyszłości wyniesiony do chwały 

Ku czci św. Rafała 
ołtarzy. Bądź więc pozdro-
wiona ta święta ziemio 
Górki wadowickiej!

Ale przecież to nie jest 
tylko dawna chwała, bo 
teraz ojcowie tu też się 
uświęcają... Na tej ziemi, w 
tym klasztorze... Bądźcie 
więc Ojcowie pochwaleni 
za to dążenie do świętości. 
Bo ono jest nam wszystkim 
bardzo potrzebne...

Ziemio polska! Ziemio 
trudna i doświadczona! 
Bądź pozdrowiona!

Ta ziemia dla św. Rafała 
Kalinowskiego była szcze-
gólnie trudna. Bo przecież 

Polska była nieobecna, wymazana z map Europy, była podbita 
przez rozbiorców, a duch Polaków wciąż wolał o wolność i za pró-
by odzyskania tej wolności Polacy wciąż płacili bardzo wysoką 
cenę - cenę życia. Także ten dzisiejszy bohater, święty, którego 
dzisiaj czcimy, za udział w Powstaniu Styczniowym najpierw zo-
stał skazany na karę śmierci, a potem - dzięki protekcji różnych 
wpływowych - kara ta została zamieniona na 10 lat zsyłki na 
Sybir. Ten Sybir też był dla O. Rafała trudną ziemią. Jego dalsza 
droga również była trudna. Został ułaskawiony, potem trafił do 
Wilna, następnie do Warszawy, w końcu do zaboru austriackie-
go. Bardzo trudna droga. 

Tymczasem jego droga duchowa nie była wcale łatwiejsza... 
Urodził się w rodzinie szlacheckiej w Wilnie. Jego ojciec żenił się 
3 razy. Kiedy urodził się mały Józio, jego matka niedługo po tym 
zmarła... Ojciec ożenił się wtedy z jej siostrą, ciotką Józią i miał z 
nią następne dzieci. Ta druga matka była dla Józia dobra, ale nikt 
nie zastąpi prawdziwej matki... Po pewnym czasie ojciec ożenił 
się po raz trzeci. Kolejna macocha Józka była od niego tylko o 7 
lat starsza. Z tego powodu nie była dla niego ani matką, ani ko-
leżanką, ani przyjaciółką, choć była to kobieta bardzo pobożna 
i pracowita. W takim środowisku i okolicznościach wychował 

się Józef Kalinowski... Jego ojciec, prof. szkoły 
średniej, pragnął wychować go jak najlepiej. A 
miał wszystkich dziewięcioro - czworo z trzeciego 
małżeństwa, troje z drugiego i dwoje z pierwszego. 
Miał nad czym się głowić ojciec Józefa... W koń-
cu posłał go do szkoły średniej, gdzie była bursa. 
Młody Józef cały tydzień spędzał w szkole z in-
ternatem i bardzo tęsknił za domem rodzinnym. 
Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał jednak 
jeszcze dalej - bo na studia do Petersburga. Tam 
spotkał się ze światem bardzo mało religijnym... 
Nic zatem dziwnego, że w tym okresie drogi jego i 
Kościoła się rozeszły. Studenci w tamtych czasach, 
podobnie jak to ma miejsce i dziś, mieli dosyć 
luźny stosunek do otaczającej ich rzeczywistości, 
także do Boga. Dlatego Józef oddalił się od Boga. 

Cdn.
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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

Narodowe Święto Niepodległości 
to jedno z najważniejszych świąt pań-
stwowych dla każdego Polaka. Ob-
chodzimy go corocznie 11 listopada, 
dla upamiętnienia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, po 
123 latach niewoli. W całym kraju, z 
tej okazji, odbywają się uroczystości, 
podkreślające ważny charakter tego 
święta. Również w Gminie Spytkowice, 
od wielu lat, świętujemy ten wyjątkowy 
dzień.

W tym roku gminne obchody 99. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
celebrowaliśmy w Bachowicach. Roz-
poczęły się one przemarszem kolum-

Obchody Święta Niepodległości 
w Gminie Spytkowice

ny spod Domu Strażaka na 
cmentarz parafi alny. Tam 
Wójt Gminy, Przewodni-
czący Rady Gminy oraz 
Dyrektor i uczniowie ZSP w 
Bachowicach złożyli kwiaty 
pod obeliskiem „Poległym za 
Ojczyznę”. Następnie wszyscy 
udali się do bachowickiego 
kościoła, aby uczestniczyć we 
Mszy świętej. Przewodniczył 
jej ks. Franciszek Jeleśniański 
- proboszcz parafi i.

Po zakończeniu liturgii, 
długi korowód udał się do 
Domu Strażaka na ofi cjal-
ną część uroczystości. Po 
otwarciu sesji i odśpiewaniu 
hymnu państwowego przy 
akompaniamencie Gminnej 
Orkiestry Dętej, Przewodni-
czący Rady Gminy zaprosił 
do obejrzenia programu 
artystycznego pt. „Żywi w 
naszych sercach wskazują 
nam drogę... - ścieżka życia 
Księdza Franciszka Gołby, 
Ojca Rudolfa Warzechy i 
Franciszka Stefczyka” w wy-
konaniu uczniów Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego 
w Bachowicach. Występ 
uczniów został nagrodzony 
wielkimi brawami.

Następnie głos zabrał 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny, który mówił: „Dziś po 99 
latach chylimy czoła przed 

Spytkowice - Parafi a 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
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wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za 
ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Czując odpowie-
dzialność także za przyszłe, młode pokolenia, czyńmy stara-
nia, by pamięć i wdzięczność, za krew oddaną za naszą wolność 
i niepodległość naszej Ojczyzny nigdy w naszej świadomości 
nie umarła.”

Po przemówieniu, zgodnie z tradycją, przyszedł czas na 
wręczenie nagród uczniom z terenu naszej Gminy, którzy 
osiągnęli sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmioto-
wych oraz zawodach sportowych, na poziomie wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Pełna lista nagrodzonych oraz zdjęcia z tej 
części sesji będzie można znaleźć w osobnym artykule. Ponad-
to zostały ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury na wykonanie portretów osób, 
którym poświęcona jest ekspozycja w Muzeum Regionalnym 
w Bachowicach. Laureatem konkursu zarówno w kategorii 
szkoła podstawowa, jak i gimnazjum został Zespół Szkolno 
- Przedszkolny w Spytkowicach, w imieniu którego nagrodę 
odebrał Dyrektor Szkoły.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy, który pogratulo-
wał uczniom, rodzicom i nauczycielom osiągniętych sukcesów. 
W swoim przemówieniu dodał: „Patriotyzm kiedyś, to była 
kwestia odwagi. Patriotyzm dzisiaj, wydaje się, to kwestia 
opinii, pewnej mody. Patriotyzm jest dzisiaj modny i myślę, że 
jednym z naszych zadań jest, aby nadal był modny. Dziś patrio-
tyzm to kwestia osobistych wyborów, kwestia uczciwej pracy, 
uczciwego życia, dobrej nauki. To również kwestia wspierania 
polskiej gospodarki, polskiego handlu i polskiego przemysłu. 
Dzisiaj świętujemy to, co wywalczyli nasi ojcowie, dziadowie, 
pradziadowie. Świętujemy na różne sposoby, ponieważ nie ma 
jednego oficjalnego rodzaju świętowania Święta Niepodległo-
ści. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj się tutaj zebrali, którzy 
chcieli ten fragment naszego święta spędzić razem w Gminie 
Spytkowice. Życzę wszystkim, aby każde prywatne święto-
wanie 11 listopada było w pamięci i ku pamięci tych, którzy 
kiedyś musieli swój patriotyzm kierować osobistą odwagą i 
poświęcić często swoje życie.”

Kazanie ks. F. Jele-
śniański 

Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus!

Gromadzimy się 
pełni radości, ponieważ 
możemy radować się 
wolnością, możemy się 
radować tym, że należy-
my do grona narodów i 
to nie najmniejszych, ale 
coraz bardziej liczących 
się na świecie. Naród 
kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką. 
Wspominamy 1051 lat 
temu... Tu, na polskiej zie-
mi, narodziło się Dziecię 
- Jezus Chrystus. Nie w 
sposób dosłowny, ale w 
sposób sakramentalny. 
I od tego czasu zaczyna 
się tak naprawdę historia 

naszej ojczyzny. Bo równocześnie z wiarą przychodzi pismo. 
Można utrwalać to wszystko, co się dzieje, udokumentować. Przy 
katedrach powstają szkoły. Nazywamy ten okres średniowieczem 
i bardzo często wydajemy o średniowieczu krzywdzące ten okres 
sądy. Ale to dzięki wierze, którą niektóre gremia określają jako 
hamulec, jako przyczynę upadku kultury starożytnej, to dzięki 
wierze i klasztorom ta kultura przetrwała, odrodziła się i mogła 
powstać nowa kultura europejska. Bo zaczęło się od pisma, od 
szkolnictwa, gdzie każdy biskup przy katedrze miał ścisły obo-
wiązek prowadzenia szkoły. Królowie, szlachta, magnateria tym 
się nie interesowały... Klasztory, katedry - to były początki. Dzię-
ki temu powstał i Uniwersytet Jagielloński, aby móc kształtować 
serca, umysły, wiedzę nas wszystkich. 

Siostry i bracia, o nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każ-
dej waszej sprawie przedstawiajcie prośby Bogu w modlitwie, 
błaganiu z dziękczynieniem. Św. Paweł Apostoł napisał: Cóż 
nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Głód czy nagość? 
Niebezpieczeństwo czy miecz? W naszej historii przetrwaliśmy 
i głód, i nagość, i niebezpieczeństwo, i miecz. Ale to dzięki wie-
rze naród przetrwał. 123 lata nie było nas na mapach europy i 
świata, ale naród przetrwał. I to głównie dzięki wierze. Trzeba 
tutaj wspomnieć te dzieci we Wrześni, które cierpiały, bo mówi-
ły pacierz po polsku. Dzisiaj dziesięcioletnie dzieci nie umieją 
pacierza... Wielkie zadanie dla nas. Troskamy się o tak wiele... 
Zastanawiamy się czy handlować w niedziele, czy nie handlować; 
pracować w niedziele, czy nie pracować. Bo gospodarka ucierpi, 
bo dobrobyt ucierpi... A przecież rok w rok na wiosnę idziemy do 
kaplic i krzyży na polach, aby prosić o Boże błogosławieństwo nie 
tylko dla pracy na roli, ale również we wszelakich pracach, fabry-
kach, zakładach. A później jesienią gromadzimy się na dożynki, 
aby dziękować Bogu. Nie traćmy tej ufności i zawierzenia Bogu 
na każdy dzień naszego życia. Bo jeżeli Bóg nie pobłogosławi, a 
mamy tego i u nas coraz więcej znaków, to z techniki, umiejętno-
ści nic nie będzie. Nic nie będzie... 

Bracia i siostry, błogosławieni jesteście ubodzy, którzy się 
smucą, cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, 
czystego serca, ci, którzy pokój wprowadzają i cierpią prześla-
dowanie dla sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie 
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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

10 XI br. cała społeczność szkolna wzięła udział w „żywej 
lekcji historii”.

Tym razem tematyka pokazu związana była z rocznicą odzy-
skania niepodległości.

Mowa więc była o Napoleonie i nadziejach Polaków z nim 
związanych, kolejnych bitwach i powstaniach, które ostatecznie 
doprowadziły nas do celu – upragnionej NIEPODLEGŁOŚCI.

„Żywa lekcja historii”
Aktorzy zaprezentowali szereg strojów z epoki i kopie uzbro-

jenia z tamtego okresu. W barwny sposób przedstawili ten okres 
w naszych dziejach. 

Ciekawa i humorystyczna opowieść, kontakt z uczniami, któ-
rzy odgrywali w różnorakie role i mieli niepowtarzalną okazję 
włożenia strojów historycznych oraz mogli wszystkiego dotknąć 
i o wszystko zapytać, robiły niezapomniane wrażenie.

www.spbarwaldsr.edupage.org

wam urągają i prześladują was, i mówią kłamliwie wszystko złe 
na was z Mego powodu... - mówi Pan Jezus. Jakże aktualne są 
Jego słowa z Góry Błogosławieństw, które streszczają całą Jego 
naukę. Pełno jest smutnych, cichych, pokornych, pragnących 
sprawiedliwości i tych, którzy cierpią z powodu Chrystusa. 
Wspomnijmy tylko to hasło - „moherowe berety”...

Bracia i siostry, kiedy dzisiaj gromadzimy się, aby dziękować, 
to niech to dziękczynienie będzie z całego serca, a Chrystus, 
którego obraliśmy za naszego Króla, niech naprawdę panuje w 
naszym sercu, w naszych duszach. Bo jak powiedziałem, nie tyl-
ko w czasach zaborów trzeba było wałczyć o polskość i o wiarę, 
ale i ćwierć wieku temu też trzeba było walczyć o wiarę, która 
równała się prawdziwej polskości. Bo ci, którym byliśmy pod-
dani, najpierw odrzucili Boga, a potem odrzucili człowieka - jak 
pisał Majakowski: „Jednostka niczym, jednostka bzdurą...”. A kto 
trwał w wierze, był odsądzany od patrioty... I okazuje się, że to 
byli prawdziwi patrioci. I dzisiaj też się okazuje, że im bliżej Boga, 
tym bliżej do uczciwości, sprawiedliwości i troski o bliźniego, o 
rodziny, o starszych, o chorych. Bo jeżeli odrzucimy miłość - 

przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali - a 
górę weźmie ekonomia, to każdy z nas powoli niech się boi o swo-
ją starość. Bo jak ekonomia i liberalizm zwycięży, to każdy stary 
będzie niepotrzebny, będzie dodatkowym utrapieniem, kosztow-
nym utrzymaniem, więc lepiej zadać mu chwalebną, szlachetną, 
szczęśliwą śmierć przez eutanazję... 

I nasza Ojczyzna też z tym problemem będzie musiała się 
zmierzyć. Będzie musiała... Jeżeli nie będzie wiary, nie będzie 
miłości, nie będzie poświęcenia się dla drugiego człowieka, zwy-
kłego drugiego człowieka, a może trzeba zacząć od ojca i matki, 
poświęcenia dla ojca i matki, poświęcenia dla dzieci, żeby było 
poświecenie dla człowieka i dla ojczyzny aż do oddania życia... 

Nie bójmy się, gdy ludzie nam urągają, mówią kłamliwie z 
powodu Chrystusa. Cieszmy się. Bo może tutaj nie doznamy ani 
pełni radości, ani pełni sprawiedliwości, ani pełni pokoju. Ale 
jeżeli mamy wiarę, wasza nagroda jest w niebie. Tak jak była dla 
tych, którzy od Mieszka I aż po ks. Popiełuszkę poświecili życie 
dla Ojczyzny. 
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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

Uczniowie naszej szkoły brali udział w gminnym etapie Festi-
walu Artystycznym   „Talenty 2017”

Oto wyniki : 
W kategorii recytacja: Klasy IV – VI:  II miejsce – Krystian 

Kuzianik, kl. VI,  Wyróżnienie - Emilia Śliwa, kl. V, 
Gimnazjum oraz VII klasa szkoły podstawowej: I miejsce 

– Wiktoria Zacharska, l. VII, Wyróżnienie - Krystian Luliński, 
kl. III, 

Talenty 2017
W kategorii plastyka: III miejsce: Anastazja Rymarczyk, kl. 

III, Wyróżnienie: Gabriela Dudoń, kl. III, 
Klasy IV – VI: I miejsce: Angelika Klimowska, kl. VI - no-

minacja III miejsce: Anna Cycoń, kl. V
www.zsbarwaldg.iap.pl
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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

Wewnętrzna uwaga serca i czujność w co-
dziennym oczekiwaniu na Jezusa

„Uważajcie i czuwajcie” (w. 33) – są to pierwsze słowa, które 
Jezus kieruje do mnie na początku Adwentu. Mogę je przyjąć 
jako program duchowy na najbliższe cztery tygodnie. Bez uwagi 
serca i wewnętrznego czuwania życie duchowe staje się płytkie i 
chaotyczne.

Poproszę Jezusa, aby pomógł mi zbadać obecny stan mojego 
serca. Na czym jest skupione? Jakie pragnienia i tęsknoty do-
minują we mnie? Jakie są moje życiowe oczekiwania? Zobaczę, 
które miejsce pośród moich pragnień zajmuje Bóg.

Jezus ma do mnie wielkie zaufanie. Swój „dom” i staranie o 
niego zostawił w moich rękach (w. 34). Tym domem jest moja 
rodzina, moja wspólnota, powołanie, obowiązki. Jak przeżywam 
moją codzienność? Czy kocham mój „dom życia”? Czy czuję się 
w nim jak u siebie?

„Każdemu wyznaczył zajęcie” (w. 34). Jezus mówi mi, że nikt 
mnie nie zastąpi w moich zajęciach, ponieważ w „domu Pana” 

każdy posiada miejsce jedyne i niezastąpione. Poproszę Jezusa o 
radość z mojej codzienności, o szacunek do siebie i do najprost-
szych zajęć, które wykonuję.

Jezus mówi wyraźnie, że Jego powrót może nastąpić o każdej 
porze dnia i nocy. Przyjdzie niespodziewanie (ww. 35-36). Nie-
spodziewane pojawienie się osoby bliskiej budzi radość. Nagłe 
pojawienie się osoby obcej rodzi lęk i niepewność. Jakie uczucia 
żyją w moim sercu?

W serdecznej rozmowie będę prosił Jezusa, abym nie prze-
stawał za Nim tęsknić. Będę także prosił Ducha Świętego o 
wewnętrzne przeżycie prawdy, że Jezus i Ojciec tęsknią za mną. 
Zachowam w sercu i będę powtarzał słowa Jezusa: „Uważajcie i 
czuwajcie...”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator
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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

To nasza powinność, która wypływać ma z potrzeby 
serca. To nasze serce winno pragnąć Boga, winno Go 
poznawać, słuchać. A jak to uczynić, jeśli nie bierzemy 
do ręki Pisma Świętego? Podczas misji przypominano 
o tym kilkakrotnie, że trzeba nam zgłębiać prawdy 
Boże i Tym Słowem kierować się w swoim życiu, jak 
to czyniła Matka Boża. I o tym traktuje dalsza część 
nauki misyjnej. 

Tak jak już powiedziałem, niekiedy to Słowo jest trudne. 
Maryja też miała z nim kłopoty. Pierwsza sytuacja to Ewangelia 
o pasterzach, która przed chwilą usłyszeliśmy. Pasterze przyby-
wają do Betlejem i opowiadają, co im zostało objawione o tym 
Dziecięciu. A zostały im objawione takie słowa: -”Dziś w mieście 
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. 
A oto będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w 
pieluszki i leżące w żłobie. Co musiało się dziać w Sercu Maryi, 
kiedy pasterze przychodzą i mówią, że aniołowie opowiedzieli 
im, że właśnie to dziecię będzie Panem, będzie Mesjaszem, że Bóg 
da Mu tron Jego praojca Dawida - że będzie panował nad domem 
Jakuba? A Ona widzi Go w stajni... W stajni będzie panował? Me-
sjasz, Pan, Zbawiciel? Te słowa nie przystają do rzeczywistości, 
w której znalazła się Maryja... To tak jakby to Słowo było daleko 
poza Nią. I Ona tego nie rozumie. Bo życie Jej nie pasuje zupeł-

nie do tego Słowa... I tak czasami jest, kochani, że usłyszymy 
Ewangelię i w ogóle nie rozumiemy, o co chodzi. Tym bardziej, 
że była napisana 2000 lat temu w innym kontekście kulturowym, 
innym językiem i w niezrozumiałym dla nas stylem. A co dopie-
ro odnosić to do swego życia! To bardzo trudna sztuka - czytać i 
medytować Pismo święte.  

Ale skoro Pismo święte, najstarsze teksty przeszły prawie ze 
3000 lat, dotarły do nas po takim czasie i wciąż do nas przema-
wiają pomimo tego, że napisane w innej kulturze, innym kon-
tekście i mentalności, to jest to jakiś dowód na to, że Bóg rzeczy-
wiście przemawia do nas przez swoje Słowo. To dowód na to, że 
Pismo święte to naprawdę słowa Boga i że te słowa nie przeminą. 
Dlatego trzeba nam ciągle uczyć się i być pokornym wobec tego 
słowa. 

Innym takim trudnym, kłopotliwym słowem dla Maryi 
były słowa samego Pana Jezusa, kiedy został odnaleziony przez 
Maryję i Józefa w świątyni. -Czemuście Mnie szukali? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego 
Ojca? Maryja nie rozumie, co Jezus mówi. Ona się martwiła o 
Niego. Zobaczyła, że Go nie ma wśród pielgrzymów wracających 
z Jerozolimy. A On Jej takie słowa mówi. Łukasz później pisał, że 
Maryja rozważała to słowo w swoim sercu. Nie rozumiała go; nie 
pojmowała, o co Jezusowi chodzi. 

I na pewno trudnym też było to spotkanie Maryi i rodziny 

Czytać i rozważać Słowo Boże 
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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

Jezusa, kiedy przychodzą do Niego, a On głosi Słowo ludziom w 
pewnym domu. Nie mogą się przepchać przez drzwi, bo pełno 
ludzi przy wejściu. Wysyłają więc jakiegoś posłańca, która mówi 
Jezusowi, ze Jego Matka z rodziną czekają na zewnątrz. Jezus na 
to pyta: -Kto jest moją matką? Moją matką, siostrą, bratem są ci, 

którzy słuchają Bożego słowa i zachowują je. To trudne słowo 
dla Maryi. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że Jej nie 
uszanował. Ona przyszła ponieważ martwiła się o Niego, bo nie 
wiedziała, co się z Nim dzieje (było to na początku Jego publicz-
nej działalności), a On reaguje w taki sposób... 

Cdn. 

Choć 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych już dawno 
wybrzmiał Dzieci i Młodzież Maryjna  przygotowała dla dzieci 
naszej parafi i projekt zatytułowany „Spotkanie z Polskimi Świę-
tymi”. Miał on na celu przybliżenie wydarzeń z życia wybranych 
świętych naszej polskiej ziemi. W trzecią niedzielę listopada zo-
stały do kościoła zaproszone dzieci na pół godziny przed Mszą 
świętą dziecięcą na występ grupy maryjnej. Śpiewane piosenki 
opowiadały o życiu świętych ( św. Jana Pawła II, św. Kingi, bł. 
Karoliny, św. Urszuli Leduchowskiej, brata Alberta Chmielow-
skiego, królowej Jadwigi...) a wyświetlane slajdy przybliżały wi-
zerunki tych świętych.

Spotkanie z polskimi świętymi

Wielu chrześcijan w Polsce budząc się dzisiejszego poranka 
nawet nieświadomie postawili sobie pytanie: Kim jest dla mnie 
Jezus Chrystus? Na jakich wartościach buduję swoją codzien-
ność? Czym dla nich jest chrześcijaństwo? Odpowiedzią na to 
pytanie stała się poranna modlitwa, czyli powierzenie siebie, 
swojej rodziny Miłosiernej Miłości Boga Ojca. Ale także odpo-

SOLIDARNI Z PRZEŚLADOWANYMI
wiedzią na to pytanie jest udział dziś we Mszy Św. Wiemy też, że 
dla wielu zabraknie dziś czasu, aby przyjść na niedzielną Eucha-
rystię, bo są ważniejsze rzeczy i sprawy, które prawdę o Bogu. o 
Jego istnieniu, o Jego miłości do nas. spychają coraz mocniej na 
margines naszego życia.

Przed kilkoma dniami rozpoczęliśmy Wielki Post. jest to czas 

Ks. Mariusz Telaczyński
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zatrzymania i uporządkowania pewnej hierarchii wartości, ale 
również czas odnowienia, odkurzenia  mojej relacji z Jezusem 
Chrystusem. Dla wielu naszych rodaków również i w tym roku 
zabraknie czasu na to aby pojednać się z Bogiem.

Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia przybyłem do wa-
szej wspólnoty parafialnej, aby podzielić się z wami świadectwem 
o chrześcijanach, którzy każdego ranka świadomie stawiają sobie 
inne pytanie: Czy dzisiaj za moją przynależność do Chrystusa, 
dlatego tylko. że jestem chrześcijaninem nie spotka nie żadna 
kara, więzienie czy też śmierć?

Współcześnie bowiem w 116 krajach świata dochodzi do 
prześladowań bądź dyskryminacji chrześcijan. Oznacza to, że 
w co drugim kraju na świecie. łamane jest dzisiaj podstawowe 
prawo człowieka do wolności religijnej, zgodnie z art. 18 Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

Od początku istnienia chrześcijaństwa życie za Chrystusa 
oddało ponad 70 mln chrześcijan, z czego 45 mln tylko w wieku 
XX. Wydaje się to nie możliwe. A jednak, w przeciągu ostat-
nich 100 lat, w minionym wieku, życie za Chrystusa oddało 45 
min chrześcijan, co stanowi 65% wszystkich chrześcijańskich 
męczenników od początku istnienia chrześcijaństwa. Dziś tak 
wiele przecież słyszymy o tolerancji, wolności i przekonaniach 
religijnych. Św. Jan Paweł II i jego następca Benedykt XVI często 
przypominali, że wiek XX był wiekiem męczenników.

Dziś żyjemy w XXI wieku, nowym tysiącleciu, ale niewielu z 
nas wie. że każdy nowy rok tegoż wieku przynosi ze sobą 105 tys. 
kolejnych nowych męczenników. Jedynym motywem odebrania 
im życia jest wyznawana przez nich chrześcijańska wiara, staty-
stycznie można powiedzieć, że obecnie co 5 minut na świecie 
mordowany jest chrześcijanin, tylko dlatego, że wierzy w Jezusa, 
wierzy w Jego zmartwychwstanie. Trzeba też wiedzieć, że duża 
część tej liczby przed śmiercią miała możliwość wyboru, wystar-
czyło podeptać krzyż, powiedzieć nie chcę już być chrześcijani-
nem, nie wierzę w Jezusa jako Boga. i tym ocaliliby swoje życie.

Jak chociażby obraz 21 egipskich chrześcijan, którzy na po-
czątku lutego 2015 roku, zostali zamordowani przez terrorystów 
nad brzegami Morza Śródziemnego w Trypolisie wystarczyło po-
wiedzieć - nie wierzę w Jezusa, a żyliby do dzisiaj. Nie wyobrażali 
sobie wyparcia się swojej wiary i życia bez 
Chrystusa. Czy ja byłbym zdolny do po-
wzięcia tak radykalnej postawy?

Musimy też kochani wiedzieć, że za 
wspomnianą liczbą 105 tys. chrześci-
jańskich męczenników, stoi kolejna zde-
cydowanie większa, a za nią konkretne 
imiona i nazwiska.

Dziś 350 mln naszych braci i sióstr 
w wierze na całym świecie żyje w ciągłej 
obawie i strachu o to, że w każdej chwili 
mogą stracić pracę, mogą zostać wypę-
dzeni ze swojego domu. z rodzinnego 
miasta, ze swojej ojczyzny. Mogą zostać 
zamknięci do więzienia, być poddawani 
różnorakim torturom tylko dla tego, że 
wierzą w Jezusa. Według statystyk jakie 
prowadzimy podstawowe prawo człowie-
ka do wolności wyznania jest poważnie 
naruszane w 38 krajach, z czego w 23 
dochodzi do regularnych prześladowań, 
a nawet i eksterminacji. Dziś chrześci-

jaństwo jest najbardziej znienawidzona religią świata, na 100 
przypadków prześladowań na tle religijnym do jakich dochodzi 
na świecie 80 z nich dotyczy chrześcijan,

Żyjemy w czasach gdy na naszych oczach wypełniają się słowa 
Jezusa: ..Będą was biczować, wodzić przed namiestników i kró-
lów, na świadectwo im i poganom. W naszym kraju nikt nie żąda 
od nas ofiar z życia, ale niekiedy także i w Polsce, religia chrze-
ścijańska jest ośmieszana, a nawet dochodzi do aktów profanacji, 
szczególnie przez młodych ludzi.

Wielu chrześcijan na świecie, szczególnie na Bliskim Wscho-
dzie, świadomie dziś wybiera Jezusa.

Słyszeliśmy nie tak dawno w Polskich mediach o Meriam 
Ibrahim. młodziutkiej chrześcijance skazanej na śmierć. Skazano 
ją za apostazję, czyli porzucenie islamu na rzecz chrześcijaństwa, 
chociaż nigdy tego nie uczyniła. Urodziła się w domu w którym 
była wychowywana od najmłodszych lat jako chrześcijanka, 
ojciec był muzułmaninem, ale porzucił swoją żonę i sześciolet-
nią córkę. Jak opowiada Meriam: „ojciec odszedł ode mnie i od 
matki, kiedy miałam sześć lat. Jak w tych okolicznościach można 
mówić o apostazji? Niestety zgodnie z prawem krajów islamskich 
religia jest przekazywana po linii ojca, więc nawet nieznajomość 
jego wyznania oraz wychowanie w wierze chrześcijańskiej od 
maleńkości mnie nie usprawiedliwiały. Ponadto poślubienie 
chrześcijanina było jednoznaczne z aktem niewierności, ponie-
waż muzułmanka może wyjść tylko za mąż za muzułmanina, a 
związek małżeński z wyznawcą innej wiary jest nie tylko zakaza-
ny i nieważny, ale nade wszystko - karalny”. Książka pt. Mam na 
imię Meriam.

Zanim sąd podjął ostateczną decyzję, dano jej trzy dni na po-
wrót do islamu. Kiedy na trzeci dzień przyszedł do niej immam 
- duchowny muzułmański, aby zapytać jaka jest jej decyzja Mi-
riam odpowiedziała mu: „nie wyprę się

chrześcijaństwa, niezależnie co mi zrobicie”. Wiemy, że wy-
roku nie wykonano, pod naciskiem mediów międzynarodowych 
została uniewinniona, ale musiała uciekać ze swojej ojczyzny. 
Dziś przebywa w Stanach Zjednoczonych i wraz z mężem anga-
żuje się w obronę praw prześladowanych chrześcijan.

Cdn.
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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

Kolejny już raz opiekunowie Samorządu Szkolnego oraz Wo-
lontariatu zorganizowali Korowód Świętych. W tym wydarzeniu, 
które znalazło już swoje miejsce wśród tradycji naszej szkoły, 
wzięli udział uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II 
i III klas gimnazjum. 

W tym roku utrwaliliśmy bądź wzbogaciliśmy swoją wiedzę 
w zakresie życiorysów świętych: Matki Teresy, Jana Chrzciciela, 
Jana Pawła II, Stanisława Kostki, Alberta Chmielowskiego, Kin-
gi, Mikołaja- w szkole podstawowej, zaś w gimnazjum: Maksy-
miliana Kolbego, Piotra, Rafała Kalinowskiego, Floriana. Całą 
uroczystość prowadziły uczennice klas gimnazjalnych- Zuzanna 
Szczur i Paulina Nikliborc - wcielając się w role aniołów. 

Wszystkie prezentacje postaci i życiorysów świętych przed-
stawione zostały bardzo ciekawie. Widać było zaangażowanie 
uczniów oraz wychowawców poszczególnych klas. W tym roku 
powołane zostało jury, w skład którego weszły dyrektor szkoły 
mgr Edyta Skowron oraz wicedyrektor mgr Marzena Pasternak. 

Każdy może być świętym
O wynikach konkursu decydowali również uczniowie naszej 
szkoły, głosując na specjalnie przygotowanych kartach. 

Ranking wygląda następująco:
- szkoła podstawowa- I miejsce klasa IVC, II miejsce klasa V, III 
miejsce klasa IVB, IV miejsce klasa VIIB, V miejsce klasa IVA, 

VI miejsce klasy VIIA i VI; 
- gimnazjum- I miejsce klasy IIA i IIIB, II miejsce IIB i IIIA .

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Poprzez przybli-
żenie postaci świętych oraz ciekawe ukazanie historii ich życia 
chcemy udowodnić, że nie były to jedynie postacie z kart ksią-
żek, lecz ludzie z krwi i kości, tacy jak my. Może kiedyś ktoś z 
nas znajdzie się wśród nich? Przecież.... każdy „ może świętym 
być…”.

tekst mgr Monika Hatłas-Noszka
www.spfrydrychowice.iap.pl
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Izdebnik - Parafia św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej 
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700) 
ODPUST: św. Małgorzaty - 20 lipca

W środę 8 listopada 2017r. w naszej szkole gościli policjanci z 
wydziału ds. nieletnich z Wadowic.  Celem tej wizyty było prze-
prowadzenie dla młodzieży z klas IV- VII ze szkoły podstawowej 
i klas gimnazjalnych spotkań profilaktycznych obejmujących 
tematykę przemocy w świecie realistycznym i wirtualnym, pro-
blem uzależnień i odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. 
Podczas spotkań szczególna uwagę zwrócono na bezpieczeństwo 
młodych ludzi w sieci.

Problem to ważny, ponieważ szkodliwe treści, które się tam 
pojawiają, mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę na-
szych dzieci. W Internecie młodzi ludzie mogą na nie trafić celo-
wo lub przypadkowo, np. poprzez reklamę, spam, mylne wyniki 
wyszukiwania, czy poprzez umieszczanie nieadekwatnych treści 
do wyszukiwanego hasła.

Podczas zorganizowanych zajęć każda klasa  miała możli-
wość zapoznania się  z zasadami bezpiecznego korzystania z 
mediów,  z zagrożeniami płynącymi z sieci,  z prawami i obo-
wiązkami korzystających z internetu. Młodzi ludzie mieli też 

Przemoc realna i wirtualna
możliwość zadawania pytań na interesujące ich tematy. Mam na-
dzieję, że przeprowadzone spotkania wpłynęły na  świadomość 
uczniów- ich praw i obowiązków, a co za tym idzie na  codzienne, 
bezpieczne decyzje.

Policjantom z wydziału ds. nieletnich z Wadowic  pani Mał-
gorzacie Hombesch  i panu Zbigniewowi Przybkowi  serdecznie 
dziękuję za pomoc w realizacji naszych szkolnych celów profilak-
tycznych. Dziękuję z miłą współpracę.

Rodzicom zainteresowanych  problemem zagrożeń me-
dialnych  wobec dzieci   i młodzieży polecam stronę  http:
//www.dzieckowsieci.pl/ . Można tam zapoznać się   z informa-
cjami  dotyczącymi  szkodliwych  treści w internecie, skali tego 
zjawiska i  ich negatywnych skutków w życiu młodych odbior-
ców.  Pomocna dla Rodziców może okazać się propozycja zasad, 
które warto wdrożyć podczas korzystania dziecka  z mediów,  dla 
jego dobra.

Teresa Sołtys- pedagog
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl



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

3 i 10 grudnia 201730 

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

 313 i 10 grudnia 2017

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

Zielona szkoła w Soli
Zielona szkoła – to forma 

edukacji, która jest źródłem 
twórczej pracy nauczyciela 
i ucznia. Uczenie się przez 
przeżywanie przynosi większe 
efekty, niż nauka w szkolnej 
ławce, dlatego po raz kolejny 
zorganizowaliśmy dla uczniów 
sześciodniowy pobyt w Soli. 
Dzięki temu nasi uczniowie 
mieli szansę bezpośredniego 
poznawania przyrody, a jedno-
cześnie możliwość bezpośred-
niego przeżywania i działania. 

5. 06. 2017 z samego rana 
wyruszyliśmy w podróż. Nasza 
grupa składała się z 22 uczniów 
– 16 osób z  klasy IV i 6 osób z 
klasy II oraz dwóch nauczycieli 
.

Nasze miejsce zakwate-
rowania to Dom Wczasów 
Dziecięcych w Soli. W ośrodku 

czekały na nas nie tylko ładne pokoje, a przede wszystkim sma-
kowite posiłki, zawsze życzliwy personel oraz kadra, a pogoda 
była wymarzona: słońce, słońce i jeszcze raz słońce.

 Program zielonej szkoły był bardzo napięty i wypełniony 
różnymi atrakcyjnymi zajęciami, spacerami i zabawami. Nikt 
nie mógł narzekać na nudę. Uczniowie podczas pieszych wędró-
wek mieli okazję poznać malowniczo położoną miejscowość w 
Beskidzie Żywieckim. Dzieci oprócz codziennych zajęć dydak-
tycznych uczestniczyły w licznych wycieczkach. Wspięliśmy się 
na Kłokocz i Ochodzitę, wędrowaliśmy Przełęczą Kotelnica. 
Zwiedziliśmy Muzeum Koronki i Centrum Pasterskie w Konia-
kowie, oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej.

Nie zabrakło takich atrakcji jak: zabawy sportowe i integra-
cyjne, konkurs piosenki wczasowej i konkurs czystości, dyskote-
ka czy wieczór filmowy.

Pobyt na zielonej szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń, 
doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Każdy uczeń miał szansę 
pokazania się z jak najlepszej strony. Dzieci, które wyjechały na 
zieloną szkołę uczyły się samodzielności, samokontroli i samo-
oceny.

Czas minął bardzo szybko, nie zdążyliśmy jeszcze zatęsknić, 
a już trzeba było wracać. Do domu wróciliśmy uśmiechnięci i 
zadowoleni, z mnóstwem miłych wspomnień.

www.zspjaroszowice.szkolnastrona.pl
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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

Która nas uczy całkowitego 
zawierzenia Bogu, bo przecież w 
Jej życiu nie brakowało spraw 
trudnych, czasem bolesnych. 
Nosiła je w swoim Sercu ufając 
Bogu i wypełniając Jego świętą 
wolę. Rozważamy to w tajemni-
cach różańca świętego, łącząc 
się myślą i sercem z Chrystusem 
i Jego Matką. Mówił o tym w 
czasie Mszy św. w intencji róż 
różańcowych – ks. Leszek Fili-
pek, proboszcz z Przytkowic. 
Drugą część kazania z dnia sku-
pienia zamieszczamy poniżej. 

Te tajemnice, te wydarzenia z 
życia Jezusa, z życia Jej samej, z życia 
młodego Kościoła były dla Maryi wielką szkołą zaufania Panu 
Bogu. Bo przecież tyle było spraw trudnych, niepojętych i nieraz 
bolesnych. Już przy pierwszym spotkaniu pytała: - Jakże się to 
stanie, że Dziecię, Syn Boży, zamieszka pod moim sercem? To 
wydarzenie, którego opisu wysłuchaliśmy. Jak to pojąć, że Jezus 
został w świątyni?

Kiedy indziej, kiedy przyszła z bliskimi do Jezusa i dano Mu 
o tym znać, Jego odpowiedź była taka szorstka: - Któż jest moją 
matką i którzy są moimi braćmi? Kto pełni wolę Ojca mego... 
Najtrudniejsza i największa tajemnica, kiedy Jezus 
oddał się męce, kiedy cierpiał i umarł na krzyżu, 
kiedy Jego martwe ciało trzymała w ramionach, 
a potem do grobu zostało złożone. Jakże to pojąć? 
Jakże uwierzyć? Te wszystkie wydarzenia, których 
sensu nie można było od razu zrozumieć to była 
wielka szkoła zaufania do Pana Boga - ze nawet w 
tych trudnych rzeczach, niepojętych, idących zu-
pełnie inaczej niż ludzkie myślenie jest wola Boża i 
wypełnia się zamysł Boży. 

Bracia i siostry w Chrystusie Panu, to wszystko 
jest dla ans wielką nauką. Mamy uczyć się naślado-
wania Jezusa. Mamy uczyć się naśladowania Jego i 
naszej Matki. Czynimy to, rozważając tajemnice 
różańca świętego. Przybliżamy sobie te wydarzenia, 
przybliżamy sobie prawdy z nimi związane. Przy-
bliżamy sobie, co czuła Maryja, kiedy te wydarzenia 
się działy. I jest to dla nas zawsze szkoła zaufania 
Panu Bogu, bo przecież w naszym życiu także nie 
brakuje rozmaitych problemów, trudnych sytuacji 
- i w życiu naszych, i w życiu naszej ojczyzny, i w 
życiu Kościoła. Aby w tym wszystkim rozeznać 
wolę Bożą, aby w tym wszystkim uczyć się zaufa-

Idźmy śladami Maryi
nia Panu Bogu - że nawet 
kiedy przychodzi na nas coś 
niepojętego, nawet kiedy 
przychodzi na nas coś trud-
nego, chociażby choroba czy 
śmierć bliskiej osoby, w tym 
wszystkim trzeba umieć 
dostrzec dopuszczenie Boże. 
W tym wszystkim trzeba 
umieć dostrzec opiekę Bożą 
nad nami. 

Tu zaś nasze uczucia 
jednocześnie wypowiadamy, 
prosząc Ojca Niebieskiego, 
by nas miał w swojej opie-
ce, prosząc Maryję, aby nas 
strzegła od złego, a miała 
w opiece szczególnie w go-

dzinie śmierci, uwielbiając Trójcę Przenajświętszą. I tak nasze 
serca, kiedy odmawiamy różaniec, idą śladami Serca Maryi... I o 
to właśnie w modlitwie różańcowej chodzi - abyśmy się uczyli od 
Maryi pojmowania i przyjmowania woli Bożej. I zawierzania się 
z zaufaniem Bogu, który nigdy nas nie opuszcza. 

Przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi zanieśmy 
teraz do Ojca Niebieskiego nasze pokorne modlitwy....       
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Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, 
za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. 
W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni 
we wszystko: we wszelkie słowo 
i wszelkie poznanie, bo świadectwo 
Chrystusa utrwaliło się w was (1 Kor 1,4-6 )

Początek Roku Liturgicznego wprowadza nas 
na ścieżkę rozważań o wdzięczności. Wdzięczność 
za okazane dobro, życzliwość, miłość, jest  jednym 
z podstawowych elementów naszego życia.
Bez postawy dziękczynienia, życiem społecznym
i rodzinnym rządzą cechy negatywne, 
takie jak egoizm, egocentryzm i przemoc. 
Wdzięczność należy się przede wszystkim Bogu –
za dar życia i piękno stworzonego świata, za łaskę 
odkupienia uczestnictwo w życiu nadprzyrodzonym.
Jan Kochanowski, poeta Odrodzenia, w swej 
najpiękniejszej pieśni „Czego chcesz od nas, Panie…”, 
wyraził Stwórcy wdzięczność za Jego dzieło, słowami:
„Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie wysławiamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy” (Pieśń XXV).
O wdzięczności za dar życia i miłości rodzinnej pisał
Stanisław H. Lubomirski w utworze Tobiasz Wyzwolony: 
„Nie masz wdzięczności żadnej, co by w cnocie
zasługom matek równo wystarczyła”. 
A Jan Paweł II w czasie spotkania z mieszkańcami 
Wadowic, swego rodzinnego miasta, mówił: 
„Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, 
wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia 
przekazany mi przez drogich Rodziców, za ciepło 
rodzinnego gniazda, za miłość moich Najbliższych, 
która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, 
nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się 
z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia 
w trudnych czasach” (16 VI 1999).

Wdzięczność jest wyrazem wysokiej kultury.
Wdzięczność Bogu umożliwia człowiekowi
wejście w świat duchowych przeżyć; od początku 
chrześcijaństwa uczestnictwo w „Wieczerzy Pańskiej” 
było nazwane Eucharystią czyli dziękczynieniem.

Jan Paweł II po wyborze na Stolicę Piotrową, 
dziękował Prymasowi Polski Stefanowi Wyszyńskiemu:  
„Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. 
Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, 
który dziś pełen bojaźni, ale i pełen ufności rozpoczyna 
nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, 
nie cofającej się przed  więzieniem i cierpieniem, 
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia 

bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry 
i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie 
naszej, które związane są z Twoim biskupim 
i prymasowskim posługiwaniem.” 
Ze słowami wdzięczności zwracał się także do Polaków, 
„...do wszystkich bez wyjątku rodaków, 
szanując światopogląd i przekonanie każdego 
bez wyjątku. Miłość Ojczyzny łączy i musi łączyć 
ponad wszelkie różnice”. Wyrazem wdzięczności
Papieża-Polaka było Jego błogosławieństwo: 
„Pragnę wam pobłogosławić. Czynię to nie tylko 
z mocy mego biskupiego i papieskiego powołania, 
ale także z najgłębszej potrzeby serca.”  
Wdzięczność jest reakcją na dobro – Ojciec Święty 
od początku swojego pontyfikatu oczekiwał 
od swych rodaków wspierania go w trudnej 
i odpowiedzialnej pracy dla Kościoła i Ojczyzny:
„Drodzy Rodacy, czy teraz, czy kiedykolwiek, 
gdy przyjmować będziecie błogosławieństwo 
Papieża Jana Pawła II, przypomnijcie sobie, 
że wyszedł on spośród was i że ma szczególne 
prawo do waszych serc i waszej modlitwy” (24 X 1978).
Kończąc  ostatnią pielgrzymkę do Polski, żegnał się 
słowami: „Wszelkie dobro, jakie dokonało się
w tych dniach pielgrzymkowych, które stało się moim
udziałem, zachowuję w sercu. Wdzięczny za wszystko, 
wraz z całą wspólnotą Kościoła w Polsce powtarzam 
wobec Jezusa Miłosiernego: «Jezu, ufam Tobie!» 
Niech to szczere wyznanie przynosi ukojenie kolejnym
pokoleniom w nowym tysiącleciu. Bóg bogaty 
w miłosierdzie niech wam wszystkim błogosławi!”. 
I napominał słowami św. Faustyny (Dzienniczek, 1038): 
«Ojczyzno moja kochana, Polsko, Bóg Cię wywyższa
i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna!» (19 VIII 2002). 

   *
Dzięki Ci, Ojcze, za Twoje słowa, 
Które tchną w nas otuchę na przyszłość, 
Zachowując pamięć przeszłości. […]
Dzięki niech będą Tobie za nasze światełko, 
[w którym mieni się cień.
Dzięki Tobie, co każesz nam budować, próbować, 
[kształtować czubkami palców i promieniami oczu.
A gdy zbudujemy ołtarz Niewidzialnemu Światłu, 
[postawimy na nim światełka, które widzi nasz 
[cielesny wzrok.
Dzięki Tobie składamy, Światło Niewidzialne, 
[za wielką Twą chwałę.

omas S. Eliot

Ks. Stefan Misiniec

Na tropach Ewangelii
1 Niedziela Adwentu

Wdzięczność 
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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.

Dnia 15 XI 2017r. o godz.17.00 został otwarty „WIECZÓR 
JASIA I MAŁGOSI” będący podsumowaniem Programu Domo-
wych Detektywów realizowanego w klasie piątej szkoły podsta-
wowej przez ostatnie osiem tygodni. Program Domowych Detek-
tywów to program profilaktyki alkoholowej, którego głównym 
celem jest uchronienie dzieci i młodzieży przed zbyt wczesnym 
sięganiem po alkohol. Na spotkaniu byli obecni rodzice wszyst-
kich uczniów, Dyrekcja- pan mgr Piotr Porębski oraz pani mgr 
Dorota Balcarczyk, wychowawczyni pani mgr Barbara Serwin, 
uczniowie klasy V SP oraz członkowie Grupy Wolontariackiej 

Wieczór Jasia i Małgosi
„ISKIERKA”. Uczniowie przedstawili przygotowane przez siebie 
prezentacje dotyczące zagadnień związanych z alkoholem pt.:
”Przygoda w parku”(gr.I), „Działanie Pranka”(gr.II), „Oczeki-
wana pomoc”(gr.III),”Magic w szkole”(gr.IV). Wolontariusze 
przygotowali filmiki pokazujące jakie są nieodwracalne skutki 
picia alkoholu, jak alkohol niszczy życie oraz zabawy, ciekawe 
konkursy, krzyżówki i rebusy nt. alkoholu. Hasło, które brzmiało 
najczęściej to „BAWMY SIĘ BEZ ALKOHOLU”. Prace naszych 
uczniów spotkały się z zainteresowaniem i ogromnym uznaniem 
zaproszonych gości.

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

W dniu 25 listopada br. odbył się dekanalny etap Mistrzostw 
Polski Piłki Nożnej Halowej Służby Liturgicznej w kategorii 
wiekowej: Ministrant (roczniki 2010 – 2006), Lektor młodszy 
(roczniki 2005 – 2002), Lektor starszy (roczniki 2001 – 1997). 
Mecze były rozgrywane w sali gimnastycznej Zespół Szkół im. 
Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn – Parafi i Dekanatu Sucha Beskidzka.

W kategorii: Ministrant do półfi nałów awansowały drużyny 
z parafi i pw. św. Jana Kantego (Tarnawa Dolna) oraz z parafi i 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Krzeszów). Naszym zawodni-
kom sprzyjało szczęście oraz doskonała dyspozycja zawodników. 
W grupie pokonali drużynę z pa-
rafi i św. Anny (Stryszawa Górna) 
1:0. Zremisowali z zawodnikami 
z parafi i pw. św. Jana Chrzciciela 
(Zembrzyce) 1:1. Natomiast w 
kategorii: Lektor młodszy awan-
sowały drużyny z parafi i św. 
Stanisława, biskupa i męczennika 
(Stryszawa Dolna) oraz parafi i 
św. Anny (Stryszawa Górna). W 
tej grupie bezkonkurencyjni oka-
zali się z zawodnicy z parafi i św. 
Anny (Stryszawa Górna). Zdobyli 
w grupie pięć bramek w trzech 
meczach i zainkasowali dziewięć 
punktów. Naszym zawodnikom 
zabrakło szczęścia i skuteczno-
ści pod bramką przeciwnika. W 

DEKANALNY ETAP MISTRZOSTW POL-
SKI LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 
W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ 2017/2018

meczu z drużyną z parafi i pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny (Sucha Beskidzka) zremisowali 0:0. Zawodnicy z Krzeszo-
wa dominowali na boisku, ale zabrakło skuteczności i precyzji 
w strzeleniu gola. W drugim meczu doszło do remisu – (0:0) – z 
drużyną z parafi i pw. śśw. Apostołów Piotra i Pawła (Lachowi-
ce).        W ostatnim meczu ulegli bezkonkurencyjnej drużynie 
z parafi i pw. św. Anny (Stryszawa Górna). Mecz zakończył się 
wynikiem 1:0. Tym samym nasza drużyna w grupie spotkała się 
przy rzutach karnych z drużyną z parafi i pw. śśw. Apostołów Pio-
tra i Pawła (Lachowice), by walczyć o trzecie miejsce w kategorii 
Lektor młodszy. Krzeszów okazał się tutaj lepszy (3:1). 

W meczu o trzecie 
miejsce – kategorii: 
Ministrant – między 
drużynami z parafi i 
pw. św. Jana Chrzciciela 
(Zembrzyce) oraz śśw. 
Apostołów Piotra i Pawła 
(Lachowice) zakończył 
się wynikiem 0:0. Roz-
strzygnięcie przyniosły 
rzuty karne (4:2) dla 
Zembrzyc. Natomiast 
w fi nale, kategorii: Mi-
nistrant, doszło do spo-
tkania ekip z parafi i: pw. 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy (Krzeszów) i św. 
Jana Kantego (Tarnawa 
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Dolna). Tym razem zawodnicy z Tarnawy Dolnej okazali się lepsi 
od nas – w ubiegłorocznych rozgrywkach to drużyna z Krzeszo-
wa awansowała do rozgrywek rejonowych – zwyciężając 2:0 w 
rzutach karnych. W kategorii: Lektor młodszy w walce o trze-
cie miejsce Krzeszów musiał uznać wyższość drużyny z parafi i 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Sucha Beskidzka 
– Błądzonka). W rzutach karnych przegrywając (3:1). Nato-
miast do pasjonującego spotkania doszło pomiędzy „bratnimi” 
drużynami ze Stryszawy: parafi ią pw. św. Stanisława BM (Stry-
szawa Dolna) oraz parafi ą św. Anny (Stryszawa Górna). Mecz 
wyrównany. Zawodnicy nie dawali za wygraną. Szanowali piłkę, 
czego efektem była jedyna bramka w tym meczu dla drużyny ze 
Stryszawy Górnej. Bramkarz ze Stryszawy Dolnej nie dał rady 
uratować swojej drużyny przed utratą bramki. Mecz zakończył 
się wygraną 1:0 dla ekipy ze Stryszawy Górnej.  

W kategorii: Lektor starszy z grupy do etapu rejonowego 
awansowała drużyna z parafi i pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy (Krzeszów). Gratulujemy drużynie i życzymy dalszych 
sukcesów. Nasza drużyna strzeliła w grupie siedem bramek. Najskuteczniejszym strzelcem z naszej parafi i okazał się Szymon 

Pilarczyk – cztery bramki. W 
tej grupie doszło do zaciętej 
rywalizacji pomiędzy para-
fi ami: pw. Narodzenia Jana 
Chrzciciela (Ślemień) i Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
(Krzeszów). Po początko-
wym prowadzeniu w meczu 
przez zawodników z Krze-
szowa drużyna ze Ślemienia 
nie złożyła broni, atakując do 
samego końca, co przyniosło 
rezultat i remis w meczu (1:1). 
W meczach z Tarnawą Dolną 
i Suchą Beskidzką zwyciężyli 
3:0. Przypieczętowali sobie 
tym samym awans. 

Dziękujemy, moderato-
rowi dekanalnemu Służby 
Liturgicznej, ks. Piotrowi 
Fąfrowiczowi za organizację 
rozgrywek i ufundowanie 
nagród. 

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

Staraniem Wójta Tadeusza Łopaty na ruinach lanckorońskie-
go zamku mają miejsce prace porządkowo – konserwatorskie, 
które mają docelowo służyć aranżacji ruin zamku dla celów 
turystycznych. 

Lanckoroński zamek został zbudowany w połowie XIV wie-
ku, ale jak pokazały wcześniejsze badania archeologiczne, że już 
we wczesnym średniowieczu był na lanckorońskiej górze gródek 
drewniano-ziemny, który umożliwiał obserwację znacznego te-
renu w kierunku północnym, wschodnim i zachodnim. Bez wąt-
pienia te walory lanckorońskiego wzgórza sprawiły, że Kazimierz 
Wielki zdecydował, aby powstał tu obiekt obronny. Pierwsza 
wzmianka o zamku pochodzi z 1366 roku. Najbardziej znaną 
postacią kojarzoną z zamkiem jest Mikołaj Zebrzydowski, fun-
dator pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, zaś najbardziej znana 
karta w dziejach zamku przypada na okres konfederacji barskiej. 
W okresie rozbiorowym zamek został zaadaptowany na więzie-
nie dla przestępców kryminalnych, a następnie po przeniesieniu 
więzienia do Wadowic spalono go i wysadzono w powietrze. 
Ruiny częściowo zostało rozebrane na materiał budowlany, to co 
zostało można obecnie oglądać na wzgórzu zamkowym. 

Ruiny zamkowe zostały objęte badaniami archeologiczno-
architektonicznymi pod koniec lat 60-tych i na początku lat 
70-tych oraz w latach 2010-2011. Obecne zaś prace obejmują 
zinwentaryzowanie ruin wraz z ich otoczeniem, wykonanie prac 
konserwatorskich ruin, wykonanie przekrojów przez ruiny, fosy 
i wał do zakresu odgruzowania, wykonanie wyko-
pów sondażowych, wykonanie niezbędnej doku-
mentacji, wykonanie wykopów archeologicznych w 
miejscu lokalizacji zachodniego odcinka fortyfika-
cji bastionowych oraz wykonanie wykopów w celu 
odczytania murów przedbramia. Obecnie można 
zobaczyć odkryty bruk na dziedzińcu zamkowym, 
był on pokryty warstwą ziemi, która została ścią-
gnięta. Odsłaniane są również z gruzu i ziemi frag-
mentu murów na dziedzińcu zamkowym. Trwają 
prace przy zachodnim odcinku murów. W trakcie 
prac odnaleziono fragmenty ceramiki glinianej, 
fragmenty posadzek, fragmenty portali drzwio-
wych i obramień okiennych. Całość prac potrwa do 
połowy grudnia. 

Wykonanie tych prac, jak podkreśla Wójt Ta-
deusz Łopata, było niezbędne, żeby zabezpieczyć 
ruiny przed postępującą ich destrukcją. Jak mówi 
Wójt: „celem gminy Lanckorona jest nie tylko za-
bezpieczenie ruin, ale także dążenie do odpowied-

PRACE PORZĄDKOWO-KON-
SERWATORSKIE NA ZAMKU

niego zaaranżowania zamku dla celów turystycznych”. Prawdo-
podobnie będzie to dość żmudna i trudna droga, ponieważ na 
lanckorońskich ruinach mamy do czynienia z pełnym spektrum 
problemów archeologicznych: duża część murów jest zniszczona 
przez korzenie rosnących drzew, mamy do czynienia z porasta-
niem mchów, traw i drobnych krzewów, następuje wykruszenie 
zaprawy pomiędzy kamieniami, których struktura jest osłabiona 
również przez czynniki biologiczne i atmosferyczne. „Tym bar-
dziej wykonywane obecnie prace konserwatorskie są konieczne” 
podkreśla Wójt. 

W trakcie trwania prac wzgórze zamkowe odwiedzili studen-
ci kierunku architektura krajobrazu z Politechniki Krakowskiej 
i członkowie koła naukowego Architectura Militaris wraz z jego 
opiekunem dr inż.arch. Krzysztof Wielgusem, który oprowadził 
swoich studentów po ruinach zamku i wyjaśniał celowość wy-
konywanych prac. W tym spotkaniu na wzgórzu zamkowym 
uczestniczył także Wójt Tadeusz Łopata oraz prof. dr hab. Zbi-
gniew Mirek, pracownik Instytutu Botaniki PAN, który przyto-
czył parę faktów o drzewach na wzgórzu zamkowym. O obecnie 
trwających pracach kilka zdań powiedział archeolog-konserwa-
tor pan Eligiusz Dworaczyński. 

Całość prac pokrywana jest z budżetu gminy. W najbliższym 
czasie będzie składany wniosek w sprawie aplikacji o środki ze-
wnętrzne na rewitalizację wzgórza zamkowego w Lanckoronie.

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

 

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

W dniu 17 listopada br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach rozgrywany był 
XXI Turniej o Najsprawniejszego Ucznia.

Turniej odbył się z okazji trzech ważnych jubileuszy: 400-
lecia założenia Kalwarii Zebrzydowskiej, 150-leci „Sokoła” w 
Polsce oraz 130-lecia „Sokoła” w powiecie wadowickim. Gościem 
honorowym turnieju był burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej 
– dr hab. inż. Augustyn Ormanty.

W turnieju wzięło udział 13 szkół (łącznie 52 uczestników), 
mających do pokonania „na bosaka” dwie konkurencje: bieg sla-
lomem z toczeniem piłki lekarskiej oraz tor przeszkód: start niski 
(sprinterski), przewrót w przód na materacu, przebiegnięcie po 
ławeczce oraz przewinięcie szarfy od głowy do stóp.

Szkoły uczestniczące w turnieju to: oprócz gospodarzy z 
Leńcz również SP 1 Chocznia, SP 2 Chocznia, SP 7 Barwałd 
Średni, SP Dąbrówka, SP 1 Kalwaria Zebrzydowska, SP Łękawi-
ca, SP Skawinki, SP Stronie, SP 4 Wadowice, SP 5 Wadowice, SP 
Zakrzów i SP Zarzyce Wielkie.

XXI Turniej o Najsprawniejszego Ucznia 
Drużynowo turniej wygrała SP Stronie, II m. SP 4 Wadowice, 

III m. SP Dąbrówka.
Indywidualnie najsprawniejszymi okazali się:
W kategorii chłopców: I m. Jakub Klimeczko (SP Stronie), II 

m. Wiktor Szymon (SP 4 Wadowice), III m. Tomasz Bekas (SP 
Dąbrówka)

W kategorii dziewcząt: I m. Natalia Nowak (SP Stronie), II 
m. Laura Rydzewska (SP 4 Wadowice), III m. Anna Pena (SP 5 
Wadowie)

Sędzia główny imprezy: mgr Tomasz Gębala (SP Stronie)
Nagrody ufundowali: burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej 

dr hab. inż. Augustyn Ormanty, przewodniczący Rady Powiatu 
Wadowickiego mgr inż. Jan Gębala, prezes LGD „Gościniec 4 
żywiołów” Renata Bukowska oraz dr hab. Andrzej Nowakowski, 
prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

W naszym przedszkolu 10.11.2017r. zorganizowaliśmy Kon-
kurs recytatorski dla dzieci. Uczestnicy w obecności jury pięknie 
recytowali swoje wiersze, koledzy i koleżanki z dużą uwagą słu-

chali i oglądali występy, a Panie z całych sił trzymały kciuki za 
swoich wychowanków. Wszyscy recytatorzy zostali nagrodzeni i 
wychwaleni za piękne występy.

www.szkolalaczany.pl

Konkurs recytatorski w Przedszkolu! 
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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

Samorząd Uczniowski oraz biblioteka szkolna postanowili 
uczcić Światowy Dzień Bicia Rekordów, który przypada na 12 
listopada. W bieżącym roku była to niedziela, więc realizację 
wyzwania przesunięto na 14 listopada. Zdecydowano podjąć się 
zadania bicia rekordu szkoły w ilości wypożyczonych książek. 
Nastąpiła pełna mobilizacja, która przyniosła efekty. W ciągu 
jednego dnia 73 uczniów wypożyczyło 94 książki, podczas gdy 
dzienna średnia ilość wypożyczonych książek wynosi -14. Mło-
dzi czytelnicy spisali się na medal. Brawo!

www.splekawica.iap.pl

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

Druga nauka misyjna poświęcona była Matce Bożej. 
W szczególności misjonarz ukazał Jej pokorę, przez 
którą okazuje się wielką, wyjątkową wybraną przez 
Boga Niewiastą, a dla każdego z nas Matką. Każdy 
z nas doświadczył wiele razy Jej opieki, Jej pomocy. 
Modliliśmy się za Jej wstawiennictwem i Ona wyprasza 
nam potrzebne łaski. Warto jednak Maryję czcić przez 
naśladowanie Jej cnót, m.in. pokory. Oto fragment 
nauki. 

Maryja wahała się... Może nie wahała, ale na pewno miała 
w świadomości, że decyzja, którą musi podjąć, od Niej wymaga 
wielkiego wyrzeczenia. Bo kiedy słyszy, że oto stanie się Matką 
Syna Bożego, ma przed oczami scenę, którą pewnie już w swo-
im życiu wielokrotnie mogła obserwować. Dobrze wiedziała 
Maryja, że jeśli pocznie dziecko, nie będąc jeszcze mężatką, lecz 
jedynie zaręczoną z Józefem, to grozi za to Jej najokrutniejsza, 
przewidywana prawem Mojżeszowym kara - kara śmierci przez 
ukamienowanie. 

Pewnie nie raz widziała - może w Nazarecie, może w innej 
miejscowości - jak taka kobieta przyłapana na cudzołóstwie była 
zakopywana na środku rynku do połowy, do pasa, a później 
mężczyźni tworzyli wokół niej krąg i począwszy od męża albo i 
narzeczonego, ojca, braci, sąsiadów, krewnych poczynano rzucać 
w taką kobietę kamieniami. Niekiedy traciła przytomność, ale 
bardzo często umierała wiele godzin, głównie z wykrwawienia... 

Maryja, mając tę scenę przed oczami, podejmuje decyzje bar-
dzo heroiczną, męską, odważną... Mówi Bogu „tak”. I to kolejna 
cecha cnota Maryi, której Ona chce nas nauczyć 
- posłuszeństwo wynikające z Jej głębokiej 
wiary. 

Ona zna wiele historii biblijnych. Miała oka-
zje jako dziewczyna, dziewczynka, przebywając 
w świątyni, jak podają legendy i opowiadania 
apokryfi czne, uczyć się Pisma świętego, słuchać 
Słowa Bożego. Uczyła się śpiewać psalmy. Więc 
ona znała historię, chociażby Abrahama, które-
mu Bóg obiecał, że będzie miał potomstwo. Po-
mimo, że Abraham był już stary - miał 100 lat. 
Jego żona Sara miał wówczas 95 lat i dawno już 
nie mogła mieć dzieci. I chociaż przy tym jesz-
cze cierpiała na bezpłodność, to Abraham wie-
rzył, że skoro Bóg mu obiecał, że z Sary otrzyma 
potomka - mało tego, ze otrzyma potomstwo 
tak liczne jak gwiazdy na niebie albo piasek na 
brzegu morza, którego nie da się policzyć, Abra-
ham w to wierzył. I Maryja wie, że jeśli zaufa 
się Bogu, jeśli się Jemu uwierzy, to Bóg potrafi  
wyprowadzić z sytuacji bardzo trudnych, nawet 

Bierzmy przykład z Maryi 
beznadziejnych - takimi drogami, których człowiek nawet nie 
jest w stanie sobie nawet wyobrazić. Dlatego Maryja odpowiada 
Aniołowi „fi at”: -Niech mi się stanie według twego słowa... Ma-
ryja zatem uczy nas otwartości na Boże słowo, słuchania Słowa 
Bożego. Bardziej niż swoich własnych planów, niż swoich wy-
obrażeń, niż swoich marzeń. Ufać i słuchać Słowa Bożego. 

Może warto w ten dzisiejszy wieczór zastanowić się, gdzie 
jest moja księga Pisma świętego. Gdzie jest moja Biblia. Czy jest 
ona gdzieś blisko - na stoliku nocnym, tuż przy łóżku? I każdego 
dnia rano, jak wstaję albo wieczorem, jak kładę się spać, otwie-
ram ją, aby przeczytać choćby malutki fragment Bożego Słowa, 
aby karmić się Słowem Bożym tak, jak karmiła się Maryja. Skąd 
mam znać wolę Bożą? Skąd mam wiedzieć, czego Bóg ode mnie 
oczekuje, czego ode mnie żąda? On chce, żebym był szczęśliwy, 
ale muszę dać Mu szansę. Posłuchać Go, Jego wskazówek, któ-
rędy mam iść, jaką drogę wybrać, aby dojść do tego szczęścia, 
którego On dla mnie pragnie, wypełnienia tej obietnicy, którą 
mi złożył. Jedynym miejscem, w którym Bóg przemawia, jest 
właśnie Biblia. Ona jest pisana dla mnie. Jest osobistym słowem 
- intymnym słowem. Bóg widzi o wiele głębiej niż jestem ja w 
stanie zobaczyć. Bóg widzi o wiele dalej i szerzej niż mój wzrok. 
Ja często lękam się tego, czego nie znam. Boję się nieznanej przy-
szłości. Ale Bóg widzi dalej, widzi szerzej, widzi głębiej i jest w 
stanie mnie przeprowadzić - jak dziecko prowadzone za rękę 
przez swojego ojca czy matkę. Bóg chce mnie tak przeprowadzić 
przez życie. I Maryja pozwala się prowadzić Bogu. Pozwala się 
prowadzić Bogu...

Cdn.
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafi amucharz@onet.pl, 
www.parafi amucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (X-
IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ: ks. 
Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Przemysław Bialik * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: 
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56) ODPUST: 
św. Wojciecha - niedziela po 23 kwietnia, MB Różańcowej - I niedziela października

„Ojczyzna to dar bycia w rodzinie” 
– powiedział w kazaniu na Mszy św. w 
intencji Ojczyzny ks. proboszcz Krzysz-
tof Strzelichowski, przyrównując ojczy-
znę do rodziny. I tak jak w rodzinie, 
mamy się starać jedni o drugich, mamy 
się kochać i szanować, bo ojczyzna to 
dar. Ostrzegał także przed podziałami i 
wzajemnymi oskarżeniami, które prowa-
dzą do rozbicia, do konfliktów. Poniżej 
druga część słowa. 

Człowiek, który jest uwiedziony, zasypia i 
jest jakby w takim letargu. I trzeba z tego le-
targu budzić. My, kochani, jako chrześcijanie 
przychodzimy każdej niedzieli na Eucharystię, 
aby właśnie z tego letargu, z tego uwodzenia, z 
tego życia nieprawdziwego, które wcale nie przynosi szczęścia, 
być budzeni. Przychodzi do nas Oblubieniec, przychodzi Jezus 
Chrystus - Bóg, który nabywa nas swoim życiem, który nabywa 
nas swoją miłością, która ma kształt życia. I budzi nas do tego, 
żebyśmy zrozumieli, że to, że mieszkamy na danym terytorium 
nie oznacza, że jesteśmy sumą jakichś tylko indywidualności. Że 
nasze życie nie polega na tym, że czegoś tam się dorobimy, że 
coś tam zobaczymy, ze doznamy takiej czy innej przyjemności. 
Żebyśmy zobaczyli, że to, co się nam tu wydarza, 
to jest wielki dar. Dar ojczyzny rozumianej jako 
wspólnota. 

Ojczyzna jest nam dana jako realizacja przyka-
zania miłości bliźniego. Jesteśmy wspólnotą. Ojczy-
zna to jest dar bycia w rodzinie. To jest dostrzeżenie 
tego, że zajmujemy tu miejsce, aby nie oddzielać się 
murami, aby nie dążyć jedynie do realizacji nasze-
go ego, ale żebyśmy nawzajem zobaczyli siebie jako 
dar od Boga i zobowiązanie moralne. Nie wszyscy 
są jednakowo silni, nie wszyscy jednakowo mocni, 
nie wszyscy zaradni, ale wszyscy na bazie ojczyzny 
stanowimy jedną rodzinę. I to zobowiązanie mo-
ralne polega na tym, abyśmy siebie po prostu chcieli 
zobaczyć, żebyśmy siebie nie wykluczali, żebyśmy 
przy różnego rodzaju różnicach politycznych nie 
czynili siebie tymi, którzy są po dwóch stronach 
barykady. Bo łączy nas wspólnota losu, obdarowa-
nie życiem przez Pana Boga i łączy nas właśnie to, 
co nazywamy Ojczyzną - wspólnota ludzi, których 
Bóg powołuje do tego, aby być wolnymi. Bo tylko 
człowiek wolny, człowiek niepodległy może siebie 
dawać innym. 

I chociaż właśnie w tym życiu uśpionym, konsumpcjonizm 
czy też właśnie bycie tylko dla siebie próbuje nas tak uśpić, to 
przecież Jezus Chrystus budzi nas ciągle na nowo, mówiąc: 
-Jesteście jedni dla drugich! Nie osiągnięcie szczęścia sami z 
siebie, ale ofi arując siebie nawzajem, kochając własną ojczyznę, 
Bogiem wypełniając swoją rzeczywistość, stajecie się tymi, któ-
rzy naprawdę mogą być właśnie jakby tym światłem anielskim, o 
którym mówił Jan Ołdakowski...

Jesteśmy wspólnotą 
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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

Siostry i bracia, bardzo wam dziękuję za przybycie na dzisiej-
szą uroczystość. To jest dar od Boga, że potrafi my stanąć wspól-
nie przy obelisku, a później pójść do kościoła... Dziękuję naszym 
władzom gminnym, tym młodym harcerzom, strażakom, 
pocztom sztandarowym... Dziękuję wszystkim Uczestnikom tej 
uroczystości. Bo to jest właśnie takie nasze budzenie - żebyśmy 
zobaczyli, że miłość do ojczyzny, patriotyzm to jest właśnie to, 

co nas zobowiązuje do tego, abyśmy żyli mądrze, żebyśmy żyli w 
sposób taki realizujący Ewangelię tutaj na ziemi. 

Niech błogosławieństwo Boże na naszą ojczyznę spływa po-
przez nasze serca, poprzez wymiar bycia wspólnotą, bycia tymi, 
którzy wobec siebie rozumieją to wezwanie Chrystusa, abyśmy 
jedni drugich brzemiona nosili. 

Święta Matka Teresa z Kalkuty odpowiadając na często za-
dawane Jej pytanie o to, kiedy znikną głód i ubóstwo na świecie 
powiedziała: „Kiedy ty i ja zaczniemy się dzielić z innymi”. Praca 
Siostry Aleksandry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posłu-
gującym Ubogim, w Kuchni Świętego Brata Alberta przy Parafi i 
Najświętszej Rodziny w Zakopanem, wśród ludzi potrzebujących 
z bagażem doświadczeń życiowych, zmusza do poszukiwania 
praktycznych rozwiązań oraz sposobów na podejmowanie sku-
tecznych decyzji, tym samym jest odpowiedzią na pytanie: Kiedy 
nikną głód i ubóstwo?

W Kuchni św. Brata Alberta w Zakopanem, na ulicy Nowo-
tarskiej 41,

Osoby, które otrzymają skierowanie z Parafi i Najświętszej 
Rodziny lub osoby bezdomne mogą skorzystać ze wsparcia w 
postaci ciepłego posiłku. 

„Bogatym nie jest ten, kto po-
siada, lecz ten, kto daje.”   

Jan Paweł II
Posiłki są wydawane w dni robocze od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach od 11:30 do 13:00, a w soboty od 11:00 do 12:00. 
Oprócz wsparcia żywnościowego parafi a prowadzi świetlicę dla 
dzieci, prowadzi działania informacyjne związane z ofertami 
pracy zarobkowej oraz wskazuje instytucje udzielające pomocy 
osobom uzależnionym od alkoholu. 

Osobom będącym w dobrej sytuacji materialnej i takim, któ-
re nigdy nie przejmowały się cudzymi problemami trudno zro-
zumieć problem ubóstwa. Fakt pozostawania przez długi okres 
czasu bez pracy, niepełnosprawność, problemy wychowawcze, 
uzależnienia, bezdomność, niezaradność, nasilenie sytuacji i 
zdarzeń stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, to czyn-
niki mające wpływ na sytuację materialną osoby. Czynniki te 
często występują łącznie, wzajemnie się przenikają, co zwiększa 
zakres i dotkliwość wykluczenia, przekładając się na niską jakość 

życia. Najbardziej szkoda dzieci, które 
mogą przejąć model życia rodziców. 
Zjawisko dziedziczenia życia w bie-
dzie jest częste, gdyż dzieci powielają 
wzorce rodziców. Najłatwiej do zmia-
ny stylu życia jest przekonać młode 
osoby, które zauważają, że ich rodzina 
nie żyje tak jak wszystkie i które chcą 
spróbować żyć inaczej, bo osoby, któ-
re nie poszukują innej drogi, często 
nawet nie wiedzą, że ona jest. A na-
wet, jeśli mają świadomość, że jest, to 
wydaje im się absolutnie nieosiągalna. 
Na szczęście są osoby takie jak Siostry 
Albertynki, które potrafi ą szczególnie 
zatroszczyć się o rodzinę z rocznym 
dzieckiem, która przychodzi na po-
siłki do Kuchni Brata Alberta. Siostra 
Aleksandra musi szukać odpowiedzi 
na pytanie „Co mam robić?” zadane 
przez mężczyznę, który mówi: mia-
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łem wszystko, rodzinę, firmę i wystarczyła jedna zła decyzja 
życiowa abym stracił wszystko – stał się bezdomnym. 

W tym roku Ojciec Święty Franciszek ogłosił I na 19 listopa-
da, Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Nie miłujmy słowem, 
ale czynem” i powiedział między innymi: „Ten nowy, Światowy 
Dzień, niech się stanie silnym wezwaniem dla naszego wierzą-
cego sumienia, abyśmy byli coraz bardziej przekonani do tego, 
że dzielenie się z biednymi pozwala nam zrozumieć Ewangelię w 
najgłębszej jej prawdzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z 
którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii.”

Kuchnia Brata Alberta w Zakopanem, z tej okazji przygoto-
wała w sobotę 18 listopada szczególny obiad. Stoły zostały nakry-
te jak w dobrej restauracji, kelnerowała młodzież z Zakopanego, 
wszyscy otrzymali podarunki. Teraz Kuchnia przygotowuje się 
na spotkanie ze św. Mikołajem i do uroczystej wigilii. Jak co roku 
będzie wspólny posiłek, wspólne łamanie opłatkiem i wspólne 
kolędowanie z kapelą góralską. Wszystkie opisane sytuacje i ge-
sty cieszą i wzruszają bywalców Kuchni Świętego Brata Alberta. 

17 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Palczy razem z ks. Proboszczem i na-
uczycielami udali się do Zakopanego. Jednym z punktów tego 
wyjazdu było odwiedzenie Kuchni Świętego Brata Alberta i prze-
kazanie zebranych wcześniej z inicjatywy Szkolnego Wolontaria-
tu, artykułów spożywczych i odzieżowych. W tym roku Szkolny 
Klub Wolontariatu działa pod hasłem „Anioły są wśród nas”.

Karol Bielecki, wielokrotny reprezentant Polski w piłce siat-
kowej, po wypadku na boisku, w którym utracił oko powiedział:
„To co mamy, nie jest nam dane na zawsze. Trzeba szanować czas, 
który dostaje się od losu. Każdy czas, także ten gorszy, z którego 
trzeba wyciągać wnioski, by później być silniejszym”

BŻ-BŁ
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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

Miniona sobota 18 listopa-
da 2017 r. była bardzo wyjąt-
kowym dniem w Paszkówce. 
Wszystko za sprawą Jubileuszu 
80-lecia istnienia Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Paszkówce, 
który odbył się w Wiejskim 
Domu Kultury w tej miejsco-
wości. Na początku uroczysto-
ści wyświetlony został fi lm, w 
którym przedstawione zostały 
różne wydarzenia i uroczysto-
ści z udziałem członkiń KGW 
w Paszkówce od 1981 r. Projek-
cja fi lmowa wzbudziła ogromne 
zainteresowanie, a zmontowana 
została przez Józefa Tracza.

Dla zgromadzonej publicz-
ności w krótkim recitalu zaprezentował się zespół „Tańczące 
Kumoszki”, przedstawiając w skrócie swój artystyczny dorobek. 
Członkinie Koła Gospodyń otrzymały tort od Stanisławy Ku-
charczyk z okazji 30-lecia prowadzenia koła i piastowania funk-
cji prezesa. W obchodach wspaniałego Jubileuszu wzięli udział 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos i Prze-
wodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł, którzy prze-
kazali list gratulacyjny i upominek na ręce szanownych jubilatek. 
Głos zabrała również przedstawicielka Terenowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego w Wadowicach Alicja Kolasa, która obdaro-
wała panie z KGW kwiatami oraz skierowała do nich jak zwykle 

ciepłe słowa podziękowania, za 
to że od tylu lat są obecne w ży-
ciu społecznym Gminy Brzeź-
nica i nie tylko. Pamiątkowe 
upominki wręczył również 
Dyrektor Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy Kazi-
mierz Mostowik. Wójt Gminy 
Brzeźnica przeczytał list gra-
tulacyjny przekazany przez 
Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego Jacka Krupę, który 
z wdzięcznością przyjęty został 
przez solenizantki. Nadszedł 
moment wspomnień. Z ust 
Joanny Pacułt usłyszeć można 
było krótką historię powstania 
koła.

Koło KGW Paszkówka powstało w 1937 r. i jest najstarszym 
kołem działającym na terenie Gminy Brzeźnica. Panie z Koła 
przez te wszystkie lata pielęgnowały lokalne tradycje kulinarne 
i rękodzielnicze. Na przełomie lat 1981/1982 powstał „Zespół 
regionalny Paszkówka”, który nosił też nazwę „Pobiedrzanki”, 
a dziś znany jest pod nazwą ”Tańczące Kumoszki”. Od samego 
początku zespół tworzą nie tylko członkinie Kola Gospodyń 
Wiejskich w Paszkówce, ale w składzie występowali też mężczyź-
ni. Przed laty zespół wytyczył sobie misję działania, która jest 
wciąż kultywowana i rozwijana: zachowanie tradycji ludowych, 
obrzędów, piosenek i humoru. Od 1987r. naszym kierownikiem 

Jubileusz 80-lecia KGW w Paszkówce 
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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

artystycznym jest Stanisława Kucharczyk- pedagog, akorde-
onistka, twórca artystycznego rękodzieła ludowego. Zespół jest 
znany na arenie regionalnego folkloru, ponieważ występuje 
nie tylko na terenie naszej gminy, ale szeroko poza jej granica-
mi. Publiczność może podziwiać ich występy na przeglądach 
i uroczystościach regionalnych. W jego historii są też występy 
we Włoszech i przedstawienia dla gości zagranicznych. Panie 
cyklicznie występują na dożynkach gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich. Spotykają się z mieszkańcami gminy Brzeźnica 
i turystami podczas festynów czy dożynek. Prowadzą dzia-
łalność edukacyjną wśród dzieci i dorosłych przybliżając im 
tradycje i zwyczaje ludowe. Dzięki tej działalności tradycyjne 
pieśni i rękodzieło ma szansę przetrwać i być kontynuowane. 
Panie z Koła łączą cały skarbiec kultury wsi polskiej od muzyki, 
śpiewu i tańca poprzez rękodzieło, aż po smaczne wiejskie jadło.

W 2011 roku, 28 sierpnia podczas Dożynek Gminnych otrzy-
mały z rąk Posła na Sejm RP Tadeusza Arkita i Wójta Gminy 
Brzeźnica Bogusława Antosa Odznakę Honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury - Bog-
dana Zdrojewskiego. 

Niespełna rok później 27 maja 2012 podczas Targów Tury-
stycznych Doliny Karpia w Zatorze Panie otrzymały certyfi kat 
Doliny Karpia w kategorii Kulinarne Produkty Lokalne za pro-
dukt kulinarny Kaszana- Kiszka z kapustą.

Na paszkowskiej scenie wystąpiła również Grupa Teatralna 
„MALU” z Krakowa w komedii po góralsku „Hej, bystro woda” 
oraz Anna Cichoń w okolicznościowym monologu.

Dziękujemy wszystkim gościom za liczne przybycie, miłe 
słowa i wpisy do kroniki pamiątkowej KGW.

www.ckbrzeznica.pl

14 listopada 2017 rok zapisał się w hi-
storii Publicznej Szkoły Podstawowej Sto-
warzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
w Ponikwi jako dzień wyjątkowo ważny. 
Tego dnia naszej szkole nadane zostało 
imię świętego Maksymiliana Kolbe. Uro-
czystość rozpoczęła się Mszą świętą, której 
przewodniczył ksiądz biskup Damian Mu-
skus. Wokół ołtarza zgromadzili się rów-
nież zaproszeni księża: ks. Infułat Jakub 
Gil, Duchowy Opiekun Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich – ks. Marek 
Kundzisz, Przeor Wadowickiego Karmelu 
o. Grzegorz Irzyk, ks. Proboszcz Wiesław 
Widuch, ks. Jacek Jezierski, ks. Józef Tar-

Nadanie Imienia Publicznej 
Szkole Podstawowej

gosz, ks. Mirosław Cupek, ks. Bogusław 
Nagel. O. Tarsycjusz Jędrzejewski, o. Paweł 
Kijko oraz gospodarz ks. Henryk Pyka 
proboszcz parafi i w Ponikwi.

Ksiądz biskup w wygłoszonym kaza-
niu podkreślił, jak ważną rolę odgrywa 
patron szkoły, który będzie otaczał naszą 
szkolną społeczność szczególną opieką. 
Od momentu przyjęcia imienia św. Mak-
symiliana szkoła przestaje być anonimową 
instytucją. „Patron, którego wybraliście to 
wyjątkowy święty, dlatego musicie zadbać 
o to, by z godnością kontynuować jego 
naukę” - podkreślił ksiądz biskup. Podczas 
Mszy świętej został poświęcony sztandar 
szkoły, który rodzice przekazali Panu Dy-
rektorowi Markowi Pelczarowi. Ważnym 
punktem w czasie uroczystej Eucharystii 

był również moment, gdy wszyscy wierni mogli ucałować reli-
kwie świętego Maksymiliana. Zostały one złożone w Kościele 
św. Aleksego w Ponikwi, gdzie można prosić o wstawiennictwo 
i upraszać łaski u świętego męczennika. 

Po uroczystej Mszy świętej na czele z pocztami sztandaro-
wymi z różnych szkół udaliśmy się do Domu Ludowego, gdzie 
odbyła się część artystyczna. Młodzież z naszej szkoły pod opieką 
Pani Jolanty Kawnik oraz Pana Dyrektora Marka Pelczara przy-
gotowała niezwykle wzruszający montaż poetycko-muzyczny 
przybliżający postać i działalność św. Maksymiliana. Licznie 
zgromadzona publiczność miała przyjemność wysłuchać po-
ruszającej opowieści o barwnym życiu naszego patrona, który 
od najmłodszych lat wyróżniał się religijną dojrzałością. „Tylko 
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miłość jest twórcza” - te piękne słowa Maksymiliana stały się 
hasłem przewodnim przedstawienia. Uczniowie przypomnieli 
nie tylko najważniejsze etapy z życia naszego patrona, począwszy 
od dzieciństwa, kiedy stanęła przed nim Matka Boża wręczając 
mu dwie korony, przez lata pracy w Niepokalanowie, działalność 
misyjną w Japonii, kończąc na tragicznej, męczeńskiej śmierci w 
obozie zagłady w Auschwitz. Zwrócili także uwagę na naukę św. 
Maksymiliana, który na każdym kroku podkreślał wielką miłość 
do Boga i Maryi Niepokalanej. Słowa: „Co chwila bądź lepszy. 
Teraz czas drogi.” uczynił mottem swojego krótkiego, ale jakże 
intensywnego życia. 

W drugiej części spotkania głos zabrał Pan Dyrektor Marek 
Pelczar, który podziękował gościom za przybycie oraz wyraził 
wdzięczność wszystkim osobom, które zaangażowały się w przy-
gotowanie naszego święta. Głos zabrali również znamienici go-
ście: Prezes Stowarzyszenia Szkół Katolickich Pani Maria Chod-
kiewicz wraz z Zarządem Stowarzyszenia, Zastępca Burmistrza 
Wadowic Pani Ewa Całus, Radni Gminy Wadowice na czele z 
wiceprzewodniczącą Rady Panią Marią Zadora oraz Dyrektorzy 
Szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich imienia św. Maksymiliana Kolbe w Ponikwi 
brzmi dumnie! Pamiętajmy jednak, że spoczywa na nas od-
powiedzialność godnego wypełniania misji naszego patrona. 
Niech słowa św. Maksymiliana: „Dobrze spełniać to, co ode mnie 
zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy – oto jest cała 
doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie” staną się 
naszym życiowym drogowskazem...
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafi aprzytkowice pl,
www.parafi aprzytkowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. 16 - 17 (XI - III 15:30 - 16:30) w dni powszednie 
rano po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Leszek Filipek, E.c. * 
WIKARIUSZ: ks. 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

Dnia 18 listopada br. grupa 
młodzieży z Przytkowic wraz z ka-
techetami- Ks. Jarosławem Gawędą i 
p. Iwoną Kondelą, wyruszyła do My-
ślenic na spektakl pt. „ Kłamstwo” 
w reżyserii Marcina Kobierskiego. 
Było to nasze kolejne spotkanie z 
twórczością  grupy teatralnej Mi-
sterium. 

Sam tytuł przedstawienia 
– „KŁAMSTWO” - wskazywał na 
powagę i zadumę sztuki, lecz ku 
naszemu zaskoczeniu była ona pełna 
humoru,  wartkiej akcji i jak zawsze 
zadziwiającej gry aktorskiej. W nie-

których momentach nasza 
grupa zachowywała powagę, 
a w innych nie mogła prze-
stać się śmiać. Spektakl miał 
na celu uświadomienie, że 
kłamstwo jest początkiem 
wszystkich grzechów,  że 
budowanie życia na kłam-
stwie się nie opłaca, a coraz 
bardziej komplikuje relacje 
między ludzkie.

Po zakończeniu sztuki 
zrobiliśmy sobie wspólne 
zdjęcie z aktorami, a nasza 
koleżanka przekazała na 

Spektakl „Kłamstwo” grupy te-
atralnej z Myślenic
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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

ręce grupy teatralnej Misterium własnoręcznie namalowany ob-
raz Jezusa w koronie cierniowej. W ten sposób podziękowaliśmy 
aktorom za wspaniałą grę, która dostarczyła nam wielu wrażeń 
estetycznych.  Aktorzy  zaprosili nas na kolejny spektakl- oczy-
wiście będziemy!!

Późnym wieczorem szczęśliwie dotarliśmy do domów.
Ola Cichoń

To szczególnie radosny dzień listopadowy, bo wypadają w 
samo święto Ofiarowania NMP, który to tytuł nosi bliska nasze-
mu sercu bazylika wadowicka. Tak więc ks. proboszcz Janusz, 
wielki czciciel Maryi, świętuje imieniny pod Jej szczególną opie-
ką i patronatem. Na Mszy św. w intencji ks. proboszcza zgroma-
dzili się w sobotni wieczór – liczni parafianie. Wraz z modlitwą 
w intencji Solenizanta składali Mu życzenia i kwiaty. Byli przed-

Imieniny Ks. Proboszcza 
stawiciele różnych grup parafialnych, współpracownicy oraz 
rodzina ks. proboszcza. Korowód życzeń rozpoczął oczywiście 
ks. kanonik, życząc ks. Januszowi m.in. pomnożenia licznych 
talentów, jakie posiada. A to w nawiązaniu do odczytanej Ewan-
gelii. Po Mszy św. ks. proboszcz zaprosił wszystkich obecnych na 
poczęstunek, gdzie wyśpiewano „100 lat” solenizantowi a następ-
nie prowadzono rozmowy i śpiewy przy stole. 
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„Dwa serca złączone, klucz rzucony w 
morze, nikt nas nie rozłączy, tylko Ty, o 
Boże” – te piękne słowa Oskara Kolber-
ga witały w Domu Strażaka w Radoczy 
wszystkich gości, którzy w sobotę (11.11) po 
uroczystej Mszy Św. odprawionej w kościele 
parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego 
przybyli, by wspólnie z 20 parami święto-
wać jubileusze 50-lecia i 60 lecia zawarcia 
związku małżeńskiego. Po przywitaniu 
zebranych, głos zabrał Wójt Gminy Tomice 
Witold Grabowski. Zwracając się do jubi-
latów pogratulował im długich wspólnych 
lat życia oraz życzył kolejnych w jak najlep-
szym zdrowiu i zadowoleniu oraz realizacji 
wszystkich zamierzeń i planów.

Następnie rozpoczął się najważniejszy 

moment uroczystości. Jako pierwsi zo-
stali zaproszeni na scenę małżonkowie 
obchodzący Diamentowe Gody: Sta-
nisław i Jadwiga GALAS z Witanowic, 
Antoni i Józefa KASPEREK z Radoczy, 
Cyprian i Janina SABUDA z Radoczy 
oraz Mieczysław i Waleria SZCZERBIK 
z Lgoty. Obecnym jubilatom listy gra-
tulacyjne i drobne upominki wręczyli 
Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski 
i Przewodniczący Rady Gminy Zyg-
munt Szymczak.

Po nich nastąpiła szczególna chwila 
dla 16 par z naszej gminy odchodzących 
Złote Gody. Wójt Gminy Tomice Wi-
told Grabowski w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 

Jubileusz Złotych 
i Diamentowych Godów
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Dudy wręczył „Medale Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Otrzymali je, obchodzący 50-
lecie małżeństw: Leon i Janina 
BOBA z Radoczy, Roman i Zo-
fi a CHORĄŻY z Tomic, Fran-
ciszek i Janina ELŻBIECIAK z 
Witanowic, Ryszard i Kazimie-
ra FOKSIŃSCY z Tomic, Stani-
sław i Rozalia FRANKOWICZ 
z Tomic, Edward i Maria HAJ 
z Woźnik, Kazimierz i Roza-
lia KAWAŁA z Woźnik, Jan i 
Rozalia KŁAPUT z Woźnik, 
Fryderyk i Kazimiera KOWAL-
CZYK z Zygodowic, Ludwik i 
Stanisława LASZCZAK z To-
mic, Kazimierz i Janina LOFEK 
z Radoczy, Stanisław i Maria 
MICHALSCY z Witanowic, 
Stanisław i Janina OLEKSY z 
Zygodowic, Czesław i Barbara PODSIADECCY z Witanowic, 
Stanisław i Maria WCISŁO z Tomice oraz Marian i Teresa WÓJ-
CIK z Radoczy.

Po odśpiewaniu jubilatom „Sto Lat” wszyscy zasiedli do po-
częstunku przygotowanego przez Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Radoczy, a na scenie w części artystycznej zaprezentował 
się Zespół Śpiewaczy „Radoczanki” z Radoczy oraz Orkiestra 
Dęta z Zygodowic, która swoją grą porwała jubilatów do tańca.

Kazanie w czasie Mszy św. wygłosił ks. Janusz Sołtys, pro-
boszcz z Radoczy

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Jeszcze raz na wstępie witam serdeczne was, drodzy Jubilaci, 

Wasze Rodziny, witam Przedstawicieli Urzędu Gminy na czele z 
P. Wójtem i radnymi. Umiłowani w Chrystusie Panu! To wielkie 

wydarzenie. Jakże często się jednak zdarza, ze ludzie tego nie 
dożywają... Bo przecież przeżyć wspólnie 50 lat to niesamowity 
wynik. Można by tak przekornie zapytać o to, jak ze sobą wy-
trzymaliście tyle czasu... wiemy wszyscy, że są różne problemy, 
kłopoty, dramaty, ale kiedy jest miłość, ta prawdziwa, i kiedy jest 
ona budowana jeszcze na miłości Bożej, potrafi  wiele przetrwać. 

Zapewne pamiętacie jeszcze to wielkie wydarzenie sprzed 
50 lat, choć wiadomo, że z biegiem lat różnie bywa z pamięcią. 
Wśród księży znany jest taki dowcip... Podczas obchodzenia 
jubileuszu 10-lecia kapłańskiego rocznik umawia się na kawę. 
- „Gdzie idziemy? - Do Wierzynka. - A dlaczego tam? - Bo miła 
obsługa i znane miejsce”. Podczas jubileuszu 25-lecia pada to 
samo pytanie: -„Gdzie idziemy? Do Wierzynka. Dlaczego tam? 
Bo toalety są blisko...”. Wreszcie, podczas 50-lecia świeceń ka-
płańskich... -„Gdzie idziemy? Do Wierzynka. Dlaczego tam? -Bo 

jeszcze tam nie byliśmy...”. Mam 
nadzieję, że u was z pamięcią 
lepiej i że przeżywacie pięknie 
wspomnienia tamtych dni. 

Moi drodzy, gdyby zapytać 
misjonarzy pracujących w Afry-
ce (z naszego rocznika pracuje 
ich akurat trzech) o zrozumienie 
tajemnic wiary przez mieszkań-
ców Afryki, usłyszelibyśmy, że w 
przeciwieństwie do Europejczy-
ków nie mają z tym najmniejszego 
problemu. Wierzą w nie głęboko. 
Nie mają też problemów z żad-
nym z sakramentów... Oprócz 
jednego. Właśnie z sakramentem 
małżeństwa. Bardzo często się 
zdarza, że tam, dopóki kobieta nie 
urodzi dziecka, to mężczyzna nie 
weźmie jej do siebie, nie ożeni się 
z nią. Stąd też problemy i z czysto-
ścią, i z wiernością również. 

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

To nabożeństwo, które zna i praktykuje wiele osób. 
Warto do niego zachęcać i przypominać o nim innym 
osobom, by spełnić prośbę Matki Bożej Fatimskiej 
związaną z zadośćuczynieniem Jej Niepokalanemu Ser-
cu za zniewagi, jakich wciąż doznaje. Ta piękna prak-
tyka uczennica Niepokalanego Serca NMP przez kolej-
nych 5 pierwszych sobót miesiąca łączy się z obietnicą 
Maryi, która wyprosi nam szczególne łaski w godzinie 
śmierci, pomagając osiągnąć zbawienie. Ostatni frag-
ment rozważania – poniżej. 

Dokonało się to w Rzymie, przed Bazyliką św. Piotra, przed 
cudowną fi gurą Pani Fatimskiej, którą – na prośbę Papieża 
– przywiózł do Watykanu biskup Fatimy.

Specjalną misję w związku z tym wydarzeniem miał do wy-
konania bp Paweł Hnilica. W czasie poświęcenia w Watykanie, 
biskup Hnilica dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu 
Maryi w centrum sowieckiego imperium. 

Tym razem s. Łucja nie miała wątpliwości, że wszystko odby-
ło się zgodnie w wolą Matki Bożej. 

Z tą chwilą rozpoczęły się na świecie nieoczekiwane przemia-
ny: upadł komunizm, wiele narodów odzyskało wolność, świat 
stanął przed nowymi możliwościami pokojowego rozwoju.

Wynagrodzenie, czyli zadośćuczynienie - jest przede wszyst-
kim zapomnieniem o sobie, by całym sercem skupić się na Jezu-
sie i Maryi. „Ofi arujcie się za grzeszników”, Przychodzę prosić o 

zadośćuczynienie” – to prośby Maryi.
W 1925 r. Matka Boża ponownie objawiła się Łucji, która 

przebywała wówczas w Pontevedra, w nowicjacie Zgromadzenia 
Sióstr Doroteuszek, do którego zamierzała wstąpić. Przyszła, 
aby powtórzyć swoją prośbę i obietnicę wypowiedzianą podczas 
objawień fatimskich. „Spójrz, moja córko, na to Serce otoczone 
cierniami, którymi ludzie niewdzięczni ranią mnie co chwila 
– bluźnierstwami i lekceważeniem. Ty przynajmniej staraj się 
Mnie pocieszyć i oznajmij w moim imieniu, iż przybędę w godzi-
nę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim 
którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy 
wyspowiadają się, przyjmą Komunię św., odmówią różaniec i 
będą Mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu tajemnic 
różańca świętego w intencji wynagrodzenia”. 

Nabożeństwo obejmuje pięć kolejnych pierwszych sobót mie-
siąca, gdyż pięć rodzajów obelg i bluźnierstw doświadcza Niepo-
kalane Serce Maryi: 

 * bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu; 
 * bluźnierstwa przeciwko Dziewictwu Maryi;
 *bluźnierstwa przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu; 
*obelgi, przez które uczy się otwarcie wpoić w serca dzieci 

obojętność, wzgardę lub nienawiść do Niepokalanej Matki; 
* urągania Matce Bożej w Jej świętych wizerunkach.
Siostra Łucja podkreślała, że nabożeństwo nie może łączyć się 

z przedstawieniem Matce Bożej osobistych próśb. Nasza bezinte-
resowna modlitwa ma być zadośćuczynieniem Niepokalanemu 

Sercu Maryi za ból, który sprawia-
ją Jej ludzie.

Jej Niepokalane Serce stoi 
przed nami wszystkimi otworem. 
A za nim niebo. Trzeba uwierzyć, 
że kiedy zjednoczymy się z Jej 
Niepokalanym Sercem, otworzą 
się przed nami nowe możliwości. 
Nie powinniśmy zmarnować tej 
szansy!

Trzeba zrobić ten pierwszy 
krok, aby praktykować albo real-
nie odnowić w sobie praktykowa-
nie nabożeństw pierwszych sobót 
miesiąca. Ono jest ratunkiem dla 
współczesnego świata, a zagrożeń 
dla niego jest wciąż niemało… „O 
Serce Niepokalane! Pomóż nam 
przezwyciężyć grozę zła, które 
tak łatwo zakorzenia się w sercach 
współczesnych ludzi”. 

Pierwsze soboty 
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP
ADRES: Stanisław Górny 80a, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 02 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-
sob. po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00) ; Niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 15 (IX-VI) 
* PROBOSZCZ: ks. Roman Świerkosz, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Janusz Krupa * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 
1983 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny-Dolany (1003), Stanisław Górny (914)

W 103 rocznicę śmierci bł. Karoliny Kózkówny wybraliśmy 
się do Zabawy (k/Tarnowa), aby wraz z setkami innych pielgrzy-
mów przejść szlakiem męczeństwa nastoletniej błogosławionej. 

To już trzecia pielgrzymka do Zabawy zorganizowana przez 
Publiczną Szkołę Podstawową SPSK w Stanisławiu Górnym. Tym 
razem nawiedziliśmy także Szczepanów – miejsce urodzenia św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika. W tej zwykłej, podkrakow-
skiej wiosce ukryte są prawdziwe skarby: cudowne źródełko, ka-
plica z drzewem z czasów św. Stanisława, najstarsza chrzcielnica 
w Polsce, a także przepiękna bazylika.

Punktualnie o godz. 15.00 koło domu bł. Karoliny Kózkówny 
w Wał-Rudzie rozpoczęła się droga krzyżowa. Prowadziła łąkami 
i lasem aż do miejsca, gdzie rosyjski żołnierz zadał młodej dziew-
czynie śmiertelne ciosy. W drodze krzyżowej uczestniczyło kilka 

Szlakiem męczeństwa 
bł. Karoliny Kózkówny 

tysięcy pielgrzymów: dzieci, młodzieży i osób dorosłych – czę-
sto z odległych krańców Polski. Rozważania przeplatane były 
modlitwą różańcową i świadectwami osób, które doświadczyły 
wstawiennictwa błogosławionej. Ostatnie stacje drogi krzyżo-
wej przemierzaliśmy prawie w zupełnej ciemności. Atmosfera 
modlitwy i skupienia udzieliła się wszystkim uczestnikom. W 
milczeniu przychodziliśmy obok symbolicznego grobu (ciało 
Karoliny złożono pod płytą ołtarza w Sanktuarium z Zabawie), 
przy którym straż pełnili uczniowie klas wojskowych.

Naszą pielgrzymkę zakończyliśmy Uroczystą Eucharystią w 
Sanktuarium w Zabawie. Pomimo wielu niedogodności wraca-
liśmy pełni wrażeń i nadziei, że za rok (może i wcześniej) znów 
dane nam będzie uczestniczyć w tych niezwykłych uroczysto-
ściach.
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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

W niedzielę 19.11.2017 r., po raz trzeci, gospodynie ze Świnnej 
Poręby zorganizowały w domu kultury „Biesiadę Pierogową”.

Impreza rozpoczęła się o godz. 14:00 w Domu Kultury w 
Świnnej Porębie. Do konkursu stanęło dziewięć rodzajów pie-
rogów przygotowanych przez Koła Gospodyń i panie z Jaszczu-
rowej, Mucharza, Jamnika, Kozińca, Świnnej Poręby, a także z 
Ukrainy.

Konkurs
Jury w składzie p. Aneta Wiktor, p. Jerzy Wójs oraz p. Łukasz 

Olszak oceniało walory smakowe, wykorzystanie produktów i 
składników pochodzących z naszego regionu z uwzględnieniem 
tradycji kulinarnej oraz wygląd i estetykę potrawy. Ostatecznie 
dokonano następującego wyboru:

Biesiada pierogowa 2017
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I miejsce
KGW Jaszczurowa – pierogi ziemniaczane z mięsem i kapu-

stą

II miejsce
Jadwiga Sporysz ze Świnnej Poręby – pierogi z soczewicą 

czerwoną

III miejsce
Julia Malinowa z Ukrainy – pierogi z wiśnią

Wyróżnienia
Zdzisława Płonka – pierogi z grzybami i serem żółtym
Nikodem i Ewa Frosztęga – pierogi z serem risotta i szpina-

kiem
Urszula Wójciga – pierogi z mięsem
Marzena Jamróz (Inspiracje Kozińca) – pierogi z ryżem i kur-

czakiem w sosie śmietanowo-grzybowym
Monika Marcinkiewicz (Inspiracje Kozinca) – pierogi z ka-

szanką
Joanna Król – pierogi z kaszą, prawdziwkami i sosem praw-

dziwkowym
Szefowa KGW Świnna Poręba p. Krystyna Siwek wyróżniła 

także Nikodema Frosztęgę - najmłodszego i jedynego męskiego 
uczestnika pierogowych zmagań.

Imprezę uatrakcyjniły występy artystyczne dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Świnnej Porębie, należące jednocześnie do Dzie-
cięcej Ludowej Kapeli „Kozinianie” oraz wytrawny akordeonista 
p. Jerzy Glanowski ze Świnnej Poręby. Imprezę przygotowało 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Świnnej Poręby przy wsparciu 
finansowym gminy Mucharz i przy współudziale finansowym 
LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

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

Jak powinien być przeżywany? Z pewnością głę-
boko wewnętrznie, z przystąpieniem do sakramentów 
świętych, bo wtedy wyda owoce. Odpust jest okazją 
do przemiany naszych serc, do przylgnięcia sercem do 
Boga, do powrotu na dobrą drogę, jeśli z niej zeszli-
śmy, do otwarcia serc na obfitość łask Bożych. Przy-
pomniał po tym w kazaniu odpustowym ks. Jan Lis. A 
to już ostatni fragment słowa. 

Ks. proboszcz, gdy byłem na pierwszej Mszy św., martwił 
się, że przyszło dużo ministrantów. Mówił: -”Mieliście na Sumę 
przyjść...”. Ale teraz też jest dużo ministrantów. Gratuluję wam 
tego, że tych ministrantów nie brakuje, że brakuje najwyżej wię-
cej czytań dla lektorów. 

Moi drodzy, ostatnia już myśl... Krótka myśl, a właściwie 
świadectwo młodego człowieka, który opisał pewne wydarzenie 
ze swego życia w ten sposób: -”To było wtedy, kiedy miałem na-
ście lat. Była piękna, złota, polska jesień z czerwonymi zachodami 
słońca i szeleszczącymi pod nogami liśćmi - żółtymi, brązowy-
mi, czerwonymi. A mnie było tak strasznie źle. Nie mogłem się w 
tym świecie zmieścić, a świata w sobie nie mogłem pojąć. Wiele 
mnie dręczyło myśli i spraw. Pytałem sam siebie, dlaczego mam 
być człowiekiem uczciwym. Abym był z siebie zadowolony? Aby 
nie mieć wyrzutów sumienia? Śmiać mi się chciało z tych racji... 
I patrzyłem na tych, którzy tak ciężko pracują: na tych, którzy 
się tak pilnie uczą; na tych, którzy harują od rana do nocy, by 
zapewnić swym dzieciom dobre życie. Porównywałem ich z tymi, 

którzy się niczym nie przejmują; którzy dochodzą do stanowisk, 
bo potrafi ą się w życiu odpowiednio ustawić. Nie wiedziałem, 
co lepsze. I kiedy tak spacerowałem zamyślony, napotkałem 
kościół i wszedłem do środka. Był pusty. I było już prawie ciem-
no. Usiadłem w ławce. I kiedy tak przed tabernakulum świeciła 
się lampka, patrzyłem - nie wiem, ile to trwało, ale długo - i nie 
wiem, jak to się stało, ale w pewnym momencie w tym, ciemnym, 
pustym kościele zrozumiałem, co znaczy, że jest życie z Bogiem, 
co znaczy Jego miłość. I wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że 
On naprawdę jest. Tyle słyszałem kazań, tyle myśli, a wtedy, w tej 
ciszy kościoła, odczułem Jego miłość i obecność. I On wszystkie-
mu nadał sens. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, jakież było moje 
zdumienie, gdy wszystko wydało mi się inne - i trawa, i drzewa, 
i ludzie. Wszystko było jakieś odmienione. I kiedy tak szedłem, 
popatrzyłem i stwierdziłem, że jednak niestety wszystko jest ta-
kie samo. To ja się zmieniłem...”.

Moi drodzy, odpust dla wielu dzieci to kramy przed kościo-
łem, to zakupy, pamiątki. Ale dla tych, którzy już trochę lat prze-
żyli, wiedzą, że odpust to jest to, co jest tak bardzo głęboko w nas. 
Na zewnątrz wszystko będzie takie samo. Chodzi o to, abyśmy my 
byli odmienieni... Niech dzisiejszy patron i ta uroczystość będzie 
taką okazją, aby może ten różaniec, który gdzieś w domu mamy, 
odmówimy za tego, z którym może trudno jest się pogodzić, za 
te radości, a może za tego, kogo tak bardzo nam brakuje, kto jest 
tylko wypisany na kartce, którą przyniesiemy do zakrystii... I ta 
ofi ara, i ten dar Bogu będą miłe.

Czym jest odpust? 
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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

Podczas wieczoru autorskiego historyk 
dr Jan Rodak opowiadał i prezentował źródła 
związane z biografi ą dwóch postaci św. Jana 
Kantego i jego czciciela świątobliwego ks. 
Grzegorza Jana Zdziewojskiego. Spotkanie 
odbyło się 27 października 2017 r. w Spichle-
rzu Książki w Brzeźnicy z okazji wydania 
najnowszej książki pt. „W cieniu legendy 
św. Jana z Kęt: święty Jan Kanty w życiu i 
w materialnej spuściźnie ks. Grzegorza Jana 
Zdziewojskiego”.

Dr Jan Rodak jest niestrudzonym ba-
daczem działalności ks. Grzegorza Jana 
Zdziewojskiego. Spośród kilku kościołów 
wzniesionych z fundacji ks. Zdziewojskiego 
do naszych czasów ocalał jedynie drewniany kościółek w Tłu-
czani  wybudowany w 1664 r. Według autora architektoniczną 
inspiracją kształtu świątyni był kościół w Pilicy, gdzie wcześniej 
był duszpasterzem ks. Zdziewojski. 

Do tej pory mało znane i nieopisane w literaturze były zasługi 
kaznodziei w szerzenie kultu św. Jana Kantego w okresie przed 
beatyfi kacyjnym. Obszernie udokumentowane w nowej książce 
dokonania sprawiają, że teraz już każdy kto będzie opisywał życie 
św. Jana z Kęt powinien wspomnieć o ks. Zdziewojskim. Wyjąt-
kowa duchowa więź łączyła te postacie. Wymownymi znakami 
są m.in.: przyjęcie przez ks.  Zdziewojskiego drugiego imienia-

Dr Jan Rodak o ks. Zdziewojskim 
wielkim czcicielu św. Jana z Kęt 

Jan, ułożenie wiersza i modlitwy ku czci 
Jana Kantego, ufundowanie kaplicy Jana 
Kantego w Kętach, zamawianie obrazów 
z wizerunkiem Jana Kantego i darowanie 
ich do różnych miejsc np. do klasztoru w 
Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie znajduje 
się do dzisiaj nad wejściem do refekta-
rza, przygotowanie i używanie ekslibrisu 
przedstawiającego Jana Kantego.

Publiczność, która przybyła na spo-
tkanie mogła zobaczyć na wystawie 
unikatowe publikacje, m.in. różne wy-
dania książki pt.: „Żywot świętego Jana 
Kantego” z XVIII i XIX w., Akt beatyfi -
kacyjny Jana Kantego, Adama Opatow-

czyka ,,Dawny akademik krakowski”, Warszawa 1900; ,,Kazanie 
wygłoszone w 500 rocz. ur. św. Jana Kantego”, Kraków 1890. 
Ponadto zaprezentowano XIX-wieczne wydania książek Adama 
Gorczyńskiego.

Serdecznie dziękujemy - autorowi, gościom i mieszkańcom 
wraz z Wójtem Bogusławem Antosem, ks. prałatowi dr. Stefanowi 
Misińcowi członkowi Fundacji ,,Szlaki Papieskie”, ks. kanoniko-
wi Janowi Giądle proboszczowi parafi i w Marcyporębie – wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w wieczorze autorskim.  Pozdrawiamy 
i polecamy odwiedzanie Spichlerza Książki w Brzeźnicy.

www.spichlerzksiazki.pl
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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

13 listopada 1932 roku z inicjatywy Sekretarza Kółka Rolni-
czego Pana Józefa Wiktora i delegata Okręgowego Towarzystwa 
Rolniczego Pana Józefa Śliwy, kierowniczka Szkoły Podstawowej 
w Tomicach Pani Wiktoria Sapińska założyła Koło Gospodyń 
Wiejskich w Tomicach. W sobotę (25.11), 65 członkiń KGW w 
Tomicach świętowało jubileusz 85-lecia powstania. 

Po uroczystej Mszy Świętej, którą w kościele parafi alnym w 
Tomicach odprawił ks. proboszcz Edward Daleki, goście udali 
się do miejscowego Domu Strażaka. Tam też odbyła się ofi cjalna 
część jubileuszu. Panie z tomickiego Koła przywitały przybyłych 
gości lampką szampana. Po odśpiewaniu „Sto lat” dla jubilatek, 
Prezes Koła – Maria Zubel przedstawiła jego historię.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy tłumnie po-
jawili się w sobotnie popołudnie (25.11), by wspólnie świętować 
85 urodziny. Panie usłyszały wiele życzeń oraz otrzymały upo-
minki od m.in. Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy Tomice Zygmunta Szymczaka, 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Tomicach skończyło 85 lat

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Marii Paśnik, Kie-
rownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wado-
wicach Mirosławy Antos oraz Prezesa OSP w Tomicach Macieja 
Mrowca.

Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski, doceniając zasługi w 
działalności na rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji 
ludowych, uhonorował także wszystkie członkinie Koła specjal-
nymi dyplomami. Odśpiewaniem „Sto lat” oraz kwiatami została 
doceniona, obecna na jubileuszu, 90-letnia Stanisława Szczer-
bowska, która przez 34 lata wspierała miejscowe KGW.

Podczas uroczystości wystąpił także, działający przy tomic-
kim KGW i obchodzący roczek istnienia, Zespół Śpiewaczy „Bie-
siada”, który uraczył gości kilkoma przyśpiewkami specjalnie 
przygotowanymi na tą uroczystość.

Po zakończeniu części ofi cjalnej i pojawieniu się jubileuszo-
wego tortu, goście jeszcze przez wiele godzin wspominali długą 
historię tomickiego Koła.

www.tomice.pl
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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 

W sobotę 25 listopada 2017 r. w Domu Kultury w Wyźrale 
odbył się Dzień Seniora. Organizatorami spotkania byli: Rada 
Sołecka w Wyźrale, Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale oraz 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

www.ckbrzeznica.pl

Dzień Seniora w Wyźrale 
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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

Coraz bliżej Andrzejki, a z nimi zbliża się tradycyjny czas 
wróżb i przepowiedni. Aby zachować tradycję, w naszej świe-
tlicy szkolnej przygotowany został - Salon Wróżb. W czwartek 
23 listopada, w Salonie, uczniowie ze świetlicy poznawali swoją 
przyszłość poprzez rożne wróżby i znane symbole. Ten nieco-
dzienny czas w świetlicy, uczniowie spędzili radośnie, traktując 
swoje przepowiednie z serc, kolorów, baloników, butów oraz 

Świetlicowy Salon Wróżb
zaszyfrowanych imion jako żartobliwą, andrzejkową zabawę.           
Tym bardziej trudno było traktować te wróżby poważnie, kiedy 
wróżbitami były panie ze świetlicy, bawiące się równie dobrze, 
jak ich wychowankowie.  W przyszłości  jednak okazać się może, 
że  niektórym się spełniły…

B.U  G.J
www.spwozniki.edupage.org



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

3 i 10 grudnia 201760 

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

 613 i 10 grudnia 2017

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

To temat wiodący poniższej 
części kazania, które wygłosił 
ks. Piotr Dąbrowski na Mszy 
św. dziękczynnej za jubileusz 
25 – lat kapłaństwa. W tym 
odcinku opowiada o swojej 
pracy duszpasterskiej w Peru w 
różnych ośrodkach, na różnych 
płaszczyznach. Szczególnie uj-
muje praca z dziećmi i młodzieżą 
najuboższą, jej wychowywanie, 
zabezpieczenie potrzeb socjal-
nych, ewangelizacja. Więcej o 
tym poniżej. 

Gdy poprzedni wikariusz od-
jechał, musiałem zająć się też mi-
nistrantami, lektorami, katechezą, 
przygotowaniem do sakramentów dzieci, młodzieży, dorosłych, 
grupami, młodzieżowymi, szkołą katechetów, animatorów, dusz-
pasterstwem w 22 szkołach, które przynależały do naszej parafi i, 
liczącej około 50000 wiernych. 

W pewnym momencie przyszedł jednak dylemat... Na po-
czątku było łatwo. Później brakowało czasu i zmęczenie dawało 
znać o sobie. Co w takiej sytuacji zrobić z pracą z dziećmi z ulicy? 
Staraliśmy się jak najlepiej wykonywać nasze obowiązki, by nie 
zabroniono nam wykonywać naszej pracy dla ich dobra. Dzięki 
Bogu, myślę, że przełożeni zrozumieli i pomogli, dlatego nie 
tylko wybudowaliśmy nowy dom dla nich (dla około setki chłop-
ców w wieku 13-14 lat i starszych). Inne sierocińce nie chciały 
już współpracować z taką - trudną do wychowania - młodzieżą. 
Zakładaliśmy również warsztaty dla kobiet. Nawiasem mówiąc, 
kobieta w Peru bardzo często jest głową rodziny, nierzadko 

straszliwie maltretowaną przez 
swego męża. 

Po 14 latach przyszła zmiana. 
Wysłano mnie na północ kraju, 
jakieś 1050 kilometrów od stolicy, 
prawie pod sam równik i granicę 
z Ekwadorem. Tam mamy takie 
dzieło socjalne na peryferiach 
miasta Piura. Ma to dzieło mniej 
więcej cztery sektory - oratoria. Dla 
nas oratorium to jest coś na kształt 
świetlicy z boiskiem, gdzie chłopcy 
mogą uprawiać sport, to dom, gdzie 
panuje klimat rodzinny, gdzie mło-
dzież czuje się jak w u siebie, to szko-
ła, która wychowuje w wartościach 
chrześcijańskich i wreszcie Kościół, 
który ewangelizuje. I dlatego się or-

ganizuje w oratoriach przeróżne programy. A to jest jeden sektor. 
Mięliśmy 4 oratoria peryferyjne w slumsach, oratorium codzien-
ne, które zajmowało się też douczaniem szkolnym, dożywianiem 
i innymi potrzebami młodzieży. Było również oratorium świą-
teczne, które funkcjonowało w sobotę i niedzielę. 

Drugi sektor to programy socjalne: jadalnia dla dzieci, dla 
ubogich, warsztaty dla kobiet, bardzo prężnie działająca przy-
chodnia lekarska, która obsługiwała ludność przez cały tydzień. 
Inny sektor to dwupoziomowa szkoła do przystosowania zawo-
dowego z ośmioma zawodami. Przeznaczona była dla najbied-
niejszych chłopców i dziewcząt, młodzieży i funkcjonuje nadal. 
I tam nie uczęszczał nikt z miasta. Wręcz przeciwnie, jeśli któraś 
rodzina z miasta miała taką możliwość, to wyciągała dziecko z tej 
strefy, czerwonej, by miało lepsze możliwości. Z czasem jednak 
nawet młodzież z miasta zaczęła pytać u nas o praktyki. I czwarty 

Misje w Peru 
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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 

sektor - coś w rodzaju parafi i. Poprzedni ksiądz, 
ks. Andrzej Papież rozpoczął budowę kościoła, 
który, dzięki Bogu, zdołaliśmy przy pomocy 
ludzi dobrej woli wykończyć. Mieści na jednej 
Mszy świętej koło 2000 osób. Praca bardzo 
piękna...

Miałem tam pracować rok albo dwa. Prze-
leciało jednak tych lat w Piura aż 9. Dopiero 
przyszła zmiana. Wtedy poprosiłem przełożo-
nego, by na nowej placówce nie obciążać mnie 
odpowiedzialnościami administracyjnymi, 
kierowniczymi, tylko żeby pozwolili mi na 
pracę czysto misyjną. Posłali mnie do Callao. 
To największy port w Peru i mieści się zaledwie 
14 kilometrów od Limy. Jest to port, przez który 
przemyca się najwięcej narkotyków z Boliwii, 
Kolumbii i Peru. Możecie sobie wyobrazić, jak 
ten proces negatywnie odbija się to na rodzinach, na młodzieży i 
nastolatkach żyjących w slumsach wokół portu.

W Callao przydzielono mnie praktycznie do dwóch wspólnot. 

Jedna mieściła się przy kościele św. Róży z Limy, a drugą był ko-
ściół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Cdn. 

10 listopada br. nasza gmina obchodziła jubileusz 725 rocz-
nicy nadania Zator praw miejskich. W tym dniu zaplanowano 
szereg uroczystości i wydarzeń.

Przed południem w Centrum Aktywizacji Zawodowej w 
Zatorze odbyła się konferencja naukowo - historyczna zatytuło-
wana „Zator nieznany”. Sympozjum poprowadził dr Przemysław 
Stanko, jeden z autorów opracowywanej monografi i Zatora. 
Oto zaprezentowe podczas konferencji referaty: „Dziedzictwo 
przyrodnicze Zatora i okolicy” mgr Robert Pyrc z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie; „Z prahistorii 
dorzecza Dolnej Skawy” dr Krzysztof Tunia z Instytutu Arche-

725 lat Zatora
ologii i Etnologii PAN; „Krajobraz kulturowy Zatora i okolicy w 
średniowieczu i w czasach nowożytnych” dr Przemysław Stanko 
z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; „Alegorie 
zatorskie. Mieszkańcy Zatora na przełomie XVIII i XIX wieku”  
dr Grzegorz Sztoler oraz „Życie codzienne Zatora w latach 1867-
1939” mgr Paweł Hudzik z Archiwum Państwowego w Katowi-
cach.

Prelegenci biorący udział w konferencji zaprezentowali wiele 
ciekawostek historycznych dotyczących Zatora i sołectw wcho-
dzących w skład naszej gminy. Z wynikami ich pracy badawczej 
będzie można zapoznać się w opracowywanej „Monografi i Zato-
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ra”. Wydanie publikacji zaplanowano 
na 2018 rok.

Po południu w Centrum Aktywi-
zacji Zawodowej odbyła się uroczysta 
Sesja Rady Miejskiej, podczas której 
zostały wręczone wyróżnienia Zasłu-
żony dla Ziemi Zatorskiej oraz Hono-
rowy Obywatel Gminy Zator dla osób 
które w znaczący sposób przyczyniły 
się w swojej działalności do rozwoju 
Miasta i Gminy Zator.

W uroczystej sesji wzięli udział zna-
mienici goście w tym Mariusz Ma-
kuch Burmistrz Zatora; Stanisław Orlicki Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zatorze; Zbigniew Biernat Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, były Burmistrz 
Zatora; Zbigniew Starzec Starosta Powiatu Oświęcimskiego, 
Burmistrzowie oraz Wójtowie gmin powiatu oświęcimskiego i 
wadowickiego; Adam Merta Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Oświęcimskiego; János Molnár Burmistrz partnerskiej miejsco-
wości Berekfürdő na Węgrzech, Jozef Hatvanyi Wiceburmistrz 
partnerskiej miejscowości Bojnice na Słowacji; dr Michał We-
nklar Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych In-
stytutu Pamięci Narodowej w Krakowie; Radni Powiatu Oświę-
cimskiego, Radni Gminy Zator, Proboszczowie parafii z terenu 
Gminy Zator, Franciszka Jarosz Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej; 
Maria Madej Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej, Franciszek Śmiech 
Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej; Maria Dudzińska Györfinė Ho-
norowy Obywatel Gminy Zator; prof. Grażyna Korpal Honorowy 
Obywatel Gminy Zator; prof. Ireneusz Płuska Honorowy Obywa-
tel Gminy Zator, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze; Soł-
tysi i Przewodniczący Osiedli; dyrektorzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Zator oraz Prezesi spółek komunalnych; 
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych; 
mieszkańcy oraz przedstawiciele mediów.

Zebrani rozpoczęli uroczystość minutą ciszy ku pamięci 
mieszkańców którzy już odeszli, a którzy swoją postawą i działa-
niem przyczynili się do rozwoju naszej gminy.

Następnie zgromadzeni goście wspólnie z artystami z Regio-
nalnego Ośrodka Kultury w Zatorze odśpiewali uroczyście hymn 
Polski.

Wyróżnieni mieszkańcy otrzymali statuetkę i dokonali pa-
miątkowych wpisów do Księgi Zasłużonych dla Ziemi Zatorskiej. 
Podczas wystąpień osób wyróżnionych było wiele wzruszeń, po-

dziękowań i ciepłych słów.
Podczas uroczystej sesji wręczo-

no także kolejne ważne dla naszego 
samorządu wyróżnienie. Uchwałą nr 
XXXVII/338/17 z dnia 31 października 
2017r Rady Miejskiej w Zatorze Rad-
ni Rady Miejskiej wyróżnili tytułem 
Honorowy Obywatel Ziemi Zatorskiej 
Pana Ireneusza Płuskę – Profesora Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Sylwetkę oraz zasługi Pana Profeso-
ra Ireneusza Płuski dla miasta i gminy 
Zator zaprezentował Sekretarz Zatora 
Piotr Domagała. Honorowy Obywatel 

prof. Ireneusz Płuska otrzymał odznakę, medal oraz legityma-
cję.

Podczas sesji Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz, ofiaro-
wał ziemię z dawnego obozu zagłady pod budowę Kopca Nie-
podległości w Podolszu. Przedstawiciele węgierskiego miasta 
partnerskiego Berekfürdő przekazali m.in. statuetkę przedsta-
wiającą dwa zrośnięte korzeniami i koronami dęby symbolizu-
jące przyjaźń naszych narodów. Autorem statuetki jest  znany 
węgierski rzeźbiarz - Győrfi Lajos. Dodatkowo, Pan Stanisław 
Orlicki otrzymał od naszych węgierskich przyjaciół Nagrodę 
Świętego Władysława w postaci  statuetki przedstawiającej jego 
postać. Święty Władysław I urodził się w Krakowie ok 1041 roku, 
był królem Węgier z dynastii Arpadów, święty Kościoła katolic-
kiego i patron Węgier.

Od zaproszonych gości na ręce Burmistrza Zatora Mariusza 
Makucha i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze Stani-
sława Orlickiego spłynęło wiele gratulacji i życzeń związanych z 
jubileuszem.

Po sesji Rady Miejskiej zaproszeni goście udali się na Plac 
Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie czekała na wszystkich 
zgromadzonych miła niespodzianka. Jeden z zaproszonych na 
uroczystość gości Pan Janusz Bielecki skomponował i ofiarował 
miastu i gminie Zator utwór zatytułowany „Hymn Zatora”.

Po odegraniu Hymnu Zatora odbyła się wizualizacja (map-
ping) wyświetlona na Płaskorzeźbie Ratusza Miejskiego w Za-
torze a po wizualizacji w budynku dawnego sądu grodzkiego 
prezentacja wystawy i książki „Zator – Ludzie, miejsca, chwile” 
(Zator w starej fotografii) oraz promocja wydawnictw opraco-
wanych na siedemset dwudziestą piątą (725) rocznicę lokacji 
Zatora.

www.zator.pl
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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

Jest nam dana od Boga, bo Aniołowie są posłani, 
by nam pomagać w drodze do nieba. O roli aniołów, 
ich opiece i działaniu – mówi kaznodzieja odpusto-
wy, podkreślając szczególną rolę archanioła Michała, 
patrona tej parafii, którego imię oznacza: „któż jak 
Bóg”. Kazanie wieńczą słowa gratulacji i życzeń dla ks. 
Grzegorza Wichra, obchodzącego jubileusz 25 – lecia 
kapłaństwa. Ostatnia część słowa poniżej. 

Dlaczego pochylamy się nad sprawą aniołów? Ano dlatego, 
że św. Michał jest aniołem. To prawda, jest archaniołem. Ale to 
chyba też prawda, że jakoś o aniołach dużo się nie mówi, dużo się 
nie wierzy, a więc - jak mówią niektórzy - i za dużo to one nam 
nie pomagają. Chciałbym tylko powiedzieć, że ponad 300 razy 
anioł czy aniołowie pojawiają się w Biblii. Nie można wyobrazić 
sobie bez nich narodzenia Jezusa, gdzie śpiewają: „Chwała na wy-
sokości Bogu”, męki w Ogrójcu, gdzie anioł umacnia Jezusa, albo 
Zmartwychwstania, kiedy w poranek wielkanocny mówią do ko-
biet u grobu: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?”

List do Hebrajczyków mówi jasno: „Aniołowie są duchami 
przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy 
mają posiąść zbawienie”, mówiąc prościej: „anioł jest po, by nam 
pomagać”.

Może warto by było odmawiać codziennie: „Aniele Boży, 
Stróżu mój”? Może warto by było popatrzeć czasem na obraz, na 
którym anioł pilnuje, by dzieci przeszły przez kładkę bezpiecz-
nie? Może warto zacząć wierzyć na 
nowo, że skoro anioł jest dla ludzi, 
to i dla mnie? A jak będzie wiara, to 
i przyjdzie ich pomoc. I zobaczycie tę 
opiekę i działanie aniołów w waszym 
życiu. 

Drodzy Bracia i Siostry! Jeszcze 
jedna rzecz zanim skończę. To Msza 
św. odpustowa, ale to też ta Eucha-
rystia, której przewodniczy Ksiądz 
Jubilat, który 25 lat temu otrzymał 
święcenia kapłańskie, do którego 
Chrystus powiedział: - „Idź i głoś 
Ewangelię!”. 

Chciałbym tylko, byśmy podzię-
kowali na tej Mszy świętej Bogu za 
to, że te 25 lat ks. Grzegorz Wicher 
był wierny zasadzie: „Któż jak Bóg?”; 
za to, że przez te 25 lat kapłańskiego 
posługiwania stoczył niejedną walkę 
w konfesjonale o duszę tego człowie-
ka, który się chwiał. Pragnę, abyśmy 

podziękowali za to, że przez te 25 lat każdego ranka czy wieczoru 
sprawował Eucharystię, dając ludziom pokarm aniołów, dający 
życie wieczne - Ciało Chrystusa. Dziękujmy za te 25 lat tego ka-
płana, który przez ten czas głosił słowo Boże, idąc do ludzi, który 
był z nimi w tych radosnych momentach, kiedy przynosili dzieci 
do chrztu, kiedy przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej czy 
błogosławił małżeństwa. Ale był też w tych trudnych chwilach 
- kiedy przychodziła choroba, kiedy spieszył z namaszczeniem, 
kiedy odprowadzał ciało człowieka na miejsce doczesnego spo-
czynku. Kochani, podziękujmy dziś Bogu za tego Kapłana - za 
Księdza Grzegorza. Bo jest za co. i módlmy się o siły dla niego 
, bo kapłani dziś nie mają łatwo. Ale dzięki waszej modlitwie, 
dzięki waszemu wsparciu, może być więcej takich kapłańskich 
jubileuszy. Księże Grzegorzu, kolejnych 25 lat - żeby był złoty 
jubileusz - życzymy. 

Kochani bracia i siostry, dziś też nadejdzie noc. Gwiazdy za-
gęszczą zebrzydowskie niebo. Cisza spowije waszą wioskę. Oby 
dziś w wielu domach, gdzie ojciec, matka, dziecko czy dorosły 
położą się spać, nieraz z nielekkim sercem, dziś położyli się ze 
spokojem płynącym z wiary: „Któż jak Bóg!” „Będę walczył o 
Boga” i nie zapomnę o tobie, „Aniele Boży, stróżu mój”…

A że z odpustu każdy coś przynosi, to zabawkę, to cukierki, to 
jakieś tam świecidełko, niech dzisiaj każdy z nas zabierze do ser-
ca chociaż jedną sprawę, o której była mowa. Módlmy się o to, by 
nam coś zostało po tym odpuście - nie tylko na stołach, nie tylko 
w domach - ale przede wszystkim w naszych sercach. 

Opieka Aniołów 
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DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ 
Co niesie tydzień (10 - 16 XIII) 

10 grudnia – II Niedziela Adwentu

Przyjście Mesjasza Króla Sprawiedliwego to 
nadejście upragnionego pokoju. Bo zakwitnie spra-
wiedliwość i wszystkie narody przybędą do Niego z 
uwielbieniem. 

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasz (Iz 11, 1-10) to za-
powiedź przyjścia Mesjasza, który przyniesie nowy pokój ziemi. 
Bo Duch Pański będzie nad nim. Bo będzie sędzią sprawiedli-
wym. Wyzwoli biedaka, ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje 
się nad nędzarzem, ocali go od śmierci. Jego imieniem będą się 
wzajemnie błogosławić wszystkie narody i oddadzą Mu chwałę. 
To przyjście Mesjasza po raz wtóry jest oczekiwaniem ludzkiego 
serca i nadzieją na nowe niebo i nową ziemię. 

Natomiast drugie czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzy-
mian (2 P 3, 8-14) to przypomnienie, abyśmy dzięki cierpliwości 
i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. I abyśmy, 
mając Chrystusa za wzór, te same uczucia żywili do siebie; zgod-
nie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego - Jezusa 
Chrystusa. I mówi apostoł, byśmy się przygarniali nawzajem, bo 
i Chrystus przygarnął nas pogan - czyli tych, którzyśmy byli poza 
narodem wybranym. Przygarnął nas ku chwale Boga, byśmy 
oddali cześć Chrystusowi. On stał się sługą obrzezanych czyli 
Starego Narodu, aby okazać wierność Bogu. A równocześnie 
przygarnął tych, którzy byli poza Narodem - czyli pogan - i za to 
trzeba nam okazywać Chrystusowi miłość, uwielbiając Boga. Jak 
napisano: -Będą Ci cześć oddawać między poganami i śpiewać 
imieniu Twojemu. 

Natomiast Ewangelia (Łk 3, 1-12) to świadectwo Jana Chrzci-
ciela nawołującego do nawrócenia, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie. O tym Janie Chrzcicielu przepowiadał prorok Izajasz, 
mówiąc: - Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie dla Niego ścieżki. Tłumy ciągnęły do Jana, bo widziały 
w nim proroka. A on nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany miał wokół bioder. Żywił się szarańczą i miodem le-
śnym. 

Tłumy ciągnęły do niego - Jerozolima, Juda i cała okolica 
nad Jordanem. On udzielał im chrztu, a oni wyznawali przy tym 
swoje grzechy. Równocześnie zapowiadał, że chrzci wodą dla na-
wrócenia, lecz ten, który za nim idzie - czyli Jezus - mocniejszy 
jest od niego i on nie jest godzien nosić Mu sandałów. Właśnie 
Ten, na którego wskazywał Jan, będzie chrzcić Duchem Świętym 
i ogniem. Przewieje plon, oczyści swój omłot - pszenice zbierze 
do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym... 

Wydajmy owoc godny nawrócenia, bo siekiera do 
korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które 
nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 
wrzucone. 

11 grudnia – Poniedziałek 

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić. Dlatego po-
krzepmy ręce osłabłe, wzmocnijmy kolan omdlałe. 
Bo przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, 
aby nas zbawić. 

Pierwsze czytanie z proroka Izajasza (Iz 35, 1-10) to zapo-
wiedź Boga przybywającego, aby zmienić i naprawić całe zło. I 
radość zapanuje, bo wszystko, co jest jak spieczona ziemia, jak 
pustynia, rozkwitnie, napełni się uciechą i radością. Bo spra-
gnieni Boga zobaczą chwałę Pana i jego wspaniałość. Bo przejrzą 
niewidomi, usłyszą głusi, chromi wyskoczą jak jeleń i niemi będą 
wykrzykiwać. Spieczona ziemia zamieni się w staw, spragniony 
kraj w krynicę wody. To wszystko będzie w duchowych wymia-
rach odnowione, umocnione, uświęcone i zwycięskie, bo Pan 
przyniesie moc. 

Natomiast Ewangelia (Łk5, 17-26) to opis uzdrowienia para-
lityka. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał w jakimś domu, przy-
niesiono do Niego sparaliżowanego (na jego łożu). Ponieważ nie 
mogli się dostać do Chrystusa w inny sposób, rozebrali dach i 
spuścili go wraz z łożem tamtą drogą. Chrystus do niego powie-
dział wówczas: - Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy! 
Zgorszeni byli tym faryzeusze i uczeni w Piśmie. -Jak śmie bluź-
nić? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? - mó-
wili. Jezus, wiedząc co myślą, rzekł: -Cóż jest łatwiej powiedzieć: 
„Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i 
chodź”? Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi wła-
dzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mó-
wię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I tak się stało...

Widząc wielkie dzieła Boże, które działy się przez 
Chrystusa, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: -
„Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj!”. Te właśnie 
rzeczy zapowiadał prorok Izajasz. 

12 grudnia – Wtorek 
 
Dobry Pasterz szuka zagubionych owiec. Jagnięta 

nosi na swojej piersi, owce karmiące prowadzi łagod-
nie. 

O tej Bożej trosce mówi pierwsze czytanie (Iz 40, 1-11) i po-
ciesza Bożym pocieszeniem, bo czas służby się skończył, a niepra-
wość odpokutowana, bo odebrano z ręki Pana karę w dwójnasób. 
Dlatego przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie 
gościniec Bogu naszemu. Bo wtedy chwała Pana się objawi, zoba-
czy to wszelkie ciało. Niech zstąpi zwiastunka Dobrej nowiny na 
wysoką górę, podniesie swój głos i powie: -Oto wasz Bóg, który 
przychodzi z mocą, a ramię Jego dzierży wadzę. 

W podobnym tonie jest Ewangelia św. Mateusza (Mt 18, 12-
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14), w której Jezus mówi do uczniów, że jeżeli ktoś posiada sto 
owiec, a zabłąka się jedna, zostawia 99 na górach i idzie szukać 
tej, która się zabłąkała. A jeśli ją znajdzie, cieszy się bardziej, niż 
z tych 99, które się nie zabłąkały. Bo jest wolą Ojca naszego, żeby 
nie zginęło żadne z tych małych, które do Niego należą. 

 
Wielka jest troska pasterza o owce. Wielka jest 

troska Boga o lud, który do Niego należy. Dlatego 
z miłością i miłosierdziem szuka zaginionych, by 
przyprowadzić je do stada. 

13 grudnia – Środa 

Bóg jest Bogiem mocy. Dodaje sił zmęczonym. 
Otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, 
bez znużenia idą. 

 W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza (Iz 40, 25-
31) wychwala Izajasz wielkość Boga. Wskazuje na Jego potęgę, 
na wszechświat, który nas otacza. Dlatego niech nie słabnie 
nadzieja. Nie tracimy ufności przed Panem, bo nie przeoczy Bóg 
nikogo. On jest wieczny - Stwórca krańców ziemi - nie męczy 
się i nie nuży, a mądrość Jego niezgłębiona i to On dodaje mocy. 
Zmęczony szukaj Go i proś, a otrzymasz. 

W podobnym tonie jest Ewangelia (Mt 11, 28-30). Jezus 
powiedział: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na 
siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, 
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje 
jest słodkie, a moje brzemię lekkie. 

 
Chrystus pokrzepia utrudzonych, bo na to przy-

szedł na ziemię. Dlatego przyjął ludzką naturę. Stał 
się naszym bratem i z miłości oddał swoje życie, aby-
śmy w Nim mogli nasze życie odzyskać na wieki. 

14 grudnia – Czwartek 

Bóg jest Odkupicielem. Przychodzi z pomocą. 
Ujmuje Cię za prawicę i wspomaga. Wszystko prze-
mienia swoją mocą. 

O tym mówi pierwsze czytanie z proroka Izajasza (Iz 41, 13-
20): Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Przemie-
niam cię w młockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zę-
bów: ty zmłócisz i wykruszysz góry, zamienisz pagórki w drobną 
sieczkę. Rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w Świętym 
Izraela, aby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka 
Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał.

 Podobną myśl przekazuje ewangelia wg św. Mateusza (Mt 11, 
11-15), w której Jezus powiedział do tłumów: - Powiadam wam: 
„Między narodzimy z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy 
jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo nie-
bieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszy-
scy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. 

W tych słowach Chrystus mówi o całkowitej przemianie 
wszystkiego. Największy ze Starego Przymierza jest mniejszy od 
najmniejszego w Nowym Przymierzu, ponieważ Chrystus prze-
mienia wszystko, podnosi, ożywia i nadaje sens wszechrzeczy. 

Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela, 
ale każdy nowy człowiek, który jest wszczepiony w 
nowym Adamie - Jezusie Chrystusie - jest od Jana 
większy.

15 grudnia - Piątek
Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże, nie zostałby 

odrzucony. Stałby się jego pokój jak rzeka, a sprawiedliwość jak 
morskie fale. 

Pierwsze czytanie z Księgi Izajasza (Iz 48, 17-19) to wyjaśnie-
nie Boże, dlaczego Izraelitów spotkały kary, dlaczego Pan Bóg 
odsunął ich od siebie. Wyjaśnienie jest w tym, że nie czynili tego, 
co pożyteczne, nie kroczyli drogami Bożymi, nie zważali na Jego 
przykazania i dlatego spotykały ich nieszczęścia. 

Można to powiązać z Ewangelią (Mt 11, 16-19), w której 
Jezus porównuje pokolenie, w którym żył, do kłótliwych dzie-
ci, które przebywając na rynku, zamiast się ze sobą wspólnie 
bawić i cieszyć, to wymawiały sobie nawzajem, oskarżając się: 
„Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie 
zawodziliście”. Przykładem był stosunek Izraelitów do Jana 
Chrzciciela, o którym mówili, że zły duch go opętał. A również 
o Chrystusie mówili, że „oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i 
grzeszników”. 

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, również nie 
przyjęli Chrystusa, ale zamysły Pańskie są niepod-
ważalne i mądrość usprawiedliwiona jest przez swe 
czyny. 

16 grudnia – Sobota 

Zapowiedź, że Eliasz przyjdzie powtórnie, spełni-
ła się według słów Jezusa Chrystusa na Janie Chrzci-
cielu. 

 Pierwsze czytanie z Księgi Syracydesa (Syr 48, 1-4. 9-11) jest o 
Elaiszu - że był prorokiem jak ogień - słowo jego płonęło jak po-
chodnia, głód sprowadził na ziemie, Słowem Pańskim zamknął 
niebo, trzy razy sprowadził ogień z nieba i wsławił się przez swoje 
cuda. Wreszcie, został wzięty do nieba w skłębionym płomieniu 
na wozie o koniach ognistych.

Natomiast Ewangelia jest potwierdzeniem tej zapowiedzi (Mt 
17, 10-13). Kiedy zapytali uczniowie Jezusa, czemu uczeni w Pi-
śmie mówia, że najpierw musi przyjść Eliasz, On im powiedział: 
„Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, lecz powiadam 
wam: Eliasz już przyszedł,( miał na myśli św. Jana Chrzciciela) 
lecz nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn 
Człowieczy będzie od nich cierpiał”. 

Eliasz wzięty do nieba na wozie o koniach ogni-
stych z tego nieba posłany, aby zapowiedzieć przyj-
ście Zbawiciela; głos wołającego na pustyni, aby 
prostowali drogi przed przyjściem Pana.

Ks. H. Mlynarczyk
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PRZY STOLE NA PLEBANII
Pani gospodyni – Mamy już drugą niedzielę Adwentu i 

Ewangelia jest o Janie Chrzcicielu, o którym Pan Jezus powie-
dział że jest największym z ludzi, jacy się narodzili. Ale ciekawi 
mnie to, co znaczą słowa Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii, 
które powiedział do faryzeuszy i saduceuszy że Bóg z kamieni 
może wzbudzić dzieci Abrahamowi?

Ks. Wikariusz- Pani Mario to prawda że te słowa mają wiele 
ważnych treści, ale ta Ewangelia jest w ogóle bogata w adwentowe 
treści i ja może powiem wpierw o proroctwie Izajasza odnoszą-
cym się do Jana Chrzciciela. Izajasz urodził się około 765r. i był 
powołany na proroka w 739 r. przed narodzeniem Pana Jezusa, 
spełniał swoją misję prorocką przez ponad 40 lat, aż do swojej 
męczeńskiej śmierci. Izajasz tak prorokował o Janie Chrzcicielu 
już ponad 700 lat przed jego urodzeniem: „Głos wołającego na 
pustyni : Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. 
Od tego proroctwa trzeba zacząć, bo jest ono jakby dzwonem 
wzywającym do opamiętania Narodu, że zbliża się dzień wstęp-
nego sądu dusz – narodzenie Mesjasza. Narodzenie Boga - czło-
wieka w którym to Narodzeniu znajdą sens i nadzieję wszystkie 
ludzkie narodzenia

Ks. proboszcz – Ja widzę w tej Ewangelii szczególnej wagi 
słowa Jana Chrzciciela, który powiedział, że nie jest godzien nosić 
sandałów Jezusowi, bo On jest tym, który będzie chrzcić Duchem 
Świętym i ogniem i oddzieli pszenicę od plew. Jan Chrzciciel, 
znając swoje powołanie i wiedząc jak doniosłe sprawy dzieją się 
w historii Wszechrzeczy, ostrzegał szczególnie faryzeuszów i sa-
duceuszów, aby nie odważyli się przystępować do chrztu pokuty 
(który Jan udzielał) z nieszczerym nastawieniem, mówiąc sobie 
w duszy- Nam się nic nie stanie, bo Abrahama mamy za ojca. Jan 
wskazując na leżące kamienie, jakby ostrzegał, że ich sumienia są 
twardsze od kamienia i że władza i moc Boża nie ma ograniczeń. 
To napomnienie powinno im wystarczyć, aby zrozumieli, że nie 

przynależność do Narodu Wybranego, do „wyższej kasty”, do 
jedynie słusznej religii, kultury, rasy, itd. jest warunkiem akcep-
tacji Bożej, ale bogactwo duszy naśladującej doskonałego Boga.

Ks. emeryt- Myślę, że tu trzeba dodać do tych kamieni, dalsze 
ważne zdanie Jana Chrzciciela, że już siekiera do korzeni drzew 
jest przyłożona i każde drzewo, które nie przynosi dobrego owo-
cu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tak więc z jednej strony 
nie licz na pochodzenie, na ziemskie znaczenie i sukcesy, ale 
zwróć uwagę na to czy podobasz się Bogu, czy jesteś pożyteczny 
dla społeczeństwa, czy traktujesz bliźniego jak drugie „ja” i czy 
jesteś człowiekiem duchowym, czy tylko cielesnym i zmysło-
wym. Dusza nasza nie może być obciążona kamieniami pychy i 
nasze czyny nie mogą być łatwopalne jak słoma czy drewno, aby 
żar doświadczeń zamienił je w popiół. A nasze owoce nie mogą 
pochodzić z zakazanych pragnień, ale rodzić się mają z natchnień 
prowadzących do drzewa życia. 

Ks. infułat- Ja z kolei chciałbym zwrócić uwagę na słowa 
Jana Chrzciciela, że Chrystus będzie chrzcił Duchem Świętym 
i ogniem. Jan chrzcił wodą, która była obrazem ducha pokuty, a 
Chrystus nie chrzcił nikogo, ale polecił chrzcić wodą, na pozór 
normalną lecz inną, której źródłem jest sam Duch Święty, o któ-
rej mówił do samarytanki, że ta woda staje się źródłem wytry-
skującym ku życiu wiecznemu. Ta woda została uświęcona przez 
przyjęcie przez Jezusa chrztu od Jana, tak właśnie otrzymała moc 
uświecania, czyli odpuszczenia wszystkich grzechów. Natomiast 
powiedzenie Jana, że Chrystus będzie chrzcił ogniem, odnosi się 
do sakramentu bierzmowania. Właśnie Zesłanie Ducha Świętego 
w 50 dni po Zmartwychwstaniu było materialnie widoczne jako 
płomienia ognia. Bo Duch Święty, którego zesłał Jezus na zebra-
nych w wieczerniku i zsyła na przyjmujących bierzmowanie, jest 
świętym żarem przemieniającym wszystko według mocy i miło-
ści Bożej, to znaczy w mocy i miłości Chrystusa. 

Ks. H. Mlynarczyk


