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22 i 29 kwiecnia 2018
4. i 5. Niedziela Wielkanocna

1. czytanie (Dz 4, 8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem wę-
gielnym
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni 
ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobro-
dziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to 
niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, 
że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżo-
waliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu 
ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, 
który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawie-
nia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 
przez które moglibyśmy być zbawieni».1. czytanie (Dz 4, 8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem wę-
gielnym

2. czytanie (1 J 3, 1-2)
Jesteśmy dziećmi Bożymi
Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy na-
zwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś 
dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy 
do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Ewangelia (J 10, 11-18)
Jezus jest dobrym pasterzem
Jezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce 
nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce 
i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego 
że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 
znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje 
oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. 
I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie 
jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów 
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz 
otrzymałem od mojego Ojca».
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28 kwietnia w Krakowie nastąpi be-
atyfikacja Hanny Chrzanowskiej. Była 
ona pielęgniarką, współpracownicą 
kard. Karola Wojtyły i prekursorką pie-
lęgniarstwa domowego w Polsce. Data 
uroczystości jest nieprzypadkowa, bo 
dzień później 29 kwietnia 2018, przy-
padnie 45. rocznica śmierci Chrzanow-
skiej. Uroczystości w Bazylice Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach przewod-
niczył będzie prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

„To wydarzenie w moim przekona-
niu wspaniale wpisuje się w świętowa-
nie stulecia odzyskania niepodległości, 
bo to, co pokazała w swoim życiu pani 
Hanna Chrzanowska, to właśnie walka 
o Polskę” – mówił o beatyfikacji arcy-
biskup Jędraszewski. Dodał, że Chrza-
nowska urodzona na początku XX 
wieku przechodziła przez dramatyczne 
etapy rodzenia się polskiej wolności 
i ciągle szukała sposobów służenia 
Polsce, zwłaszcza poprzez opiekę nad 
ludźmi chorymi.

Przygotowania duszpasterskie do 
uroczystości rozpoczęły się w archidie-
cezji krakowskiej 28 stycznia w kościele św. Mikołaja, gdzie znaj-
dowały się szczątki Hanny Chrzanowskiej. Jej postać była przy-
pominana także podczas prowadzonej od lutego w każdej parafii 
„Nowenny jubileuszowej” związanej z setną rocznicą odzyskania 

Beatyfikacja 
Hanny Chrzanowskiej

przez Polskę niepodległości.
Proces beatyfikacyjny Hanny 

Chrzanowskiej rozpoczął się w 1998 
r. 30 września 2015 r. papież Franci-
szek potwierdził dekret o heroicz-
ności cnót Chrzanowskiej, a w lipcu 
zeszłego roku zatwierdził dekret 
beatyfikacyjny. Za cud dokonany za 
wstawiennictwem Chrzanowskiej 
uznane zostało uzdrowienie w 2001 
r. mieszkanki Krakowa po rozległym 
wylewie krwi do mózgu. Uzdrowio-
na wówczas kobieta zmarła 10 lat 
później z zupełnie innego powodu 
- chłoniaka.

 
Cud za wstawiennictwem Sługi 

Bożej Hanny Chrzanowskiej 
Dotyczył on 66 letniej kobiety, 

która w skutek pęknięcia naczyniaka 
doznała masowego wylewu krwi do 
mózgu, niedowładu kończyn oraz 
zawału. Jej stan lekarze określili jako 
bardzo ciężki, nie pozostawiając 
żadnej nadziei na przeżycie. Stowa-
rzyszenie Katolickich Pielęgniarek 
rozpoczęło modlitwę za wstawien-

nictwem Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Chora została 
uzdrowiona: obudziła się, niedowład kończy minął i powróciła 
sprawność umysłowa. Kobieta wyznała także, że podczas śpiączki 
przyśniła jej się Chrzanowska i powiedziała, że wszystko będzie 

dobrze. Zmarła w 2011 roku z powo-
du chłoniaka.

 Kalendarium procesu beatyfi-
kacyjnego Służebnicy Bożej Hanny 
Chrzanowskiej

 Kwiecień 1993 roku. Po Mszy św. 
odprawionej w Bazylice Francisz-
kanów przez śp. ks. bpa Stanisława 
Smoleńskiego, w dwudziestą rocznicę 
śmierci wśród obecnych pielęgniarek, 
chorych i ich opiekunów padł pielę-
gniarski wniosek o podjęcie starań, o 
wszczęcie procesu beatyfikacyjnego 
Hanny Chrzanowskiej.

 4 grudnia 1995 roku. Podczas 
wizytacji kanonicznej Parafii św. 
Mikołaja w Krakowie przez ks. kard. 
Franciszka Macharskiego, po spo-
tkaniu z przedstawicielami Służby 
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Zdrowia, Zarząd Katolickiego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Po-
łożnych Polskich z jego prezesem 
Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem 
pielęgniarek ks. Kazimierzem 
Kubikiem, zwrócił się do Księdza 
Kardynała z prośbą o wszczęcie 
starań zmierzających do wynie-
sienia na ołtarze Hanny Chrza-
nowskiej.

Marzec 1997 roku. Biskupi 
polscy zebrani na 287. Konferen-
cji Episkopatu Polski wyrazili 
pozytywną opinię o stosowności 
wszczęcia procesu. 

Powołanie przez ks. kard. Fran-
ciszka Macharskiego Komisji Hi-
storycznej pod przewodnictwem 
śp. prof. dr Urszuli Perkowskiej.

Październik 1998 roku. Zakoń-
czenie prac Komisji Historycznej. 
Proboszcz parafii ks. prałat Anto-
ni Sołtysik zwraca się oficjalnym 
pismem do Księdza Kardynała o 
otwarcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.

3 listopada 1998 roku. Ks. kard. Franciszek Macharski otwo-
rzył proces kanonizacyjny Służebnicy Bożej Hanny Chrzanow-
skiej. W kaplicy Arcybiskupów Krakowskich odbyło się zaprzy-
siężenie członków Trybunału Archidiecezjalnego.

Maj 1999 roku. W kościele pw. św. Mikołaja w każdą trzecią 
środę miesiąca trwają modlitwy o wyniesienie na ołtarze Hanny 
Chrzanowskiej. Jest to jednocześnie dzień spotkań formacyjnych 
dla pielęgniarek i położnych.

Przesłuchania świadków życia i dzieła Służebnicy Bożej. Prze-
słuchano ponad 70 osób.

 30 grudnia 2002 roku. Uroczyste zamknięcie procesu beaty-
fikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej Hanny 
Chrzanowskiej przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.

30 stycznia 2003 roku. Przekazanie dokumentów proceso-
wych do Kongregacji ds. Kultu Świętych przy Stolicy Apostol-
skiej. Postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego został 
wybrany ks. Mieczysław Niepsuj z Watykanu.

 30 września 2015 roku podczas audiencji w Watykanie dla 
prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Ama-
to, Ojciec Święty Franciszek potwierdził dekrety o heroiczności 
cnót Sług Bożych ks. Franciszka Blachnickiego i pielęgniarki 
Hanny Chrzanowskiej.

 6 kwietnia 2016 roku. Doczesne szczątki Czcigodnej Służeb-
nicy Bożej zostały przeniesione z Cmentarza Rakowickiego do 
krypty w kościele pw. św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Koper-
nika 9.

7 lipca 2017 roku. Zatwierdzenie przez Ojca Świętego Fran-
ciszka dekretu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Hanny Chrzanow-
skiej. Podstawą było uznanie cudu za przyczyną Służebnicy 
Bożej.

7 grudnia 2017 roku. Wydanie Dekretu przez ks. abp. Marka 
Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego powołującego Komi-
tet Organizacyjny dla przygotowania uroczystości beatyfikacyj-
nej.

Życiorys
Hanna Chrzanowska urodziła się 7. X. 1902 r. w Warszawie) w 

rodzinie zasłużonej dla polskiej nauki i kultury oraz pielęgniar-

stwa polskiego. Jej ojciec, Ignacy Chrzanowski, znany profesor 
literatury polskiej pochodził z katolickiej rodziny podlaskich 
ziemian. Matka Wanda, z domu Szlenkier, pochodziła z ewan-
gelickiej rodziny zamożnych warszawskich przemysłowców: 
Siostra matki, Zofia Szlenkierówna, była fundatorką szpitala 
dziecięcego w Warszawie oraz dyrektorką Warszawskiej Szkoły 
Pielęgniarstwa. Obie rodziny znane były z rozległej działalności 
dobroczynnej. W 1910 r. rodzice Hanny przenoszą się do Krako-
wa, gdzie prof I. Chrzanowski obejmuje katedrę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

W Krakowie Hanna uczy się najpierw prywatnie. a następnie 
w Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które kończy z odznaczeniem 
w 1920 r. Po maturze przechodzi krótki kurs pielęgniarski, aby 
nieść pomoc ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. W grudniu 
1920 r. Hanna rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Na wieść o powstaniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa 
przerywa studia i wstępuje do nowo otwartej szkoły, aby całko-
wicie poświęcić się pielęgniarstwu. Była to dla Hanny kluczowa 
decyzja, mająca określić dalszą drogę jej życia. Po ukończeniu 
szkoły w 1924 r. wyjeżdża na stypendia do Francji i Belgii) gdzie 
pogłębia swą wiedzę, zwłaszcza w zakresie pielęgniarstwa spo-
łecznego.

W latach 1926 – 1929 pracuje jako instruktorka w Uniwer-
syteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od roku 
1929 do 1939 Hanna Chrzanowska redaguje miesięcznik „Pielę-
gniarka Polska” – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla 
pielęgniarek. Mieszka w tym czasie w Warszawie. Publikuje wiele 
prac z dziedziny pielęgniarstwa, a także podejmuje udane próby 
twórczości literackiej. Uczestnicząc w pracach Polskiego Sto-
warzyszenia Pielęgniarek Zawodowych bierze czynny udział w 
przygotowaniu, uchwalonej przez Sejm w 1935 r. „Ustawy o pielę-
gniarstwie”: Ustawa ta, uznawana za jedną z najlepszych w świe-
cie, ma regulować zawodowy status pielęgniarek i będzie obowią-
zywać w Polsce prawie do końca XX wieku. Hanna Chrzanowska 
przyczynia się również w znacznym stopniu do powołania w 1937 
r. Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich.
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Wybuch II Wojny Światowej przynosi Hannie wiele bolesnych 
przeżyć. 2. X. 1939 r. w bombardowanej Warszawie umiera jej 
ukochana ciotka Zofia Szlenkierówna. 6. XI. 1939 r. w ramach 
Sonderaktion Krakau zostaje aresztowany jej ojciec i wywie-
ziony wraz z innymi profesorami do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen, gdzie wkrótce umiera (19 I 1940 r.). Wiosną 
1940 r. ginie w Katyniu, zamordowany przez sowietów, jedyny 
brat Hanny, Bohdan. Wojna nie oszczędza wielu innych, bliskich 
Hannie osób. Mimo tych tragicznych doświadczeń nie upada na 
duchu. Już na początku wojny wraca do Krakowa i zgłasza się 
na ochotnika do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym, po-
święcając wszystkie swe siły opiece nad uchodźcami, więźniami 
i przesiedlonymi. Szczególną troską otacza osierocone dzieci, w 
tym dzieci żydowskie, poszukując dla nich rodzin zastępczych i 
bezpiecznych miejsc pobytu. Organizuje kolonie letnie i prowadzi 
akcje dożywiania. Pracuje niezwykle ofiarnie, często z naraże-
niem zdrowia i życia.

Doświadczenie okrucieństwa wojny ma istotny wpływ na roz-
wój jej życia wewnętrznego. Jest to czas szukania oparcia w Bogu, 
czas odkrywania siły modlitwy i znaczenia Eucharystii. Ten czas 
duchowego dojrzewania idzie w parze z formacją ewangelicznej 
postawy miłości bliźniego.

Po wojnie Hanna Chrzanowska rozpoczyna pracę w Uniwer-
syteckiej Szkole Pielęgniarsko – Położniczej jako kierowniczka 
działu pielęgniarstwa społecznego. Wyjeżdża na stypendium 
do USA, gdzie pogłębia swą wiedzę w zakresie pielęgniarstwa 
domowego. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje organizując 
pielęgniarstwo przyszpitalne i domowe.

Przez wiele lat wykłada metodykę pielęgniarstwa otwartego 
w Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie. Jako in-
struktorka i wychowawczyni kładzie silny nacisk na wychowanie 
młodych pielęgniarek w duchu autentycznej służby człowiekowi 
choremu, z uwzględnieniem jego nie tylko zdrowotnych ale i du-
chowych potrzeb oraz poszanowaniem jego godności.

W 1957 r. Hanna Chrzanowska obejmuje funkcję dyrektorki 
Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie, a w rok 
później, po niespodziewanej likwidacji tej placówki, przechodzi 
na wcześniejszą emeryturę. Nadal jednak pozostaje obecna w ży-
ciu środowiska pielęgniarskiego. Bierze czynny udział w pracach 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Opracowuje, cieszący 
się wielkim uznaniem, podręcznik – „Pielęgniarstwo w otwartej 
opiece zdrowotnej”. Publikuje fachowe artykuły na łamach czaso-
pism pielęgniarskich.

Pełniąc wiele znaczących funkcji w strukturach szkolnych 
oraz innych instytucjach środowiska pielęgniarskiego, Hanna 
Chrzanowska nie ukrywa swoich przekonań religijnych oraz 
przywiązania do wartości chrześcijańskich. Przeciwnie, daje 
swoim życiem czytelne i przejrzyste świadectwo wiary. Taka 
postawa budzi szacunek i uznanie, zwłaszcza wśród uczennic i 
współpracowników a rodzi niechęć, a nawet określone represje 
ze strony władz komunistycznych. Emerytura nie oznacza dla 
Hanny stanu odpoczynku. Zna bowiem z autopsji problemy 
wielu schorowanych ludzi – samotnych, opuszczonych i niepeł-
nosprawnych, pozbawionych jakiejkolwiek opieki. Idąc za głosem 
wewnętrznego natchnienia postanawia zorganizować dla nich) 
opartą o struktury kościelne i niezależną od niewydolnej pań-
stwowej służby zdrowia) fachową pomoc pielęgniarską.

Z tą myślą zwraca się do ks. Karola Wojtyły, późniejszego 
biskupa krakowskiego) znajdując u niego pełne zrozumienie 
dla swoich planów: Przy moralnym i materialnym wsparciu ze 
strony władz kościelnych, organizuje placówki pielęgniarstwa 
parafialnego w Krakowie i całej archidiecezji. Obdarzona chary-
zmatyczną osobowością skupia wokół tego dzieła szerokie grono 
współpracowników i wolontariuszy Są wśród nich pielęgniarki, 
siostry zakonne, klerycy, księża, lekarze, profesorowie i studenci. 
Z ich pomocą organizuje dla swoich podopiecznych rekolekcje 
wyjazdowe, które przywracają chorym radość życia i dodają sił 
do niesienia codziennego krzyża.
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Z życia archidiecezji
Abp Marek Jędraszewski: 

Ewangelia najpiękniejszą inspiracją 
życia

- Sięgajmy po Pismo Święte, Słowo Boga, ale także Słowo 
o Bogu i o człowieku. Żyjmy tym Słowem. Przekuwajmy je na 
codzienność - mówił w Katedrze Wawelskiej abp Marek Jędra-
szewski z okazji II Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego.

W wygłoszonej homilii metropolita krakowski przypomniał, 
że zmartwychwstanie Chrystusa stało się dla Apostołów do-
świadczeniem zmysłowym - widzieli Go, dotykali, spożywał z 
nimi posiłek, ale nie rozumieli tego wszystkiego, potrzebowali 
wyjaśnienia. Pan Jezus tłumaczył im Pisma, które w Nim się speł-
niły. Arcybiskup podkreślił, że jakiś czas później podobnie było 
z Apostołami - fakt uzdrowienia chromego przez Piotra mocą 
Boga był doświadczalny zmysłowo dla Żydów, ale niezrozumiały 
i wymagał wyjaśnienia Piotra. 

Następnie arcybiskup przywołał historię Piotra i Pawła, któ-
rzy odważnie głosząc Chrystusa, co jakiś czas otrzymywali suro-
wy zakaz mówienia o Nim. Nie przestawali jednak, nawet mimo 
cierpienia, które ich spotykało.

Metropolita cytował także słowa z ostatniej adhortacji Jana 
Pawła II z 2003 roku, gdzie papież stawia smutną diagnozę Eu-
ropejczykom, którzy roztrwonili pozostawione im duchowe dzie-
dzictwo, tracąc tym samym najważniejszy sens życia. Jako anti-
dotum arcybiskup za Ojcem św. podaje lekturę Pisma Świętego.

Na zakończenie wyraził także wielką radość i wdzięczność za 
to, że w obchody II Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego 
zaangażowali się także najważniejsi przedstawiciele życia pań-
stwowego i że właśnie z Ewangelii i społecznej nauki Kościoła 
czerpią oni inspiracje do kierowania naszą ojczyzną. Arcybiskup 
gorąco zachęcił także wszystkich zebranych do lektury Pisma Św. 
na co dzień, by to Słowo stało się najpiękniejszą i najważniejszą 
inspiracją naszego życia.

Przed Mszą św., w której uczestniczył między innymi premier 
RP Mateusz Morawiecki, w ramach obchodów II Narodowego 

Czytania Pisma Świętego fragmenty Listu św. Pawła do Rzymian 
odczytali: wicepremier Beata Szydło, olimpijczycy Krystyna i 
Grzegorz Guzikowie, adwokat Karolina Koszyka oraz doktor 
medycyny Grzegorz Fitas.

- Wielki Turniej o Puchar Metropolity 2018
- Cieszę się waszą radością i tym, że we wszystkich wysiłkach 

intelektualnych nie zapominacie o ciele, bo w zdrowym ciele... 
zdrowe cielę! - Żartował z młodymi abp Marek Jędraszewski 
podczas finału tegorocznego Wielkiego Turnieju o Puchar Me-
tropolity.

- Gratuluję wszystkim drużynom. Tym, którym mogę dzisiaj 
wręczyć puchary, ale także tym, którzy polegli w boju wcześniej 
i nie doszli do finału, bo bez udziału wszystkich nie byłoby tej 
radości końcowej - mówił metropolita krakowski na zakończenie 
Wielkiego Turnieju o Puchar Metropolity. Gratulował organiza-
torom, kibicom, sędziom oraz uczestnikom.

Wielki Turniej o Puchar Metropolity to zawody sportowe 
rozgrywane między duszpasterstwami akademickimi Krakowa 
w dwóch kategoriach: piłka nożna mężczyzn i siatkówka kobiet. 
Wydarzenie ma na celu integrację zaangażowanych w życie Ko-
ścioła środowisk akademickich poprzez wspólną rywalizację i 
zabawę. W tym roku pierwsze miejsce w kategorii piłki nożnej 
mężczyzn zajęło Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie 
„Mrowisko”, w siatkówce kobiet najlepsze okazały się panie z 
Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka”.

- Gigapikselowa fotografia Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Kalwaryjskiej

W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydow-
skiej powstała gigapikselowa fotografia Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Kalwaryjskiej. To druga tego typu inicjatywa w Polsce.

Na prośbę kustosza sanktuarium, o. Konrada Cholewy OFM, 
krakowski fotografik, Piotr Tumidajski, wykonał gigapikselową 
reprodukcję Obrazu Matki Bożej. Składa się na nią 700GB danych 
RAW. Artysta zrobił 4508 zdjęć, całość zawiera 9 miliardów pik-

Dzięki jej staraniom upowszechnia się zwyczaj odprawiania 
Mszy św: w domu chorego oraz odwiedzin chorych w ramach 
wizytacji duszpasterskich. Wiele uwagi Hanna Chrzanowska 
poświęca nadal środowisku pielęgniarskiemu, troszcząc się o du-
chowy i etyczny poziom pielęgniarek położnych. Organizuje dla 
nich okresowe konferencje i doroczne rekolekcje. Rozpowszech-
nia wnikliwie ułożony „Rachunek sumienia pielęgniarki.

Na wszystkich polach pracy z chorymi, Hanna Chrzanowska 
współpracuje ściśle z ks. kard. Karolem Wojtyłą. Na jego wniosek, 
Ojciec św: Paweł VI odznacza ją medalem „Pro Ecclesia et Ponti-
lice”. Życie wewnętrzne Hanny formuje się w znacznej mierze wg 
duchowości św. Benedykta – od 1956 r. jest oblatką Opactwa Ty-
nieckiego. Służąc cale życie chorym i cierpiącym coraz wyraźniej 
uświadamia sobie, że służy w nich samemu Chrystusowi.

Hanna Chrzanowska umiera w Krakowie, 29. IV. 1973 r. Uro-
czystościom pogrzebowym na Cmentarzu Rakowickim przewod-
niczy ks. kard. Karol Wojtyła. W homilii pogrzebowej powiedział 
m.in. „Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas ( … ) ja-
kimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na 
Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni”.

Osoby bliżej znające Hannę dają zgodne świadectwo, że w 
sposób heroiczny wypełniała przykazanie miłości bliźniego. 
Stąd w środowisku krakowskich pielęgniarek zrodziła się myśl, 
aby podjąć starania o jej beatyfikację. W 1995 r., pielęgniarki 
skupione w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych, 
zwróciły się z prośbą do ks. kard. F. Macharskiego o wszczęcie 
procesu beatyfikacyjnego.

Ksiądz Kardynał, który sam powiedział o Hannie, że była „su-
mieniem środowiska pielęgniarskiego’, życzliwie odniósł się do tej 
prośby i po spełnieniu niezbędnych wymogów dokonał uroczy-
stego otwarcia procesu w dniu 3 XI 1998 r. Proces beatyfikacyjny 
Służebnicy Bożej został zamknięty na szczeblu diecezjalnym 30. 
XII. 2002 r. Następnie dokumenty procesowe przekazane zostały 
do Kongregacji ds. Świętych przy Stolicy Apostolskiej, gdzie trwa-
ją dalsze prace związane z oceną świętości życia i heroiczności 
cnót Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

(Źródło: www.hannachrzanowska.pl)
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seli. Zdjęcie zostało wykonane techniką zapewniającą najwyższą 
jakość, uwzględniającą przestrzenność dzieła. Obraz sfotografo-
wano z nakładanymi sukienkami i koronami.

Projekt był bardzo czasochłonny, jego realizacja trwała 40 
dni. Samo fotografowanie zajęło artyście kilka dni. „Pomiędzy 
dniami zdjęciowymi następowała weryfikacja materiałów, prób-
ne scalenie i łaczenie całości, tak, aby mieć pewność, że wszystko 
jest w porządku” - stwierdza Piotr Tumidajski. „Technika foto-
grafii gigapikselowej polega na wykonaniu kilkuset zdjęć obrazu 
fragment po fragmencie, a następnie połączeniu ich w specjali-
stycznym programie komputerowym. W technice tej obraz trak-
towany jest wycinkowo, a po złożeniu całości mamy możliwość 
dowolnego zbliżania fragmentów dzieła - możliwości analizy jego 
struktury” - dodaje fotografik.

Projekt był wyzwaniem także dla stróżów sanktuarium. Z 
uwagi na przybywających pielgrzymów, realizacja przedsię-
wzięcia odbywała się nocą. Kustosz przyznaje, że poruszająca 
była modlitwa w ogromnej bliskości obrazu, sam moment jego 
wyciągania oraz modlitwa wynagradzająca po zakończeniu prac. 
Najbardziej wzruszającą chwilą okazała się cicha modlitwa w 
czasie fotografowania. Przez cały czas przy obrazie modlili się 
bernardyni. „Miałem przed oczyma Apostołów czuwających z 
Maryją w Wieczerniku” - przyznaje o. Konrad.

Zdjęcie obrazu jest dostępne na stronie internetowej sanktu-
arium. Umożliwia ono podziwianie artyzmu obrazu, ale przede 
wszystkim daje jeszcze jedną szansę do kontemplacji piękna serca 
Maryi.

- Nowa siedziba Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa poświęcona

Abp Marek Jędraszewski poświęcił nową siedzibę Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ul. Promieni-
stych 1 w Krakowie. Życzył pracownikom Agencji oraz rol-
nikom, żeby zawsze czuli się bezpiecznie pod opieką Matki 
Bożej.

Wśród licznych wystąpień zaproszonych gości głos zabrał o. 
Józef Tarnowski z Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów - właściciela 
spółki, która wybudowała budynek. Podkreślił z uśmiechem, że 
budynek poświęcony jest św. Józefowi, który co prawda był stola-
rzem, ale na pewno miał swój ogródek, więc może być bliski także 
rolnikom. Dodał także, że środki, które zakon pozyska z najmu 
wrócą do społeczeństwa, bo zostaną wykorzystane dla dzieci i 
młodzieży, których edukacją zajmują się pijarzy.

W słowie skierowanym do zebranych abp Jędraszewski pod-
kreślił wyjątkowość dzisiejszego dnia, w którym przypada Uro-
czystość Zwiastowania Matki Bożej.

- Niech Matka Najświętsza uprasza wszystkim, którzy tu pra-
cują, którzy z definicji są na służbie polskiego rolnictwa, ale także 
tym, którzy bezpośrednio czują się odpowiedzialni za to, żeby 
matka ziemia wydała jak najwięcej wspaniałych plonów, wiele 
łask. Niech czują się pod opieką Matki Bożej zawsze bezpiecznie 
i idą z ufnością na spotkanie kolejnych wyzwań czasu, rynku a 
także osobistych oczekiwań, satysfakcji i sukcesów z tej pracy. 
Niech Pan Bóg wszystkim Państwu błogosławi za przyczyną Na-
zaretańskiej Dziewicy.

- Organizacje dobroczynne prezentowały działalność pod-
czas Targów Miłosierdzia

Kilkanaście organizacji dobroczynnych prezentowało 
swoją działalność podczas Targów Miłosierdzia, które odbyły 
się 8 kwietnia w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” na 
Białych Morzach. W trakcie spotkania wolontariusze zachęcali 
młodych do zaangażowania w konkretną pomoc na rzecz po-
trzebujących.

W trakcie wydarzenia swoją działalność przybliżyli m.in. 
pracownicy oraz wolontariusze Polskiej Akcji Humanitarnej, Sa-
lezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”, Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży, Zupy na Plantach, Hospicjum 
św. Łazarza, Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci i Caritas.

Targi odbyły się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Stoiska 
chętnie odwiedzane były zarówno przez krakowian, jak i piel-
grzymów z Polski i zagranicy, którzy uczestniczyli w nabożeń-
stwach. - To ciekawa inicjatywa, ponieważ daje szansę młodym 
na poznanie wartościowych ludzi, którzy angażują się w pomoc 
potrzebującym i mogą zainspirować ich do działania. Praca wo-
lontariusza przynosi korzyści, których nie da się przeliczyć na 
pieniądze. To okazja do dzielenia się tym, co mam, swoją wiedzą 
i umiejętnościami. Radość z dawania jest ogromna - mówił Jacek 
Adamczyk, który podczas studiów był wolontariuszem Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli koordynatorzy Góry 
Dobra - projektu, który skupia ponad 7 tys. młodych osób działa-
jących projektowo i realizujących uczynki miłosierdzia. To grupa 
młodych ludzi, którzy wzięli sobie do serca wezwanie papieża 
Franciszka do wstania z kanapy i obecnie angażują się w projekty 
na rzecz drugiego człowieka w swoich środowiskach. Podczas 
Targów wolontariusze Góry Doba dzielili się doświadczeniami 
i działaniami podjętymi przez nich w różnych środowiskach. 
Targi Miłosierdzia odbyły się po raz pierwszy w ubiegłym roku w 
Niedzielę Palmową.

(Źródło: www.diecezja.pl)
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Pytania do Ewangelii 

1. Kto jest dobrym pasterzem? 

2. Jak zachowuje się najemnik? 

3. Które owce musi przyprowadzić dobry Pasterz 
do zagrody? 

Z dawna Polski Tyś Królową 
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 
Ociemniałym podaj rękę, 
Niewytrwałym skracaj mękę, 

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! 
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! 
Przez Twego Syna konanie 

Uproś sercom zmartwychwstanie, 
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! 
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! 

Miej w opiece naród cały, 
Który żyje dla Twej chwały, 
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo! 

W maju, gdy świeża zieleń pokrywa lasy i 
pola oraz kwiaty zdobią drzewa i łąki. Kościół 
oddaje szczególną cześć Matce Bożej. Pierwsze 
wzmianki o poświęceniu tego miesiąca Matce 
Najświętszej spotykamy pod koniec XVI w. 
Praktyka ta była powszechnie znana w XVII w., 
a w XVIII w. odprawiono już w wielu kościołach 
codzienne nabożeństwa majowe. Papież Paweł 
VI wydał (1.05.1965 r.) specjalną encyklikę 
rozpoczynającą się od słów „Miesiąc maj”. 
Szczególne nabożeństwo do Matki Bożej w 
maju, nazywa Ojciec Święty cennym zwyczajem 
wprowadzonym przez jego poprzedników, któ-
rzy zachęcali wiernych do publicznej modlitwy, 
ile razy domagały się tego potrzeby Kościoła, 
albo grożące światu niebezpieczeństwa.

W miesiącu maryjnym przypada kilka 
obchodów ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny. Przyjrzyjmy się krótko niektórym wspo-
mnieniom i świętom ku Jej czci.

Uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja), 
w obecnej formie liturgicznej, w jakiej czcimy 
ją dzisiaj, uformowała się dopiero w XX w., ale 
korzeni tej uroczystości należy szukać u po-
czątku polskiej państwowości. Lud polski od 
samego początku budował kościoły, katedry, 
opactwa i klasztory, które były oddawane pod 
opiekę Maryi Bogarodzicy. Najstarsza świątynia 
polska zbudowana w Gnieźnie za Mieszka I, pod-
niesiona później do godności katedry, otrzymała 
tytuł Wniebowzięcia NMP. Maryję wzywano 
jako: nadzieję biednych, pociechą uciekających 
się do Niej, ratunkiem zagubionych, wstawien-
niczką u Boga.

3 maja NMP Królowej Polski
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Dnia 24 marca 2018 r. tuż przed rozpoczęciem Wielkiego 
Tygodnia parafie naszego dekanatu wzbogaciły się o nowych 
Ministrantów Słowa Bożego. Aż 28 chłopców zostało w tym dniu 
podczas uroczystej Mszy Świętej ustanowionych lektorami, któ-
rzy od tej pory mogą posługiwać w naszych parafiach.

Najwięcej lektorów pojawiło się z parafii Chocznia - aż 17 
osób. Z Marcyporęby - 5 osób, z Radoczy - 2 osoby, z Frydrycho-
wic - 2 osoby, z Tłuczani - 1 osoba i Tomic również 1 osoba.

„Myślę, więc jestem.
 Wierzę, więc będę” 

Nowi lektorzy w naszym dekanacie

Ks. Infułat Jakub Gil w homilii przypomniał chłopcom o war-
tości przekazywanego Słowa Bożego oraz o sposobie czytania. 
Zwracał uwagę, aby czytali ze starannością i powoli, aby każdy 
mógł do swojego serca przyjąć czytane przez nich Słowo Boże. 
Ks. Infułat przypomniał, że otrzymują wielką godność i zadanie, 
które jest dla nich wyjątkowe.

Nowym lektorom życzymy radosnej posługi przy ołtarzu 
Pańskim.
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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

Znać Chrystusa, znać Pismo Święte – mówił do 
młodych, oczekujących na sakrament bierzmowania 
– ks. kard. Stanisław Dziwisz, a mówił to u progu 
rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego. Sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej zobowiązuje do świadcze-
nia życiem o Chrystusie, a pomaga nam w tym sam 
Duch Święty, na którego dary 
i działanie trzeba się otworzyć. 
Poniżej relacja z tej  pięknej 
uroczystości. 

Czcigodny Księże Kardynale!
Dzisiejszy dzień nabiera dla nas 

szczególnego wymiaru. Gromadzi-
my się w naszym parafi alnym Wie-
czerniku, aby trwając na modlitwie 
oczekiwać przyjścia Ducha Święte-
go, szczególnie do zgromadzonej tu-
taj młodzieży. Pragniemy, aby Duch 
ten umacniał nasze dzieci w męż-
nym wyznawaniu wiary, a prawdy 
głoszone przez Kościół, aby stały 
się fundamentem, na którym będą 
budowały swoje życie. Mamy świa-
domość, że przynosząc przed laty 

nasze dzieci do chrztu, zobowiązaliśmy się do wychowania ich 
w wierze. Byliśmy przy nich, gdy po raz pierwszy przystępowały 
do sakramentu pokuty i gdy przyjmowały pierwszą Komunię 
świętą. Dzisiaj one same u progu dojrzałości wyrażają pragnienie 
przyjęcia sakramentu bierzmowania. Potwierdzają swój związek 
z Chrystusem i z wspólnotą Kościoła. Jest dla nas, rodziców, wiel-

ką radością, że możemy w tak ważnym dniu 
im towarzyszyć i wspierać naszą modlitwa. 

Księże Kardynale, witając Cię w naszej 
wspólnocie parafi alnej, prosimy: - Udziel 
naszym dzieciom sakramentu bierzmowa-
nia, aby Duch Święty - Pocieszyciel, którego 
zapowiedział Jezus - otworzył ich umysły 
i serca na dary, które w tym sakramencie 
otrzymają.

Wprowadzenie (ks. kardynał Sta-
nisław Dziwisz):

Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus!

Serdecznie pozdrawiam całą parafi ę 
- nie tylko tych, którzy przyszli na dzisiej-
szą uroczystość, ale całą parafi ę i miasto 
Wadowice. Bo przecież bierzmowanie jest 
wielkim świętem. Słyszeliśmy przed chwilą 

Żeby świadczyć, trzeba znać
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piękne słowa, słowa tak bogate w treść... Duch Święty zstąpi na tę 
młodzież, aby ją obdarzyć swoimi darami. Tak jak w Wieczerni-
ku, gdy apostołowie byli zebrani na modlitwie wraz z Maryją, tak 
i tu, w wieczerniku wadowickim młodzież się zebrała, rodzice, 
świadkowie, parafia, wielu księży, aby modlić się i oczekiwać Ze-
słania Ducha Świętego; modlić się, aby te dary były skuteczne dla 
was przez całe życie. 

Ładnie powiedział przedstawiciel rodziców , że przynieśli was 
do chrztu, towarzyszyli wam przy sakramencie pokuty, Komunii 
Świętej, a teraz wy sami pragniecie otrzymać dary Ducha Święte-
go. Rodzice przyszli z wami; oni wam towarzyszą. Niejako przed-
stawiają was Kościołowi jako przygotowanych na spotkanie z 
Duchem Świętym, jako przygotowanych na przyjęcie Jego darów. 
Bardzo dziękuje Księdzu Proboszczowi, Księżom Katechetom 
tutejszym za zaproszenie, Księżom za obecność - Księdzu Dzie-
kanowi, wszystkim Kapłanom, którzy są tutaj - i Pallotynom, i 
Karmelitom. Księdza Infułata Jakuba, serdecznie pozdrawiam. 
Jest w końcu moim kolegą od pierwszych lat w seminarium. 
Cieszę się bardzo, że możemy wspólnie dzisiaj również służyć w 
naszym kapłaństwie. A dla mnie to jest wielki przywilej, że mogę 
dzisiaj udzielić tego sakramentu bierzmowania w tym kościele z 
okazji także 40. rocznicy wyboru na papieża 
waszego rodaka - waszego i naszego. A dla 
mnie w sposób szczególny nie tylko rodaka i 
pasterza Kościoła krakowskiego, ale Ojca... 

W tym duchu rozpoczynamy Eucharystię. 
Na początku przeprośmy Pana za nasze grze-
chy i niewierności... 

Kazanie (ks. kardynał)
Wprawdzie przygotowaliście się dobrze do 

przyjęcia tego sakramentu, ale przed udziele-
niem wam bierzmowania, pragnę skierować 
do was parę myśli... Słuchając dzisiejszego 
Słowa, uderzyło mnie jedno: -„Nie lękajcie 
się!”. A te słowa tak wiążą się przecież z Ojcem 
świętym Janem Pawłem II. Wypowiedział je 
w czasie pierwszego swojego przemówienia, 
w czasie inauguracji. -Nie lękajcie się, ale 
otwórzcie drzwi Chrystusowi! - mówił. Dziś 
do nas powie: -Nie lękajcie się! Otwórzcie się 

na przyjęcie darów Ducha Świętego! On zstąpi na was i obdarzy 
was swoimi darami, jak obdarzył swoimi darami apostołów. 

Czytamy w dziejach Apostolskich, że oni byli zamknięci w 
Wieczerniku. Bali się. Modlili się. Modlili sie i oczekiwali, po-
nieważ obiecał im Jezus w tym samym Wieczerniku przed swoją 
śmiercią i Zmartwychwstaniem, że Ojciec Niebieski, którego 
poprosi, ześle Ducha Pocieszyciela i On ich wszystkiego nauczy. 
Można się dziwić, dlaczego. Dlaczego Duch Święty, skoro sam 
Jezus nauczał ich przez 3 lata i widzieli Jego cuda? A jednak 
trzeba było, aby Duch Święty umocnił apostołów. Dokonało się 
to w Wieczerniku, jak słyszeliśmy. Widzieli, co zostało zapisane 
w Dziejach Apostolskich, znaki języków ognia nad ich głowami, 
powiew wiatru - symbole obecności Ducha Świętego. My tego nie 
ujrzymy, ale uwierzcie, że Duch Święty jest dziś w tym kościele, w 
tym wieczerniku wadowickim i zstąpi na was; napełni was swo-
imi darami. Każdy z was otrzyma znamię, znak przynależności 
do Chrystusa, znak przynależności do Ducha Świętego. Nieza-
tarty znak, znamię, z którym pójdziecie przez całe życie. Niech 
ten znak przypomina wam dzisiejszy dzień. I budujcie przyszłość 
waszą na Chrystusie. Otwórzcie drzwi, otwórzcie wasze serca na 
Chrystusa...
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czytają Pisma świętego albo mało czytają. dlatego chrześcijanie 
powinni być tą księgą, która przemawia. Życie chrześcijanie 
powinno być takie, że wszyscy inni poprzez sam przykład będą 
mogli poznać naukę Chrystusa, poznać Pana Boga. To wynika 
z waszego zobowiązania z okazji sakramentu bierzmowania. 
Życie... A życie młodego człowieka nie jest łatwe. Tyle zagrożeń, 
tyle niebezpieczeństw... Dlatego trzeba się oprzeć na Panu Bogu. 
Trzeba prosić o Jego wsparcie, o jego łaski. Trzeba się oprzeć na 
tych darach Ducha Świętego.   

Gdy apostołowie otrzymali te dary, otworzyli drzwi Wieczer-
nika i Piotr wyszedł do ludzi przepowiadać Chrystusa - umęczo-
nego, ale nade wszystko zmartwychwstałego. -Chrystus żyje! To 
są te zobowiązania, które płyną z przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania - świadczyć wbrew opinii, wbrew wszystkim przeszkodom 
o Chrystusie i żyć według Jego przykazań. Trzeba się modlić. 
Wierzcie w siłę modlitwy. Przecież takim wyjątkowym świad-
kiem Chrystusa był Jan Paweł II - człowiek modlitwy. On nas 
uczył, jak żyć i jak się modlić. Do młodzieży nieraz przemawiał, 
mówiąc, że temu, kto się modli, inaczej się życie układa, inaczej 
widzi sprawy. Nie musi to być wielka modlitwa, ale pamiętajcie 
o niej. Pamiętajcie o modlitwie. Pamiętajcie o spowiedzi. I pa-
miętajcie o Mszy świętej. To są te źródła łaski, wsparcia, aby nie 
pogubić się w życiu, aby życie wygrać. 

Nie lękajcie się! Będzie dobrze, bo Duch Święty będzie z wami. 
Miejcie tego świadomość, że dziś każdy z was otrzyma Jego dary i 
te dary was będą wspierać, aby wasze życie było piękne, żeby wa-
sze wybory (zwłaszcza, że jesteście w okresie wyborów - dotyczą-
cych nauki, drogi życiowej) były słuszne i dobre; żebyście mogli 
kiedyś powiedzieć, ze zachowaliście te przykazania, zachowali-
ście te wskazania i możecie się oddać w ręce Ducha Świętego... 

Rodzice chrzestni w waszym imieniu wyznali wiarę w czasie 
chrztu, by wprowadzić was na łono Kościoła. A teraz wy sami 
wyznajcie waszą wiarę, przekonani, przygotowani przed przyję-
ciem sakramentu bierzmowania...

Powiedzieliście przede mną przed chwilą, że pragniecie, aby 
Duch Święty przyszedł, żeby was obdarzył was swoimi dara-
mi - aby świadczyć o Nim i żyć według przykazań Bożych. W 
Ewangelii dziś słyszeliśmy, że „kto miłuje, będzie zachowywał 
przykazania”. Żeby świadczyć, trzeba znać. Świadczyć to znaczy 
poznać Jezusa Chrystusa. zachęcam do tego bardzo, abyście czy-
tali Pismo święte. W przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach 
będzie czytane Pismo święte - Niedziela Pisma Świętego. Św. 
Hieronim powiedział: -„Kto nie zna Pisma świętego, nie zna 
Chrystusa”. Aby świadczyć, trzeba je znać. Już nie będę mówić, 
że należy chodzić na katechizację, że trzeba uczęszczać na prak-
tyki religijne, trzeba przychodzić na niedzielną czy świąteczną 
Mszę świętą. Trzeba poznać, aby świadczyć. A wy się dzisiaj 
zobowiązujecie, aby świadczyć i przede wszystkim życiem to 
czynić. Wielki papież Benedykt powiedział, że dziś ludzie nie 

Okres Wielkanocny, który obecnie przeżywamy, pomaga 
nam pogłębić fundamenty naszej chrześcijańskiej wiary. Ka-
mieniem węgielnym jest Chrystus Zmartwychwstały. Bez tego 
cudownego wydarzenia nasz Kościół by nie istniał. Nie byłoby 
chrześcijaństwa.  

Najbliższa niedziela po Wielkanocy jest uwielbieniem Chry-
stusa bogatego w miłosierdzie. Zmartwychwstały Chrystus 
objawia się Apostołom jak Ten, który nie pamięta haniebnego za-
chowania swych uczniów. Fałszywym oskarżycielem nie wypo-
mina ich obłudy. Niedziela Bożego Miłosierdzia ukazuje piękno 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Żyjący Chrystus jest rozrzutny 
w miłości do człowieka. 

Dzisiejsza niedziela okresu wielkanocnego prowadzi nas 
do Jezusa, którego poznajemy dzięki Pismu św. Chwytający za 
serce urywek Ewangelii św. Łukasza czytany w środę w oktawie 
Wielkanocy wspomina o smutnych uczniach podążających do 
Emmaus. Przyłącza się do nich Nieznajomy. Na Jego pytanie: 
„Dlaczego jesteście tak bardzo przygnębieni?” – opowiadają Mu, 
piękną historię Jezusa, która zakończyła się tragiczną śmiercią. 
Nieznajomy wyjaśnia zatrwożonym uczniom, iż proroctwa sta-
rotestamentalne wypełniły się w życiu i śmierci Jezusa Chrystu-

Niedziela Biblijna 
sa. W trakcie tej rozmowy serca uczniów napełniają się wielką 
nadzieją, a nawet radością. Epilogiem jej jest, kiedy oczy się im 
otwierają i poznają Jezusa przy łamaniu chleba, czyli Euchary-
stii.  

W polskiej religijnej świadomości najdobitniej czujemy obec-
ność Jezusa w Komunii św. Czytane i wyjaśniane Słowo Boże 
zawarte w Piśmie św. nie przemawia do nas swą Chrystusową 
obecnością. 

Na obecność Boga ukrytego w Biblii silnie uczula nas ostatni 
Sobór Watykański.  Powtarza on słowa św. Hieronima, iż nie-
znajomość Pisma św. jest brakiem znajomości Jezusa Chrystusa. 
Ojcowie Soboru Watykańskiego serdecznie zachęcają, aby kate-
chezę szkolną, jak i Słowo Boże na mszy św. opierać na Piśmie św. 
Proszą, aby w miejsce dawnych moralizatorsko-dogmatycznych 
kazań kapłani głosili tzw. homilię. Kazania homiletyczne mają 
pełnymi garściami czerpać z urywków Pisma św. czytanych pod-
czas mszy św. Aktualnym stają się wskazania biskupa węgierskie-
go Prohaszki, że dobry homileta ma trzymać w prawej ręce Biblię, 
a w lewej aktualny dziennik. Powiedzenie to oznacza, iż Słowo 
Boże w skuteczny sposób ma wyjaśniać sytuację człowieka. 

Przeżywamy dzisiaj 10. Niedzielę Biblijną. Kościół zachęca 
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nas, byśmy nie tylko Pismo św. posiadali, ale je codziennie czy-
tali. Konwertyta polski Roman Brandstaetter – znany pisarz w 
książce „Krąg biblijny” w rozdziale „Testament mojego dziadka” 
tak pisze:

„Pismo Święte jest u nas kupowane, ale nie dość czytane. 
Liczba sprzedanych egzemplarzy nie jest równoznaczna z liczbą 
czytelników. Znam domy katolickie, które wprawdzie posiadają 
Pismo Święte, ale nikt z domowników po nie nie sięga. Nowy 
Testament jest dla tych ludzi oleodrukowym wspomnieniem 
z dzieciństwa, Stary natomiast — nieznanym, ciemnym, ta-
jemniczym zaułkiem, skwapliwie omijanym ponurym gettem, 
do którego wchodzi się niechętnie, bez zaufania i na pewno z 
lękiem. Słusznie zaznacza o. Gregory Baum w książce pt. W 
stronę jedności, że przez długie wieki Pismem Świętym niewiele 
się interesowano. Spełniało ono — pisze o. Baum — kilka ról 
służebnych, potwierdzało Boskość Kościoła, historyczną prawdę 
o Chrystusie, prawdziwość doktryn, ale na tych funkcjach koń-

czyła się praktycznie jego przydatność. Daniel-Rops w książce pt. 
Co to jest Pismo Święte?, zastanawiając się nad dramatycznymi 
dziejami Pisma Świętego, tak pisze: „Równoczesny upadek Biblii 
i liturgii, dokonywający się od końca XIII w., jest tylko logicznym 
odbiciem wypaczonego ideału chrześcijaństwa (...). Głoszono 
nawet, że «Biblia jest na indeksie i że «katolik nie powinien Biblii 
czytać» (...). Z tego powodu katolicy ponieśli ogromne straty. Czy 
można bowiem być w pełni katolikiem, skoro korzenie, z których 
wiara czerpie życie i rozwój, zostały podcięte?”

Takie nakazy nigdy nie były mi znane. W moich uszach 
brzmią one jak herezja. Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią 
pozostawił mi w spadku testament:

— Będziesz Biblię nieustannie czytał — powiedział do mnie. 
— Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... 
Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz 
do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, 
są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi...”

Ks. Infułat

„Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy.” 
Ten entuzjastyczny okrzyk wielkanocny towarzyszył mi podczas 
udzielania sakramentu bierzmowania naszym 86 młodym para-
fianom w środę 12 kwietnia. Cieszyłem się, że Chrystus żyje w 
dzisiejszych młodych wadowiczanach. Radość rozpierała moje 
wnętrze, iż piętnastoletnie dziewczęta i chłopcy podjęli duży 
wysiłek, aby w miarę swoich możliwości jak najlepiej przygoto-
wać się na przyjęcie sakramentu młodości. Pomagali im w tym 
rodzice, kapłani i katecheci.  To Duch św. sprawia, że Kościół jest 
wciąż młody. Chociaż przeżył przeszło dwadzieścia wieków – to 
nie zestarzał się. Pomimo tych, którzy chcieli Go widzieć w mu-
zeum, jako relikt przeszłości – On jest współczesny.  Duch św. jest 
siłą ożywiającą. To On sprawia nieustanną wiosnę w Kościele. 

Sakrament Bierz-
mowania przyjęty przez 
ludzi młodych jest rękoj-
mią młodego oblicza na-
szej parafii. Nie musimy 
ze smutkiem powtarzać, 
że nasza parafia się sta-
rzeje, że na mszach św. są 
tylko ludzie starzy. 

Patrząc na naszą 
piękną młodzież usilnie 
błagałem Ducha św. by 
przez tych młodych, któ-
rzy przyjmują sakrament 
umocnienia wadowicka 
parafia, z której wyrósł 
Jan Paweł II, także w 
naszych czasach była 
piękną dzięki żywej wie-
rze, głębokiej nadziei i 
miłosiernej miłości. 

Wsłuchując się w ser-
deczne i ufne słowa ks. 
kard. Stanisława Dziwi-
sza po raz kolejny uświa-

Wciąż żyje
damiam sobie, że słowa te są radosnym echem wypowiadanych 
zdań Świętego Papieża Jana Pawła II: „Nie lękajcie się. Otwórzcie 
się na Chrystusa!” 

Kto jak kto, ale osobisty Sekretarz Świętego Papieża, był pra-
wie przez 30 lat narażony na niebezpieczne działanie wrogów 
Kościoła. A jednak nie okazywał lęku. Wciąż szedł śmiało do 
ludzi. Nigdy się ludzi nie bał. 

Kiedy w kazaniu ks. Kardynał powtarzał słowa św. Jana 
Pawła II: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – dobitnie 
uświadomiłem sobie o niezwykłej posłudze ks. Kardynała przy 
boku Świętego Wadowiczanina. Nasza wiara silnie podkreśla, że 
każdy papież jest zastępcą Pana Jezusa na ziemi. W zastępstwie 
Chrystusa, Niewidzialnej Głowy Ludu Bożego – Ojciec Święty 
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Podkreślał wielokrotnie w czasie rekolekcji ks. Ja-
rosław Rudy. W spowiedzi Bóg uzdrawia naszą duszę, 
ale też napełnia ją samym sobą. Człowiek otrzymuje 
łaskę obecności Boga w swoim życiu. Często o tym za-
pominamy, zwlekając ze spowiedzią, lub też spowiada-
jąc się przy okazji świąt czy ważniejszego wydarzenia. 
Systematyczna spowiedź przynosi szczęście i radość, 
warto z niej korzystać częściej. I o tym w poniższym 
fragmencie nauki. 

Spowiedź jest wielkim darem Pana Boga. Możemy mówić o 
spowiedzi, którą znamy. Wiemy, że przystępując do spowiedzi 
odkrywamy łaskę, która uzdrawia naszą duszę. Bo spowiedź to 
nie tylko przebaczenie grzechów. Spowiedź to przede wszystkim 
łaska, której Pan Bóg nam udziela; którą się dzieli, abyśmy mo-
gli mieć życie. To jest łaska, która uzdrawia naszą duszę; można 
powiedzieć - wskrzesza naszą duszę, wskrzesza nas samych do 
życia. Piękne tego wyjaśnienie znajduje się w tradycji wschodniej, 
gdzie istnieje przekonanie, że Pan Bóg napełnia świętością przy 
tej okazji człowieka. Istnieje na to nawet specjalne określenie 

Spowiedź – wielki dar Boga 
- „przebóstwienie”. To znaczy, że Pan Bóg napełnia człowieka sa-
mym sobą i przez to człowiek staje się święty, staje się szczęśliwy. 
Człowiek staje się w ten sposób napełniony Bogiem...

 To właśnie sakrament pokuty daje nam łaskę otrzymania Bo-
żej obecności w naszym życiu. To spowiedź łączy nas z Bogiem 
tak mocno, że już nic nie może nas rozdzielić - jedynie my sami. 
To spowiedź łączy nas także między sobą. Łączy nas tu - w gronie 
kościelnym i łączy nas z Kościołem na całym świecie. A głową 
Kościoła zawsze jest sam Bóg Najwyższy. 

Na pewno każdy z nas mógłby podzielić się wieloma do-
świadczeniami o spowiedzi albo o tym, jak brakuje człowiekowi 
spowiedzi. Możemy także - być może - gdzieś

w głębi serca czuć wstyd z powodu tego, że nie zawsze znajdo-
waliśmy czas na spowiedź, której tak bardzo potrzebowaliśmy...

Chciałbym podzielić się z wami jednym takim doświadcze-
niem, które dla mnie było niezwykle budujące. Kiedyś, kiedy 
jeszcze przygotowywałem się do kapłaństwa na Ukrainie, gdy by-
łem klerykiem, miałem okazję, by wysłuchać świadectw różnych 
księży, którzy dzielili się swymi życiowymi doświadczeniami. 
To był zresztą taki szczególny i piękny zarazem rodzaj przygo-

towania nas do kapłaństwa; 
próba ukazania tego, co nas 
czeka w przyszłości. Ja tez 
zadawałem sobie pytanie o 
to, jakie to moje kapłaństwo 
będzie, co będę w przyszło-
ści robić, jak będę mógł słu-
żyć ludziom. Pamiętam do 
dziś, jak ci księża opowiadali 
o swoich trudnych doświad-
czeniach z czasów prześla-
dowań. Bowiem ci, którzy 
chcieli zniszczyć Kościół i 
naszą wiarę, zaczęli swoje 
prześladowania właśnie od 
kapłanów. Chcieli zniszczyć 
cały stan duchowny. Za-
zwyczaj wyglądało to tak, że 
przyjeżdżali w nocy, zabie-
rali danego księdza i gdzieś 
go wywozili. Wielu księży 
straciło wówczas życie. Nie-
którzy od razu, w krótkim 

jest Widzialną Głową Kościoła. Dla nas, katolików, papież jest 
najbardziej czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa. Jest rozpozna-
walną ikoną naszego Zbawiciela. 

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi.” Przez całe dziesiątki lat 
ks. kard. Dziwisz otwierał tak wielu ludziom drzwi do Ojca 
Świętego. Wciąż w Pałacu Watykańskim torował drogę do Ojca 
Świętego. Czynił to również podczas licznych pielgrzymek na 
różnych kontynentach. Wciąż otwierał. Ojciec Święty Jan Paweł 
II ludźmi się nie zniechęcał. Ks. kard. Dziwisz z wielkim taktem 
i mądrością różnych pielgrzymów do Ojca Świętego prowadził. 
Na co dzień realizował naukę papieską, że każdy człowiek jest 

drogą Kościoła. 
Słuchając kazania ks. Kardynała, omawiającego dary Ducha 

św., z okazji Bierzmowania naszej młodzieży dumałem o Jego 
niezwykłych mocach ożywiających Kościół. Cały Kościół, ale 
i poszczególnych ludzi. To Niebieski Gość tak wymodelował i 
ukształtował Chłopca o nazwisku Stanisław Dziwisz, pocho-
dzącego z Raby Wyżnej, a obecnego ks. Kardynała, iż Świętemu 
Papieżowi Janowi Pawłowi II skutecznie pomagał nieść odpowie-
dzialność za Kościół żyjący w współczesnym świecie. 

Ks. Infułat
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Niedawno, bo w oktawie paschalnej tego roku, za zgodą Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyła się w Krakowie ekshu-
macja doczesnych szczątków konwertytki z judaizmu, czcigodnej 
służebnicy Bożej Emanueli Kalb, kanoniczki Ducha Świętego 
(1899-1986). Kości tej kandydatki na ołtarze zostały wydobyte 
(ekshumacja) z grobowca zakonnego Sióstr Kanoniczek Ducha 
Świętego na Cmentarzu Rakowickim, kanoniczne rozpoznane 
(rekognicja) i po ich oczyszczeniu przeniesione i złożone (trans-
lacja) w kościele Sióstr Kanoniczek pw. św. Tomasza przy ul. 
Szpitalnej w Krakowie.

Prace ekshumacyjno-rekognicyjne przeprowadzone zostały 
przez Komisję powołaną przez Metropolitę Krakowskiego abpa 
Marka Jędraszewskiego na czele z ks. dr. Andrzejem Scąbrem, 
kierownikiem Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metro-
politalnej w Krakowie. W skład Komisji weszli, m.in. lekarze, 
biegli w dziedzinie anatomii i medycyny, technicy i duchowni. 
Obecna była również przełożona generalna sióstr kanoniczek 
– m. Maria Estera Kapitan oraz postulator sprawy beatyfikacyj-
nej Czcigodnej Służebnicy Bożej – s. Immakulata Kraska.

Prace zwieńczyła Eucharystia o rychłą beatyfikację s. Emanu-
eli, której przewodniczył ks. Andrzej Scaber, a homilię wygłosił 
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, konsultor Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, członek komisji ekshumacyjnej, jako promo-
tor sprawiedliwości. Kaznodzieja powiedział m.in., że nie wahał-
by się nazwać służebnicy Bożej „polską Edytą Stein”, albowiem 
podobnie jak Edith Stein, też urodzona w rodzinie żydowskiej, 
przyjęła ona chrzest, została zakonnicą i w czasie wojny ofiaro-
wała się za Naród Żydowski, „by poznał światło wiary, którym 
jest Chrystus”. „To prawda – ciągnął kaznodzieja – że także Edyta 

Nie wahajmy się nazwać jej 
„polską Edytą Stein”

czasie, a niektórzy zostali deportowani, zesłani na Syberię, do 
różnych łagrów i spędzili tam niemal całe swe życie. Tylko nie-
którym udało się powrócić do domu. Jeden z takich księży, któ-
remu udało sie powrócić, opowiadał o swoich doświadczeniach. 
Jego świadectwem właśnie chciałbym się z wami podzielić... 

Otóż, opowiadał on, że prześladowcy przyszli po niego w 
nocy, zabrali, po czym bez żadnego sądu wyprawili go na Sybe-
rię. Opowiadał, że w ciężkich warunkach bardzo długo jechał 
pociągiem na miejsce swej zsyłki. W końcu dotarł na miejsce - z 
wieloma, wieloma innymi. Przyjechali w nocy. Zostali rozdziele-
ni do różnych baraków. Każdy z nich wypełniony był zesłańcami. 
W końcu, gdy każdy miał już swoje miejsce, nastała cisza nocna 
i mogli położyć się do spania. On jednak nie mógł spać. Modlił 
sie jedynie w swym sercu. Po krótkim czasie usłyszał, że ktoś 
niedaleko niego odmawia różaniec. Podniósł się i podszedł do tej 
osoby. Okazało się, że to starszy pan... 

Powiedział: -Usłyszałem, że pan sie modli...    
- Modlę się, by Pan Bóg mi pomógł...
- Czy wierzy pan, że z tego miejsca można się wydostać i wró-

cić do domu?
- Jestem tu już od dłuższego czasu i pewnie tu umrę. Modlę 

się i proszę Pana Boga, aby dał mi możliwość spowiedzi przed 

śmiercią... Jeżeli zatem nie wrócę do domu, to jestem przekonany, 
że Pan Bóg w jakiś sposób da mi tę łaskę tu, na miejscu... - wyznał 
ów mężczyzna, nie wiedząc jeszcze, że stoi przed nim kapłan i 
jego modlitwa została już wysłuchana. 

Pan Bóg nie zostawia człowieka, który Go szuka. Pan Bóg nie 
zostawia człowieka, który szuka Jego łaski, przede wszystkim 
łaski miłosierdzia - łaski otwierającej nam niebo i dającej nam 
życie. w każdej, nawet w najtrudniejszej sytuacji łaska spowiedzi 
to jest najcenniejszy dar, którym Pan Bóg nas obdarza. Czyni to 
ze swego krzyża. Oddał życie dlatego, byśmy mogli żyć wiecznie. 
I dziś zależy tylko od nas, czy zechcemy popatrzeć na Chrystu-
sa oczami wiary i z pełnym zaufaniem, by mógł nam nie tylko 
udzielić łaski, której potrzebujemy, błogosławieństwa, o które 
prosimy, ale przede wszystkim miłosierdzia...

Niech nasze przygotowanie do Wielkanocy będzie przede 
wszystkim przygotowaniem naszego serca. Niech łaska Boga, 
którą mamy tak blisko, dotknie naszego serca. Niech wzmocni 
naszą wiarę. Niech Chrystus obdarzy nas miłosierdziem, które 
oczyści nasze serca ze wszystkich grzechów i błędów. I niech na-
sze serca będą napełnione tylko Bożą miłością.

 Ks. Infułat

 

Stein, w Karmelu s. Teresa Benedykta od Krzyża, urodziła się w 
piastowskim Wrocławiu, ale ona utożsamiała się raczej z kulturą 
niemiecką, posługiwała się językiem niemieckim, studiowała na 
uniwersytecie w Getyndze, poniosła śmierć w obozie niemieckim 
Auschwitz-Birkenau. Siostra Emmanuela (Chaje tj. Helena Kalb) 
urodziła się natomiast w rodzinie żydowskiej w Jarosławiu. Jako 
kilkunastoletnia poważnie zachorowała i w szpitalu zetknęła się 
z siostrami zakonnymi, felicjankami. Zauroczyła się ich postawą 
ewangelicznej miłości podejmowanej w imię Chrystusa, dzięki 
czemu Go poznała i przyjęła jako Mesjasza i Zbawiciela. Wstąpi-
ła w szeregi Sióstr Duchaczek i przylgnęła do naszego Pana jako 
Oblubieńca swego serca także poprzez śluby zakonne. Później 
utrzymywała kontakt i korzystała z posługi duchowej o. Daniela 
Oswalda Rufeisena (zm. 1988), karmelity bosego, pochodzącego 
z rodziny żydowskiej z Żywiecczyzny, założyciela gminy judeo-
chrześcijańskiej w Hajfie. Zawołaniem s. Emanueli były słowa: 
Poznałam prawdę i poszłam za nią. Jakże podobne słowa wypo-
wiedziała wcześniej Edyta Stein: gdy przeczytała Księgę Życia św. 
Teresy, wykrzyknęła: to jest prawda! I przyjęła chrzest. S. Ema-
nuela utożsamiła się z Polską, była min. nauczycielką w szkołach 
zgromadzenia, mistrzynią nowicjatu, apostołką w Krakowie. 
(…) 

W zakończeniu kaznodzieja nawiązał do przeżywanego okre-
su paschalnego: „Czas wielkanocny, który przeżywamy, ukazuje 
nam poprzez lekturę „Dziejów Apostolskich” krnąbrność Żydów, 
uciekających się nawet do przekupstwa i innych nieuczciwych 
metod, by zanegować Zmartwychwstanie Jezusa, którego skazali 
na śmierć. Przywołanie w tym kontekście s. Emanueli Kalb jest 
ewangelicznym znakiem sprzeciwu, przypominającym nam, że 
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trzeba Boga bardziej słuchać niż ludzi 
(por. Dz 4,20), i że nie wolno iść nigdy 
na kompromis, ale trzeba być mężnymi 
w wyznawaniu wiary i zachowaniu jej 
integralności, w myśl non possumus 
Apostołów, a za naszych dni w myśl 
non possumus Prymasa Tysiąclecia, na 
którego beatyfikację oczekujemy”.   

Przypomnijmy, że s. Emanuela Kalb 
urodziła się w rodzinie żydowskiej 26 
sierpnia 1899 r. w Jarosławiu i miała na 
imię Chaje (Helena). Była najstarszą z 
sześciorga dzieci. W 1916 r. zmarła jej 
matka. Wkrótce potem Chaje zachoro-
wała i w szpitalu zetknęła się z siostrami 
felicjankami. Prowadziła z nimi długie 
rozmowy, dzięki którym zapoznała się 
bliżej z postacią Chrystusa, wierząc że 
On jest obiecanym Mesjaszem. Po wy-
zdrowieniu 18 stycznia 1919 r. przyjęła 
w katedrze przemyskiej chrzest wraz z 
imieniem Maria Magdalena. Zdobyła 
wykształcenie pedagogiczne w Krośnie 
i pracowała jako nauczycielka. W 1927 
r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Ka-
noniczek Ducha Świętego w Krakowie, 
otrzymując imię zakonne Emanuela; 29 
października 1933 r. złożyła swoje śluby 
wieczyste. Pracowała jako nauczycielka 
w szkołach i przedszkolach prowadzo-
nych przez siostry. Ciesząc się pełnym 
zaufaniem przełożonych, zajmowała 

odpowiedzialne stanowiska we 
wspólnocie zakonnej, jak mistrzy-
ni nowicjatu, przełożona domu, 
sekretarka generalna. Prowadziła 
bardzo głębokie życie wewnętrzne 
i prowadziła dzienniczek duchowy. 
W 1941 r. złożyła akt ofiarowania za 
naród żydowski, „by poznał światło 
wiary, którym jest Chrystus”. Mo-
dliła się również za kapłanów i w tej 
intencji ofiarowała swe cierpienia, 
m.in. utratę słuchu. Od 1957 r. do 
końca życia przebywała w domu 
zakonnym przy ul. Szpitalnej 12 w 
Krakowie, pełniąc obowiązki bi-
bliotekarki. Zmarła w opinii świę-
tości w Krakowie, 18 stycznia 1986 
r. Wiosną 2001 r. kard. Franciszek 
Macharski otworzył w Krakowie jej 
proces beatyfikacyjny i 14 grudnia 
2015 r. papież Franciszek ogłosił 
dekret o heroiczności jej cnót. 

Chciejmy modlić się o cud, 
jakiego jeszcze brakuje do beaty-
fikacji tej Kandydatki na ołtarze. 
Zachęcajmy do tej modlitwy 
zwłaszcza tych, którzy zmagają się 
z cierpieniem, chorobą, rozmaity-
mi problemami. Niech dobry Bóg 
okaże im miłosierdzie za wstawien-
nictwem Siostry Emanueli.
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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

Święty Jan Paweł II w liście skierowanym do Przełożonego 
Generalnego Karmelitów Bosych z okazji 400-lecia śmierci św. 
Teresy od Jezusa Virtutis exemplum et Magistra pisał: „Teresa 
wiedziała, że powołaniem jej i obowiązkiem jest modlitwa w 
Kościele i z Kościołem...”. Wiedziała również, że to właśnie z 
modlitwy „w głębi duszy rodzi się pragnienie pracy i poświęce-
nia dla Kościoła”, jest ona „zaczynem apostolstwa” (nr 1). Aby 
w czasach kryzysu życia religijnego dać Kościołowi gorliwych 
kapłanów, oddanych modlitwie i posłudze słowa (Dz 6, 4), świa-
tłych kierowników duchowych oraz misjonarzy podjęła reformę 
gałęzi męskiej swego Zakonu. Takich kapłanów, „specjalistów od 
spotkania człowieka z Bogiem”, zanurzonych w miłości Chry-
stusowej, wierzących w moc swego kapłaństwa, „zdolnych do 
praktykowania duchowego ojcostwa”, potrzebuje również współ-
czesny Kościół (por. Benedykt XVI do kapłanów, Warszawa, 25 
maja 2006).

I właśnie takim kapłanem, który w pełni żył dziedzictwem 
św. Teresy – Matki i Reformatorki swego Zakonu oraz z pełnym 
oddaniem służył Kościołowi swoich trudnych czasów, był o. Ru-
dolf Warzecha.

Znaczną część swego życia spędził na stanowisku ojca du-

Aktualność przesłania o. Rudolfa Warzechy
dla współczesnego człowieka i eklezjalny 
walor jego sprawy beatyfikacyjnej

chownego w niższym seminarium i wychowawcy nowicjuszów 
oraz studentów teologii. Uczył nie tyle słowem, co przykładem 
własnego życia. Wśród rozlicznych zajęć swego obowiązku znaj-
dował czas na posługę spowiednika, która często stawała się kie-
rownictwem duchowym. Miał niezwykły charyzmat nawiązywa-
nia kontaktów kapłańskich z przypadkowo spotkanymi ludźmi, 
co bardzo często prowadziło do spowiedzi.

Szczególnie w ostatnich latach życia o. Rudolf z wielkim 
oddaniem, mimo własnej słabości, służył chorym, których 
odwiedzał w domach i w szpitalu. Nazywano go „kapłanem z 
otwartymi oczami”, bo chociaż zwyczajnie miał je spuszczone, 
nigdy nie przeoczył człowieka w potrzebie. Szczególną opieką 
otaczał matki oczekujące potomstwa. Ufając bardzo pośrednic-
twu Matki Najświętszej i świętych, zachęcał do ufnej modlitwy 
i sam w długich chwilach modlitwy polecał potrzeby innych 
miłosiernemu Bogu.

O. Rudolf jest nie tylko wzorem dla współczesnego zakonnika 
i kapłana, który pragnie wiernie i z radością żyć swoim powo-
łaniem służąc innym. Jest również przykładem dla świeckich 
wiernych, jak realizować powołanie chrześcijańskie w życiu 
rodzinnym i zawodowym. Wierni, którzy za jego życia z wielką 

ufnością prosili go o mo-
dlitwę, czynią to również 
po jego śmierci i oczekują, 
że będzie wyniesiony do 
chwały ołtarzy. Proces 
beatyfi kacyjny o. Rudolfa 
trwa i znajduje się już na 
etapie rzymskim.

o. Szczepan T. Praś-
kiewicz OCD

Na zdjęciu: o. Rudolf 
(pierwszy z lewej) jako 
magister nowicjatu i świa-
dek pierwszych ślubów 
zakonnych br. Szczepana 
Praśkiewicza, składanych 
na ręce o. Eugeniusza 
Morawskiego, ówczesnego 
prowincjała. Czerna, 23 
lipca 1978 r. 
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Barwałd Dolny - Parafia św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl, 
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18 
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, R. M.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750), 
Barwałd Średni (1200) ODPUST: św. Erazma - w niedzielę po 2 czerwca

Uczniowie klasy VI i II gimnazjum z okazji zbliżających się 
Świąt przygotowali teatr cieni pt.” Któryś za nas cierpiał rany, 
Jezu Chryste zmiłuj się.” Oto krótka fotoleracja z dzisiejszego 
dnia.

www.barwalddolny.szkolnastrona.pl

Teatr cieni „Droga Krzyż  owa”
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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

Obchodzono 8 kwietnia br, w 
drugą niedzielę wielkanocną – od-
pust dla uczczenia Bożego Miłosier-
dzia. Sumie odpustowej przewodni-
czył i kazanie wygłosił o. Grzegorz 
Irzyk, przeor z Karmelu, który 
nawiązał do czytań biblijnych, uka-
zujących Zmartwychwstałego Chry-
stusa przynoszącego uczniom pokój 
Boży. Oto fragment słowa. 

O niepojęte i niezmierzone Miłosier-
dzie Boże!

Kto cię godnie uwielbiać i wysławić 
może!?

Największy przymiocie Boga Wszech-
mocnego, 

Tyś słodka nadzieja dla człowieka 
grzesznego...

Drodzy Bracia i Siostry!
W tę Niedzielę Bożego Miłosierdzia przywołujemy słowa tej 

prostej, ale jakże pełnej ufności modlitwy siostry Faustyny -„Se-
kretarki Bożego Miłosierdzia”. Dzisiaj niedziela, która kończy, 
zamyka oktawę największej uroczystości, obchodów największej 
tajemnicy naszej wiary - zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Jest ona tak wielka, że Kościół te osiem dni świętuje jak jeden...

Ku czci Miłosierdzia Bożego

Janowa Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy przywo-
łuje właśnie te dwa dni - dzień Zmartwychwstania Jezusa i ten 
ósmy dzień, kiedy Jezus znowu staje pośrodku swoich uczniów 
w tym jakże ważnym dla nich miejscu - w Wieczerniku. Przecież 
to miejsce ustanowienia Eucharystii; miejsce, gdzie dwunastu 
swoich apostołów wyświęcił na pierwszych kapłanów swojego 

Kościoła. Miejsce, gdzie Jezus wymówił 
- jakże wzruszającą - arcykapłańską modli-
twę. Miejsce, gdzie z wielkim bólem oznaj-
mił, że zdrajca jest pomiędzy jego uczniami, 
pomiędzy nowo wyświęconymi kapłanami. 
Miejsce, z którego Jezus poszedł na swoją 
mękę. Miejsce, gdzie, z obawy przed Żydami 
zamknęli się apostołowie. 

Moi kochani, jeżeli cofniemy się kilkana-
ście godzin wstecz od tego przyjścia Zmar-
twychwstałego Jezusa do Wieczernika, to 
ci apostołowie, kiedy Jezus został pojmany, 
rozproszyli się, uciekli, zostawili Go same-
go. A ten, który w zamyśle Chrystusa był 
ustanowiony pierwszym papieżem Kościoła 
- św. Piotr - potrójnie się Go wyparł. Na Boga 
przysięgał: -„Nie znam tego człowieka!”.

Właśnie ci apostołowie, kiedy Jezus sko-
nał na krzyżu, kiedy odbył się Jego pogrzeb, 
zamkneli się w Wieczerniku - chyba z obawy 
przed prawdą o sobie samych. Oni, którzy Go 
opuścili, Piotr, który się Go zaparł; oni, któ-
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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

rych wiara się może zachwiała, kiedy widzieli swego Mistrza bez-
radnego na krzyżu. Przecież mówiono do Niego: -„Zstąp! Innych 
wybawiłeś...”. I może też sobie zadawali pytanie, dlaczego siebie 
nie wybawi, skoro innych wybawił. Zamknęli się w Wieczerniku 
z tym wszystkim, co działo się w ich sercach, w ich umysłach, w 
ich uczuciach. I do nich przychodzi Jezus i mówi: -Pokój wam! 

Dzień Zmartwychwstania i niedziela wieńcząca oktawę uro-
czystości Zmartwychwstania jest dniem, kiedy Jezus do każdego 
z nas mówi: -„Jak bardzo potrzebny ci mój pokój!”. Czyż nasze 
serca różnią się od serc apostołów? Czyż w naszych sercach nie 
ma jakichś wyrzutów sumienia, jakichś ran, może sprzed lat, któ-
re są niezabliźnione, lęku o najbliższych? Może jest wiele jakiejś 
niewdzięczności, może brakuje przebaczenia? Może też lęgnie się 
jakaś niewiara, a może cię krzyż codzienności tak przygniata, że 
zadajesz pytanie: -„Gdzie jest Bóg?”. A On jest obok ciebie. Dzi-
siaj mówi: -Pokój tobie! Pragnę w twoje życie, takie jakie jest, dać 

łaskę pokoju. Bożego pokoju - nie takiego pokoju, który ci ktoś 
oferuje, klepiąc cię po ramieniu i mówiąc, że jakoś to będzie... 
Przychodzi dzisiaj do ciebie Jezus ze swoim pokojem Bożym, 
który przewyższa umysł ludzki i anielski. I tę niedzielę sam Jezus 
czyni niedzielą, którą mamy czcić. Pragnie, abyśmy dziś czcili 
największy Jego przymiot, jakim jest miłosierdzie. 

Miłosierdzie Boże to nie jest tylko pozorne działanie - bo tak 
wypada, bo tak trzeba. Bracia i siostry, Bóg nie dlatego nas kocha, 
bo my robimy cokolwiek dobrego albo czegokolwiek złego nie 
czynimy. Nie. Bóg kocha nas dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. 
Kocha nas bezwarunkowo: -„Choćby cię ojciec i matka opuścili 
choćby o tobie ojciec i matka zapomnieli, Ja o tobie zapomnieć 
nie mogę, bo jestem twoim Bogiem...”. I w osobie Jezusa właśnie 
ten Bóg - Wszechmogący, nieogarniony pokazał swoją potęgę w 
mocy Zmartwychwstania. 

Cdn.

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Brzeźnicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeź-
nicy oraz Rada Sołecka w Brzeźnicy byli organizatorami Dnia 
Seniora, który odbył się w sobotnie popołudnie 14 kwietnia 2018 
r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Brzeźnicy.

Z zaproszenia skorzystała spora grupa seniorów, dla której 
przygotowano kilka atrakcji. Spotkanie rozpoczęło się krótką 
modlitwą, którą zaintonował ks. diakon Patryk Jagos z Parafi i 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy. Następnie przyby-
łych gości ofi cjalnie przywitał Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław 
Antos oraz Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga 
Kozioł. Do grona tych osób dołączyła Radna Gminy Brzeźnica i 
zarazem sołtys Brzeźnicy Barbara Ewiak i w tym składzie zostały 
wręczone drobne upominki dla pani Marii Kowalówki - najstar-
szej kobiety na sali oraz dla pana Mieczysława Bika - najstarszego 
mężczyzny na sali. Po zrobieniu pamiątkowych fotografi i senio-
rzy obejrzeli przedstawienie teatralne grupy Gimnazjalistów 

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, którzy pod 
opieką p. Małgorzaty Zielnik i s. Renaty biorą udział w XI edycji 
Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przy-
gotowującego uczniów kl. VI i VII oraz II i III klasy gimnazjów i 
szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym. 
Kolejnymi wykonawcami byli podopieczni instruktora tańca w 
CKiP w Brzeźnicy Pauliny Milowskiej. Obejrzeliśmy dwa zespo-
ły taneczne: „Phantom Squad” oraz „No Limits Squad”. Zaraz 
po występach seniorzy poczęstowani zostali gorącym posiłkiem 
przygotowanym przez członkienie Koła Gospodyń Wiejskich w 
Brzeźnicy. W czasie montowania się na scenie kolejnego wyko-
nawcy Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy Kazi-
mierz Mostowik przedstawił kilka statystyk. Liczba osób zmar-
łych z Brzeźnicy w 2017 r. wyniosła 99 osób w tym: 51 kobiet i 48 
mężczyzn. Natomiast liczba urodzonych w tym samym roku to 
133 osoby w tym: 61 dziewczynek i 72 chłopców. Kolejnym punk-
tem sobotniej imprezy była komedia po góralsku „Hej, bystro 

Dzień Seniora w Brzeźnicy 
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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 

woda” w wykonaniu Grupy Teatralnej „MALU” z Krakowa, która 
sprawiła, że na twarzach naszych gości zawitał uśmiech. Góral-
ka zaprosiła na scenę dwie panie, które wykazały się celnością i 
dwóch panów, którzy świetnie poradzili sobie z naciąganiem ob-
rusu. Po wspólnym tańcu i oklaskach góralska para zakończyła 
swój występ. Organizatorzy przygotowali konkurs dla pań, który 
polegał na obraniu jabłka tak, aby została jak najdłuższa skórka. 
Zadanie najlepiej wykonała p. Wiesława Kubas. W konursie dla 
panów, który polegał na wbiciu trzech gwoździ w krawędź deski 
w jak najszybszym czasie zwyciężył p. Józef Skupień. W konkur-

sie dla małżeństw polegającym na zawiązaniu krawatu najlepsi 
okazali się państwo Zuzanna i Józeg Ignacyk. Wszyscy zwycięzcy 
konkursów otrzymali upominki ufundowane przez organiza-
torów. Dzień Seniora w Brzeźnicy odbył się dzięki ofiarności 
darczyńców, którym serdecznie dziękujemy. Byli nimi: Bank 
Spółdzielczy w Brzeźnicy, Kwiaciarnia „Bajka” Marty i Marka 
Milowskich w Brzeźnicy, Gospodarstwo Ogrodnicze Ludmiły i 
Pawła Milowskich w Brzeźnicy, Skład Budowlany p. Janusza Sta-
chury w Brzeźnicy, Sklep Wielobranżowy „U Ani” Anny Cygan 
w Brzeźnicy, Apteka „Remedium” w Brzeźnicy.

www.ckbrzeznica.pl

Czy mamy świadomość celu naszego życia? Co na-
leżałoby w nim zmienić, poprawić? Do takich refleksji 
zachęcał rekolekcjonista, zwracając uwagę na to, że 
Wielki Post temu sprzyja. Jednakże trzeba by było 
częściej się na tym zastanowić, by iść po prostu Bożą 
drogą. Przekonuje o tym poniższy fragment nauki re-
kolekcyjnej o. Grzegorza Siwka. 

Siostry i bracia, to już ostatni dzień naszych wielkopost-
nych rekolekcji, ale nie koniec Wielkiego Postu. A zatem mamy 
ogromną szansę na to, by już teraz przeżywając rekolekcje, jeśli 
Bóg poruszył nasze serca w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej na-
szego życia, która domaga się może nawrócenia, to mamy cały 
post, żeby ćwiczyć, żeby podejmować praktyki pokutne, aby 
zmienić to w sobie. Z Bożą pomocą, z Bożą łaską - nie sami, bo 
sami nie jesteśmy w stanie zrobić nic oprócz grzechu. Ale z Bożą 
łaską jesteśmy w stanie przemieniać swoje życie, a w ten sposób 
przemieniać życie swojego otoczenia, naszych rodzin, naszych 
domów, naszej parafii, naszego kraju, a w ogóle i świata. Ta zmia-
na świata nie ma polegać na tym, że nie wiadomo co zrobimy, 
tylko na zmianie naszego własnego życia. 

Dzisiaj Słowo Boże mówi właśnie o nawróceniu. Najpierw 
mamy przykład Niniwy, wielkiego miasta, w którym ludzie po 
prostu sobie grzeszyli, nie myśląc o konsekwencjach tego. Po 
prostu sobie grzeszyli i każdy z nich żył tak, jak miał ochotę, 
jak chcia      ł - według swojego upodobania. I Bogu się to nie 
spodobało. Posłał więc do nich proroka Jonasza. Jonasz szedł i 
wołał: -„Jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zniszczona!”. A prorok 
to przecież ktoś, kto przekazuje słowa Boga. Zatem to było słowo 
Boże. I jak na to zareagowali mieszkańcy Niniwy? Przejęli się 
tym słowem. Uwierzyli temu słowu. I zaczęli czynić pokutę. Za-
częli zmieniać swoje postanowienia, zmieniać swoje myślenie na 
ten temat, zmieniać swoje decyzje, zmieniać swoje czyny. Zaczęli 
coś robić ze swoim życiem. Uczynili to, ponieważ zrozumieli, że 
brak poprawy doprowadzi ich do zguby...

My też musimy sobie uświadomić, że nasze decyzje i wybory, 
które podejmujemy, a które nie są zgodne z wolą Bożą - nasze 
grzechy - prowadzą nas do zguby. Zatem musimy przewidywać 
konsekwencje naszych decyzji. Nie możemy żyć z dnia na dzień, 
nie z myślą, że dzisiaj sobie żyję, więc dzisiaj coś zrobię, ale z my-
ślą o dniu jutrzejszym, o tym co będzie za rok, a co za dwa lata... 
Musimy szukać ostatecznego celu. Powinniśmy się zastanowić, 
dokąd doprowadzą nas finalnie nasze działania. Kiedy stoimy na 

Dokąd zmierzamy? 
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rozdrożu dróg, to musimy którąś wybrać - albo w prawo, albo 
lewo - jednocześnie myśląc o tym, gdzie nas to zaprowadzi. Mu-
simy mieć na uwadze nas ostateczny cel; to, dokąd dojdziemy tą 
drogą. I dlatego właśnie czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji jest 
takim czasem, gdy powinniśmy się zastanowić nad tym, czy aby 
na pewno jesteśmy na dobrej drodze, 
czy ta droga na pewno doprowadzi nas 
do tego celu, który sobie wymarzyli-
śmy, którego oczekujemy. Oczywiście 
trzeba przy tym mieć świadomość tego 
celu...

I z tym właśnie przychodzi do nas 
w tym ostatnim dniu rekolekcji Duch 
Święty. On przychodzi nam z pomo-
cą. Na końcu Pisma świętego w kilku 
ostatnich zdaniach (w 28 rozdziale 
Apokalipsy) pojawiają się takie słowa: 

A Duch i Oblubienica mówią: 
«Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: 
«Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, 
niech przyjdzie, kto chce, niech wody 
życia darmo zaczerpnie. 

 Duch Święty woła: -„Przyjdź!”. I 
Oblubienica - czyli Kościół - też woła: 
-„Przyjdź!”. Jakiego przyjścia oczeku-
jemy? 

Wiecie, czasami przeżywamy 
Eucharystię tak mechanicznie, nie 

myśląc nad tym, co robimy i mówimy. Byliśmy tego uczeni od 
dziecka i po prostu weszło nam to z czasem w nawyk. Tymczasem 
samo już pierwsze pozdrowienie: -„Pan z wami!”... Gdybyśmy się 
zatrzymali tylko na tym pierwszym zdaniu, uświadomilibyśmy 
sobie, że Pan jest z nami. Czy to nie jest fantastyczne? Czy nie jest 

niesamowite, że Bóg jest między 
nami? Czy nie jest to ciekawe? 
Ale często przechodzimy nad 
tym do porządku dziennego i 
idziemy, niejako siłą rozpędu, 
dalej... Jest taki moment, kiedy 
na ołtarzu obecny jest obecny 
Jezus w Swoim Ciele, w Swojej 
Krwi pod postacią chleba i 
wina. Kapłan po podniesieniu 
mówi: -„Oto wielka tajemnica 
wiary!”. To jest tajemnica wiary 
- że tu jest obecny realnie Jezus! 
Co wtedy odpowiadamy? -„Gło-
simy śmierć Twoją, Panie Jezu, 
wyznajemy Twoje Zmartwych-
wstanie i oczekujemy Twego 
przyjścia w chwale...”. Ale to też 
jesteśmy w stanie powiedzieć na 
jednym oddechu, nie uświada-
miając sobie nawet czasami, o 
czym mówimy...

Cdn. 
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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 Dekanalny 
Duszpasterz Dzieci i Młodziezy  ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Chocznia (5605), Kaczyna (400) ODPUST: Narodzenia św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

W wydarzeniu organizowanym przez Dekanalne Duszpa-
sterstwo Młodzieży, a szczególnie młodzież naszej parafi i, na 
rynku w Wadowicach wzięło udział ponad 200 osób, a podczas 
wydarzenia dołączyły do nas kolejne! Tak młodzież z okolic 
Wadowic postanowiła zaprosić przechodniów na Święto Bożego 
Miłosierdzia!

Spotkanie młodzieży 7 kwietnia o godz. 10.30 na wadowic-
kim rynku nie miało być zwykłym wydarzeniem. Młodzież 
wykonując taniec wielkanocny postanowiła zaprosić okolicznych 
ludzi - mieszkańców, przybyszów i pielgrzymów na Święto Boże-
go Miłosierdzia, które odbyło się 8 kwietnia 2018 r. Jezus obiecał 
ogromne łaski i odpust zupełny dla wszystkich, którzy wezmą 
aktywny udział w tym święcie.

Dlatego młodzież nie tylko tańczyła - ale przede wszystkim 
odprawiła ostatni dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia pod 
przewodnictwem ks. Grzegorza.

Róża dla Jezusa Miłosiernego 
na Wadowickim Rynku!

Do naszego spotkania dołączył ks. Infułat Jakub Gil oraz ks. 
Kazimierz Króżel. Z zainteresowaniem dołączyli do nas pielgrzy-
mi oraz siostry zakonne i kapłani, którzy w tych pielgrzymkach 
brali udział.

Młodzież chcąc wzbudzić zainteresowanie przechodniów 
rozdawała białe róże z cytatami z "Dzienniczka" św. s. Faustyny 
Kowalskiej.

Zakończeniem spotkania był wykonany po raz kolejny taniec 
wielkanocny oraz agapa składająca się z tańców lednickich i in-
tegracyjnych. Całe spotkanie zakończyło się pobożnie - błogosła-
wieństwem i rozesłaniem.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej osób dołą-
czy do naszego wydarzenia, a w październiku będziemy mogli w 
podobny sposób zaprosić wszystkich na uroczystość wspomnie-
nia św. Jana Pawła II w 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową.



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

22 i 29 kwietnia 201824 

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

 2522 i 29 kwietnia 2018

Drogiemu ks. Robertowi, z okazji niedawnych imienin, składamy serdeczne życzenia zdrowia, optymizmu w co-
dziennej służbie Bogu i ludziom, radosnej realizacji kapłańskiego powołania i światła Ducha Świętego w dalszej 
posłudze. Niech Matka Boża i św. Robert wypraszają Księdzu potrzebne łaski i Bożą pomoc. Szczęść Boże!

Parafianie oraz czytelnicy i redakcja „Carolusa” 
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fot. J. Janik

W niedzielę 8 kwietnia 
br. , w naszej świątyni, 
p. w. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela, gościł ks. 
Zbigniew Bogacz, który 
głosił kazania na mszach 
świętych, sprawowanych w 
tym dniu. Ksiądz Zbigniew 
przybliżył nam postać 
świętego Jana Pawła II, 
jego nauczanie, jak również 
opowiedział o misji Cen-
trum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się” znajdującego 
się w Krakowie, na Białych 
Morzach. Ksiądz Zbigniew 
znalazł również chwilę aby 
spotkać się i porozmawiać z 
nami, a relację z tej rozmowy 
zamieszczamy poniżej.

Czy mógłby ksiądz przed-
stawić nam historię Centrum 
Jana Pawła II „Nie lekajcie 
się!”. Dlaczego to Centrum 
powstało?

W czerwcu 1995 roku, ks. kard. 
Franciszek Macharski, erygował 
Instytut Jana Pawła II w Krakowie. 
Instytut zajmował się pracą nauko-
wo-badawczą i jego głównym celem 
była troska o całokształt działal-
ności Jana Pawła II, mająca na celu 
zaznajomienie zarówno z Osobą jak 
i działalnością Jana Pawła II - Bi-
skupa, Metropolity Krakowskiego 
oraz Papieża. Drugiego stycznia 2006 roku ks. kard. Stanisław 
Dziwisz podpisał Statut oraz wydał Dekret powołujący Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” Prace budowlane rozpoczęły się 
w październiku 2008 roku. Centrum kontynuuje prace rozpoczę-

Z CENTRUM JANA PAWŁA II
te przez wspomniany wcze-
śniej Instytut Jana Pawła II. 

Główną misją Centrum 
jest upamiętnienie wiel-
kiego dziedzictwa pozo-
stawionego przez Świętego 
Jana Pawła II, promowanie 
wartości jakimi żył Papież, 
i które głosił podczas swo-
jego pontyfikatu. W ramach 
Centrum prowadzona jest 
działalność Uniwersytetu 
III Wieku, Instytut Dialogu 
Międzykulturowego, Wo-
lontariat, Muzeum Całunu 
Turyńskiego oraz Muzeum 
Jana Pawła II. Przy Sanktu-

arium Św. Jana Pawła II gromadzą 
się liczne wspólnoty. 

 Jak ksiądz trafił do Cen-
trum Jana Pawła II?

 Trzeci rok pracuję w Centrum 
Jana Pawła II. Poprosiłem kusto-
sza ks. prałata Jana Kabzińskiego 
i mojego prowincjała ks. Wiesława 
Święcha, ze Zgromadzenia Księży 
Sercanów, o możliwość posługi 
w Centrum, z wielu względów. 
Najważniejszym powodem był 
mój wielki prywatny szacunek i 
wdzięczność dla Świętego Jana 
Pawła II, do tego co nam pozo-
stawił i przez to, nadal w inny już 
sposób, przemawia do nas. Mia-
łem okazję spotykania Papieża w 
dwóch okresach pontyfikatu, w 

latach 1986-90 kiedy studiowałem w Rzymie teologię bizantyj-
ską, i w latach 2003-2009 kiedy pracowałem jako radny gene-
ralny w naszej kurii. Obserwowałem uważnie, czytałem dzieła 
Papieża, kiedy był w pełni sił, niezmiernie mocny duchowo i 
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jako geniusz intelektualny. Posiadał dużą: radość i serdeczność, 
spontaniczność i poczucie humoru w byciu na spotkaniach z 
wiernymi. Także i później kiedy jego pielgrzymowanie, posługa 
papieska, dobiegały już do końca. Doceniam możliwość widzenia 
go niekiedy z bliska i spotkań z nim dzięki ks. kard. Stanisławowi 
Nagyemu.

W dzisiejszym kazaniu mówił ksiądz wiele o spu-
ściźnie Jana Pawła II i jego nauczaniu. Jakie jest księ-
dza zdaniem najważniejsze przesłanie pozostawione 
przez Świętego?

 „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, „Nie lękajcie się”, „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi…”, ”Świętymi bądźcie.” Mamy za-
chować wewnętrzny pokój. Konieczny jest powrót do Boga, do 
tradycji chrześcijańskich w Polsce i Europie.

 Inne przesłania to: „Pokój Tobie Ojczyzno moja”, „Zaufajcie 
Panu” i podkreślane: „Cały Twój ”“Maryjo jestem, pamiętam i 
czuwam”. Nie sposób w kilku słowach streścić nauczania Św. 
Jana Pawła II. Możliwe jest dać zaledwie małe skróty i ukazać 
kierunki, gdzie szukać i czytać, a potem modlić się i praktykować 
w życiu...Zbyt mało mamy czasu aby wskazać precyzyjne stresz-
czenie...Na to potrzeba mnóstwo momentów; trwania…

 A dla młodych ludzi?
 Przyszłość świata zależy od Was; Wy jesteście nadzieją… Nie 

lękajcie się! Światowe i nie tylko, spotkania młodych w duchu 
modlitwy i odpowiedzialności za przyszłość, to jedna z waszych 
ważnych dróg do prawdy, do dobra i duchowej solidarności 

Centrum Jana Pawła II, a zwłaszcza dwupoziomowa 
świątynia, odwiedzana jest przez wielu pielgrzymów z 
kraju i ze świata. Czego współczesny człowiek szuka 
w takim miejscu?

 Pielgrzymi przyjeżdżają, aby pogłębić to co nauczał Papież. 
Ludzie pragną pomodlić się, podziękować Papieżowi, który jest 
już w domu Ojca, za to, czego dokonał. Przybywają aby wyciszyć 
się wewnętrznie i nabrać sił oraz optymizmu duchowego. Część 
wiernych, zwłaszcza Polaków, jasno stwierdza na spotkaniach 
grupowych, przy oprowadzaniu, że są zagubieni, że świat jest 
trudny, że mają kłopoty, że szukają pociechy wewnętrznej, która 
nadal daje im Jan Paweł II..

 Tutaj nie chodzi tylko o nadzwyczajne uzdrowienia na ciele, 
takie często mają miejsca, ale o ufne wzmocnienie wewnętrzne za 
pośrednictwem Papieża Bożego Miłosierdzia. 

Wielu twierdzi, że osoby przyjeżdżające do Centrum pragną 
często powiedzieć Janowi Pawłowi wszystko, co leży im na sercu, 
co ciężko jest zrobić to w swoim domu. Po tym spotkaniu jest im 
łatwiej wracać do codziennego życia. Zatem zapraszamy Was !

Centrum nadal jest rozbudowywane i rozrasta się. 
Czy mógłby ksiądz przybliżyć nam plany na najbliższą 
przyszłość?

 W ramach Centrum powstało już Sanktuarium Świętego 
Jana Pawła II, gdzie znajdują się relikwie krwi Świętego. W sank-
tuarium można podziwiać mozaiki wykonane przez artystów 
z Centrum Aletti pod kierunkiem o. Mario Ivana Rupnika S.J. 
Nie tak dawno, bo 3 lutego 2017, Kardynał Dziwisz pobłogo-
sławił najnowszą mozaikę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w kościele dolnym.. Obecnie prowadzone są prace w Muzeum 
Jana Pawła II, w domu pielgrzyma, barze na posiłki i zapleczu 
pielgrzymkowym. Trwają również prace wykończenia Centrum 
Rekolekcyjnego oraz Centrum Konferencyjnego. 

W tym miejscu, w imieniu Księdza Kustosza Jana Kabziń-
skiego, pragnę podziękować ks. dziekanowi Zbigniewowi Bizo-
niowi i Jego Współpracownikom, Parafianom parafii Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela w Choczni, za złożone w dniu dzisiejszym 
ofiary, które zostaną przekazane na kontynuację prac wykończe-
niowych w Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Tymi ofiarami 
wsparliście dzieło Waszego bliskiego Rodaka.

Dziękuję również za trafne pytania.

My pielgrzymi wciąż podążamy do naszego Boga, dziś do 
Sandomierza przywiodła nas droga.  Ty Panie dodajesz nam 
sił, bym z każdym dniem bliżej Ciebie był. Msza święta i zwie-
dzanie podziemia, wieża widokowa i panorama Sandomierza, 
można  się zachwycać, lecz musimy dalej zmierzać . Na nocleg do 
Ostrowca Świętokrzyskiego, po obiadokolacji  ognisko i piecze-
nie kiełbaski, na zakończenie apel, a rano ruszamy  dalej.  Jesteś 
Boże z nami zawsze i wszędzie ja to czuję jestem szczęśliwa i wie-
rzę, że tak zawsze będzie, bo poznajemy Cię  w każdym miejscu 
naszej  ziemi, bez Ciebie nie dzieje się nic, my to wszyscy wiemy 
. Każdy kościół większy czy mały, jest  dowodem Twojej Chryste 
chwały, są takie wspaniałe i piękne, czuć w nich Twoją Panie Boże 

Pielgrzymka do Sandomierza 
w dniach 7-8 kwietnia 2018

rękę. Tyle jest pięknych miejsc na naszej ziemi, dziękuję Ci Jezu, 
że mogę być tutaj pielgrzymem wraz z innymi. Każdy dzień tak 
prawdziwie przeżyty z Tobą i dla Ciebie, jest dla nas jak to miej-
sce w niebie, a my podążamy dalej do miejsc, gdzie    miłosierdzie 
Twoje Jezu w ludziach ma swe oblicze, sięga do Kałkowa Godowa, 
do Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej.  W niedzie-
le zaczyna się tydzień Miłosierdzia Bożego, więc na mszę świętą  
ruszamy do tego miejsca świętego. Tutaj znajdują się   pamiątki 
po ludziach, którzy zginęli za wiarę, oni ponieśli dla bliźnich tą 
ofiarę, wielka jest miłość człowieka do Boga i bliźniego, tu  jest 
namacalny dowód dla każdego. Ośrodek dla ubogich, starszych 
i dzieci niepełnosprawnych, Golgota powstała dzięki trosce ks. 
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Wala, dalsza droga to Opatów, kościół romański  z 1150 roku i 
w Baranowie pałac Leszczyńskich, piękno tej ziemi i jej  zabytki  
mówią za wszystkich . To jest w naszym kraju , tu nad Wisłą,  
gdzie możesz, jeśli tylko chcesz zobaczyć wszystko .   

Danuta Stawowa

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

Dał je nam Pan Jezus i zobowiązał, byśmy je re-
alizowali w życiu, bo to właśnie ono nas najbardziej 
upodabnia do Boga, czyni szczęśliwymi. Ale czy pa-
miętamy o nim, czy je po prostu stosujemy w życiu? 
Współczesne czasy pokazują coś odmiennego. Czas 
więc powrócić do życia na wzór pierwszych chrześcijan, 
którzy potrafi li okazywać Bogu i sobie miłość. I o tym 
traktuje poniższy fragment nauki ks. A. Paździorko. 

Człowiek współczesny, choć korzysta do woli z dobrodziejstw 

Przykazanie miłości 
kultury i cywilizacji, to mimo wszystko samotnych ludzi wciąż 
przybywa. Jeździmy w zatłoczonych pociągach, autobusach, 
tramwajach, gdzie na każdym kroku ocieramy się o siebie, a jed-
nak nie ma między nami bliskości. Pięknie tę bolesną prawdę o 
nas wyraził Tadeusz Różewicz w jednym ze swoich wierszy, gdzie 
napisał, że choć żyjemy w wielotysięcznych miastach, to patrząc 
na nas, można by rzec, że tak naprawdę żyjemy na samotnych 
wyspach. Dzieje się tak, ponieważ nasze serca są daleko od sie-
bie.

Moi drodzy, współcześnie mamy do czynienia z wielką znie-
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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

czulicą, która potęguje się zwłaszcza 
w krajach zachodnich. Przychodzi 
powoli także do nas i jakże często staje 
się motorem wszelkich nienawiści. 
Dlatego musimy sobie wziąć do serca 
to właśnie przykazanie, które Jezus 
zostawił nam w przeddzień swojej 
męki i śmierci. Bowiem to właśnie w 
Wielki Czwartek obmył apostołom 
nogi, a potem powiedział do nich: - 
Przykazanie nowe daję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali. 

I apostołowie szli przez potok 
Cedron i mieli w pamięci głos swoje-
go Mistrza. A potem Jezus z miłości 
oddał za nas swoje życie. I pierwsi chrześcijanie to przykazanie 
wzięli sobie do serca. Żyli nim na co dzień. Dzielili się tym, co 
mieli. Nawet poganie, patrząc na ich życie, ze zdumieniem wy-
krzykiwali: -„Patrzcie, jak oni się miłują!”. Minęło dwadzieścia 
wieków i dzisiaj jakże często słyszymy, że to nie jest przykazanie 
na dzisiejsze czasy. Bo jak ja w imię Chrystusa mam przebaczyć, 
darować, puścić w niepamięć? Jak ja w imię Chrystusa mam po-
móc komuś, kto może mnie skrzywdził? I można by wiele takich 
przykła dów podawać. Ale pamiętajmy o tym, co powiedział Jan 
Paweł II w 1991 roku, kiedy na poszczególnych etapach piel-
grzymki przypominał wszystkie Boże przykazania. Powiedział 
na Agrykoli w Warszawie, że wszystkie przykazania są ważne, 
ale najważniejsze jest to, by miłości nigdy nie zabrakło między 
nami.

Kochani, te słowa Chrystusa dla nas są jak gdyby testamen-
tem do wypełnienia, bo to ostatnie słowa, jakie wypowiedział do 
swoich uczniów, a poprzez uczniów do nas wszystkich. Zauważ-
cie, jak my skrupulatnie chcemy wypełnić testament zmarłego 
ojca, zmarłej matki, twierdząc, że to przecież ostatnia wola rodzi-
ców. A jak my wypełniamy testament, który zostawił nam Jezus 
Chrystus? - Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem... Czy przypadkiem o tym 
testamencie nie zapominamy? 

Będąc przed laty na rekolekcjach w Słupsku - w Bazylice Mat-

ki Bożej Różańcowej - czytałem „Głos Pomorza” (lokalne pismo), 
a w nim wstrząsający artykuł... Co się okazało? Oto młoda matka 
w stanie błogosławionym przyjechała na kontrolę do lekarza jed-
nej z wiosek, w okolicy Ustki. Wyszła z pociągu i szła w kierunku 
tunelu. Wszyscy spieszyli - młodzież do pracy, dorośli do pracy 
- i ktoś, zapewne niechcący, potrącił ją. Upadła na ziemię i rozbiła 
głowę. Wzywała pomocy. Wszyscy jednak spieszyli się do swoich 
spraw. Dopiero po pewnym czasie ktoś ją zauważył i zadzwonił 
po pogotowie. Poroniła... Nie będzie matką, choć przez wiele 
lat się leczyła w nadziei na to macierzyństwo... Jak potem sama 
opisywała, przez swoje załzawione i zakrwawione oczy widziała 
wielu ludzi - i mężczyzn, i kobiety; i starszych, i młodszych; na 
pewno i wierzących, i niewierzących - ale nie było wśród nich 
człowieka, który miałby dobre, kochające serce... 

Z pewnością wielu było tam i chrześcijan. Ale może w tym 
momencie zapomnieli o tym przykazaniu miłości... Nie trzeba 
jednak szukać przykładów naszej obojętności bardzo daleko. 
Gdyby tak mogły mówić i ściany naszych domów, te ulice, po 
których chodzimy w tej szlachetnej parafii, to dowiedzielibyśmy 
się, że tutaj też są uczniowie Chrystusa, którzy zapominają o tym 
przykazaniu. Potrafią się oni i przekleństwem, i bluźnierstwem 
obsypać... A może jeszcze gorzej. A przecież wszyscy modlimy sie 
do jednego Ojca w niebie! I wszyscy, kochani, doskonale wiemy, 
że wiara nasza bez uczynków jest martwa po prostu. 

Cdn.

Pragnie każdy z nas, ale najpierw trzeba jej po-
szukać. Źródłem prawdy jest Bóg. Należy też poznać 
prawdę o sobie, o swojej grzeszności, by stanąć przed 
Bogiem w pokorze, wyznać swój grzech i dostąpić mi-
łosierdzia. Dzisiejsze czasy zdają się mówić coś innego, 
usprawiedliwiać człowieka i ustawiać granice grzechu. 

Poznać prawdę 
Mówił o tym o. Wojciech, a fragment jego nauki dru-
kujemy poniżej. 

O Jezu, jak mi żal biednych grzeszników. Jezu, udziel im skru-
chy i żalu, pomnij na bolesną mękę swoją; znam nieskończone 
miłosierdzie Twoje, nie mogę znieść tego, aby dusza, która Cię tak 
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wiele kosztowała, miała ginąć. Jezu, daj mi dusze (267) grzeszni-
ków, niech miłosierdzie Twoje odpocznie w nich, zabierz mi wszyst-
ko, a daj mi dusze; pragnę się stać hostią ofiarną za grzeszników, 
powłoka ciała niech kryje ofiarę moją, gdyż i Twoje Najświętsze. 
Serce ukryte w opłatku, a przecież jesteś żywą ofiarą. 

(Dzienniczek S. Faustyny)

Umiłowani w Chrystusie Panu siostry i Bracia, Jezus w swojej 
nauce kieruje do nas ważne słowa: -Szukajcie prawdy, a prawda 
was wyzwoli... Nie obiecał nam, że w całej pełni znajdziemy ją na 
ziemi, ale kazał jej nam poszukiwać. Już samo dążenie do prawdy 
jest życiem w tej prawdzie - tak jak zabieganie o szczęście, pięk-
no, dobro, jest już w nich uczestniczeniem. Owe próby dotarcia 
do prawdy dotyczą także umiejętności uznania w sobie grzechu. 
Żyjemy bowiem w jakiejś dziwnej atmosferze usprawiedliwiania 
swoich grzechów, a nawet bezgrzeszności. Co więcej, próbuje się 
z własnej słabości uczynić kryterium prawdy moralnej. Święty 
Jan Paweł II w swoim nauczaniu wyraźnie daje do zrozumienia, 
że bardzo naturalna jest postawa człowieka, który zgrzeszył, 
uznaje swoją słabość i prosi o przebaczenie swojej winy. Ale 
nienaturalne staje się rozumowanie kogoś, kto z własnej słabości 
czyni kryterium prawdy o dobru - tak, że może czuć się uspra-
wiedliwiony przez samego siebie bez uciekania się do Boga i Jego 
miłosierdzia.

Dzisiaj jakże dużo jest fałszywych proroków gotowych z 
wszystkiego rozgrzeszyć siebie, a także innych i w imię źle ro-

zumianej wolności wmówić, że właściwie to 
człowiek sam czyni granice grzechu. Prawda 
o nich samych, o ich błędach nie dochodzi do 
nich zupełnie. wydaje się im, że to cały świat jest 
wokół nich zły, a oni zaś krzywdzeni przez oto-
czenie. Nie potrafią znaleźć w sobie żadnej winy. 
Dzieje się tak wtedy, kiedy wiara jest osłabiona, 
a w sercu nie ma Boga. Nie ma bowiem punktu 
odniesienia względem którego należałoby skon-
frontować swoje własne życie. Stąd właśnie owy 
stan bezgrzeszności... Tymczasem Pismo święte 
mów: -„Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to 
sami siebie oszukujemy i nie w nas prawdy”. 

To mocne słowa, ale nie łudźmy się swoją 
bezgrzesznością. Każdy z nas grzeszy, upada i 
każdy potrzebuje pojednania z Bogiem, a więc 
podnoszenia się z upadków. Gdybyśmy nie grze-

szyli, śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu byłaby niepotrzebna. Je-
żeli twierdzimy, że jesteśmy bez grzechu, to śmierć Chrystusa jest 
jakimś nieporozumieniem, czymś zupełnie zbytecznym. Jeżeli 
uważamy, że nie grzeszymy, to Boga czynimy kłamcą, bowiem 
po to zesłał Syna, żeby umarł za nasze grzechy. Zamiast więc 
wmawiać sobie i innym niewinność, zamiast ulegać opiniom 
rozgrzeszającym wszystko i wszystkich, zamiast chełpić się wła-
sną dobrocią, sprawiedliwością i miłosierdziem, na pewno lepsze 
jest schylić pokornie głowę przed Bogiem, który zna całą prawdę 
o nas. On przecież sam pochyla się w jakiś sposób nad każdym 
z nas. Wiemy, że możemy oszukiwać innych, ale Boga oszukać 
się nie da... On zna każdego z nas lepiej niż my sami. Warto więc 
czasem stanąć w całej pokorze przed Bogiem słowami biblijnego 
króla Dawida wyznać: -Uznaję moją nieprawość, a grzech mój 
jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i 
uczyniłem, co złe jest, przed Tobą. 

Przed Bogiem, nawet z wielkimi grzechami, w wielkim za-
wstydzeniu można stawać bez obawy odtrącenia, jeśli będzie to 
tylko z naszej strony szczere i prawdziwe. Bóg, który jest bogaty w 
miłosierdzie dostrzega nasze nawrócenie, każde szczere drgnie-
nie naszego serca i skruchę. Jakże wielką otuchą napawają nas w 
tym względzie słowa proroka Izajasza: Lecz Pan czeka, by wam 
okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan 
jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim 
ufają!

Cdn.

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

Obchodzimy w drugą niedzielę wielkanocną, gdyż 
taka była wola Pana Jezusa, którą przedłożył siostrze 
Faustynie. Ze świętem tym związane są obietnice 
wielkich łask, których możemy dostąpić uwielbiając 
Boże Miłosierdzie przyjmując Komunię Świętą. O mi-
łosierdziu Bożym i formach kultu Bożego Miłosierdzia 

mówił w czasie rekolekcji ks. Dariusz Walasek. Oto 
kolejny fragment. 

Z obchodami tego święta wiązał Pan Jezus specjalne łaski dla 
wszystkich, którzy to święto będą obchodzić. Powiedział:

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronie-

Święto Miłosierdzia Bożego
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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

niem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla bied-
nych grzeszników. Dusze giną mimo Mojej gorz-
kiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to Jest 
święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią 
miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. 

To są obietnice, które Pan Bóg związał z obcho-
dami Święta Bożego Miłosierdzia i one zachęcają 
nas również dzisiaj, byśmy to święto obchodzili z 
należytą starannością. 

Wielkość tego święta mierzy się miarą nie-
zwykłych obietnic, jakie Pan Jezus z tym świętem 
związał.

 Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia - po-
wiedział Chrystus - ten dostąpi zupełnego odpusz-
czenia win i kar.

 W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosier-
dzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, 
które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (...) 
niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, cho-
ciażby grzechy jej były jako szkarłat.

Ciekawe, że to Święto Bożego Miłosierdzia też bardzo szyb-
ko rozprzestrzenia się po całym świecie. Sam miałem okazję to 
zobaczyć, kiedy przez rok posługiwałem w parafiach szkockich 
i kiedy to właśnie po Bożym Narodzeniu, a przed Wielkanocą 
na plebanię przyszedł jakiś człowiek i powiedział, że poszukują 
księdza, który by im pomógł przeprowadzić Niedzielę Miłosier-
dzia. Bo mają taką grupę, z którą co roku się zbierają i obchodzą 
Niedzielę Bożego Miłosierdzia - adorują, modlą się, odmawiają 
Koronkę, lecz w tym roku nie mają księdza, który by im odprawił 
Mszę świętą i wyspowiadał wszystkich. Wcześniej posługiwał 
pewien ksiądz, już leciwy, ale zmarł i nie mają kapłana, który po-
prowadziłby tę Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dowiedzieli się, 
że jest w okolicy ksiądz, Polak, więc postanowili mnie zaprosić. 
Pojechałem tam do nich oczywiście. Kościół był przygotowany 
i całe popołudnie spędziliśmy w świątyni. Oni adorowali Pana 
Jezusa, a ja spowiadałem. Było wiele osób do spowiedzi, co na 
Zachodzie jest rzadkością. Potem była Msza i błogosławieństwo. 
Można zatem powiedzieć, że te cuda Bożego miłosierdzia dzieją 
się. I to nie tylko u nas, w kraju, z którego pochodzi Siostra Fau-
styna, ale to orędzie Bożego miłosierdzia dociera do wszystkich 
zakątków świata i to w sposób niesamowity. Bo nawet tam, gdzie 
nie ma księży, to orędzie szerzy się bardzo szybko... 

Omówiliśmy już dwie formy kultu Bożego miłosierdzia - czyli 
obraz Bożego miłosierdzia i święto Bożego miłosierdzia... Trzecia 

forma kultu, którą znamy bardzo dobrze to Koronka do Bożego 
miłosierdzia. Tę Koronkę podyktował Jezus siostrze Faustynie w 
Wilnie w dniach od 13 do 14 września 1935 roku jako modlitwę 
na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego. Znamy ją dosko-
nale i nie muszę mówić, na czym ona polega, bo przecież odma-
wiamy ją bardzo często. Bardzo krótka modlitwa, która pokazuje 
wielki dar Bożego miłosierdzia dla tych wszystkich, którzy chcą 
się otworzyć na Boże miłosierdzie i dostąpić łaski. Wierni mogą 
oczekiwać spełnienia chrystusowych obietnic, które dotyczą 
szczególnie godziny śmierci, łaski nawrócenia i spokojnej śmier-
ci. Właśnie z odmawianiem Koronki Jezus też związał pewne 
obietnice. Dostąpią ich nie tylko osoby odmawiające tę Koronkę, 
ale także konające, przy których inni jej słowami modlić się będą. 
Kiedy przy konającym odmawiają tę Koronkę -powiedział Jezus 
- uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia 
duszę. 

Obietnica ogólna brzmi: -Przez odmawianie tej Koronki po-
doba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą, jeżeli to będzie 
zgodne z moją wolą. Wszystko bowiem, co jest niezgodne z wolą 
Bożą, nie jest dobre dla człowieka, zwłaszcza dla jego wiecznej 
szczęśliwości. A zatem, żeby dostąpić tych szczególnych łask, 
trzeba spełnić pewne warunki - czyli trzeba tę Koronkę odma-
wiać w duchu zaufania Panu Bogu - czyli z wiarą, nadzieją i mi-
łością, pokora oraz skruchą za grzechy. 

Cdn. 

W środę, 4 kwietnia b.r., Biblioteka Publiczna w Kalwarii 
zanotowała rekordową liczbę osób uczestniczących w spotkaniu 
promocyjnym – ponad 100 osób. A wszystko to za sprawą Albu-
mu Jubileuszowego „Kalwarii Zebrzydowskiej cztery stulecia”. 
Sentymentalna podróż w czasie, czyli Jubileuszu miasta ciąg 
dalszy…

Prezentacja albumu o Kalwarii Zebrzydowskiej
W środę, 4 kwietnia b.r.,  Biblioteka Publiczna w Kalwarii 

zanotowała rekordową liczbę osób uczestniczących w spotkaniu 
promocyjnym – ponad 100 osób. A wszystko to za sprawą Albu-
mu Jubileuszowego „Kalwarii Zebrzydowskiej cztery stulecia”.

Album przygotowany z inicjatywy Urzędu Miasta na 400-le-
cie lokacji Kalwarii jest pierwszą tego typu  publikacją o naszym 
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mieście, dotychczas autorzy interesowali się głównie Klasztorem 
i Dróżkami. Choć Sacrum i Profanum są u nas organicznie po-
wiązane i nie sposób mówić o Kalwarii bez Sanktuarium, tym 
razem skoncentrowano się na mieście i jego mieszkańcach.

Jubileusz 400-lecia Kalwarii ożywił zainteresowanie lokalną 
historią, pobudził do wspomnień i poszukiwań w rodzinnych 
albumach. Publikacja jest zaproszeniem do podróży sentymen-
talnej w czasie – od początków istnienia miasta, przez  okres 
Rzeczpospolitej szlacheckiej, zabór austriacki, dwudziestole-
cie międzywojenne i II wojnę światową, lata  PRL-u, po czasy 
współczesne… Znajdziecie w niej Państwo fotografie archiwalne 
i współczesne, stare pocztówki, mapy, panoramy, reprodukcje 
dzieł sztuki. Przy opracowaniu albumu wykorzystano zbiory 
Urzędu Miasta, Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury, Towa-

rzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Jednak  gros mate-
riałów dostarczyli sami mieszkańcy. 

Wszystkim Darczyńcom Zespół Redakcyjny składa serdecz-
ne podziękowania.

Album został zaprezentowany w czasie Gali Jubileuszowej  w 
czerwcu 2017 r. Nie  wszyscy mieszkańcy mogli jednak uczestni-
czyć w tej uroczystości. Drugie wydanie stało się więc okazją do 
spotkania z Burmistrzem Miasta p. Augustynem Ormantym, z 
inicjatywy którego ukazała się reedycja albumu oraz twórcami 
publikacji – grupą pasjonatów lokalnej historii.

W pracach nad Albumem udział wzięli: Małgorzata Dybek 
– Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Promocji 
Urzędu Miasta, Krystyna Duda – prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Bogusława Moskała – dyrektor Biblio-
teki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Łukasz Dziedzic 
– pracownik Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Zbigniew Kochan – prezes Stowarzyszenia 
„Niezależni Kalwaria”, Maciej Malec – pracownik Referatu 
Działalności Gospodarczej i Promocji

Pracami Kolegium Redakcyjnego kierował p. Stanisław Chy-
czyński.

Prezentację Albumu Jubileuszowego wzbogacono materiała-
mi multimedialnymi przygotowanymi przez Bibliotekę Publicz-
ną.

Miłym akcentem  na zakończenie spotkania był wiersz o 
Kalwarii autorstwa p. Jarosława Szczęsnego Binkowskiego, poety 
związanego z miastem

Bogusława Moskała
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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 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Klecza Dolna (1793), Klecza Górna (760), Radocka Góra (65) ODPUST: św. Wawrzyńca - II 
niedziela sierpnia

Księża Pallotyni
ADRES: skr. poczt. 65, 34-100 Wadowice (0-33) 872 20 50 kontakt@pallotyni-wadowice.org.pl * 
Porządek mszy świętych i nabożeństw: w niedzielę w godzinach: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00 
godzina 17:30 - nabożeństwo, w tygodniu w godzinach 6:30, 7:15, 18:00 w środę przed Mszą św. 
wieczorną: nabożeństwo do Matki Bożej Fa�mskiej w I sobotę miesiąca: godzina 9:00 - Msza św. dla 
członków Żywego Różańca Spowiedź Podczas Mszy św, w I piątek miesiąca: godzinę przed wieczorną 
Mszą św. REKTOR: Ks. Sylwester Fiećko

Przypomniał wiernym w 
czasie Wielkiego Postu ojciec 
rekolekcjonista. W poniższym 
fragmencie jego rozważania 
przyjrzymy się dwóm świętym 
– św. Józefowi oraz św. Rafałowi 
Kalinowskiemu. Ten pierwszy za-
wsze wierzył Bogu – nie miał ła-
twego życia, a jednak trwał przy 
Nim, drugi – miał w młodości 
różne problemy z religijnością, a 
jednak dziś jest dla nas Patronem 
i Orędownikiem. 

W czasie tego Wielkiego Postu, a 
także w czasie tych naszych rekolekcji 
mamy możliwość wpatrywania się w 
postać św. Józefa, przeżywając też uroczystość ku jego czci. My-
ślę, że to dobrze, bo św. Józef jest taką postacią, która zadziwia 
nas wszystkich. Mało się mówi o nim w Piśmie świętym. Na ogół 
św. Józefa określa się jako takiego człowieka milczącego, będące-
go nieco w cieniu, ale mówi się też, że był mężem sprawiedliwym. 

Jest też patronem wielu naszych spraw, na-
szej codzienności. Wielki Post to jest czas 
specyficzny, bo nam przede wszystkim 
pomóc w dobrym przeżyciu Świąt Wielka-
nocnych, wejściu w cierpienie Chrystusa. Z 
drugiej strony wiemy, że w naszym życiu 
pojawia się szereg problemów i nie ma chy-
ba człowieka, który byłby wolny od prze-
różnych utrapień, lęku; człowieka, który 
nie stawiałby sobie w życiu różnych pytań. 
Wieli Post i w ogóle nasze życie chrześcijan 
tu na ziemi musi iść w takim kierunku, 
abyśmy dbali o sprawy związane z naszą 
wiarą i w ogóle wiarą w Pana Boga. 

Wiara to też nie jest taka wartość, któ-
ra jest dana raz na zawsze, bo ona też jest 
często weryfikowana przez życie. Jeżeli 

doświadczamy różnych problemów i w tym jakby kluczu staramy 
się pytać Pana Boga o jakąś radę, pomoc, o Boże błogosławień-
stwo i człowiek tego oczekuje, a potem czasami wydaje się nam, 
że Pan Bóg milczy, no to wiara też albo z jednej strony słabnie 
albo powinna iść w jakimś rozwoju. Łatwo się wierzy w Pana 

Trzeba dbać o sprawy wiary 
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Boga, jeżeli w życiu wszystko dobrze się układa albo czasami 
jeżeli mamy wiele własnych zdolności, albo jeśli jesteśmy dobrze 
sytuowani materialnie, to często dla wiary w Pana Boga już bra-
kuje w naszym życiu miejsca... wiara kształtuje się najbardziej i 
przede wszystkim w obliczu różnych doświadczeń, szczególnie 
tych trudnych, które w życiu napotykamy. 

Przychodzi mi teraz na myśl takie doświadczenie z naszego w 
sanktuarium w Czernej, gdzie do tej pory przyjeżdża wielu piel-
grzymów. Pamiętam, jak kiedyś latem, w sobotę po południu było 
wiele ślubów. Już gdzieś około 13 świątynia była przygotowywa-
na do przeprowadzenia tych ceremonii. Wychodziłem akurat do 
księgarni, ale zauważyłem jeszcze jedną grupę pielgrzymkową, 
której pani przewodnik opowiadała o historii naszego klasztoru. 
Widząc, że przechodzę zagadnęła mnie, czy ja bym czegoś więcej 
nie powiedział do pielgrzymów - bankowców z Warszawy, którzy 
zatrzymali się tu, właściwie przez przypadek, na parę minut, w 
drodze do Zakopanego. Powiedziałem, że może być problem, po-
nieważ trwają przygotowania do ślubów. Weszliśmy zatem do ka-
plicy św. Rafała Kalinowskiego i zacząłem tym ludziom opowia-
dać o jego życiu. Nie tyle o jego świętości, co o problemach, które 
przeżywał w życiu - o kryzysie wiary, o tym, że nie spowiadał 
sie przez 10 lat, że trudno mu było uwierzyć w Pana Boga. Kiedy 
przekraczałem już czas tego oprowadzania, to pani przewodnik 
powiedziała, że dziękują, ale muszą jechać dalej, a tu nagle wstał 
jeden z organizatorów tej grupy i powiedział: -„A kto twierdzi, 
że musimy być o 16.00 w Zakopanem? Może wcale nie musimy? 
Może to jest jakaś łaska, że możemy na życie spojrzeć trochę in-

aczej...”. Pani przewodnik była trochę zmieszana, nie wiedziała, 
co powiedzieć, ale poproszono mnie, żebym opowiadał dalej. 
Finalnie okazało sie, że zamiast owych zaplanowanych piętnastu 
minut, zostali w Czernej na 3 godziny. Poszli na Drogę Krzyżową 
i zauroczyli się tym miejscem. Zaczęli rozmawiać i okazało się, że 
też mają mnóstwo problemów i tak naprawdę pieniądze, których 
mieli bardzo dużo z racji wykonywanych zawodów i pełnionych 
funkcji, wcale nie załatwiały im sprawy... Prosili o modlitwę, o 
Mszę... Niektórzy z nich w tej luźnej rozmowie zaczęli się zwie-
rzać i wychodziły na jaw naprawdę poważne problemy... Ale po-
ciągnęło ich właśnie to doświadczenie Rafała Kalinowskiego, to 
że miał ogromny problem z wiarą i korzystaniem z sakramentów 
jako młody człowiek...

Tak samo, jeżeli dzisiaj patrzymy na św. Józefa, to czasami 
nam się wydaje, że skoro my odkrywamy Pana Boga w życiu i 
chcemy prowadzić z nim jakieś relacje, to automatycznie nasze 
życie powinno się dobrze układać - bez problemów, kolorowo 
i bezboleśnie. Tymczasem życie św. Józefa pokazuje, że nie 
jest wcale tak do końca... My może nie mamy takiego akurat 
doświadczenia, że Pan Bóg interweniuje w nie bezpośrednio i 
zmienia wszystkie nasze plany, stawiając wobec okoliczności, w 
obliczu których jesteśmy bezsilni, ale tak się stało w przypadku 
św. Józefa. Zupełnie nie wiedział, co się stało z poczęciem Chry-
stusa, dlaczego Maryja była brzemienna i to wszystko naraziło go 
na podjęcie bardzo trudnych decyzji. I Józef nie miał pojęcia, co 
robić. Tymczasem Pan Bóg go powołuje, wybiera spośród wielu 
ludzi na ziemi i stawia przed nim ciężkie wymagania... 

Cdn.

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

Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą 
Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powoła-
nia kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży, przedstawia się jako 
Dobry Pasterz, który troszczył się o swoją owczarnię. Posiada On 
władzę od Ojca, z którym stanowi jedność. Jezus odrzuca posłan-
nictwo polityczne i ogłasza królestwo Bożego oparte o przykaza-
nie miłości, którego granicę stanowi wiara w Niego. Natomiast 
do swojego królestwa zaprasza każdego, kto pragnie wypełniać 
wolę Ojca wyrażoną w ewangelicznej nauce.

Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi wyświę-
ceni kapłani. Istnieje kapłaństwo powszechne, w którym otrzy-
mują udział wszyscy ochrzczeni, i kapłaństwo urzędowe, zwane 
też służebnym, które jest przekazywane przez sakrament świę-
ceń. Kapłaństwo powszechne uzdalnia i zobowiązuje wiernych 
do udziału w kulcie Bożym. Kapłaństwo urzędowe udziela nato-
miast świętej władzy, mocą której kapłani służą ludowi Bożemu 
przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. 
Kapłaństwo zostało ustanowione dla ludzi, którzy potrzebują 
zbawienia.

Księża znajdują się między ziemią a niebem. Jedni są młodzi, 

Jak Dobry Pasterz
ks. Leszek Smoliński

szczupli, wysokiego wzrostu, inni zaś starzy, grubi i tak niscy, że 
na ambonie wspinają się na palce, żeby było ich dobrze widać. Jed-
nak wszyscy księża przybliżają do Chrystusa, karmiąc słowem i 
łaską Bożą. Jako dziewięćdziesięciolatek ks. Jan Twardowski stale 
powtarzał: „Jestem szczęśliwym księdzem”. Kochał kapłaństwo, 
kochał Kościół, któremu służył tak wiernie, jak potrafił. Przede 
wszystkim jednak kochał Jezusa. Sam stwierdził w „Autobio-
grafii”: „Zakochałem się w Jezusie i nie spotkałem nikogo pięk-
niejszego niż On”. Sens życia stanowiła dla niego Eucharystia i 
modlitwa. Mówił: „Kapłaństwo jest łaską, trzeba zaufać tej łasce. 
Trzeba ufać Temu, który prowadzi. Dla mnie kapłaństwo to jakaś 
niezwykła fascynacja osobą Pana Jezusa”.

 Bóg sam wybiera człowieka, a „odpowiedzieć na po-
wołanie znaczy pozwolić wprowadzić się na drogę wiodącą do 
Chrystusa” – zauważa papież Franciszek. Kapłaństwo nie opiera 
się na naturalnych zaletach lub osobistych osiągnięciach którego-
kolwiek z powołanych. To przede wszystkim życie eucharystycz-
ne. Pismo Święte mówi otwarcie o ociężałości Dwunastu, o ich 
chwiejności i niewierności. Ich powołanie pochodziło wyłącznie 
z wolnego wyboru Jezusa. Jako reprezentanci Jezusa kapłani 
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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

Uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej w Lanckoronie wraz 
z Panią Wicedyrektor Józefą Bucką uczestniczyli w zajęciach pt. 
„Biało – Czerwoni”. Zajęcie poprowadzone były przez uczestni-
ków 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie, 
którzy przeprowadzili je pod kierunkiem Pani Kierownik Inter-
natu Kamili Łopaty w ramach realizacji konkursu „Aktywność 
– dobry wybór”.  

W nawiązaniu do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości uczestnicy Ośrodka zorganizowali zajęcia patriotycz-
ne, których celem było dostarczenie informacji na temat hymnu 
i barw narodowych. Uczniowie przemieszczając się po ośrodku 

ZAJĘCIA PATRIOTYCZNE DLA DZIECI 
W OŚRODKU OHP W LANCKORONIE

rozwiązywali kolejne zadania. Z pomocą uczestników poradzili 
sobie doskonale z krzyżówką i testem. Każdy z nich wykonał też 
narodową kokardę oraz otrzymał ulotkę z informacjami utrwa-
lającymi treści patriotyczne zawarte na zajęciach.  

Na zakończenie uczestnicy zaprosili gości na słodki poczę-
stunek, który przygotowali na zajęciach praktycznej nauki zawo-
du. Poprzez dobrą zabawę uczestnicy chcieli przekonać swoich 
kolegów, że hymn i biało-czerwone barwy oznaczają dumę i 
wolność.

www.lanckorona.pl

wciąż od nowa, sprawując Eucha-
rystię, uobecniają Jego zbawcze 
wydanie się na śmierć. I w ten spo-
sób wypełniają testament Mistrza: 
„To czyńcie na moją pamiątkę”.

Zakończeniem refleksji doty-
czącej kapłaństwa niech będą sło-
wa modlitwy za kapłanów: Panie i 
Boże nasz, ześlij Twojemu ludowi 
świętych kapłanów, którzy będą 
pachnieć owcami. Niech będą 
podporą w trudnościach, braćmi 
w potrzebach, aby Ciebie słowem, 
czynem, miłością wprowadzali w 
serca ludzkie i trudy codziennego 
życia. Niech stają się odbiciem 
Twego Świętego Oblicza, niech 
pozostaną wierni Tobie, Twojemu 
Kościołowi i swojemu powołaniu, 
aż do ostatniej chwili swego życia.

Ks. Wojciechowi, wikariuszowi 
z Krzeszowa, z okazji imienin 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej 

pomyślności, radosnego pełnie-
nia służby kapłańskiej i obfite-
go błogosławieństwa Bożego. 
Niech Księdza wspiera i otacza 
opieką Matka Najświętsza oraz 
Patron św. Wojciech. Szczęść 

Boże!
Parafianie oraz redakcja i czytel-

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

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 

 

12 kwietnia w Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej 
odbyły się przesłuchania uczestników festiwalu w czterech kate-
goriach wiekowych, którzy wykonywali piosenki polskojęzyczne. 
W wokalnych zmaganiach wzięli również udział przedstawiciele 
naszej szkoły przygotowani  do nich przez mgr Annę Woźniak. 
Po raz kolejny pokazali się oni z jak najlepszej strony i dali nam 

Festiwal Piosenki Polskiej 
powody do dumy.

W kategorii uczniów  klas IV-VI I miejsce zdobyła Nadia 
Wójtowicz (kl.VI a SP) a w kategorii gimnazjum i uczniowie klas 
VII jury przyznało I miejsce Karolinie Surówce (kl.III gimna-
zjum ) a II miejsce Emilii Surówce (kl.VII SP)

Gratulujemy nagrodzonym i opiekunce!
www.szkolalencze.pl

Jak informuje ks. Andrzej Scąber z Referatu Spraw Kano-
nizacyjnych w Kurii Arcybiskupiej w Krakowie, Ojciec Święty 
Franciszek ogłosił niedawno heroiczność cnót o. Bernarda Łu-
bieńskiego. Ten Sługa Boży, redemptorysta, dotknięty częścio-

Nazywano go “kulawym misjonarzem” – o. Bernard Łubieński

wym paraliżem w czterdziestym roku życia, do śmierci, a dożył 
87 lat, był niepełnosprawnym. Nie zmniejszyło to jednak jego 
zaangażowania duszpasterskiego, skąd nazywany był „kulawym 
misjonarzem”. Co więcej, właśnie w mężnym dźwiganiu krzyża 
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kalectwa, którego Bóg zażądał od niego, 
trzeba widzieć główne źródło szczegól-
nej owocności jego posługi apostolskiej. 

Bernard Łubieński herbu Pomian, 
syn Tomasza Łubieńskiego i Adelajdy 
Łempickiej przyszedł na świat w 1846 
r. w Guzowie, wcielonym wówczas do 
Prus. Już w dzieciństwie musiał podró-
żować najpierw do Sankt Petersburga, 
a następnie do Anglii, gdzie w 1864 r. 
wstąpił do postulatu redemptorystów 
w Clapham k. Londynu. Rozpoczęte w 
Anglii studia filozoficzno-teologiczne 
kontynuował w Witten (Holandia), a 
święcenia kapłańskie przyjął w Akwi-
zgranie (Niemcy) w 1870 r.  Początkowo 
pracował w Anglii, odbył kurs misyjny 
w Szkocji, przebywał krótko w Irlandii. 
Ulubioną jego posługą było – w myśl 
charyzmatu zgromadzenia – głoszenie 
rekolekcji i misji ludowych. W 1879 r. o. 
Bernard podróżował do Polski. Nawiązał kontakt z redemptory-
stami z Austrii i w porozumieniu z generałem zakonu w 1881 r. 
zakupiono podominikański klasztor w Mościskach (na trasie z 
Przemyśla do Lwowa, dziś na Ukrainie), który stał się kolebką 
redemptorystów na ziemiach polskich. O. Bernard przybył do 
niego w 1883 r., nawiedzając wcześniej Rzym, gdzie na audiencji 
przyjął go Leon XIII.    

W styczniu 1885 r., głosząc w Mościskach misje, o. Bernard 
zapadł na grypę z powikłaniami. Otrzymał ostatnie namaszcze-
nie i pożegnał się ze współbraćmi, przygotowując się do śmierci. 
Dzięki modlitwie wiernych i wspólnoty zakonnej przezwyciężył 
kryzys i zaczął powracać do zdrowia. Po sześciu tygodniach 
leżenia, gdy lekarz pozwolił mu przyzwyczajać się powoli do 
chodzenia, przy którejś z prób powstania z łóżka stracił nagle 
siły z powodu ataku paraliżu. Nie mógł poruszyć ani ręką ani 
nogą. Leczony najpierw w Mościskach, a potem w kurorcie 
Baden w Austrii, wrócił jako tako do zdrowia, ale nie odzyskał 
pełni władzy w nodze: poważni utykał i musiał posługiwać się 

laską. Ułomność ta nie przekreśliła jego zapa-
łu apostolskiego, nie była przyczyną żadnego 
załamania, zgorzkniałości czy wycofania się 
z pracy. Nie chciał być bezczynnym rencistą, 
ale pozostawał nadal rekolekcjonistą i misjo-
narzem, wprawdzie „kulawym”, ale misjo-
narzem. Z powodu kalectwa, kilkakrotnie 
podczas niektórych serii rekolekcji przewrócił 
się, ale te drobne potłuczenia nie przekreślały 
jego zapału kaznodziejskiego. Stukając laską 
inwalidzką kuśtykał przez kościół idąc do 
konfesjonału. Często wsparty na ramieniu 
kościelnego wspinał się po schodach na am-
bonę. A gdy trafiła się wolna chwila, brał do 
ręki pióro, przelewając na papier swoje prze-
myślenia, prowadząc kronikę, pisząc biogramy 
świętych. I czynił to z wielką pogodą ducha, z 
uśmiechem na ustach, kpiąc podczas rekreacji 
ze współbraćmi ze swoich chorób. Gdy zaczęła 
mu dokuczać przepuklina, powiedział: „No 
cóż, powoli rozpadam się na kawałki. Ale to 

nic! Byleby dusza była cała”. Zaczął nawet chwalić swoje kalec-
two i przywoływać słowa św. Pawła: „ilekroć niedomagam, tyle-
kroć jestem mocny!” (2 Kor 12,10). Do swojej zaś siostry Amaty, 
mniszki wizytki, pisząc, że nie poddaje się chorobom, stwierdzał: 
„Nic gorszego, jak być skazanym na próżniactwo i bezczynność, 
widzieć się niedołęgą i niezdarą!”. Siłę czerpał od samego Chry-
stusa, z którym utożsamiał się w cierpieniu. W jego duchowych 
zapiskach znajdujemy m.in. następujące zdanie: „Chwała za 
wszystko Bogu. Tak Bóg chce, wobec tego i ja tak chcę!”. A w jego 
wspomnieniach czytamy: „Taką widać była wola Boża, żebym 
miał nogi spętane, i żeby mnie one nie poniosły do piekła. Chwa-
ła więc i dziękczynienie niech będą Bogu za to moje kalectwo, 
które mi zapewniło wytrwanie w Zgromadzeniu, a przez to – jak 
ufam – kiedyś i koronę w niebie”. 

O. Bernard Łubieński zmarł w opinii w Warszawie 10 wrze-
śnia 1933 r. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 czerwca 
1982 r. Do jego wyniesienia na ołtarze brakuje tylko cudu, o któ-
ry chciejmy prosić w naszej modlitwie.

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

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

Czy znamy prawdę o sobie? Jak się przedstawiamy 
innym? Co sobą prezentujemy? Czy najważniejsze jest 
stanowisko bądź majątek? Łatwiej coś zdziałać, wy-
tworzyć niż być kimś. Być człowiekiem sumienia,  być 
dzieckiem Bożym. Nad człowieczeństwem pochylał się 
w czasie pierwszej nauki rekolekcyjnej ks. Sylwester 
Fiećko. Poniżej kontynuacja rozważania. 

Kim jest człowiek? 
Kiedyś często można było usłyszeć: -„Pan nie wie, kim ja 

jestem... Z kim ma pan do czynienia...”. A czy ty sam wiesz, kim 
jesteś? Człowiek, zapytany kim jest, odpowiada, że dyrektorem, 
inspektorem, biznesmenem. wymieniamy swoje funkcje, utożsa-
miamy się ze swoim stanowiskiem, zawodem, pracą. Czasem to 
wszystko zostało tylko człowiekowi dodane. To jeszcze nie jest 
człowiek... Kochani, różni są przecież kierownicy, inspektorzy i 
dyrektorzy. Bo różni są ludzie. Jednak nie funkcje czy stanowiska 



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

22 i 29 kwietnia 201838 

decydują o człowieku, ale jego osobowość. Nawet nie to, 
co on takiego może zdziałać, bo trudniej jest być kimś niż 
coś zdziałać. W Ameryce corocznie wybiera się człowieka 
roku. W 1984 „Człowiekiem roku” opinia publiczna wy-
brała martwego robota. Owszem, robot może dużo zdzia-
łać, ale jest to przecież maszyna, wytwór rąk ludzkich... 
Źle jest z człowiekiem, skoro za najdoskonalszego człowie-
ka uznano maszynę... A bywa jeszcze gorzej - gdy człowiek 
utożsamia się z tym, co ma, co posiada. Kiedyś w  gazecie 
belgijskiej ukazało się ogłoszenie: „Rolnik, lat 30, pragnie 
poznać panią posiadającą traktor. Bardzo proszę załączyć 
zdjęcie... traktora”. A ileż razy w naszej prasie ukazują się 
tego typu ogłoszenia matrymonialne? - „Mężczyzna lat 
30, willa, samochód, pragnie poznać panią...”. „Pani, lat 
45, niezależna finansowo, dobrze prosperujące przedsię-
biorstwo, pragnie poznać pana...”.  Czyli kim byłaby ta 
pani bez swego przedsiębiorstwa, a kim ten pan bez willi 
i samochodu? Liczą się tylko posiadane dobra materialne. 
A człowiek? Staje się tylko załącznikiem do tych rzeczy, do 
tego, co ma...

Kochani, rekolekcje, które dzisiaj rozpoczynamy, są po 
to, abyśmy tutaj poszukali i znaleźli człowieka - w naszej 
parafii, w naszych rodzinach, w nas samych, aby stworzyć, 
otworzyć drzwi do naszego wnętrza, do własnego wnętrza 
i odpowiedzieć, stwierdzić, czy ten człowiek, który się w nas znaj-
duje to człowiek czy nie człowiek. I ile ten człowiek jest wart? Ten 
człowiek, który jest w nas? Bo możesz się nawet ani nie spostrzec, 
a staniesz się tylko załącznikiem do maszyny, do biurka, do te-
lewizora, do gazety, gitary, samochodu... Żeby też dobrze sobie 
uświadomić, że ważniejsze od tego, aby mięć, jest to aby być - aby 
być prawdziwym człowiekiem.  

Kochani, często lubimy narzekać na nasze otoczenie, na 
współczesny świat, co to za ludzie, co to za naród, co to za czło-
wiek... Rekolekcje są po to, abyś sobie odpowiedział na pytanie, 
co z ciebie jest za człowiek. Czy ten człowiek budzi w twoich 
oczach szacunek i zaufanie? Swego czasu usiłowano wyproduko-
wać z próbówki człowieka gorszego gatunku - jakieś skrzyżowa-
nie człowieka  z szympansem 
- na potrzeby brudniejszych 
robót... Jest faktem, że pogar-
da człowieka dla człowieka 
za naszych dni sięga szczytu. 
Czy zresztą kiedykolwiek 
w oczach ludzkich człowie-
czeństwo cieszyło się w od-
czuciu powszechnym jakimś 
szczególniejszym uznaniem? 

Zbyt często przypomina 
się nam żałosne westchnie-
nie siedemnastowiecznego 
polskiego kronikarza: -
„Ludzi tu u nas dużo, tyl-
ko o człowieka trudno...”. 
Podobnie mówił Edward 
Stachura: -„Coraz więcej 
wkoło ludzi. (...) O człowieka 
coraz trudniej (...)”. Kocha-
ni, naszą ambicją musi się 
stać urzeczywistnienie w 
sobie pełni człowieczeństwa. 
Zbliżenie sie do tego ideału, 

który przedstawia nam św. Paweł w słowach: -„Trzeba przyoblec 
człowieka nowego, stworzonego według Boga, sprawiedliwości i 
prawdziwej świętości. 

Jasna rzecz, nikt nie stanie się od razu takim człowiekiem. 
Przez całe życie musimy do tego dorastać. Z dnia na dzień mamy 
być bardziej człowiekiem. A rekolekcje mają nam w tym poma-
gać. Bo ktoś zapyta: -„Czy w tym celu potrzebne są aż rekolekcje? 
Czy nie można urzeczywistnić bez nich?”. Owszem, można, ale 
nie tak łatwo. w tym miejscu przypomnijmy sobie słowa św. Jana 
Pawła II, który w Warszawie powiedział: -„Bez Chrystusa czło-
wiek nie może zrozumieć nawet samego siebie. Bo tylko On jeden 
wie, co jest człowiekiem...”. I On na rekolekcjach chce nam o tym 
powiedzieć, przypomnieć, uświadomić. Chce nam przypomnieć 

prawdę o naszym przeznaczeniu, o sensie na-
szego życia. Chce nas swoją łaską sakramental-
ną umocnić. W tym dopiero świetle - w świetle 
Słowa Bożego i Bożej łaski można zrozumieć 
samego siebie i skutecznie przeobrażać samego 
siebie. A Słowo Boże i łaska Boża  w dniach re-
kolekcji oddziałują na nas z wyjątkowa siłą. Po-
wiedzcie to tym, którzy nie chcą do tej świątyni 
przyjść, którzy zapomnieli o Bogu...

Cdn.       

Czcigodnemu ks. Proboszczowi Józefo-
wi z okazji imienin życzymy długich lat 
życia w dobrym zdrowiu i radości, bło-
gosławieństwa Bożego na kapłańskiej 
drodze prowadzenia wiernych do Boga, 
optymizmu i nadziei oraz wszelkich po-
trzebnych łask za wstawiennictwem św. 
Józefa Rzemieślnika, który jest księdza 

patronem. Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie oraz czytelnicy i 

redakcja „Carolusa” 
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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

W czerwcu ubiegłego roku wbito pierwszą łopatę pod budowę 
nowej, wymarzonej sali gimnastycznej, teraz już widać koniec 
prac.

Do zakończenia zostało jeszcze położenie podłogi na sali, a 
na zewnątrz wykonanie tynku. Pogoda dopisuje więc r boty prze-
biegają sprawnie. Termin zakończenia w czerwcu. 

Uczniowie już nie mogą doczekać się lekcji wychowania fi -
zycznego w nowym obiekcie.  Po zamknięciu szkoły z sali będą 
mogli korzystać mieszkańcy gminy. 

Na inwestycję udało się pozyskać fundusze z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju szkolnej infra-
struktury sportowej – edycja 2017”.

Dobiega koniec remont sali
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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

W poniższym rozważaniu ks. Marek Śleziak mówi 
o potrzebie troski o swój rozwój, zwłaszcza rozwój 
duchowy, ostrzegając, by spraw wiary nie odkładać 
na później. Podpowiada jak budować naszą relację z 
Panem Bogiem i bliźnimi. Oto jego słowa. 

Siostry i bracia, myślę, że zawsze czas rekolekcji jest czasem 
łaski dla nas wszystkich, ale sądzę, że w ogóle okres Wielkiego 
Postu jest takim okresem, w którym możemy rzeczywiście wnik-
nąć trochę głębiej w nasze życie, próbując odkrywać sens naszej 
chrześcijańskiej wiary, sens obecności Pana Boga w naszym 
życiu, naszej relacji z Nim, popatrzyć jak to życie też wygląda w 
kwestiach naszych relacji i do Boga, i do świata też, szczególnie 
też w tej najbliższej wspólnocie czyli w rodzinie. Nigdy nie jest 
tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Człowiek zawsze będzie 
dążył do tego, żeby coś udoskonalać w swoim życiu, także w 
kwestiach naszej wiary, o której czasami zapominamy. Łatwiej 
nam jest poruszać się w obrębie życia związanego ze sprawa-
mi doczesnymi, bo na to mamy czasem większy wpływ niż na 

Troska o wiarę 
rzeczy, które w jakiejś mierze są dla nas tajemnicą. Ale zupełnie 
inną kwestią jest przecież znalezienie czasu na modlitwę, zna-
lezienie czasu na tworzenie relacji z Panem Bogiem. W naszym 
doświadczeniu - takim ludzkim - często te sprawy związane z 
naszą wiarą odkładamy na później. Łudzimy się, że przyjdzie na 
to czas później, kiedy będziemy na emeryturze, bo teraz musimy 
zarabiać pieniądze, robić karierę, kształcić się, podejmować nowe 
wyzwania. I to wszystko jest potrzebne, bo człowiek powinien 
stale się rozwijać, szczególnie jeżeli jest się jeszcze młodym...

Życie stawia przed nami wiele wymagań. Związane jest to 
na pewno z zawodami, które wykonujemy. Ja jestem księdzem 
i początkowo wydawałoby mi się, że kiedy otrzymam świecenia 
kapłańskie, tym samym ukończę jakiś etap w swoim życiu i coś 
się tym samym dla mnie skończy. Tymczasem zauważyłem, że 
wtedy dopiero się na poważnie zaczęło. Jeżeli człowiek stale się 
nie rozwija, ale zamyka się w sobie i wydaje mu się, że wszystko 
już wie, to potem przychodzą na niego takie doświadczenia, z 
którymi, po ludzku rzecz biorąc, często sobie nie radzi. Dlatego 
sam powinienem się otwierać na ludzi, na nowe spojrzenia zwią-



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

22 i 29 kwietnia 201840 

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

 4122 i 29 kwietnia 2018

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

zane z życiem, z etyką, z moralnością, z naszymi ludzkimi do-
świadczeniami, z chorobami, z pytaniami stawianymi wobec Ko-
ścioła i wobec Pana Boga. Wtedy dopiero mogę odkryć, że to, co 
zdobyłem jest ciągle niewystarczające... Oczywiście, czasami jest 
to taki aparat, którym mogę się posługiwać i daje mi pewność, ale 
przychodzą momenty, gdy trzeba albo iść do kaplicy, uklęknąć i 
prosić Pana Boga o światło, prosić Ducha Świętego o asystencję, 
albo trzeba podejmować samodzielne wysiłki, szukając rozwią-
zania np. w bibliotece. Nikt z nas nie jest alfą i omegą. Nie mamy 
patentu na mądrość, na wiedzę, na rozum, na inteligencję. Nikt z 
nas nie wie wszystkiego. Żyjemy we wspólnocie ludzkiej, gdzie są 
specjaliści w określonych dziedzinach, którzy mają coś do powie-
dzenia na określone tematy. I człowiek ciągle musi szukać, ciągle 
musi sie otwierać. I tak samo jest z wiarą. Wiara to nie jest coś 
takiego, że zostało nam dane - mnie i tobie i nic z tym nie trzeba 
robić. Jeżeli nie podejmujesz wysiłku w kierunku umacniania 
swych relacji z Panem Bogiem, to ta wiara słabnie. 

My właśnie czasami myślimy, że mamy na te sprawy jeszcze 

czas, ale z własnego doświadczenia wiem, że życie szybko biegnie. 
Im człowiek jest starszy, tym mu trudniej, tym życie szybciej bie-
gnie. I to nie jest tylko moje doświadczenie, ale słyszałem o tym 
od wielu, wielu ludzi. Dlatego, jeżeli potem nie mamy pewnych 
fundamentów wiary, to żyjemy nie wiadomo po co (a nie mówię 
tutaj o sprawach doczesnych), bo nie mamy tego przekonania, że 
jest Bóg, który nas kocha, który nas odkupił, którego można po-
znać w świecie przez Niego stworzonym - także poprzez rozum, 
poprzez dzieła, które Bóg stworzył. A przecież to wiara jest tym 
„motorem”, który nas do Boga prowadzi. To wiara podpowiada 
nam, że życie na tym świecie zmienia się, ale się nie kończy, że ist-
nieje życie wieczne. Tym bardziej więc czas Wielkiego Postu jest 
czasem, który powinien nas otwierać na te doświadczenia... Bo 
zbliżamy się do przeżywania triduum paschalnego, zbliżamy się 
do przeżywania fundamentalnej sprawy naszej chrześcijańskiej 
wiary czyli wiary w nasze chrześcijańskie Zmartwychwstanie. 
Jeżeli to nam będzie umykać, to ta wiara stanie się pusta...

Cdn.           

Trwa Okres Wielkanocny, który rozpoczął się w Wielką Niedzielę – Niedzielę 
Zmartwychwstania Chrystusa. Minęła już oktawa uroczystości Zmartwychwstania 
i Niedziela Miłosierdzia Bożego. Przed nami Niedziela Dobrego Pasterza – 22 kwiet-
nia, 10 maja - Wniebowstąpienie Pańskie, a 20 maja uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. 23 kwietnia przypada uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski; 25 kwiet-
nia – święto św. Marka, Ewangelisty; 29 kwietnia – święto św. Katarzyny Sieneńskiej, 

Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł 
autentyczne znaczenie istnienia, aby człowiek żył 
pełnią własnego życia: aby Człowiek żył z Boga 
i w Bogu

Jan Paweł II
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patronki Europy; 3 maja – uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, głównej Patronki Polski; 4 maja – wspomnie-
nie św. Floriana, patrona strażaków; 6 maja – święto świętych 
Apostołów Filipa i Jakuba; 8 maja – uroczystość św. Stanisława, 
patrona Polski; 14 maja – święto św. Macieja, Apostoła; 6 maja 
– święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski; 31 maja – święto 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 50 dni po Wielkanocy 
przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Okres Wielkanocny jest w Kościele okresem szczególnym 
gdyż obowiązuje w nim od 1215 roku przepis prawa kanonicz-
nego, ustanowiony przez Sobór Laterański IV, wprowadzający 
obowiązek przyjęcia Komunii św. w okresie Wielkanocnym. 
Zewnętrznymi, szczególnymi znakami tego okresu są: białe 
szaty liturgiczne ( tylko w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
– czerwone), krzyż z czerwoną stułą, figura Jezusa Zmartwych-
wstałego, paschał, motyw baranka wielkanocnego i kwiaty.

Wielkanoc jako najradośniejsze święto dla każdego z nas wie-
rzących, bo Jezus Zmartwychwstał dla zbawienia świata, jest też 
mocno zaznaczona w kalendarzu wsi polskiej. Dlatego tak ważną 
i piękną, stała się tradycja organizowania konkursów palm i po-
traw wielkanocnych. Od czternastu lat w Gminie Budzów odby-
wa się Powiatowy Konkurs Palm i Potraw Wielkanocnych. Panie 
z Koła Gospodyń z Palczy co roku zajmują zaszczytne, nagradza-
ne miejsca zarówno w kategorii palm jak i w kategorii potraw. W 
tym roku otrzymały I miejsce w kategorii palm i II w kategorii 
potraw wielkanocnych.

Zgodnie z XVIII – wieczną tradycją, zanim zasiedliśmy do 
śniadania wielkanocnego, wcześnie rano ( na 6.30) udaliśmy się 
do kościoła na Rezurekcję. Mimo wczesnej pory i chłodu, przy-
szło bardzo dużo ludzi. Były dzieci, młodzież, panie z KGW i 
panowie z OSP z nową figurą św. Floriana. 

Niech Zmartwychwstały Jezus ukazuje wam sens życia, daje 
nadzieję i odwagę. Niech darzy zdrowiem, wszelkimi łaskami i 
miłością – powiedział wtedy ks. Proboszcz. 

„Chrystus zmartwychwstał. Nie odrzucajcie Go wy, którzy 
budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie Go wy, którzy w jaki-
kolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzi-
siejszy i jutrzejszy. Którzy budujecie świat kultury i cywilizacji; 
świat ekonomii i polityki; świat nauki i informacji. Którzy budu-
jecie świat pokoju... lub wojny? Którzy budujecie świat ładu... lub 
terroru? Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem węgiel-
nym!” powiedział św. Jan Paweł II.
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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

Tradycyjnie, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego mieszkańcy 
Draboża oraz goście zgromadzili się przy kaplicy Miłosierdzia 
Bożego, aby uczestniczyć we Mszy św sprawowanej przez ks. 
proboszcza Marka Holotę o godz.14.00

www.paszkowka.eu

Msza św. na Drabożu w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego
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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

Ciekawa to postać biblijna. Był dostojnikiem ży-
dowskim, faryzeuszem. W Ewangelii Jana wspominany 
jest trzykrotnie. To On spotkał się nocą z Chrystusem 
i to On pochował Go, po zdjęciu z krzyża. W poniż-
szym fragmencie nauki rekolekcyjnej ks. Przemysław 
Bialik głębiej analizuje tę postać, zaznaczając w czym 
możemy ją naśladować. 

Św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu mówi: - „Jesteśmy 
bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla do-
brych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”. 
Stwórca doskonale zaplanował nasze życie. Nawet w tych naj-
drobniejszych szczegółach i pragnie, abyśmy codziennie pełnili 
te uczynki, które On zamierzył. Ale może się to dokonać tylko 
za naszą zgodą i za działalnością Ducha Świętego. Zatem bardzo 
ważne w tym jest codzienne słuchanie Ducha Świętego. Budzę się 
rano i zaczynam słuchać, czy to otwieram Pismo święte i słyszę, 
co do mnie mówi Bóg. Wtedy może zaowocować działanie Ducha 
Świętego w naszym życiu. 

O Nikodemie w Ewangelii św. Jana mamy trzy wzmianki. 
Pierwsza, to właśnie ta nocna rozmowa z Jezusem, w której Ni-

Nikodem
kodem zadaje pytania i rozmawia o tym wszystkim, co go intere-
suje. Nikodem potrafi  dostrzec w Chrystusie posłannika Bożego 
i przez to musiało dojść do konfrontacji między nim a innymi 
faryzeuszami. Kiedy oni bardzo nastawali na Jezusa, wtedy Ni-
kodem publicznie wobec wszystkich potrafi ł powiedzieć: -„Czy 
Prawo nasze potępia człowieka zanim go wpierw nie przesłucha i 
nie zbada, co on czyni?”. To jest drugie wystąpienie, druga dzia-
łalność Nikodema w Piśmie świętym. Trzeba się spotkać z Chry-
stusem - jak Nikodem uczynił to nocą - a następnie to spotkanie 
będzie owocowało. Trzeba przede wszystkim codziennie w swo-
jej szarej codzienności móc bronić Chrystusa, aby się do Niego 
przyznawać. To właśnie ukazuje też trzecia scena z Nikodemem. 
Kiedy Jezus został zdjęty z krzyża, Nikodem przychodzi i przy-
nosi wonności, żeby namaścić ciało i złożyć w grobie. Wszyscy 
wtedy od Jezusa się odwrócili, wszyscy spod krzyża pouciekali, 
a Nikodem nie cofnął się, nie uląkł i ofi cjalnie przyznał sie do 
Chrystusa. I to jest obraz odwagi w naszym życiu. 

Jego serce wtedy już całkowicie było oddane chrystusowi. 
Już go nic nie obchodziło, co uczyniono z nim, a przecież mogli 
to samo zrobić z nim, co zrobili z Jezusem. Przyniósł wonności, 
którymi namaszczono ukrzyżowanego, ale z pewnością tą naj-
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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

milszą wonnością dla Chrystusa był sam Nikodem przez to, co 
dla Niego uczynił - że potrafi ł Go przyjąć. Dzisiejsza Ewangelia 
ukazuje nam jedną z wielu ran Jezusa. Był dotkliwie raniony 
przez cały czas swojego ziemskiego życia, bo nie tylko na drodze 
krzyżowej. 

Usłyszeliśmy w Ewangelii: -Światło przyszło na świat, lecz 
ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło. Bo złe były 
ich uczynki. Chodzi o to, abyśmy dojrzewali do zmiany życia i w 
ten sposób nie czynili już więcej krzywdy Jezusowi. Abyśmy nie 
zadawali Mu na nowo ran przez to, że bardziej w swoim życiu 
miłujemy ciemność - to znaczy grzech - niż światło, którym jest 
droga prowadzona przez Jezusa Chrystusa. To jest proces, który 
w naszym życiu będzie trwał długo - całe życie. Dlatego trzeba z 
głębi serca zawołać: -Panie Jezu, mam już dość życia w ciemności 
i grzechu. Daj mi, błagam, abyś mnie przemienił! -Bo jak słysze-
liśmy w dzisiejszym psalmie: -Jak możemy śpiewać pieśń Pańską 
w obcej krainie? - Co to za pieśń? To jest pieśń na cześć naszego 
Pana, którego każdy z nas powinien głosić całym swoim życiem 
od rana do wieczora. Ale jeżeli przebywamy w obcej krainie 

ciemności i grzechu, gdzie nie ma Jezusa, to jak możemy śpiewać 
tę pieśń? 

I dlatego św. Paweł w Liście do Efezjan pisze: -A Bóg, będąc 
bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, jaką nas umi-
łował - i to nas, umarłych na skutek naszych występków - razem 
z Chrystusem przywróci do życia. Łaską jesteście zbawieni. Ra-
zem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w 
Chrystusie Jezusie. Syn Boży zjednoczył naszą ludzką naturę. Na 
nowo chce przywrócić ją do życia. chce sprawić, abyśmy na nowo 
w swoim życiu tak potrafi li patrzeć na Jezusa Chrystusa. 

Prośmy w czasie tej Eucharystii, aby tak było - żebyśmy na-
prawdę każdego dnia zbliżali się do Jezusa Chrystusa; byśmy po-
trafi li być Mu wdzięczni za każdą chwilę, za to, co przynosi nam 
w każdej godzinie naszego życia. Byśmy docenili Jego wędrówkę 
na męce krzyżowej i byśmy za sobą pozostawili te wszystkie miej-
sca ciemności, te wszystkie miejsca z grzechem związane, byśmy 
w sakramencie spowiedzi umieli się przyznać i po raz kolejny w 
swoim życiu rozpoczęli wędrówkę w światłości razem z Jezusem 
Chrystusem, który wysłużył nam to wszystko na krzyżu. 

W sobotę 7.04.21018 - poprzedzającą święto Miłosierdzia 
Bożego  dzieci i młodzież z parafi i Przytkowice uczestniczyła w 
tańcu  na Rynku Głównym w Krakowie  zwanym Różą dla Jezusa 
Miłosiernego. To spotkanie ludzi Kościoła krakowskiego jest ma-
nifestacją radości z faktu, że Chrystus Zmartwychwstał, ale także 
zaproszeniem na Niedzielę Miłosierdzia Bożego do Łagiewnik. 
Pomysłodawcą tego swoistego happeningu jest Ks. Bogusław 

Przytkowianie na  Róży dla 
Jezusa Miłosiernego w Krakowie

Seweryn, proboszcz parafi i św. Wojciecha w Osieczanach koło 
Myślenic i moderator Diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie 
Archidiecezji Krakowskiej. Po raz pierwszy młodzież  wykonała 
taniec do Pieśni Wielkanocnej w 2010 r.

W tym roku, dzięki inicjatywie ks. wikarego Jarosława Gawę-
dy w taniec na krakowskim rynku zaangażowała się grupa dzieci, 
młodzieży i dorosłych z naszej parafi i. Tancerze , w liczbie 23, 



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

22 i 29 kwietnia 201846 

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

 4722 i 29 kwietnia 2018

przygotowywali się do występu najpierw na próbach w  szkole, 
a później wzięliśmy udział w próbie generalnej na hali Wisły. 
Tam mieliśmy okazję poczuć się jako wspaniała wspólnota ludzi 
wiary.

Było to dla nas niezwykłe przeżycie, kiedy, przed g. 13.00 sta-
nęliśmy na Rynku krakowskim, aby wspólnie z 450 uczestnikami, 
ubranymi na biało uczcić Jezusa Miłosiernego tańcem. Po hejnale 
z wieży Mariackiej, jak potrafiliśmy najlepiej wykonaliśmy pełen 
wielkanocnej radości taniec. Później odmówiliśmy Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego (po polsku, angielsku, niemiecku, włosku 
i francusku). Po wspólnej modlitwie, wszyscy  widzowie zostali 

zaproszeni do Łagiewnik na obchody Niedzieli Miłosierdzia Bo-
żego. Znakiem zaproszenia było otrzymanie białej róży.

To był wspaniały dzień. Wspólnie przeżywaliśmy jeszcze raz 
wielkanocną radość. Wszyscy uczestnicy wyjazdu starali się być 
dla siebie miłymi i uczynnymi. Starsi (gimnazjaliści) otaczali po-
mocą młodszych (dzieci  z klasy III szkoły podstawowej), a młod-
si mogli czuć się bezpiecznie. Opiekę nad całą grupą sprawowali: 
ks. Jarosław Gawęda, p. katechetka Iwona Kondela i p. Barbara 
Kawaler (nauczyciel j. angielskiego). Późnym popołudniem do-
tarliśmy do Przytkowic. 

IK 
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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

Około 80 osób uczestniczyło w XI Międzypokoleniowym 
Turnieju Piłki Siatkowej Reprezentantów LKS „ORKAN”, który 
zorganizowano w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego im. św. Jana Pawła II w Radoczy (7.04). Celem wydarzenia 
była popularyzacja piłki siatkowej, zacieśnianie więzów pokole-
niowych poprzez współzawodnictwo sportowe oraz promowanie 
zdrowego stylu życia przez aktywny wypoczynek.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał starosta wadowicki 
Bartosz Kaliński wraz z prezesem stowarzyszenia Szkoła dla Re-
gionu - LKS „Orkan” a zarazem dyrektorem ZS CKU w Radoczy 
Stanisławem Gliwą oraz przedstawicielem komitetu organizacyj-
nego Tomaszem Wojewodzicem. 

W turnieju rywalizowali byli, jak i obecni reprezentanci LKS 
„ORKAN”, a także absolwenci ZS CKU w Radoczy i sympaty-
cy klubu, wśród nich starosta Bartosz Kaliński. Po zaciętym, 
stojącym na wysokim poziomie turnieju wyłoniono zwycięskie 
drużyny: 

I miejsce -  drużyna reprezentowana przez kapitana Marka 
Żołnę

II miejsce -  drużyna reprezentowana przez kapitana Piotra 
Wojewodzica

III miejsce - drużyna reprezentowana przez kapitana Piotra 
Góreckiego

IV miejsce - drużyna „Nauczyciele i Przyjaciele”
V miejsce - drużyna reprezentowana przez kapitana Piotra 

Stuglika
V miejsce - drużyna reprezentowana przez strażaków PSP w 

Wadowicach

Cztery najlepsze drużyny otrzymały 
nagrody rzeczowe i puchary, które wręczył 
radny powiatowy Józef Łasak. Wyłoniono 
także najlepszego zawodnika turnieju 
– Romualda Wiktora, którego uhonoro-
wano pucharem Starosty Wadowickiego. 

Podczas wydarzenia nie zabrakło 
atrakcji i konkursów z nagrodami dla 
dzieci i młodzieży. Można było m.in. 
zagrać w: badmintona, tenis stołowy i 
w piłkę nożną, a sprzyjająca pogoda po-
zwoliła na wspólne grillowanie w trakcie 
rozgrywek.

W czasie turnieju ukonstytuował się 
zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy. 

Międzypokoleniowy turniej
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Na prezesa jednogłośnie wybrano starostę wadowickiego Bar-
tosza Kalińskiego. Wiceprezesami zostali: pracownik naukowy 
Uniwersytetu Rolniczego Tomasz Wojewodzic oraz wójt Gminy 
Polanka Wielka Grzegorz Gałgan. W skład zarządu weszli rów-
nież: Grażyna Wójcik oraz Stanisław Gliwa.

Nad przebiegiem zawodów czuwał komitet organizacyjny w 

składzie: Tomasz Wojewodzic, Henryk Wojewodzic, Stanisław 
Gliwa oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Monika Smaza, 
Joanna Galus i Włodzimierz Mamoń. Łącznie w imprezie wzięło 
udział około 80 zawodników i sympatyków klubu, a zadanie zo-
stało zrealizowane dzięki wsparciu  Zarządu Powiatu w Wadowi-
cach i sponsorów, za co organizatorzy serdecznie dziękują. 

„Żyj zdrowo - jedz kolorowo!”
Pod takim hasłem, w dniu 11 kwietnia br. 

przeprowadziliśmy kolejną akcję promującą 
zdrowy styl życia, a konkretnie wprowadzenie 
na stałe do naszego odżywiania  zdrowych  
warzyw i owoców.  Inicjatorkami przedsię-
wzięcia były panie Krystyna Słaboń i Paulina 
Pióro, które wraz z klasą czwartą przygoto-
wały występ. Uczniowie zaprezentowali różne 
warzywa i owoce, przekonując widzów o ich 
dobroczynnym wpływie na zdrowie, życie 
i kondycję, a także urodę! Wszak zawierają 
mnóstwo witamin. A gdzie ich szukać? No, 
właśnie, one same  nam to zdradziły.

W scenie obrazującej efekty przejedzenia,  
nasi mali aktorzy skutecznie zniechęcili do 
objadania się produktami niezdrowymi. Było 
barwnie i wesoło. Piosenki wykonane z humo-
rem i wdziękiem szczególnie się podobały, zaś 
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na koniec  czekała na wszystkich miła niespodzianka w postaci 
poczęstunku - świeżo wyciskanych soków warzywno- owoco-
wych oraz obranych i gotowych do spożycia owoców i warzyw. 
Mamy nadzieję, że nasza promocja zdrowia pozostanie w pamię-
ci uczniów, a jej efektem będzie nabycie przez dzieci i młodzież 
zdrowych nawyków żywieniowych. 

www.spradocza.superszkolna.pl

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

Bo skoro jest domem mojego Ojca, to i moim, prze-
cież jestem Jego dzieckiem. Tak więc w świątyni czeka 
na nas Bóg Ojciec, spieszmy więc tam jak najczęściej i z 
ochotą. Tymczasem obserwujemy pewną 
oziębłość względem świątyni, niewielką 
liczbę osób na nabożeństwach. W czym 
tkwi problem? Odpowiedź przynosi po-
niższy fragment rozważania ks. Andrzeja 
Fydy. 

Przybyliśmy dzisiaj do świątyni, którą słusz-
nie nauczyliśmy się nazywać Bożym domem. To 
jest Boży dom. Tutaj mieszka Bóg, a my przycho-
dzimy do Niego. On tutaj jest. Po słowem „dom” 
powinniśmy rozumieć nie tylko budynek, ale 
raczej chodzi o takie pojęcie domu, które prze-
mawia do nas swoim ciepłem. Dom, który nas 
wychował, wykarmił, ogrzewał, chronił. Chodzi 
o dom, w którym nie tylko się mieszka, ale w któ-
rym się żyje. Na pewno taki obraz domu nosimy 
w naszych sercach. Wspominamy domy naszego 

Świątynia to także mój dom
dzieciństwa, naszej młodości i być może uświadamiamy sobie, 
jak czuliśmy się w tych domach szczęśliwi, jak chcieliśmy wracać 
do domu, aby poczuć serce, miłość ojca i matki. 
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Spytkowice - Parafia św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./fax +48 
33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica Przewóz), 18 * 
PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks. Szymon Wróbel 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Lipowa (80), Miejsce 
(510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)  * ODPUST: I - św. Katarzyny - niedziela po 
25 listopada, II - MB Królowej Świata - 22 sierpnia

Dzisiaj takie pojęcie domu coraz trudniej do nas dociera w 
dobie „globalnej wioski”, jaką staje się świat; w dobie posiadania 
wielu adresów albo nie posiadania żadnego, gdzie mogę mieszkać 
- dzisiaj tu, a jutro tam. Takim domem przestaje być ojczyzna, bo 
znając języki, wszędzie mogę być u siebie. Takim domem prze-
staje być rodzinna miejscowość, bo często się wyjeżdża za pracą, 
zmienia adres. Takim domem przestaje być dom rodzinny, kiedy 
nie ma czasu, aby w nim pomieszkać, odwiedzić bliskich... 

I czasem te analogie możemy przenieść na świątynia - że 
świątyni również przestaje być dla nas domem, jeżeli czujemy się 
tu obco. Świątynia jest domem Boga, ale jest także domem nasze-
go Ojca. Jezus mówi do nas dziś w Ewangelii: -„Zabierzcie to stąd 
i nie róbcie z domu Ojca mego targowiska!”. Bez tego aktu wiary, 
że tu jest dom mojego Ojca, świątynia będzie dla nas pusta. Bóg 
jest tutaj żywy i prawdziwy; jest Tym, który czeka, podobnie jak 
ojciec na swoje dzieci. Dzieci, które mają każdego dnia wiele 
innych spraw do załatwienia. Ojciec jednak cierpliwie czeka, aż 
znajdą czas i przyjdą do niego, by opowiedzieć mu, co słychać. 
Świątynia jest miejscem i domem Ojca, który czeka tu wciąż na 
swoje dzieci. 

Czasem próbuję zrozumieć, w czym tkwi trudność dla tych, 
którzy nie czują atmosfery w świątyni i widzę zwykle dwie rzeczy. 
Pierwszą jest nieporozumienie w pojęciu, czym jest świątynia. 
Owszem, jest to Boży dom. Ale jest to także mój dom. Mój jako 
dziecka Bożego. dom rodzinny nie jest tylko domem ojca, ale jest 
także domem i mamy, i dzieci, brata, siostry, dziadków. Wtedy 
jest to dom rodzinny. Inaczej jest tylko pracownią albo sypialnią. 
Świątynia jest także moim domem, bo tu jest mój ojciec. Chyba 
że jest inaczej i Bóg nie jest moim Ojcem - to wtedy i świątynia 
nie jest moja. I wtedy dziwnie się w niej czuję. 

I drugie spostrzeżenie - kiedy pojedziemy do Lourdes - zoba-
czymy, że obok sanktuarium maryjnego wybudowano nowocze-
sną Bazylikę pw. Piusa X. Ta bazylika jest cała ukryta pod ziemią. 
Wejście do niej przypomina wejście na stadion albo wejście do 
podziemnego przejścia prowadzącego na druga stronę ulicy. W 
środku żelbetonowa konstrukcja. Beton na posadzce, a świątynia 
w ogóle sprawiająca wrażenie jak gdyby niewykończonej albo bę-
dącej w czasie remontu. Jest to ogromna przestrzeń, mieszcząca w 
sobie kilka tysięcy miejsc. Ale nie przypomina w niczym klasycz-
nych świątyń. Może bardziej przypomina halę sportową. Kiedy 
wszedłem po raz pierwszy do tej Bazyliki, zastanawiałem się, 
jak tam w ogóle można się modlić. Kiedy jednak w niedzielę po 
południu uczestniczyłem tam w nabożeństwie Eucharystycznym 
z błogosławieństwem chorych, Najświętszym Sakramentem, za-
uważyłem, że Bazylika ta jest wypełniona do ostatniego miejsca. 
W pierwszych rzędach, najbliżej centralnie położonego ołtarza 
znajdowali się chorzy. Po chwili Bazylikę pięknie oświetlono i 
była wówczas nie do poznania. Zaczął śpiewać chór łacińskie i 
francuskie antyfony. I kapłan wniósł w pewnym momencie wiel-
ką monstrancję z Hostią. Towarzyszyli mu mężczyźni, którzy w 
swoich rękach nieśli czary wypełnione dymiącym kadzidłem. W 
jednym momencie ta pusta przestrzeń, surowa przestrzeń wypeł-
niła się modlitwą... I ważne było to, że jest pośród nas Pan - że tu 
jest autentyczna i szczera modlitwa tych ludzi, którzy przyszli w 
to miejsce dla Chrystusa. 

I to było takie spostrzeżenie, które przypomniało słowa Je-
zusa, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu 
i prawdzie. Że dom Ojca, świątynia będzie piękna wówczas, kie-
dy będzie wypełniona modlitwą, kiedy będą tu ci, którzy będą 
chcieli Ojca wielbić w duchu i w prawdzie.

Cdn.     

„Tradycja Wielkanocna”, to impreza, na której spotykamy się 
już tradycyjnie w sobotnie popołudnie poprzedzające Niedzielę 
Palmową. Podczas uroczystości wspo-
minamy bogate dziedzictwo i tradycje 
związane ze Świętami Wielkanocnymi. 
Współpraca z lokalnymi Kołami Gospo-
dyń Wiejskich oraz Związkiem Emery-
tów i Rencistów pozwala nam na to, gdyż 
to właśnie Panie zrzeszone w stowarzy-
szeniu „Jesteśmy Razem” biorą na siebie 
trud przygotowania pięknych stołów. 

Aby wspólnie z nami kultywować te 
zwyczaje zaszczycili nas swoją obecnością 
mieszkańcy oraz goście, którzy przyjęli 
nasze zaproszenie, a wśród nich byli: Pan 

Tradycja Wielkanocna
Ryszard Mróz - Radny Powiatu Wadowickiego, Pan Ryszard 
Papanek - Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) wraz z 

delegacją, Pan Jerzy Pió-
rowski - Przewodniczący 
Rady Gminy Spytkowice 
oraz radni Rady Gminy, 
Pani Anna Przejczowska 
- Sekretarz Gminy, Pan 
Mirosław Rzońca - Kie-
rownik Posterunku Policji 
w Spytkowicach, Sołtysi 
wsi, Dyrektorzy Szkół 
i Kierownicy jednostek 
organizacyjnych oraz 
przedstawiciele organiza-
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cji pozarządowych, min. Pani Cecylia Lang - Przewodniczącą 
Stowarzyszenia Akolada z Izdebnika wraz z delegacją. 

Wójt Gminy Spytkowice - Pan Mariusz Krystian, oraz go-
ście w swoich wystąpieniach dziękowali za podtrzymywanie 
regionalnych tradycji, gratulowali efektów pracy, które mogliśmy 
oglądać w czasie tej uroczystości, ponadto złożyli wszystkim ser-
deczne życzenia świąteczne. 

Kolejnym punktem programu był koncert w wykonaniu Chó-
ru Klarnetowego Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach 
prowadzonego przez Bartłomieja Kozinę oraz Scholi Coram Deo 
et hominibus ze Skoczowa prowadzonej przez Katarzynę Kozinę. 
W programie znalazły się utwory Camila Saint-Saensa, Jacoba 

Haana, Georga Gershwina, Gyorgy Bardos’a, Beli Kovacs’a. 
Po muzycznej uczcie przyszedł czas na degustację. Różno-

rodność potraw i ciast była bardzo duża, a więc na pewno każdy 
znalazł coś dla siebie. Panie z roku na rok zaskakują nas swoimi 
umiejętnościami kulinarnymi. Prezentowane potrawy zarówno 
wyglądają, jak i smakują wyśmienicie. 

Na tegorocznym spotkaniu byli z nami również Kierownik 
WZT w Spytkowicach - Pan Michał Latko oraz podopieczni tego 
warsztatu, którzy przywieźli ze sobą piękne ozdoby wykonane 
własnoręcznie i prezentowali je na kiermaszu. 

Dziękujemy wszystkim za udział w tej uroczystości i życzymy 
Wesołych Świąt! 

www.spytkowice.net.pl

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

To diabelska zasadzka, w której zły duch pokazuje 
nam zło jako pozorne dobro. Jawi się nam ono jako 
coś, co da nam szczęście czy radość życia. Szatan nie 
mówi o konsekwencjach zrealizowania tej czy innej po-
kusy. Mówił na ten temat w odniesieniu do grzechu, 
nasz rekolekcjonista ks. Ryszard Luber, który nam 
także podpowiada jak powstać z grzechu. Oto dalszy 
ciąg rozważania. 

Druga to to, że my nigdy w naszym życiu nie sięgamy po zło 
samo w sobie. Zawsze w momencie pokusy sięgamy po jakieś 
pozorne dobro. Sprawca grzechu - szatan, ten inteligentny duch 
- dobrze wie, że gdyby nam pokazał konsekwencje naszego grze-

Pokusa 
chu, obrzydliwość naszego grzechu w momencie pokusy, wiele 
razy byśmy się od grzechu powstrzymali. Ale on w czas pokusy 
ukazuje nam zło jako pozorne dobro. Niejako owija to wszystko 
w takie sreberko, w jakieś złotko, mówiąc: -„Musisz to zrobić. 
Musisz to zdobyć! Musisz zdobyć tego człowieka, bo jeśli tego nie 
zrobisz, będziesz nieszczęśliwy...”. 

Takim klasycznym przykładem pokusy jest grzech pierw-
szych rodziców. Szatan pojawia się w raju. Status pierwszych ro-
dziców był szczęściem nieskończonym. Mieli przyjaźń z Panem 
Bogiem i posiadali nieśmiertelność duszy i ciała. Mieli jedynie 
zachować Boże prawo. Pismo święte przedstawia to obrazowo 
pod postacią ogrodu zwanego rajem, w którym człowiek miał do-
stęp do wszystkich owoców za wyjątkiem jednego drzewa - drze-
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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

wa poznania dobra i zła. Pan Bóg wyraźnie za-
znaczył, że z tego drzewa nie wolno spożywać 
owoców. I oto co się dzieje... Przychodzi szatan 
- ten zbuntowany anioł - pod postacią węża i 
zaczyna kusić. Czy on o tym mówi do pierwszej 
kobiety, że jeśli przekroczą Boże prawo i zerwą 
owoc z drzewa zakazanego, to utracą przyjaźń 
z Panem Bogiem, utracą nieśmiertelność ciała 
i zostaną wypędzeni z raju? Że pójdą na ziemię, 
gdzie będą żyć krótko, ciężko pracować, cho-
rować i w końcu umierać? Nie. Szatan mówi: 
-„Słuchajcie. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On 
wam zabronił spożywać z drzewa poznania 
dobra i zła, bo jeśli spożyjecie, będziecie równi 
Jemu. Będziecie znać dobro i zło...”. I człowiek 
dał się omamić...  

I tak jest, moi drodzy bracia i siostry w 
każdej sytuacji naszego życia. Presja pokusy 
pochodzącej od szatana, od świata, od naszego 
ciała bywa tak mocna, że nam się wydaje, że 
bez tej sprawy, bez tej rzeczy, bez tego człowie-
ka nie będziemy szczęśliwi. A co sie dzieje po grzechu? Szatan, 
inteligentny duch, jest równocześnie duchem bardzo złośliwym 
i z chichotem nam odsłania konsekwencje naszego grzechu. I 
wtedy czujemy się poniżeni. Wtedy dopiero widzimy, żeśmy za 
plewy kupili złoto. Wtedy zrywa nam z oczu różowe okulary i 
śmieje się z nas. I dobrze jeśli człowiek ma dobrze uformowane 
sumienie i zaczyna odczuwać wstyd, bo uświadomił sobie, jakie 
popełnił głupstwo...

Jak długo nie uchwycimy istoty grzechu, która polega na tej 
fatalnej pomyłce, tak długo nie uchwycimy istoty żalu za grzechy. 
Jest to żal za utraconym bogactwem. Jest to żal z tego powodu, że 
utraciliśmy przyjaźń z Panem Bogiem. Po grzechu śmiertelnym 
utraciliśmy na zawsze... Moi drodzy, warto sobie uświadomić, 
że człowiek, który popełnił jeden śmiertelny grzech świadomie 
i dobrowolnie nigdy już więcej o własnych siłach do Boga wrócić 
nie może. Gdyby w takim momencie nastąpiła jego śmierć - bez 
żalu - idzie na potępienie wieczne... To jest nasz świadomy wybór. 
Często o tym dramacie zapominamy. 

I dlatego też zwróćmy uwagę na pozycję syna marnotrawne-
go. Był człowiekiem bardzo bogatym. Roztrwonił to w bardzo 
krótkim czasie. A kiedy roztrwonił, został sam - zniknęli przy-
jaciele, koledzy i koleżanki. I obudził się pewnego dnia, sięgając 
do sakiewki, w której nie było już nic i zajrzał mu w oczy głód. 

Pan Jezus używa tutaj świadomie drastycznego zestawienia - że 
bogaty syn marnotrawny staje się świniopasem. Proszę bowiem 
pamiętać, że dla Żydów wieprzowina była pokarmem nieczy-
stym, pokarmem zakazanym. Dla Żyda zostać świniopasem 
oznaczało upaść tak nisko, że już niżej upaść się nie dało. I wtedy 
tam, na tym pastwisku przychodzi refl eksja: -„Znalazłem się w 
takiej sytuacji, że pragnę pokarmu świni... A w domu ojca jest 
tyle chleba...”. Postanawia zatem wrócić. 

Decyduje się na powrót, ale wie o tym, że na godność syna już 
nie zasługuje. Dlatego nie ma śmiałości prosić ojca, by go uczynił 
synem. Mało tego, on ma świadomość, ze nawet nie ma prawa być 
sługą w domu ojca. Bo jaki ma przywilej sługa? Sługa mieszka 
w domu swego pana. Dlatego chce wrócić, przeprosić i poprosić 
ojca, by przyjął go za jednego ze swych najemników - czyli by 
uczynił go robotnikiem, który od czasu ma prawo pracować w 
gospodarstwie pana. 

Moi drodzy, to co najważniejsze w naszym nawróceniu... Kie-
dy uświadomimy sobie, cośmy zrobili - że my jako dzieci Boże 
obraziliśmy najlepszego Ojca - trzeba nam jak ten syn marno-
trawny wrócić przed oblicze Boga, wyznać Mu swoją winę i prze-
prosić. Tyle należy do nas. Najtragiczniejszą rzeczą jest człowiek, 
który nie chce uznać grzechu i nie chce go wyznać...  

Cdn.

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla gmin Wado-
wice i Mucharz wygrały szkoły z naszej gminy.

23 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie 
odbył się międzygminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego dla gmin Wadowice i Mucharz.

Turniej BRD 
Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu 

drogowego, umiejętnością udzielania I pomocy przedmedycznej 
oraz pokonaniem toru przeszkód na rowerze. Do fi nału zakwali-
fi kowały się dwie drużyny z naszej gminy.

I miejsce Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej
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Patrycja Sitko, Oliwia Bargiel, Mateusz Łypik, Patryk Kyś - opie-
kun: E. Sikora.

II miejsce Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie
Weronika Filek, Oliwia Ramza, Mikołaj Sikora, Dawid Grzyb 
- opiekun: E. Sikora

Finał powiatowy odbędzie się 23.04.2018 r. w Szkole Podsta-
wowej w Wieprzu. Wszystkim uczniom gratulujemy! (E. Sikora)

(foto R.Kadela, E.Sikora)
www.mucharz.pl

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
 

Otwórzcie się na Jego działanie, wzywajcie Jego 
pomocy na modlitwie – apelował do młodzieży ks. 
inf. Jakub Gil, który w dniu 17 marca br. udzielił tej 
młodzieży sakramentu bierzmowania. Przypomniał o 
postawie wierności Bogu, zaufaniu Chrystusowi, a tak-
że o słuchaniu rad wychowów, którzy jak ci ogrodnicy, 
pragną dopomóc młodym w ich dojrzewaniu. Poniżej 

Żyjcie Duchem Świętym
ostatnia część tego słowa. 

 „Patrzę na was z nadzieją, że się rozwiniecie, że zakwitniecie, 
że wydacie owoc. Patrzę na was z wielką nadzieją... Wy jesteście 
nadzieją Kościoła...” -mówił Ojciec święty. A do tego rozwoju jest 
potrzebna prawda. Pismo święte mówi: -Poznacie prawdę i praw-
da was wyzwoli. Tymczasem każdemu z nas grozi zakłamanie, 
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perspektywa życia w zakłamaniu. I to jest wielkie zagrożenie, a 
także kłopot, gdy człowiek żyje w zakłamaniu i nie potrafi osą-
dzać w sposób właściwy. 
Wtedy rzeczy ważne 
stają nieważnymi, a te 
nieistotne zyskują nagle 
na znaczeniu. Bez od-
powiedniej hierarchii 
wartości prawidłowy 
rozwój człowieka jest 
niemożliwy...

Zapewne jesteście 
przekonani, że najważ-
niejszy jest piękny wy-
gląd, że to największa 
wartość. To jest cenne; 
trzeba dbać o swoje 
zdrowie i wygląd, ale 
nie jest to najważniej-
sze... Nie ma piękna 
bezwzględnego poza 
samym Bogiem. Dla 
jednego ważna jest uroda, dla innego mądrość albo 
dobroć. Trzeba umieć właściwie oceniać...  (...) Tej 
umiejętności też trzeba się nauczyć. Nauczyć się od 
waszych wychowawców. To są ci ogrodnicy, o których 
wam mówiłem.

-Poślę wam Ducha mojego - mówi Pan. Ducha 
Prawdy. On was wszystkiego nauczy... Ten Duch jest 
nam wszystkim potrzebny, dlatego tak ważne jest, 
żebyście po przyjęciu tego sakramentu często prosi-
li: -„Duchu Święty, przyjdź! Duchu Święty, napełnij 
mnie!”. Niejednokrotnie myślę, że my ten sakrament 
traktujemy jak parę nowych, za ciasnych butów, gdy 
sobie obtarliśmy stopy po pierwszym spacerze. Wtedy 
niejeden rzuca te buty w kąt i więcej nie używa. Nie-
raz wydaje mi się, że w ten sposób niektórzy traktują 
sakrament bierzmowania. Najpierw jest wielka uro-
czystość, padają piękne deklaracje, a potem wielu to 
odrzuca. I te sprawy wielkie, sprawy Ducha Świętego 
- sprawy Jego mocy, Jego pocieszania - okazują się nie 

dla mnie. Bo ja Go odrzuciłem i nie czuję się 
z Nim związany, jak z tymi za ciasnymi buta-
mi. Nie chodzę w tych butach i nie „chodzę 
w tym sakramencie”, nie przebywam w nim. 
Tymczasem ten sakrament ma ogarnąć mnie 
w całości; Duch Święty chce mnie objąć. Ale 
nic na siłę... Pan Jezus mówi: -Stoję u twych 
drzwi i pukam; jeśli mi otworzysz, będę z 
tobą ucztował... 

Duch Święty jest Duchem bardzo delikat-
nym. To takie swoiste tchnienie ust Bożych. 
Tchnienie to coś ledwo dostrzegalnego. Dla-
tego trzeba się na Niego ukierunkować, na-
stawić na Jego działanie. Bardzo was proszę, 
starajcie się żyć Duchem Świętym, żyć tym 
sakramentem i starajcie sie o to (ogromnie mi 
na tym zależy), żebyście byli dumni, żeście 
ten sakrament przyjęli, żebyście mieli taką 
wewnętrzną świadomość tego, że jesteście 
wyróżnieni z racji waszego bierzmowania, 

które jest takim naznaczeniem przez Pana Boga. Jesteście nazna-
czeni specjalną miłością Boga. Bo Duch Święty to Duch Miłości 

i w ten sposób chce prowadzić wasze 
życie. Proszę was o to, niech tak bę-
dzie w waszym życiu.         

Podziękowanie (przedstawi-
ciele bierzmowanej młodzieży):

Księże Infułacie!
Dzień ten zapadnie na długo w 

naszej pamięci. Nasze serca przepeł-
nia radość Boża, bo przez posługę 
Księdza Infułata otrzymaliśmy pełnię 
darów Ducha Świętego. Nie rozumie-
my ich jeszcze, ale jesteśmy świadomi, 
że są to niepowtarzalne, jedyne dary 
- tak jak w życiu apostołów i Maryi w 
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dniu Pięćdziesiątnicy. 
Dlatego za to przeżycie i posługę pragnę w imieniu tu zgro-

madzonej młodzieży podziękować Księdzu Infułatowi i jed-
nocześnie życzyć błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze 
pasterskiej.  

Drogi Księże Proboszczu!
Dziękujemy Ci za przygotowanie nas do sakramentu bierzmo-

wania, za czas, który nam ofi arowałeś, za każde życzliwe słowo i 
szczery uśmiech. Niech Chrystus - Najwyższy i Jedyny Kapłan 
- prowadzi Cię po ścieżkach ziemskiej wędrówki. Jednocześnie 
w dniu Twojego świętego Patrona oraz w dniu imienin obecnego 
wśród nas Ks. Zbigniewa Oczkowskiego życzymy Wam dużo 
zdrowia, niesłabnącego żaru ducha oraz realizacji wszystkich za-
mierzeń i planów. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Was 
swą matczyną miłością i opieką. Szczęść Boże! 

Dziękujemy również P. Katechetce, Rodzicom i wszystkim 
Wam, tu obecnym za modlitwę w naszej intencji. Prosimy, byście 
w niej nie ustawali, abyśmy wytrwali w dobrym postanowieniu i 

byli godnymi świadkami wiary. Dziękujemy, że zanieśliście nas 
do sakramentu chrztu oraz zaprowadziliście do stołu euchary-
stycznego.  

Ks. Proboszcz:
Jako proboszcz również pragnę dołączyć się do tych podzię-

kowań składanych przez młodzież. Bóg zapłać Księdzu Infułato-
wi za przyjęcie tego sakramentu, za celebrowanie tej Mszy św. i 
udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży oraz za piękne 
Słowo Boże, które, jak mam nadzieję, pozostanie w ich sercach 
i będą realizować to w życiu codziennym. Bóg zapłać Księżom 
z dekanatu za obecność na tej Mszy świętej. Dziękuję rodzicom 
bierzmowanej młodzieży za dar ołtarza i za piękny wystrój ko-
ścioła, który zresztą ksiądz infułat zauważył i docenił na począt-
ku tej Mszy św. Bóg zapłać Nadzwyczajnemu Szafarzowi, Panu 
Rafałowi, Panu Organiście, P. Katechetce za pomoc w przygoto-
waniach. Bóg zapłać wszystkim Parafi anom, którzy pomagali w 
organizacji i przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości...   

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

W piątek 23 marca siódmoklasiści mieli okazję pomyśleć o 
swojej przyszłości. Wzięli udział w Małopolskim Festiwalu Za-
wodów. 

To wydarzenie organizowane cyklicznie w Krakowie pre-
zentuje „żywe zawody”. Na 130 stoiskach w dwóch obszernych 
halach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, czyli ci, którzy do-
konali już wyboru przyszłej profesji, w naturalnych warunkach 
i sytuacjach pokazywali swoje umiejętności zawodowe. Można 
było przyglądnąć się pracy stylistki, kosmetyczki, fryzjerki, fl o-
rystyki, mechanika, kucharza, piekarza, cukiernika i spróbować 
różnych smakowitości. Co szczególnie istotne, Festiwal pozwala 
uczniom nie tylko przyjrzeć się zawodom, których może nie znali 
wcześniej z tradycji rodzinnej czy środowiska w jakim żyją, ale 
też na pewno poszerza kręgi rozważań o planach zawodowych. 
Wiele wyobrażeń związanych z przyszłością pozwala, podczas 
wizyty na tym festiwalu, nabrać realnych wymiarów i ułatwić 
młodym ludziom decyzję, co do ich zawodowej przyszłości.

www.sptluczan.iap.pl

WYJAZD SIÓDMOKLASISTÓW 
NA „FESTIWAL ZAWODÓW 
W MAŁOPOLSCE”
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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

Tego Ducha, który 
czyni nas dojrzałymi re-
ligijnie – mówił do mło-
dych w kazaniu ks. bp Jan 
Szkodoń, który w dniu 
10 IV br. gościł w parafii 
Tomice, by udzielić tutej-
szym gimnazjalistom sa-
kramentu bierzmowania. 
Relację z tej uroczystości 
rozpoczynamy od powi-
tania ks. bpa Jana przez 
rodziców, Jego krótkiego 
wprowadzenia do Mszy 
św. oraz fragment słowa, 
które wygłosił. 

Wasza Ekscelencjo, Księże 
Biskupie Janie!

W czasie tej Najświętszej Ofi ary na-
sze dzieci - zgromadzona tu młodzież - 
mają przyjąć sakrament bierzmowania. 
Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla na-
szych dzieci trudny okres: są chwile za-
łamań, słabości, wykroczeń przeciwko 
Bożej miłości. Ale właśnie teraz chcemy 
stać obok nich i choć sami jesteśmy 
słabi, chcemy razem z nimi wyznawać 
wiarę słowem i życiem. 

Ciebie, nasz Drogi Księże Biskupie, 
prosimy o udzielenie naszym dzieciom 
sakramentu bierzmowania, modlitwę i 
słowo pouczenia. 

Wprowadzenie (ks. bp Jan 
Szkodoń):

Rozpoczynamy świętą liturgię Eu-
charystii i liturgię sakramentu bierz-

Otrzymacie dar Ducha Świętego
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mowania. Tę Mszę świętą chcę ofi arować przede wszystkim w 
waszej intencji - dziewczęta i chłopcy, kandydaci do przyjęcia 
sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości. Razem z wami modlę 
się w intencji waszych rodziców. Modlę się za wasze rodzeństwo, 
starszych w rodzinie. Modlę się za waszych nauczycieli, kateche-
tów, księży i też w czasie tej Mszy świętej wspomnijcie waszych 
zmarłych z rodziny. Wspomnijcie wszystkich, którym zawdzię-
czacie to, że dziś przyjmujecie sakrament bierzmowania. 

Na początku liturgii wezwijmy wstawiennictwa Matki Naj-
świętszej, która jest Oblubienicą Ducha Świętego. Wczoraj prze-
żywaliśmy uroczystość Zwiastowania, święto przeniesione z 25 
marca. Prośmy także o wstawiennictwo św. Annę i św. Joachima. 
Wasza parafi a jest mi bliska i przez to, że w mojej rodzinnej para-
fi i pod Babią Górą (wasz ks. wikariusz też pochodzi z tych okolic) 
jest czczona św. Anna, ale w ołtarzu nie ma obrazu tylko są fi gury 
św. Anny, św. Joachima i jako małej dziewczynki - Maryi...

Rozpocznijmy świętą liturgię od aktu skruchy. Prośmy Boga, 
aby w miłosierdziu swoim przebaczył nam grzechy i sprawił, by 
ta Msza święta, to bierzmowanie nas wszystkich umocniło w wie-
rze, nadziei i miłości...

Kazanie: 
Drodzy Kandydaci do bierzmowania, Rodzice, Krewni bierz-

mowanych, Świadkowie;
Bracia i Siostry

Wysłuchaliśmy w pierwszej lekcji opisu Zesłania Ducha 
Świętego. W dziesiątym dniu po wstąpieniu Pana Jezusa do nie-
ba, zstąpił na apostołów Duch Święty, a znakiem tego zstąpienia 
były ogniste języki. Za chwilę, drodzy kandydaci, otrzymacie dar 
Ducha Świętego, a znakiem zstępującego na was Ducha Świętego 
będzie liturgia bierzmowania. Najpierw razem z księżmi wycią-
gnę nad wami ręce i będę prosił o siedem darów Ducha Świętego. 
Potem indywidualnie położę rękę na głowie każdej i każdego 
z was, namaszczę wasze czoła świętym olejem, krzyżmem 
świętym. I powiem takie słowa: -Przyjmij znamię daru Ducha 
Świętego! I każda, każdy z was odpowie „amen”. To słowo często 
wypowiadamy - codziennie, nawet kilkakrotnie razy dziennie. 
To hebrajskie słowo oznacza „ja w to wierzę, ja tego pragnę, ja 
przyjmuję...”. 

Nawiązując do wczorajszego święta Zwiastowania, można 
powiedzieć, że w tym „amen”, które wypowiecie w czasie bierz-
mowania, streszcza się to, co Matka Najświętsza powiedziała w 
czasie Zwiastowania: -„Oto Ja, służebnica Pańska. Niech mi się 

stanie według twego słowa...”. Maryja przyjęła dar Boży - Syna 
Bożego, który stał się pod Jej sercem Człowiekiem. A równocze-
śnie obiecała Bogu, że chce pełnić Jego wolę. I to można odnieść 
do bierzmowania. Otrzymujecie dary Ducha, który od Ojca i Du-
cha pochodzi. Dar Ducha otrzymaliście już w czasie chrztu. 

W każdym sakramencie otrzymujemy dar Ducha Świętego, 
ale szczególnie bierzmowanie łączymy z działaniem trzeciej 
Osoby Trójcy Przenajświętszej. Otrzymujecie ten dar po odpo-
wiednim przygotowaniu. Całe wasze dotychczasowe życie było 
przygotowaniem do przyjęcia bierzmowania. A równocześnie 
dzisiaj obiecujecie Bogu, że z pomocą Jego Ducha będziecie wy-
pełniać Jego wolę. Sakrament bierzmowania nazywamy często 
sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Mówimy o dojrzało-
ści fi zycznej, dojrzałości psychicznej. Duch Święty pomaga nam 
być dojrzałym religijnie, duchowo - przed Bogiem, przed innymi 
ludźmi, przed sobą samym. Niekiedy mówimy nawet o ludziach 
dorosłych, starszych, że ten człowiek mówi niedojrzale albo po-
stępuje niedojrzale. 

Wy otrzymujecie Ducha Świętego, żeby myśleć, mówić i dzia-
łać w sposób dojrzały. Taki konkretny przykład... Kiedy człowiek 
okazuje swoją niedojrzałość? Kiedy na przykład ogląda się tylko 
na to, czy ludzie o tym wiedzą, jak ocenią, gdy najważniejsze jest, 
żeby ludzie się nie dowiedzieli o moich słabych stronach, o mo-
ich grzechach, o nieuczciwości... Duch Święty nam pomoże być 
dojrzałymi. Trzeba zrozumieć, że nie jest najważniejsze to, co 
inni powiedzą, pomyślą. Ważne jest to, jak Pan Bóg ocenia moje 
postępowanie. 

Moi drodzy młodzi, jesteście w wieku, kiedy człowiek myśli 
o przyszłości. Myślicie o wykształceniu, o pracy. Zastanawiacie 
się, czy będziecie żyć tu - w Tomicach - czy w Wadowicach, czy 
gdzieś w Polsce, czy może za granicą. Wielu młodych (i nie tylko) 
wyjeżdża dziś za granicę, kierując się różnymi motywami, naj-
częściej związanymi z zarobkami. 

Moi drodzy, otrzymujecie dar Ducha Świętego, żeby podej-
mować nie tylko ważne decyzje razem z Panem Bogiem, kierując 
się światłem Ducha Świętego, ale nawet codziennie zastanawiacie 
się, czy to akurat wybrać, czy to zrobić, czy coś innego. Radzicie 
się rodziców, a może koleżanki, kolegi, wychowawcy, księdza, jak 
macie postąpić w danej sytuacji. Człowiek dojrzały pyta o zdanie 
- tak jak ten młody człowiek z Ewangelii - Pana Jezusa. -Panie, 
Nauczycielu, co mam uczynić? Pan Jezus odpowiedział najpierw: 
-Zachowuj przykazania. A potem powiedział temu człowiekowi: 
-Pójdź za Mną! 

Cdn.
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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 

Mówi Bóg do każdego i do każdej z nas, choćby-
śmy byli upadłymi w grzechach, czuli się najgorszymi 
– Bóg nas kocha i pragnie uzdrowić. Przypomniał o 
tym podczas rekolekcji ks. Marcin Szwarc, przytaczają 
c pewne wydarzenia i cudowne uzdrowienia, jakie mia-
ły miejsca w czasie posługiwania o. Emiliena Tardifa. 
Poniżej kontynuacja tego rozważania. 

Kiedy rekolekcje się skończyły - w poniedziałek - poszła do 
miejsca, w którym od jakiegoś czasu była zmuszona do zarabia-
nia na swoje życie. Podkreślam, że nie był to zwykły zakład pracy, 
ale dom publiczny. Kiedy sie tam pojawiła, to zaraz przybiegły 
do niej koleżanki stamtąd z pytaniami. Wiemy jak to jest - gdy 
tylko nastąpi jakieś sensacyjne wydarzenie, to wiadomość o tym, 
szczególnie w niedużych miejscowościach, roznosi sie lotem bły-
skawicy. Dlatego koleżanki już coś tam słyszały na jej temat, że 
podobno została uzdrowiona. A z drugiej strony jesteśmy wszy-
scy dosyć sceptyczni, jeśli idzie o takie rzeczy i czasami wątpimy 
w moc Pana Boga. One też wątpiły w to, że coś tak niezwykłego 
mogło się przytrafi ć ich koleżance. Więc kiedy pojawiła się po-
śród nich, to zaraz zaczęły ją wypytywać: -„Czy to jest prawda, co 
ludzie tobie gadają? Czy rzeczywiście zostałaś uzdrowiona? O co 

Nie przestałem Ciebie kochać 
w tym wszystkim chodzi?”. Wtedy opowiedziała im całą tę swoją 
historię. I w pewnym momencie powiedziała: -„Wiecie, po co ja 
dziś w ogóle do was tu przyszłam? Ja nie przyszłam tu po to, żeby 
was nawracać. Chciałam wam tylko powiedzieć o Przyjacielu, 
którego odnalazłam. O Tym, który się mnie nie wstydził, który 
się nie brzydził mojego grzesznego życia. O Tym, który mnie do-
tknął, który mnie uzdrowił, który przebaczył mi grzechy i mnie 
z grzechu podniósł. Chciałam wam opowiedzieć o Jezusie...”. Ko-
biety były pod tak wielkim wrażeniem tego zwykłego, prostego 
świadectwa, że postanowiły pójść do kobiety, która kierowała 
tym domem z prośbą, żeby choć jeden dzień w tygodniu mogły 
poświęcić na modlitwę. Jeszcze dziwniejsza sprawa, że ta pani się 
zgodziła i od tej pory w poniedziałek drzwi tego domu zamykały 
się dla grzechu, a otwierały na Jezusa Chrystusa... 

Po kilku tygodniach od tych doświadczeń, od tych wydarzeń 
ta młoda dziewczyna zaprosiła jeszcze raz ojca Tardifa do tego 
samego miasta, ale tym razem na rekolekcje zamknięte - tylko 
dla szczególnej grupy osób, właśnie dla tych dziewczyn z mar-
ginesu. Zgłosiło sie ponad 40 dziewczyn. Po przeżytych rekolek-
cjach 27 spośród nich nawróciło się. Poszły do spowiedzi świętej, 
pojednały się z Panem Bogiem. Te, które tego potrzebowały, za-
warły sakramentalne związki małżeńskie i oczywiście zerwały z 
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tym procederem, którym się zajmowały do tej pory. Część z nich 
stwierdziła, że rekolekcje to za mało, że one chcą więcej Pana 
Boga i poszły na studia teologiczne, żeby jeszcze bardziej Boga 
poznawać...

Moi drodzy, zauważcie, że ten cud, który nam Pan Bóg daje 
- cud raptem sprzed trzydziestu paru lat z życia i działalności ojca 
Tardifa - to jest cud, który jest dla nas konkretnym znakiem też 
na początek naszych rekolekcji. Bo oczywiście cuda oprócz tego, 
że są dowodem miłości Pana Boga do człowieka, to są też zna-
kami, które wnoszą w nasze życie konkretne Boże prawdy. Pan 
Bóg przez cuda chce nas też uczyć, otwierać nam oczy. Na jaką 
prawdę Pan Bóg chce nam otworzyć oczy przez ten cud? Przede 
wszystkim na tę prawdę, że Pan Bóg może do człowieka mówić, 
może człowieka dotknąć, może przebaczyć mu grzechy, może 
uzdrowić, może go na stałe podnieść z upadku... Może przemie-
nić jego życie i serce. Dlaczego? Bo On jest żywy. Jest żywy, jest 
prawdziwy i On chce działać. Chce działać nie tylko gdzieś tam 
daleko w Republice Dominikany, nie tylko przez takich wyjąt-
kowych ludzi, do jakich należał śp. o. Emilien Tardif, ale chce 
działać tu i teraz. 

Moi kochani, to jest prawda o Jezusie Zmartwychwstałym. 
My przeżywamy czas Wielkiego Postu. Przypominamy sobie 
mękę i śmierć Pana Jezusa jako wyraz Jego miłości do nas, al-
bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Przypominamy sobie to ofi arowanie Pana Jezusa dla 

nas, dla naszego zbawienia na krzyżu, ale przecież wierzymy w 
Chrystusa zmartwychwstałego, który jest pośród nas - słyszy nas, 
widzi nas, towarzyszy nam, każdemu z nas. I dla którego każdy 
i każda z nas jesteśmy ważni - tak samo jak inni ludzie. Bo my 
czasami sobie myślimy, że jesteśmy takimi „gorszymi dziećmi 
Pana Boga”... Czasem wydaje się nam, że innymi ludźmi Pan 
Bóg się zajmuje, że im błogosławi, ich uzdrawia, ich wspiera, a z 
naszego istnienia nie zdaje sobie nawet sprawy. Nieprawda! Dla 
Pana Boga tak samo ważny jest każdy człowieka.

Kochani, druga prawda, która płynie z tej historii, to jest 
prawda o tej dziewczynie, która wcale nie była święta, nie była 
idealna, nie była doskonała, której przykład życia wcale nie jest 
wzorem do naśladowania. Bo jak wiemy, nie była to Matka Teresa 
z Kalkuty, tylko kobieta, która zajmowała się bardzo niemoral-
nym procederem, która nie żyła według dziesięciu Bożych przy-
kazań... Ale jednak... Nie przez przypadek Pan Bóg taką właśnie 
dziewczynę wybiera jako pierwszą do uzdrowienia. Bo chce nam 
na nowo otworzyć oczy, chce powiedzieć: -Cokolwiek się stało w 
twoim życiu, jak nisko byś nie upadł i jak daleko ode Mnie nie 
odszedł, nie przestałem ciebie kochać... 

I nie ma człowieka na tym świecie, którego Pan Bóg prze-
stałby kochać. Nie ma człowieka, który upadłby tak nisko, że 
zostałby przez Boga skreślony z listy Jego dzieci. Nie ma kogoś 
takiego... I to jest prawda, która nas dotyczy.      

Cdn.
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W ramach projektu „Przyjaźń w trzech językach” Wójt Gmi-
ny Tomice pan Witold Grabowski, pani dyrektor Lidia Wilk, 
uczniowie klasy piątej oraz nauczyciele: p. Anna Zalewska Sordyl, 
p. Lidia Płecka, p. Helena Kapczyk oraz p. Grzegorz Giermek poje-
chali z rewizytą do Kecskemet. Na miejscu zostali powitani przez 
dyrektora szkoły Zsolt Papp, nauczycieli, dzieci oraz ich rodziców.
Po zapoznaniu się z rodzinami uczniowie zostali zabrani do do-
mów, w których nocowali w czasie całego pobytu. 

Piątek, czyli drugi dzień pobytu pełen był niezwykłych wra-
żeń. Rozpoczął się od ofi cjalnego powitania na boisku szkolnym 
w obecności wszystkich uczniów oraz nauczycieli ze szkoły 
węgierskiej. Na powitanie uczniowie ze szkoły węgierskiej za-
śpiewali w języku polskim pieśń „Czarna Madonna”, natomiast 
uczniowie naszej szkoły piosenkę w języku węgierskim  „Egyszer 
egy kiralyfi ”. Odśpiewano także hymn węgierski i polski oraz 
wciągnięto na maszt fl agi obu krajów. Następnie uczniowie zo-
stali podzieleni na węgiersko – polskie grupy, w których praco-
wali wspólnie nad przydzielonymi zadaniami, podczas których 
zdobywali liście i tworzyli pnie połączonych drzew symbolizu-

WIZYTA NA WĘGRZECH 
W KECSKEMET

jących zaprzyjaźnione kraje i szkoły. Po wykonaniu wszystkich 
zadań liście zostały przypięte przez dzieci i nauczycieli do gałęzi 
drzew. Drzewa przyjaźni musiały jeszcze zostać podlane, aby 
mogły wypuścić złoty liść symbolizujący współpracę obu szkół.  
W tym celu wspólnie wybudowano „rurociąg” doprowadzający 
wodę, którą imitowały plastikowe piłki. Kolejnym punktem pro-
gramu była wizyta w teatrze Józefa Katona w Kecskemet, gdzie 
uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi aktorzy, przebywając 
na scenie. Mogli również wczuć się w rolę sufl era lub widza, 
oglądając kolejne miejsca w budynku teatru. Niezwykle zaczaro-
wanym miejscem okazało się muzeum instrumentów, w którym 
odbyła się niekonwencjonalna lekcja muzyki. Osoba prowadząca 
tę lekcję prezentowała grę na instrumentach z różnych części 
świata. W czasie lekcji dzieci wraz z prowadzącym stworzyły 
dobrze współbrzmiącą orkiestrę oraz spróbowały swoich sił 
grając na różnych instrumentach. Cała lekcja prowadzona była 
w języku angielskim. Wieczorem po powrocie do szkoły wszyscy 
wzięli udział w warsztatach tanecznych, w czasie których uczyli 
się, między innymi, tańca węgierskiego „Czardasz”. Całość prze-
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pełniona była humorem, bo taniec to przede wszystkim świetna 
zabawa. 

W sobotę uczniowie zwiedzili stolicę Węgier – Budapeszt. 
W tym przepięknym mieście zobaczyli Basztę Rybacką, Górę i 
Statuę Gellerta oraz Wzgórze Zamkowe. Zwiedzili budynek Par-
lamentu oraz wykonywali doświadczenia naukowe w Centrum 
Nauki. W drodze powrotnej dzieci nawiązały niezwykłą więź, 
porozumiewając się w języku angielskim, węgierskim i polskim. 
Śmiechy i radosny gwar towarzyszyły im do końca podróży. 

Ostatni dzień pobytu rozpoczął się Mszą Świętą, w czasie 

której dzieci z obu szkół wspólnie zaśpiewały pieśń „Czarna 
Madonna” po polsku oraz piosenkę „Egyszer egy kiralyfi ” w 
języku węgierskim. Ksiądz proboszcz podziękował za nawiąza-
ne przyjaźnie i dobrze zapowiadającą się współpracę obu szkół, 
a pani dyrektor Lidia Wilk - za wspaniałe przyjęcie Polaków w 
Kecskemet. 

Pożegnanie było smutne, ponieważ po czterech wspaniałych 
dniach spędzonych w niezwykłej atmosferze trzeba było się 
rozstać. W sercach pozostały piękne wspomnienia i nadzieja na 
ponowne spotkanie. 

L.P/A.Z.S
www.spwozniki.edupage.org

I chrześcijańskiej tradycji w rodzinie – tak pięknie 
zwrócił się do starszych osób ks. Władysław, nasz 
rekolekcjonista, podkreślając ich życiową mądrość i 
doświadczenie. Ten wiek każ e nam częściej myśleć o 
wieczności, ale też być bliżej Boga, który nas kocha, 
zna i jest tak blisko. Z Nim łatwiej przejść przez trudy 

Jesteście strażnikami wiary 
życia i cierpienia związanego z wiekiem. Od starszych 
to może się uczyć młode pokolenie wierności Chrystu-
sowi. Więcej o tym w poniższym fragmencie. 

Skłaniam głowę przed wami - ludźmi w podeszłym wieku 
- bo w Was kryje się wielka mądrość. Mój tata nieraz powiadał: 
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-„Pamiętojcie, że bieda i ludzie to was wsyćkiego nauczą...”. Moż-
na skończyć uniwersytet i posiąść wiedzę, a można przejść szkołę 
życia i posiąść mądrość. I z tą mądrością się już nie dyskutuje. Bo 
ktoś doświadczył tego na własnej skórze i nie da sobie wmówić, 
że jest inaczej. Was już bieda i ludzie wiele nauczyli... 

Nasz Ojciec święty zwrócił uwagę na wspaniałe zalety ludzi 
w podeszłym wieku, którzy są strażnikami pamięci; którzy coraz 
słabiej widzą litery, bo wzrok się traci, słuch się traci, pamięć się 
traci. Ale coraz ostrzej i wyraźniej widzą wieczność i o tej wiecz-
ności myślą...

Kiedy byłem wikarym w Zakopanem, rozmawiałem ze star-
szym już gazdą: -„Cóż ta porobiocie? - Hej, jegomość, trza mi się 
już pomalućku pobierać hań... - Kaj? - pytom. -Ku wiecności...”. 
Po godnie przeżytym życiu ( a godnie nie znaczy wygodnie) ze 
spokojem idzie na spotkanie wieczności, która jest jeszcze przed 
nami - „hań”. My jeszcze żyjemy „haw” - tu i teraz. Ale myslenie 
o „hań” porządkuje nase „haw”. -„Funduj się na sto roków, ale 
zyj, jakbyś miał jutro umierać...” - miej uporządkowane wszyćkie 
sprawy, a przede wszystkim spokój swego sumienia. 

O sumieniu mówiliśmy wczoraj. Dzisiaj jest spowiedź. spo-
wiedź to nie tylko wyznanie grzechów przed kapłanem, ale jest 
też wyznaniem miłości i wierności Panu Jezusowi, tak jakbyśmy 
Mu chcieli odpowiedzieć za świętym Piotrem, który został po 
Zmartwychwstaniu zapytany przez Pana Jezusa: -Czy ty Mnie 
miłujesz? Aż trzy razy pytał o to Pan Jezus. Jak mówimy to samo 
coś komuś trzy razy, to chodzi o coś bardzo ważnego. A Pan 
Jezus trzy razy pytał Piotra: -Czy ty Mnie miłujesz? Jemu przy-
pomniało się trzykrotne zaparcie się Pana Jezusa, ale Pan Jezus 
mu tego nie wypowiada, tylko pyta o miłość. Za trzecim razem 
odpowiada: -Panie, Ty wiesz. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, ze Cię 
kocham...

Po wczorajszym zamyśleniu się nad kształtowaniem swojego 
człowieczeństwa, zamyśleniu się nad naszym sumieniem dzisiaj 
chcemy Jezusowi mówić o naszej miłości. Jeśli sobie zażyczył, 
żeby w tym miejscu i w taki sposób mu o tym mówić, więc niech 

nam nie będzie cięż-
ko i oby nikt z przy-
kazania kościelnego 
„przynajmniej raz 
w roku...” nie czynił 
przykazania, że „tyl-
ko raz w roku...” - bo 
byłoby to za mało. 
Gdyby w rodzinie 
tylko raz w roku jed-
no drugiemu powie-
działo, że go kocha, 
to byłoby za mało. 
Rodzicom nigdy 
się nie znudzi to, że 
dziecko zapewnia ich 
o swej miłości. Mów-
my to i Jezusowi... 

Jesteście straż-
nikami wiary i 
c h r z e ś c i j a ń s k i e j 
tradycji w rodzinie. 
Z tyloma pięknymi, 
c h r z e ś c i j a ń s k i m i 
pozdrowieniami. A 
to na przywitanie, 

gdy przychodzi się do czyjegoś domu: -„Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus!”. Odchodząc: -„Zostańcie z Bogiem! Boże 
cię prowadź...”. -„Jako się tam mocie? Dzięki Panu Bogu, jako 
tako...”. Ciągłe odwoływanie się do Pana Boga, który jest Panem, 
do którego wszystko należy i od którego wszystko zależy.

Do autobusu z trudem wchodzi staruszka. W autobusie mło-
dzi denerwują się, że tak długo to trwa. Gdy już wsiadła, któryś 
wyrwał się i woła: -„Babciu, a gdzież to jedziecie? -Do kościoła 
jadę, do kościoła... -Babciu, ale was przecież Pan Bóg nie potrze-
buje; siedzielibyście lepiej w domu... -Macie rację. Mnie Pan Bóg 
nie potrzebuje, ale ja potrzebuję Pana Boga...”. I zamilkli... Ona 
im dała nauczkę. -Ja potrzebuję Pana Boga. Potrzebuję Go przez 
całe życie...  

O wieku podeszłym mawia się, że nadeszła „jesień życia” 
albo, że „ma się ku wieczorowi”. Każdą porę dnia i każdą porę 
roku trzeba umieć dobrze przeżyć. Może być jesień uprzykrzo-
na - z deszczem, z błotem, szarugą jesienną - ale może też być i 
złota jesień, pogodna jesień. Lepiej umieć się godnie starzeć niż 
śmiesznie odmładzać. I warunkiem tej pogody ducha na starość 
jest umieć się pogodzić ze swoim wiekiem, ze swoim losem. I 
dziękować Panu Bogu, że dał nam dożyć tych lat. Zawsze pocie-
szam starszych ludzi: -„Pewnie Panu Bogu miłe wasze pociorki, 
co wos chce na tym świecie mieć...”. Nie sposób zrozumieć kalec-
twa, choroby, cierpienia, starości bez Pana Jezusa dźwigającego 
krzyż na Kalwarię. A im było bliżej, tym było bardziej stromo i 
bystro. Upadał ze zmęczenia, ale nie upadał na duchu... A do nas 
mówi: -„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony... Kto chce 
iść za Mną, niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech Mnie 
naśladuje...”. 

Cdn.
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Na tym to darze, jakże nam dzisiaj potrzebnym 
– zatrzymał się nieco dłużej ks. bp Leon Mały, któ-
ry bierzmował tutejszą młodzież i wygłosił kazanie. 
Podkreślił, że bojaźń Boża nie ma nic wspólnego ze 
strachem. Podstawą tej bojaźni jest miłość Boga. Wię-
cej na temat w poniższym fragmencie, po którym też 
zamieszczamy podziękowanie dla szafarza sakramentu. 

Gdyby mnie ktoś zapytał, który z darów Ducha Świętego jest 
dzisiaj najbardziej aktualny, ja bym odpowiedział, że dar b ojaźni 
Bożej. -Bojaźń Boża - mówi św. Hilary - nie jest w niczym po-
dobna do uczucia określonego mianem strachu. Strach bowiem 
polega na przeżywaniu trwogi wynikającej z ludzkiej słabości, 
która boi się cierpienia. Cierpienia, które jej zagraża i nie chce 
jej przyjąć. Trwoga taka powstaje i wzrasta, i wstrząsa nami przy 
wielu okazjach, takich jak wszelkie grożące nam zło, atak silniej-
szego, prawo wyższego od nas. Natomiast bojaźń Boża nie jest 
tym samym co strach. Bojaźń Boża nie wynika z trwogi dręczącej 
człowieka, lecz zdobywa się ją przez zachowanie przykazań, przez 
spełnianie dobrych uczynków i przez poznanie prawdy. Bojaźń 
Boża zawiera się całkowicie w miłości i miłość doskonała stanowi 
pełnię tej bojaźni. Gdybyśmy posiedli bojaźń Bożą i zdobyli ten 
dar Ducha Świętego, gdybyśmy bali się obrazić Boga, jako Tego, 
który kocha nas ponad nasze ludzkie siły, pozbylibyśmy się wów-
czas tysiąca strachów w naszym życiu. Tysiąca niepotrzebnych 

przeżyć. Wtedy byśmy przezwyciężyli tysiące niepotrzebnych 
przeżyć, a miłość Boża wzrastałaby w naszym sercu. 

Bojaźń Boża nie jest tym samym co strach. Nie wynika ona 
z trwogi dręczącej człowieka. Daj Boże, żebyśmy szli tą droga. 
Drogą darów Ducha Świętego. Ja podkreśliłem ten dar Ducha 
Świętego, który wydaje mi się dzisiaj bardzo potrzebny. Bardzo 
potrzebny dzisiejszemu człowiekowi, aby szedł prostą drogą. Ale 
każdy z tych darów niezwykle cenny dla każdego z nas. Bóg chce, 
pragnie, abyśmy tych darów używali w naszym życiu - abyśmy 
używali tych darów. Tak samo jak Bóg pragnie, abyśmy przyj-
mowali Jego Ciało. Daje Je nam, mówiąc: -Bierzcie i jedzcie. To 
jest Ciało Moje, to jest Krew Moja. Bóg pragnie, abyśmy my Go 
spożywali; abyśmy uobecniali Jego życie w naszym życiu. 

Na zakończenie swojej wizji, o której zaczęliśmy mówić, Her-
mas pyta Anioła Bożego: -Co będzie dalej, kiedy wieża zostanie 
ukończona? Zanim budowa wieży zostanie ukończona, musi 
zostać zakończona budowa świata. Jest czas, aby się nawrócić i 
wejść do jej środka. kiedy skończy się budowa tej wieży, wtedy 
nastąpi koniec świata. 

Niech więc dary Ducha Świętego umocnią naszą wolę, aby-
śmy potrafi li usłyszeć słowa Jezusa, tak często powtarzane do 
młodych ludzi: - Powstań! Obudź się! Idź za Mną! Nawróć się! 
Czuwaj i módl się! Nie ulegaj pokusie! Bądź wierny do końca! 
Weźmijcie dary Ducha Świętego! Otwórz drzwi swojego serca, 
aby w nim zapanował Ten, który przyszedł ciebie zbawić - Jezus 
Chrystus!                

Dar bojaźni Bożej
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Podziękowanie przedstawicieli bierzmowanej 
młodzieży:

Drogi Księże Biskupie!
Jesteśmy już uczestnikami Bożej miłości, dzięki 

temu, że Duch Święty zstąpił na nas ze swoimi darami. 
Otrzymaliśmy wielki dar od Boga, którym jest On sam. 
Dokonało się to przez Twoje kapłańskie dłonie, drogi nasz 
Pasterzu. 

Dziękujemy Ci za Twoją niezastąpioną posługę. Dzię-
kujemy za udzielenie nam sakramentu bierzmowania, 
za Słowo Boże i za modlitwę za nas. Zapewniamy Cię 
o naszej modlitwie za Ciebie. Pragniemy Ci obiecać, że 
będziemy strzec i rozwijać dary otrzymane od Ducha 
Świętego. Chcemy być świadkami Chrystusa dla naszych 
kolegów i koleżanek. chcemy być blisko Chrystusa, a po-
przez udział w sakramentach Kościoła doskonalić nasze 
chrześcijańskie życie. Błogosław nam Ojcze, na naszej 
drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej. 

Kochani Rodzice! 
Dziękujemy dzisiaj również i wam. Jesteście z nami w ważnej 

chwili naszego życia. dziękujemy Wam za życie, którym nas ob-
darzyliście, za trud włożony w wychowanie nas, za ciągłą troskę 
o nas, pomimo naszej niekiedy niewdzięczności wobec nas... 
Bądźcie dalej przy nas! Doradzajcie i formujcie nas. Bądźcie 
strażnikami darów, jakie dzisiaj otrzymaliśmy. Wszak do końca 
będziemy waszymi dziećmi.     

Dziękujemy naszym Świadkom z bierzmowania za towarzy-
szenie nam podczas sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 
Prosimy was, abyście wraz z nami dawali przykład chrześcijań-
skiego życia, a w chwilach trudnych byli dla nas oparciem.

Dziękujemy również Księdzu Bartkowi za przygotowanie 
nas do bierzmowania przez te 3 lata, za pokazanie nam tego, co 
jest dobre, a co złe, za umocnienie naszej wiary. Serdeczne Bóg 
zapłać!

Dziękujemy naszym Wychowawcom i Nauczycielom, którzy 

wraz z Rodzicami przekazują nam wiedzę i uczą nas, jak żyć. 
Dziękujemy także Księdzu Proboszczowi i Księżom Wikariu-
szom - za każdą odprawianą Mszę świętą, za oczekiwanie na 
nas w konfesjonale, za spotkania i próby przygotowujące nas do 
sakramentu bierzmowania. Nasze dziękczynienie łączymy z mo-
dlitwą w Waszej intencji.

Ks. Proboszcz:
Ja także pragnę serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi 

za udzielenie sakramentu bierzmowania. Młodzieży dziękuję za 
ten trud przygotowania do tego sakramentu, za uczestniczenie 
przez 3 lata w różnego rodzaju spotkaniach. Mam nadzieję, że na 
tym się nie skończy. Myślę, że ten dzień jest takim dniem, który 
jeszcze bardziej przybliży was do Chrystusa, po którym dalej 
będziecie przystępować do sakramentów świętych; dniem, który 
was umocni do tego, abyście byli świadkami Jezusa Chrystusa.

Gorąco dziękuję Księdzu Biskupowi, który chętnie przyjął 
zaproszenie od nas i przyjechał specjalnie na to bierzmowanie aż 
z Lwowa, żeby razem z nami być... Bóg zapłać za tę posługę. 

Dziękuję serdecznie rodzi-
com młodzieży, która dzisiaj 
przystąpiła do sakramentu 
bierzmowania za trud wycho-
wania. To jest pewne uwień-
czenie tych lat, które minęły. 
Od dziś stają się bardziej sa-
modzielni i odpowiedzialni, 
przede wszystkim za swoją 
wiarę. Ten dzień ma być takim 
umocnieniem i dniem, który 
przybliża do Chrystusa i który 
dodaje siły do pełnienia tych 
obowiązków związanych z 
przekazywaniem wiary.

Bóg zapłać także Księżom, 
którzy przygotowali do tego 
sakramentu. 

Ks. Biskup:
Myślałem, że tyle razy 

udzielając w życiu sakrament, 
nie będę tego tak bardzo tego 
przeżywać. Ale przezywałem 
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to, jak za pierwszym razem. Myślę, że to też działanie Ducha 
Świętego. Przyjechałem, ponieważ nie mam właściwie żadnych 
innych zajęć, jak tylko udzielać sakramenty. Dziękuję bardzo za 
to zaproszenie i za to, że miałem możliwość, by w tym wspania-
łym kościele udzielić sakramentu bierzmowania. Będę pamiętać 
o was, którzy przyjęliście sakrament bierzmowania. Od czasu do 
czasu odprawiam Mszę świętą w intencji tych, którym udzieliłem 
tego sakramentu, abyście trwali w wierze.

W swoim życiu mogłem docenić jak wielkim darem jest Ko-
ściół i jak wielkim darem jest ksiądz, który jest w tym Kościele. I 
jakim wielkim darem jest wiara... I widziałem jak tę wiarę łatwo 
można stracić... Dlatego trzeba naprawdę prosić Pana Boga, aby 
dał nam łaski. Widziałem, jak łatwo można zaprzeć się wiary... 
Życzę wam, dla waszego dobra, byście przeszli te wszystkie 

próby, abyście nie poddali się strachowi, lękowi i nie zaparli 
nigdy waszej wiary. Ja też stawałem przed ciężkimi próbami i 
dzięki Bogu nie zaparłem się swej wiary. W przeciwnym razie 
moje życie byłoby zupełnie inne. A wystarczy powiedzieć „nie”. 
Kiedy pytają cię we wrogim społeczeństwie, czy ty wierzysz, a ty 
się boisz - bo oni są ateistami - i się zastanawiasz, co odpowie-
dzieć, ale w końcu odpowiesz „tak”, to przezwyciężasz i strach, i 
całe to społeczeństwo, które cię otacza. I wtedy zaczynasz na to 
społeczeństwo oddziaływać. Modlę się Bóg dał wam taką siłę. Bo 
wiara to nie jest fi lozofi a, ale życie... Daj Boże, abyście wytrwali i 
mieli radość z tego, że wiara was prowadzi w życiu...

Przyjmijcie teraz to specjalne błogosławieństwo z okazji sa-
kramentu bierzmowania...

I chociaż o tym wiemy i sami Boga zapewniamy 
o naszej miłości do niego, często jednak wybieramy 
zło, żyjemy w grzechu, zasmucając naszego Ojca oraz 
naszych bliskich. Grzech przecież nas unieszczęśliwia, 
oddala od Boga, rani i osłabia. Zapominamy też, że nas 
mamią pokusy szatana, który jest i który działa. Trze-
ba nam zatem czerpać siłę z kontaktów z Bogiem, na 

Bóg nas kocha 
modlitwie i w sakramentach świętych. I o tym przypo-
mina nam o. Damian Simonicz w poniższym fragmencie 
rozważania rekolekcyjnego. 

Św. Alfons Maria Liguori, założyciel naszego zgromadzenia, 
kiedy mówił o Bożym Narodzeniu, opowiadał taką historie, le-
gendę, że w niebie nagle wszyscy posmutnieli, bo Bóg chodził 
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smutny. I zaczęto się zastanawiać, dlaczego Bóg chodzi smutny, 
dlaczego gdzieś znika, dlaczego wciąż jest nieobecny... I nagle 
ktoś powiedział: -„O zgrozo, widziałem Boga, który płakał!”. 
Postanowiono zebrać ludzi i zorganizować spotkanie miesz-
kańców nieba. Ustawiono na środku tron i wszyscy czekali, aż 
przyjdzie Bóg, rozmawiając w międzyczasie o powodzie smutku 
Boga. Kiedy Bóg się pojawił, wszyscy zamilkli, a On szedł pomię-
dzy mieszkańcami nieba z opuszczoną głową. Usiadł na tronie, 
podniósł swój smutny wzrok, popatrzył na wszystkich i opuścił 
głowę... Nagle archanioł Michał zadał Mu pytanie: -„Boże, co 
się stało? Powiedz nam, dlaczego jesteś smutny? A Bóg powie-
dział, łamiącym się głosem: -„Bo człowiek, którego kochałem 
najbardziej ze wszystkich stworzeń, odwrócił sie ode Mnie i żyje 
tak, jakby Mnie nie było...”. I znowu zapanowała cisza... I wtedy 
Archanioł Michał znowu się odezwał: -„Boże, musimy coś z tym 
zrobić...”. I wszyscy nagle podnieśli krzyk: -„Tak! Musimy coś 
zrobić!”. I wtedy Bóg zapytał: -„I co zrobicie? Co zrobimy?”. I 
znowu zapanowała cisza... Nagle z tyłu odzywa się głos: -„Poślij-
my kogoś, kto powie im, jak bardzo ich kochasz...”. Wtedy wśród 
zgromadzonych zapanowała euforia: -„Mamy rozwiązanie!”. Ale 
Bóg uspokoił wszystkich, rozejrzał się po sali i zapytał: -„Kto w 
takim razie pójdzie?”. I znów konsternacja, znów zaczęli patrzeć 
po sobie i mówić: -„Ja nie, ja się nie nadaję... Niech ktoś inny 
pójdzie... Ja miałbym iść ziemię?”. I wtedy ta sama osoba, która 
rzuciła propozycję, powiedziała: -„Ja pójdę...”. A kiedy się odwró-
cono, zobaczono, że to był Jezus Chrystus, Boży Syn... -Ja pójdę i 
powiem człowiekowi, jak bardzo go kochasz!

Droga siostro i drogi bracie, kiedy chcemy mówić o Bogu, 
wystarczy jedno zdanie: -Bóg jest miłością... Zanim Jezus Chry-
stus przyszedł na świat, ludzie myśleli, że Bóg to jest srogi Ojciec, 
który karze, który ciągle czeka na to, czy człowiekowi sie powinie 

noga... Uważali, ze Bóg jest niezwykle surowy - bali się nawet wy-
powiedzieć Jego imienia. Bali się nawet spojrzeć w górę... A Jezus 
przychodzi i mówi: -Ten Bóg jest waszym Ojcem! Ten Bóg was 
kocha! Ten Bóg odda za was życie. I to życie za nas oddał...

Droga siostro, drogi bracie, chciałbym, abyśmy podczas tych 
rekolekcji świętych nad tym tematem się zatrzymali. Bóg, który 
jest miłością... I my, tak patrząc na nasze liczne zapewnienia, tego 
Boga kochamy. W takim razie dlaczego tak często wybieramy 
grzech? Dlaczego człowiek odwraca się od Pana Boga? 

Wszystko to zaczęło się bardzo dawno temu, kiedy jeszcze 
człowieka nie było. Wtedy jeden z Archaniołów, któremu na imię 
Lucyfer, odwrócił się od Pana Boga. Gdybyśmy chcieli przetłu-
maczyć imię Lucyfer na język polski, można by powiedzieć, że 
oznacza ono „Tego, który niesie światło”. „Archanioł niosący 
światło” zbuntował się przeciwko Bogu, odwrócił się przeciwko 
Niemu, po czym zbuntował także inne anioły i wypowiedział 
Bogu wojnę. Ale przegrał... Archanioł Michał wraz z wojskami 
anielskimi strącił go do piekła. Zanim jednak Michał to uczynił, 
Lucyfer zapowiedział Bogu, że wyrwie z Jego miłości stworzenie, 
które Bóg najbardziej ukochał. I tak rozpoczęła się walka dobra 
ze złem - walka o ludzkie serce. Zapowiedział, że wyrwie z Jego 
miłości to stworzenie, które Bóg najbardziej kocha, że sprawi, że 
to stworzenie od Boga się odwróci. 

Droga siostro, drogi bracie, kiedy patrzymy na działanie 
szatana, trzeba sobie uświadomić, jak bardzo inteligentny jest. 
On dobrze wie, że człowiek jest stworzeniem Bożym. Dobrze 
wie, że człowiek jest dzieckiem Bożym. I dobrze wie, że kiedy 
bezpośrednio zaatakuje, to dziecko pójdzie do swojego Ojca... I 
szatan przegra. Przegra z Bogiem. Bo Bóg jest mocniejszy. Po-
stanowił więc wykorzystać w człowieku ten dar, który jest darem 
wolności. 

Cdn.

*** Trzebinia ***

We wtorek 3 kwietnia w kościele parafialnym 
księży Salwatorianów w Trzebini, był pogrzeb 
matki księdza Mariana Krzystka. Mszy św. żałob-
nej przewodniczył ks. inf. Franciszek Kołacz. W 
koncelebrze wzięło udział wielu księży. Wielu też 
wiernych swoją obecnością zaświadczyło o sympatii 
i szacunku dla zmarłej. Na początku Mszy św. ks. 
proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Trzebini Piotr Żydek, przywitał zebranych uczestni-
ków pogrzebu:

Drodzy Bracia i Siostry, 
Księże Marianie, Księże Franciszku, Infułacie, który prze-

wodniczysz tej Eucharystii,

OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. 
MARII MATKI KS. MARIANA 

KRZYSTKA
Czcigodni Bracia i Siostry,
Czcigodni Bracia Kapłani, którzy przybywacie na wspólną 

modlitwę i z dekanatu Trzebinia, i z dekanatu Mszana Dolna, na 
czele z Księdzem Dziekanem,

Wszyscy Wierni

Gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, trwając w 
oktawie Wielkiej Nocy, kiedy świętujemy Zmartwychwstanie na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj przy tym ołtarzu otaczamy 
pamięcią modlitewną Matkę. Matkę kapłana, którą żegnamy i 
odprowadzimy na miejsce wiecznego spoczynku. Takie to wy-
mowne, symboliczne poniekąd. - Matka Kapłana odchodzi w 
Wielki Czwartek, w dzień kapłański. Myślę, Księże Marianie, że 
Twój ból był podwójny, bo w święto... Ale tak jak zapamiętałem 



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

22 i 29 kwietnia 201866 

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

 6722 i 29 kwietnia 2018

Twoją Matkę, kiedy nieraz się z nią spotyka-
łem, kiedy tutaj siedziała na swoim miejscu 
w kościele, kiedy jeszcze mogła przychodzić, 
zawsze zapewniała, że modli się gorąco i gor-
liwie za kapłanów - wszystkich - nie tylko za 
swojego syna, ale za wszystkich. I stąd też dzi-
siaj większa ilość kapłanów przy ołtarzu Jezusa 
Chrystusa...

Zapraszam wszystkich do modlitwy, 
abyśmy mogli ten dług modlitewny wobec 
śp. Marii spłacić. Niech każdy z nas ofiaruje 
Komunię świętą w jej intencji. To jest najpięk-
niejszy dar, jaki możemy ofiarować. Do tego 
samego zachęcam również wiernych, którzy 
się tutaj gromadzą. A przybyli również para-
fianie, nie tylko nasi, rodzina, ale parafianie 
i przedstawiciele różnych grup parafialnych 
z Raby Niżnej, dekanatu Mszana, tam gdzie 
funkcje proboszcza sprawuje Ksiądz Marian. 
Wszystkich witam całym sercem i zapraszam 
do wspólnej modlitwy. 

A Ciebie, Księże infułacie Franciszku, proszę o przewodnic-
two w tej Eucharystii...

Kazanie wygłosił rektor Seminarium Duchownego 
Księży Salwatorianów ks. Jerzy Madera:

Czcigodny i drogi Księże Marianie,
Rodzino pogrążona w żałobie, 
Czcigodni Kapłani zakonni i diecezjalni, na czele z Księdzem 

Infułatem Franciszkiem,
Wielebne Siostry,
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry...

Są pytania, na które człowiek zawsze szuka odpowiedzi. - Jaki 
jest cel mojego życia? Dokąd podążam? Jaka jest ostateczna po-
stawa mojego życia? Jakie są wartości na tym świecie, dla których 
warto żyć, cierpieć, umierać? Czy śmierć jest definitywnym koń-
cem? Tych pytań nie można wyrugować ze swojego życia. Stawia-
ją je sobie ludzie wierzący i niewierzący. Tych pytań nie można 
wyrugować, bowiem one wracają w kluczowych momentach na-
szego życia, jak choćby w sytuacji, kiedy stajemy w obliczu śmier-
ci. Nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. Nie udzie-

la odpowiedzi na te pytania. Co więcej, 
nauka nawet nie jest w stanie postawić 
tego typu pytań, bo to nie jest jej dome-
na. A człowiek szuka odpowiedzi; chce 
wiedzieć, gdzie je moze znaleźć. Odpo-
wiedzi na te kluczowe, fundamentalne 
pytania daje nam Kościół w liturgii 
Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza w 
liturgii triduum paschalnego. Najpięk-
niej wyraził to św. Jan Ewangelista w 
słowach: -Tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swojego jednorodzonego dał, aby 
On poprzez swoją mękę, cierpienie i 
śmierć na krzyżu śmierć przezwyciężył 
i otworzył nam bramy nieba. 

Liturgia Triduum Paschalnego to 
Wielki Czwartek - dzień ustanowienia 
sakramentu kapłaństwa i Eucharystii, 
sakramentów, dzięki którym żyje Ko-
ściół i dzięki którym uobecniany jest 
Chrystus. Wielki Piątek to dzień śmier-

ci Pana Jezusa. Można powiedzieć, że to wielkie milczenie Boga, 
to jakby Jego nieobecność. To największa próba naszej wiary. 

Filozof wolności ludzkiej - Fiodor Dostojewski - w książce 
„Bracia Karamazow” tak pisze: 

Nie zszedłeś z krzyża, gdy wołano, natrząsając się i drwiąc z 
Ciebie: „Zejdź z krzyża, a uwierzymy, żeś to Ty”. Nie zszedłeś, 
ponieważ nie chciałeś zniewolić człowieka cudem i pragnąłeś 
wiary wolnej, a nie wiary przez cud. Pragnąłeś wiary wolnej, a 
nie pokornego zachwytu niewolnika wobec potęgi, która by go 
przerażała...

Liturgia wielkiej Soboty to jedna wielka pieśń o Przejściu. 
Pascha znaczy bowiem „przejście” - to przejście ze śmierci do 
życia, z ciemności do światła, ze Starego Testamentu do Nowe-
go Testamentu i w końcu Niedziela Zmartwychwstania, triumf 
życia: Chrystus zmartwychwstał! Chrystus pokonał śmierć, zwy-
ciężył grzech i szatana. On zwyciężył, On zmartwychwstał jako 
pierwszy. Lecz każdy z nas, który ma udział w jego życiu poprzez 
uczestnictwo w sakramentach świętych będzie miał również 
udział w Jego Zmartwychwstaniu.

Śp. Maria zmarła w Wielki Czwartek. I można powiedzieć, 
że Bóg przeprowadził ją przez te najważniejsze tajemnice naszej 

wiary, przez to misterium paschalne. Niejako w 
Wielki Czwartek wziął ją za rękę i prowadził przez 
Wielki Piątek, dzień milczenia, poprzez Sobotę, 
triumf Zmartwychwstania aż do dnia dzisiejsze-
go, kiedy uczestniczymy we Mszy świętej, bo w 
ważnych wydarzeniach naszego życia, kluczowych 
momentach naszego życia gromadzimy sie na Eu-
charystii. Bo tutaj najbliżej jesteśmy źródła nasze-
go życia. Tutaj jesteśmy najbliżej Chrystusa. Tutaj 
uobecniamy właśnie te wydarzenia, które legły u 
podstaw naszego odkupienia i gromadzimy się na 
tej Mszy świętej, by przede wszystkim podzięko-
wać za życie śp. Marii. 

Kiedy dwa dni temu, rozmawiając z księdzem 
Marianem, poprosiłem go, by powiedział parę słów 
o swojej Mamie, on przez chwilę się zastanawiał, po 
czym powiedział: -„Mama była osobą bardzo tro-
skliwą. Troszczyła się o mnie. Czasem upominała. 
Ona bardzo cieszyła się moim kapłaństwem i mo-
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dliła się, abym wytrwał w wierności Chry-
stusowi...”. To są powody do wdzięczności 
Bogu. Serce kapłańskie Mariana zna więcej 
powodów do tej wdzięczności. ale my dzisiaj, 
w czasie tej Eucharystii włączamy się w nurt 
tej jego wdzięczności, by dziękować Bogu za 
jej życie. i gromadzimy się na tej Mszy świę-
tej, by prosić dobrego i miłosiernego Boga, 
aby przyjął ją do grona wybranych, aby ob-
darzył ją życiem wiecznym, a nam kiedyś dał 
udział w swoim Zmartwychwstaniu.

Podziękowania:

 Ksiądz Proboszcz Piotr Żydek:
Pragnę podziękować wszystkim, którzy 

uczestniczycie w tej uroczystości żałobnej, 
wszystkim, którzy się tutaj modliliście - i 
Parafianom, Gościom, Parafianom z Raby 
Niżnej, wszystkim Kapłanom bez wyjątku, który tutaj wspólnie 
koncelebrowali Najświętszą Eucharystię. Za chwilę jeszcze swoje 
słowo skieruje do Was Ksiądz Marian. Ja pozwolę sobie jeszcze 
podziękować za zamówione Msze święte za śp. zmarłą Marię. (...) 
Część tych mszy zostanie odprawiona tutaj, w bazylice, a część w 
kaplicy szpitalnej w Chrzanowie.

 
Syn zmarłej ksiądz Marian:
 Dziękuję moje zmarłej Mamie Marii, która chociaż mnie nie 

urodziła, to jednak wychowywała. Za to pragnę Jej podziękować 
- za Jej troskę i modlitwę; za modlitwę za mnie na drodze kapłań-
skiego życia i za kapłanów, za modlitwę o powołania kapłańskie, 
co było już wspomniane przez ks. kaznodzieję, księdza probosz-
cza. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie...

Dalej dziękuję tym, którzy opiekowali się mama, szczególnie 
w ostatnich latach, kiedy już nie mogła sama egzystować. Nade 
wszystko Siostrom Służebniczkom Najświętszej Maryi Panny 
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Chrzanowie z Siostrą 

Dyrektor Lucyną na czele. Bóg zapłać za stworzenie klimatu 
rodzinnego domu. Mama w Chrzanowie bardzo dobrze się czu-
ła i składam wyrazy wdzięczności Siostrom, opiekunkom tego 
Domu, a także pielęgniarkom, lekarzom, salowym, wszystkim 
pracownikom. Niech Pan Bóg wynagrodzi ich troskę i dobroć. 
Dziękuję wszystkim osobom, które odwiedzały Mamę, umacnia-
ły ją, pocieszały, trwały przy niej i tym, którzy pamiętali o niej. 

Pragnę podziękować wszystkim za udział w dzisiejszym 
pogrzebie, modlitwie, uroczystości pogrzebowej, nade wszystko 
Księdzu Infułatowi Franciszkowi Kołaczowi, który przewodni-
czył liturgii. Księdzu Rektorowi Jerzemu Maderze, Rektorowi 
Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salwatorianów w 
Bagnie, koło Wrocławia - Rodakowi - Bóg zapłać za Słowo Boże 
i przybliżenie sylwetki zmarłej. Bóg zapłać Kustoszowi Bazyliki 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. proboszczowi Piotrowi 
Żydkowi za jego troskę duszpasterską, modlitwę i dobroć. 

Bóg zapłać wszystkim przybyłym Kapłanom z rocznik świę-
ceń. W tym roku obchodzimy 
jubileusz 40-lecia od tego mo-
mentu... Bóg zapłać Księdzu 
Dziekanowi i Kapłanom z de-
kanatu mszańskiego i trzebiń-
skiego, Kapłanom - Kolegom, 
Znajomym, w tym Księdzu Ku-
stoszowi z Wadowic, Księdzu 
Dionizemu z Krakowa, Księ-
dzu Tadeuszowi z Myślenic. 
Dziękuję wszystkim Kapłanom 
za modlitwę i obecność.     

Wreszcie, dziękuje delega-
cjom z mojej parafii za modli-
twę, za Msze święte ofiarowane 
w intencji zmarłej Marii. Bóg 
zapłać za przybycie. Bóg zapłać 
Rodzinom, Sąsiadom i z Para-
fii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, i z bloku 13a oraz 15, 
Członkom Żywego Różańca, 
do którego Mama należała. 
Wszystkim za wszystko Bóg 
zapłać. Niech Pan Bóg wyna-
grodzi wam Waszą modlitwę... 
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- Stawka naszej wiary jest przeogromna, bo kto uwierzy 
będzie miał życie wieczne, będzie zbawiony! - Mówił w Święto 
Miłosierdzia Bożego podczas Mszy św. w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach abp Marek Jędraszewski.

W wygłoszonej homilii metropolita krakowski przypomniał 
ostatnie chwile Chrystusa i słowa, które wypowiadał do Matki, 
do Jana, do dobrego łotra, do Boga. Słowa te wryły się w pamięć 
Apostołów i do nich wracały, także wtedy, kiedy zamknięci w 
Wieczerniku, pogrążeni w smutku płakali.

- To wszystko zostało przełamane, kiedy Chrystus wieczorem 
pierwszego dnia tygodnia zjawił się w Wieczerniku. Zjawił się 
niespodzianie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. I 
pierwsze słowo Chrystusa: „Pokój wam!”. I słysząc właśnie to sło-
wo, ich smutek i płacz ustąpiły radości: „uradowali się uczniowie 
ujrzawszy Pana”. A On wskazał na swoje rany na rękach, na boku, 
zapis Jego męki, (...) ale także źródło łask, najwyższego przeba-
czenia i ostatecznego pojednania ludzi z Bogiem i stąd ten pokój 
serca i ta radość, która ich przeniknęła i to poczucie, że niezro-
zumiałe dla nich dotychczas ostatnie chwile Chrystusa na krzyżu 
nazbierają szczególnej głębi i znaczenia, znaczenia zbawczego, 
ponieważ oni, świadkowie Jego męki teraz dotykający Jego ran, 
są zaproszeni, więcej, wzywani przez Zmartwychwstałego Pana 
do wejścia w samą głębię Trójcy Przenajświętszej.

Arcybiskup przypomniał, że Chrystus posłał Apostołów, 
by głosili Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu 
mocą Ducha Świętego, 
którego tchnął na nich, 
by wszyscy mogli do-
świadczyć tej ogromnej 
miłości Boga.

- Trzeba zatem roz-
ważać prawdę o Bogu, 
który jest miłością, 
który umiłował świat 
miłością niekończoną, 
bo zesłał swego Syna, 
wydał Go światu na 
drzewie krzyża Golgoty, 
a to wszystko, te niezwy-
kłe i niezgłębione gesty 
Bożej miłości wobec 
świata właśnie po to, aby 
ludzie zechcieli uwie-
rzyć, że taki jest Bóg, 
że kocha, że poświecił 
swego Jednorodzonego 
Syna, uwierzyć w to, 
a stawka tej wiary jest 

Niedziela Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

przeogromna, bo kto uwierzy będzie miał życie wieczne, będzie 
zbawiony.

Metropolita przypomniał, że wiara ta nie była prosta nawet 
dla Tomasza, który towarzyszył Chrystusowi przez trzy lata i 
widział Jego cuda. Ale Pan pozwolił mu dotknąć swoich ran i 
wtedy uwierzył, wyznając „Pan mój i Bóg mój”. To wyznanie, 
jak podkreślił arcybiskup, jest powtarzane przez Kościół przez 
wszystkie wieki, a wiara w Zmartwychwstałego przekazywana 
kolejnym pokoleniom. Ta wiara, która daje siłę, by przeciwsta-
wiać się światu i jego władcom. 

- Bo świat może nienawidzić, może prześladować, może 
wysłać na okrutną śmierć, ale świat nie jest w stanie wyrwać 
z ludzkich serc wiary w to, że Pan Jezus Chrystus prawdziwie 
zmartwychwstał. I z tą wiarą szli chrześcijanie pierwszych wie-
ków na śmierć, częstokroć pośród śpiewów alleluja.

Metropolita zwrócił także uwagę, że uwierzyć w Chrystusa 
zmartwychwstałego znaczy uwierzyć w Boże miłosierdzie, a ta 
wiara zobowiązuje nas do szczególnego traktowania drugiego 
człowieka, za którego Chrystus także umarł.

- Bo jeśli ten człowiek jest tak cenny w oczach Boga, że Jezus 
Chrystus przelał za niego swą przenajświętszą krew, to jakże ja 
mam prawo potępiać i odwracać się od mojego brata choćby on 
wyrządził mi krzywdę? Czy nie raczej być jak Bóg: „bądźcie mi-
łosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”?

Ta wiara, jak mówił dalej metropolita, zobowiązuje także 

Uwierzyć w Boga
to uwierzyć w Jego miłosierdzie
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do pełnego pokory i ufności wyznawania swoich grzechów. - By 
mocą Ducha Świętego, który jest i działa w świętym, katolickim 
i apostolskim Kościele otrzymywać przebaczenie grzechów i sta-
wać się na powrót Bożym dzieckiem.

W świetle tych rozważań arcybiskup skierował do zebranych 
pytania, które właśnie dziś, w Święto Bożego Miłosierdzia nale-
żałoby sobie postawić. 

- Jaka jest nasza wiara? Czy jest to wiara, która potrafi zwy-
ciężać moce tego świata? Czy jest to wiara pełna ufności i złożona 
w prawdzie? Czy jest to wiara, która każe nam ciągle na nowo 
zbliżać się do Chrystusa i prosić o przebaczenie? 

Do tej listy pytań, w kontekście tegorocznej setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości, arcybiskup dodał także pytanie, o 
kontakt i relację z Matką Bożą nas Polaków, którzy tak wiele 
Jej zawdzięczamy. Tu przywołał fragment „Dzienniczka” św. 
Faustyny, w którym przedstawiona została wizja Matki Bożej 
własnym ciałem broniącej Polski.

Metropolita zachęcał wreszcie do wy-
trwałej i ufnej modlitwy także za ojczyznę, 
modlitwy z wiarą, że ma ona moc. 

- Zbawiciel świata objął swoją miło-
ścią miłosierną cały świat i cały świat tą 
miłością przemienił. My mamy łączyć się 
z Nim i wierzyć, że nasze wydawałoby się 
małoznaczące gesty, nasza ufna modlitwa, 
nasze w cichości znoszone cierpienie mogą, 
jeśli są złączone z Chrystusem, przyczynić 
się do przemiany tego świata i do jego zba-
wienia.

Na zakończenie arcybiskup przywołał 
fragment „Dzienniczka” św. Faustyny, 
mówiący o wielkiej księdze w niebie za-
wierającej imiona osób, które uwierzyły 
miłosierdziu Bożemu i to Boże miłosierdzie 
uwielbiły.

- A my dzisiaj zebrani w Święto Bożego 
Miłosierdzia, dla którego nie ma żadnych 
granic, prosimy Boga podczas tej Eucharystii o moc wiary, która 
zwycięża ten świat i o to, by nasze imiona zostały zapisane pośród 
tych, które uwielbiły Boże miłosierdzie i które dlatego tego miło-
sierdzia na wieczność dostąpiły.

Kardynał Stanisław Dziwisz:

Bądźmy apostołami mi-
łosierdzia

- Drogie siostry, drodzy bracia, sprawujemy Eucharystię 
w niezwykłym miejscu, z którego rozeszło się na cały świat 
orędzie o Bożym Miłosierdziu. Bóg wybrał prostą, pokorną 
Siostrę Faustynę, aby przez nią, przez jej słowo i świadectwo, 
przemówić do świata. - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz 
podczas wieczornej Mszy św. sprawowanej w Święto Miłosier-
dzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach.

Kardynał nawiązał do dzisiejszej Ewangelii. Przywołał strach 
i niepewność apostołów, którzy po śmierci Jezusa zgromadzili się 
w jerozolimskim Wieczerniku. Podkreślił, że w chwili smutku i 
rozczarowania przyszedł do nich Chrystus, który nie zważając na 
ich słabości, obdarował ich Duchem św. i wyznaczył szczególną 

misję.
- Mieli nieść innym pokój Chrystusa, pomagając ludziom, 

by wyzwolili się z niewoli grzechu, pozbawiającego ich wolności 
i prawdziwej radości ducha. Ta misja Kościoła trwa nadal. My 
wszyscy - bracia i siostry - żyjemy w kręgu tej misji jako ucznio-
wie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana.

 Druga część Ewangelii opowiada o wydarzeniach, któ-
re miały miejsce tydzień później. W ich centrum stoi To-
masz, który nie potrafi uwierzyć w zmartwychwstanie. 
- Wątpiący Tomasz, nie dający wiary słowom innych świadków, 
zobaczył, dotknął i uwierzył. Jednocześnie złożył najwyższe 
świadectwo wiary w Bóstwo swojego i naszego Mistrza: „Pan 
mój i Bóg mój!”. To świadectwo pomaga nam samym uwierzyć 
w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Boga prawdziwego z Boga 
prawdziwego. Kościół nie zapomniał o świadectwie św. Tomasza. 
Wzruszające jest, że od dwudziestu wieków miliony chrześcijan, 
a my wraz z nimi, wpatrując się w eucharystycznego Chrystusa 

ukrytego pod postaciami chleba i wina, po-
wtarzamy: „Pan mój i Bóg mój!” 

Doświadczenie spotkania Jezusa z 
uczniami, opisane w dzisiejszym I czytaniu, 
cechuje miłość, braterstwo i solidarność. 
Kardynał zaznaczył, że zadaniem współ-
czesnego Kościoła jest dawanie świadectwa 
miłości Boga i bliźniego.

- Przeprowadzając rachunek sumienia 
musimy uczciwie powiedzieć, że niejedno-
krotnie daleko nam do ducha, który oży-
wiał pierwszych chrześcijan. Mamy wpraw-
dzie wspaniałe świadectwa dobroczynności 
i dzieł miłosierdzia w Kościele, również 
w naszym polskim Kościele w ostatnich 
dziesięciu wiekach, ale nie możemy tylko 
poprzestać na wspominaniu i podziwianiu 
tych świadectw.

Emerytowany metropolita krakowski 
zaznaczył, że jednym z wielkich dzieł Ko-

ścioła, które kontynuuje jego bogatą tradycję, jest działalność 
Caritas, która obchodzi dzisiaj swoje patronalne święto.

W swojej homilii, kardynał odniósł się również do postaci św. 
Siostry Faustyny, podkreślając, że jej orędzie uwrażliwiło świat 
na prawdę o Bogu „bogatym w miłosierdzie”. Apostołem Bożego 
Miłosierdzia był Jan Paweł II. To dzięki jego staraniom doszło do 
beatyfikacji i kanonizacji Siostry Faustyny.

- Ojciec Święty apelował do naszej „wyobraźni miłosierdzia” 
jako dojrzałego owocu otwarcia się na przyjęcie prawdy o Bogu 
miłosiernym, który pochyla się nad ludzka biedą, ale równocze-
śnie czeka, aby i nasze wrażliwe serca nie pozostawały obojętne 
wobec tych, którym możemy i powinniśmy okazać miłosierdzie.

Na zakończenie, kardynał przypomniał, że 28 kwietnia 
bieżącego roku do chwały ołtarzy zostanie wyniesiona Hanna 
Chrzanowska.

- Możemy powiedzieć, że ta przyszła, nowa błogosławiona jest 
również dojrzałym owocem wiary polskiego narodu w ostatnim 
stuleciu i wpisuje się w poczet wielu wielkich świadków miłosier-
dzia na naszej ziemi.
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Bp Szkodoń:

Miłosierdzie Boga wobec nas
jest zobowiązaniem do miło-

ści drugiego człowieka.
Miłosierdzie Boga wobec nas jest umocnieniem i zobowią-

zaniem do miłości drugiego człowieka, tego bliskiego i tego 
dalekiego - mówił krakowski biskup pomocniczy Jan  Szkodoń 
podczas porannej Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Boże-
go w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Tegoroczna 
uroczystość w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania 
niepodległości, odbywa się pod hasłem „Miłosierdzie źródłem 
wolności”.

W homilii biskup wyjaśniał, że Jezus ukazał się apostołom 
i pozdrowił ich „Pokój Wam”, ale nie było to tylko pozdrowie-
nie, ponieważ Pan Jezus przyniósł dar pokoju. - Nawiązując do 
hasła dzisiejszej uroczystości można powiedzieć, że przyniósł 
nową wolność, która rodzi pokój - podkreślił hierarcha. - Przy-
chodzimy tu pełni niepokojów o siebie, nasze zdrowie, małżeń-
stwo, rodzinę, o dzieci, ojczyznę i świat. Pan Jezus mówi: „Pokój 
Wam”. W tym pozdrowieniu możemy streścić prawdę o Bożym 
miłosierdziu - tłumaczył biskup, dodając, że wiara jest źródłem 
zwycięstwa.

Zdaniem bp. Szkodonia istnieje ścisła łączność pomiędzy mi-
łosierdziem, którym obdarza Bóg, a między błogosławieństwem 
odnoszącym się do miłosierdzia wobec bliźnich. - Dlaczego więc 
tyle rozwodów, dlaczego ci, którzy niedawno przysięgali sobie 
miłość, wierność i uczciwość małżeńską (...), przy pierwszych 
kryzysach zaczynają mówić o rozwodzie? Dlaczego człowiek 
mówi, że jego miłość jest tak mocna, tak żywa, że nie czuje po-
trzeby sakramentu małżeństwa, spowiedzi ani modlitwy? - pytał 
biskup, dodając, że miłość to gotowość do przebaczenia. Kazno-
dzieja zachęcał do tego, aby być zdolnym do przebaczenia, nie 
licytując się kto bardziej zawinił.

- Miłość miłosierna Boga wobec nas jest umocnieniem i zobo-
wiązaniem do miłości drugiego człowieka, tego bliskiego i tego 
dalekiego - powiedział na zakończenie bp Szkodoń.

Bp Muskus:

Proces pojednania i przebacze-
nia musi odbywać się w przestrze-

ni miłosierdzia
Miłosierdzie sprawia, że możemy pojednać się z samymi sobą 

i swoim życiem, zaakceptować rany, które nas tworzą i zoba-
czyć ich zbawczy sens - mówił bp Damian Muskus OFM, który 
przewodniczył Mszy św. przy ołtarzu polowym w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. „W blasku 
miłosierdzia każda historia, choćby najbardziej bolesna i ciemna, 
może rozbłysnąć nadzieją i pokojem” - dodał hierarcha. W Mszy 
św. uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z kraju i ze 
świata.

W homilii bp Muskus wskazywał, że źródłem ludzkiej wol-
ności jest prawda, „również trudna prawda o przeszłości, z którą 
trzeba się pojednać, za którą czasem trzeba przeprosić, która 

czasem oczekuje od nas przebaczenia”. „Aby ten proces pojedna-
nia i przebaczenia przyniósł owoce pokoju, musi odbywać się w 
przestrzeni miłosierdzia” - podkreślał.

Według niego, rany, które Jezus pokazał apostołom po 
zmartwychwstaniu, mówią, że nie da się wymazać przeszłości, 
bo ślady historii „na zawsze wyryte są w dziejach pojedynczych 
osób i całych społeczeństw”. „Bóg nie przyszedł po to, by zabrać 
nam naszą przeszłość, nawet tę najbardziej bolesną. On przyszedł 
po to, by nas zbawić wraz z całym niełatwym ciężarem błędów, 
klęsk i porażek, rozczarowań i lęków, który niesiemy przez życie” 
- stwierdził hierarcha.

Jak podkreślił, pamięć o przeszłości jest kluczem do zro-
zumienia świata, jest naszym dowodem tożsamości, tak jak 
rany Chrystusa były dla apostołów Jego dowodem tożsamości. 
„Człowiek, który nie pamięta, kim jest, ile w nim dobra i zła, 
przestaje istnieć w pełni, pozostaje okaleczony i nie jest w stanie 
zrozumieć swoich czynów, pragnień i dążeń. Jest zniewolony 
własną przeszłością” - tłumaczył duchowny, dodając, że ta sama 
zasada dotyczy społeczeństw, które tracą swoją tożsamość, gdy 
nie godzą się na to, by stanąć w prawdzie wobec najtrudniejszych 
momentów swojej historii. „Czyniąc tak, zamykają sobie drogę 
do dojrzewania i nie mogą tworzyć przyjaznej przestrzeni dla 
swoich członków” - przestrzegał.

Kaznodzieja zauważył, że w ludziach i narodach wciąż silna 
jest pokusa ucieczki przed przeszłością, którą trudno zaakcepto-
wać. „Wciąż silna jest pokusa, by wymazać niechlubne momenty 
życia czy wyrwać szczególnie wstydliwe karty historii. Nierzad-
ko ta pokusa przeradza się w próby manipulacji prawdą lub jej 
instrumentalnego traktowania” - ubolewał. „Ucieczka przed pa-
mięcią ostatecznie jest jednak drogą donikąd. Co więcej, staje się 
źródłem konfliktów, rozdarcia i strachu” - dodał.

Zwrócił uwagę, ze zanim Jezus pokazał uczniom swoje rany, 
udzielił im daru pokoju. „W blasku miłosierdzia każda historia, 
choćby najbardziej bolesna i ciemna, może rozbłysnąć nadzieją. 
Miłosierdzie sprawia, że możemy pojednać się z samymi sobą i 
swoim życiem, zaakceptować rany, które nas tworzą i zobaczyć 
ich zbawczy sens” - mówił krakowski biskup pomocniczy.

Przypominając sytuację uczniów zamkniętych w wieczerni-
ku, podkreślił, że to Jezus ich wyzwolił. „Zraniony, ale zmar-
twychwstały, obdarza swoich uczniów miłosierdziem bez granic 
i posyła do świata mimo kruchości ich serc, mimo ludzkiej 
słabości i niewygodnego bagażu trudnych doświadczeń. Odtąd 
nie zamykają się przed wrogim światem w getcie swoich uprze-
dzeń i obaw, ale idą do niego z odwagą i mocą, by niezależnie 
od wszystkiego głosić pokój i pojednanie, którego źródłem jest 
miłość Boga” - zaznaczył.

„Kiedy wołamy: Jezu, ufam Tobie, oddajemy miłosiernemu 
Panu nie tylko nasze grzechy i słabości. Oddajemy Mu naszą 
przeszłość, by ją uleczył i zbawił; naszą teraźniejszość, by nas 
wyzwolił i napełnił swoim Duchem. Oddajemy Mu przyszłość, 
by szeroko otworzył drzwi naszych serc i sam poprowadził nas do 
świata z orędziem pojednania i pokoju” - zakończył hierarcha.


