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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

W liturgiczne wspomnienie NMP Nieustającej Po-
mocy, wypadające 27 czerwca, w 
wadowickiej Bazylice świętowa-
no odpust, bowiem tutaj odbiera 
cześć Matka Boża Nieustającej 
Pomocy w pięknym obrazie ko-
ronowanym przez Ojca św. Jana 
Pawła II. Tu gromadzi wokół 
siebie swoje dzieci i wysłuchuje 
ich próśb. Sumie odpustowej 
przewodniczył i kazanie wygło-
sił ks. Sylwester Fiećko, przeło-
żony wspólnoty pallotyńskiej na 
kopcu. Oto jego krótkie wpro-
wadzenie do Eucharystii i treść 
kazania. 

Po Bogu oddajemy najwyższą cześć 
wraz z całym Kościołem katolickim 
Maryi Pannie jako Matce Boga i Zba-
wiciela naszego Jezusa Chrystusa. Bo 
taką jest wola Boga samego, który 

Odpust ku czci NMP Nieustają-
cej Pomocy

Maryję wywyższył ponad wszystkie chóry aniołów i świętych, 
ponad wszystkie możliwe najdoskonalsze stworzenia swoje. Na-

leży się ta cześć od nas Najświętszej Maryi 
Pannie nie tylko dlatego, że Maryja sama 
jest najdoskonalszym stworzeniem Boga. 
Wolna nie tylko od grzechu pierworodnego, 
ale i od wszelkiej skazy grzechów uczyn-
kowych. Ozdobiona wszystkimi cnotami, 
jakie tylko stworzenia zdobyć mogą. Ale 
przede wszystkim dlatego, że będąc Matką 
Boga-Człowieka została zbliżona w sposób 
najściślejszy do całej Trójcy Przenajświęt-
szej. Maryja została najmilszą Córką Ojca 
Przedwiecznego. Prawdziwą Matką Syna 
Bożego i wybrana Oblubienicą Ducha Świę-
tego. Z powodu tej godności Macierzyństwa 
Bożego Najświętsza Dziewica nabrała oso-
bliwych praw do wszystkich skarbów nieba. 
Jej macierzyńskiej opiece Zbawiciel świata 
wyraźnym, osobistym aktem, umierając na 
krzyżu, oddał cały ród ludzki…

Dzisiaj w Bazylice wadowickiej przeży-
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wamy uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Matki Nieustają-
cej Pomocy. To dlatego zgro-
madziliśmy się - aby Ona nam 
udzieliła od Boga potrzebnych 
darów i łask. Ale abyśmy byli 
godni tych wszystkich darów, 
które daje Bóg, stańmy w poko-
rze i przeprośmy za wszystkie 
nasze słabości, zaniedbania, 
wszystkie grzechy i niegodno-
ści… 

Kazanie:
Czcigodny Księże Infułacie,
Dostojny Proboszczu tej 

parafii, Bazyliki wadowickiej, 
Księże Stanisławie,

Przeorze Karmelu, Ojcze 
Grzegorzu,

Dostojny Dyrektorze Mu-
zeum Jana Pawła II, księże Jacku,

Czcigodni Kapłani, drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry
Dzisiaj przeżywamy odpust Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy. Najświętsza Maryja Panna przez to, że stała się Matką Odku-
piciela i współcierpiała z umierającym na krzyżu swoim Synem, 
w sposób szczególny współdziałała w dziele zbawienia świata. 
Dlatego stała się też naszą Matką, w porządku łaski, ponieważ 
to macierzyństwo trwa nieprzerwanie, nadal słusznie nazywa się 
Maryję Matką Nieustającej Pomocy. 

Kochani, pośród wielu obrazów Bogarodzicy, szczególnie wy-
różnia się Jej obraz określany mianem Nieustającej Pomocy. Pod 
koniec XV wieku przywieziono go z wyspy Krety do Rzymu i za 
pontyfikatu Aleksandra VI umieszczono w kościele św. Mateusza 
Apostoła i Ewangelisty przy ulicy Merulana. Przez trzy wieki 
doznawał tutaj od wiernych czci publicznej. Gdy przez zmienne 
koleje losów kościół św. Mateusza uległ zniszczeniu, sławny ob-
raz pozostawał przez jakiś czas w ukryciu. Nie bez szczególnego 
zrządzenia Bożej Opatrzności obraz ten został odnaleziony i na 
polecenie papieża Piusa 
IX przywrócony do kul-
tu publicznego dekretem 
z dnia 11 grudnia 1865 
roku. Uroczyste wprowa-
dzenie do kościoła Naj-
świętszego Odkupiciela 
i św. Alfonsa Liguoriego 
odbyło się 26 kwietnia 
1866 r., a 22 czerwca 1867 
r. miała miejsce korona-
cja. Od tego czasu obraz 
zasłynął tak wielkimi i 
licznymi łaskami, że jego 
kult rozpowszechnił się 
szeroko po całym świe-
cie i możemy ten obraz 
podziwiać, adorować 
niedaleko Bazyliki Santa 
Maria Maggiore, właśnie 
w kościele redempto-
rystów w Rzymie. Kult 

tegoż obrazu dotarł także i do Wadowic…
Kochani, w naszej Bazylice mamy kopię tego cudownego 

wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wszyscy, myślę, 
że doskonale wiedzą, gdzie ona się znajduje. Była ona koronowa-
na przez Jana Pawła II 16 czerwca 1999 roku. 19 lat temu, kiedy 
był tu – w Wadowicach – w czasie pielgrzymki do ojczyzny. I 
dziękować Bogu, że my również możemy oddawać cześć Matce 
Bożej Nieustającej Pomocy w tym wizerunku, którego świętość 
potwierdzają korony papieskie, róża papieska (która też jest tam 
umieszczona). My, biedni ludzie jesteśmy dziećmi nieszczęsnej 
Ewy i stąd też podlegamy tej samej karze. Tułamy się też na tym 
padole płaczu z dala od ojczyzny naszej, którą jest niebo, płacząc 
z powodu tylu cierpień ciała i duszy. Lecz szczęśliwy, kto wśród 
tej nędzy zwraca się często do Pocieszycielki świata, ucieczki 
grzeszników, kto Jej nabożnie wzywa i do Niej się całkowicie 
w modlitwie ucieka. Maryja w okazywaniu litości upodabnia 
się całkowicie do Boga. Jak bowiem Bóg spieszy natychmiast z 
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pomocą tym, którzy Go wzywają, będąc wiernym swej obietnicy: 
<<Proście, a otrzymacie…>> - podobnie czyni Maryja. Skoro 
tylko kto Jej wezwie, Natychmiast spieszy mu z pomocą. Kiedy 
szukamy pomocy u Matki Bożej, nawet ogrom grzechów naszych 
nie powinien nam odbierać ufności. Ona jest Matką Miłosier-
dzia, a miłosierdzie można tylko wtedy okazywać, gdy się nada-
rza sposobność pocieszania nieszczęśliwych. Maryja bowiem nie 
wzdryga się wobec grzeszników. Jak dobra Matka wobec swojego 
syna dotkniętego trądem, ze względu na to, że jest miłosierna dla 
grzeszników, jeszcze bardziej ma możność ujawnić się jako źró-
dło miłosierdzia. Bo gdzie nie ma nędzy, nie ma i miłosierdzia. 

Kochani, tak wielka jest litość dla nas tej Matki i tak wielka 
miłość względem nas, że nawet nie czeka na nasze prośby, aby 
przyjść nam z pomocą. Tak jak zatroskana o nasze dobro mat-
ka, Jej czułość wyprzedza nasze prośby i zapobiega przyczynom 

nieszczęść. Niemożliwym jest dla Niej słyszeć o czyjejś nędzy, 
a nie pospieszyć pomocą. A jeśli by ktoś wątpił, czy Go Maryja 
wesprze, niech posłucha zachęty Innocentego III:

Któż kiedy, o Przenajświętsza Panno, wezwał z wiarą Twej 
potężnej opieki, a został opuszczony? Zaiste nikt, nigdy!

Każdy zatem, wzywając tej Matki miłosierdzia, może mówić z 
wielką ufnością za świętym Augustynem: 

Pomnij, o najlitościwsza Panno Maryjo, iż od wieków nie sły-
szano, aby został opuszczony, kto się pod Twoją ucieka opiekę. 

Wybacz mi zatem moja Matko, jeśli powiem, że nie chcę być 
owym pierwszym nieszczęsnym, który uciekając się pod Twoją 
obronę zostałby przez Ciebie opuszczony. 

Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy – abyś wybłagała nam potrzeb-
ne dary i łaski w naszym życiu. Abyś nas wysłuchała… 

Na ścianie w zakrystii naszej bazyliki wisi ogromna tablica, 
na której są wypisani kapłani, którzy od roku 1336 pracowali 
w naszej parafii. W tym zapisie jest również umieszczony ks. 
prałat Zbigniew Kałwa. Przybył on do nas 17 czerwca 1969 roku. 
Skierowany został przez ks. kard. Karola Wojtyłę do pracy kate-
chetycznej. 

Za rok ks. prałat Kałwa będzie przeżywał 50-lecie swego 
pobytu w naszym mieście. Pół wieku to bardzo poważny okres 
czasu. Można go spożytkować na różny sposób. Wystarczy 
wspomnieć, że w tym okresie naszą parafią kierowało aż 4 pro-
boszczów. Księża: Edward Zacher, Kazimierz Suder, Jakub Gil, 
Stanisław Jaśkowiec. Z każdym z nim, na różny sposób, ks. Zdzi-
sław współpracował. Najserdeczniej w jego wspomnieniach zapi-
sał się ks. infułat Edward Zacher. Ten długoletni katecheta, gdy 
został proboszczem, łatwo się porozumiewał z nowym, bardzo 
doświadczonym, 38-letnim katechetą. Ten sam duch połączył 
ich serdecznymi więzami. Nowoprzybyły ks. Zdzisław Kałwa 
najpierw w salkach katechetycznych uczył dzieci ze szkoły podst. 
Nr 2 z ul. Sienkiewicza. Po latach został katechetą młodzieży ze 
szkoły średniej mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego. Różne 
ona w przeszłości nosiła nazwy: Zespół Szkół Zawodowych, szko-
ła im. ks. prof. Tischenra. Obecnie nosi oficjalny tytuł Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. 
Przestał katechizować, gdy miał 70 lat. Ks. bp Kazimierz Nycz, 
odpowiedzialny za nauczanie religii w naszej diecezji mianując 
na jego miejsce nowego księdza oświadczył, że nasz ks. Zdzisław 
Kałwa ma już taki wiek, który go uzdalnia do pełnej emerytury. 

Czym się odznaczał ks. Kałwa jako katecheta? Podstawowym 
przymiotem była jego serdeczna więź z młodzieżą. Czuł się w tej 
pracy bardzo dobrze. Przygotowywał się do niej z ogromną sta-
rannością. Gromadził różne pomoce katechetyczne: obrazy, fil-
my. Jego pragnieniem było, aby katechezy były żywe. Tak dzieci, 
jak i młodzież byli zainteresowani tym, co się dzieje na lekcjach. 
W salkach katechetycznych, które mieściły się w domu parafial-
nym, jak i szkolnych – on na uczniów czekał. Czuł się bardzo 
dobrze tak wśród uczniów, jak i nauczycieli. Gdy odchodził z 
Zespołu Szkół Zawodowych, tak Dyrekcja, jak i Nauczyciele, jak 
również Uczniowie – bardzo żałowali, że nasz mądry i kulturalny 
katecheta już do nas nie przyjdzie. 

Sługo dobry i wierny 
Brzemienną w skutki była również praca duszpasterska wśród 

ministrantów i lektorów. Prowadzenie służby liturgicznej przez 
ks. Kanonika owiane jest legendą. Świadczy o niej m.in. 5 dużych 
tablic wiszących na ścianach naszego domu parafialnego, na 
których znajdują się zdjęcia przyszłych lektorów, jak i hierarchii 
kościelnej.  Tam widać uśmiechniętego ks. Kanonika wśród mi-
nistrantów i lektorów. Niejednokrotnie pytałem rodziców jak w 
ich pamięci zapisał się ten rozdział. Zawsze powtarzało się słowo: 
ubogacająca współpraca. Pytałem byłych lektorów, którzy teraz 
są kapłanami, inżynierami, lekarzami – co pamiętają z tamtych 
lat? Mówili: bliskość. 

Trzeba również wspomnieć pracę duszpasterską, którą wkła-
dał ks. Kanonik w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. 
Przez wiele lat w ciągu roku, w każdy parzysty miesiąc, przez 
cztery niedzielne popołudnia, ks. kanonik Kałwa był odpowie-
dzialny za przygotowawcze nauki. Troszczył się by prowadzący 
spotkania byli tematycznie jak najlepiej przygotowani. Dbał tak-
że o poglądowość „kursów narzeczeńskich”. 

Pobieżnie opisałem pola zaangażowania naszego kochanego 
ks. Prałata, który w przyszłym roku będzie obchodził 50-lecie 
pobytu w Wadowicach. 

Tak było wczoraj, a dziś, gdy ks. Prałat ma 87 lat wciąż go 
widzimy, jak drobnym krokiem, podparty laską, idzie z domu 
parafialnego, w którym na piętrze mieszka już prawie pół wieku, 
do kościoła by tam odprawić mszę św., by zasiąść do konfesjonału 
i spowiadać, spowiadać, spowiadać…

Przez ostatnie 20 lat, które Bóg mi dał, bym żył w bliskości ks. 
Prałata – zawsze podziwiam jego takt, kulturę i łatwość nawiąza-
nia kontaktów z ludźmi, księżmi. Umie interesująco rozmawiać z 
nowymi wikariuszami i z nimi serdecznie współpracować. Wciąż 
z ogromną miłością patrzy na ministrantów i lektorów. Zna ich 
z imienia i nazwiska. Z miłością patrzy na Jezusa, a On Wiecz-
ny Kapłan, niezwykłym upodobaniem ogarnia swego dobrego i 
wiernego sługę – ks. prałata Zdzisława Kałwę. 

Ks. Infułat
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Uroczystość odpustowa zawsze jest okazją do 
przypomnienia sobie osoby patrona parafii. Każ-
dy z was doskonale zna osobę św. Piotra Apostoła, 
któremu dedykowano tę piękną świątynię oraz 
utworzoną przy niej dokładnie 33 lata temu pa-
rafialną wspólnotę. Gdybym was spytał, co byście 
mi o świętym Piotrze powiedzieli to na pewno był 
usłyszał, że rył rybakiem. Że Pan go powołał od 
jego pracy. Że był pierwszym papieżem. Że się Je-
zusa trzy razy zaparł, a potem trzy razy potwier-
dził mu swoją miłość...Te fakty znamy. Co roku 
bowiem w dniu odpustu przypominamy sobie 
osobę świętego patrona i fakty, które zadecydo-
wały o jego świętości. W tym roku popatrzmy 
jednak na świętego Piotra inaczej. Popatrzmy na 
patrona tej parafii jako na tego, któremu trudno 
było się pogodzić z wolą Bożą.

Wszak kiedy Jezus zapowiadał Apostołom 
swoją mękę i cierpienie Piotr zaczął się mu gwał-
townie sprzeciwiać. Zaprzeczać. Wręcz czynić 
mu wymówki. Jezus bardzo ostro zareagował. Nazwał Piotra 
szatanem. To znaczy porównał go do księcia ciemności, który 
jako pierwszy w dziejach zbawienia sprzeciwił się Bożej wszech-
mocy. I za to strącony został do piekła. Apostoł Piotr też nie chce 
przyjąć Bożej woli. Nie chce zgodzić się z tym, co Bóg zaplano-
wał. Owszem, On chce iść za Jezusem. Ale po swojemu. Chce mu 
towarzyszyć, ale tak żeby było łatwo i przyjemnie. On idzie Jezu-
sową drogą, ale nie akceptuje, że na tej drodze może być krzyż. 
On jest zdecydowany na bycie uczniem Pana, ale wtedy, gdy to 
będzie droga usłana mi płatkami róż, a nie wtedy gdy będzie ona 

Homilia – uroczystość odpustowa św. Piotra Apostoła – Wadowice – 29 czerwca 2019

Nie kłóć się z wolą Bożą
cierniową drogą...Bracia i siostry, czy 
w takiej postawie Apostoła Piotra nie 
odnajdujemy siebie? Czy nie jesteśmy 
do niego podobni? Często nie szukamy 
bowiem woli Bożej, lecz swojej własnej. 
Nie akceptujemy pomysłu Boga na na-
sze życie, lecz chcemy mu narzucać 
własne widzimisię. Widać to w naszej 
modlitwie. W dziewięćdziesięciu pro-
centach jest ona roszczeniowa. Pełno 
w niej próśb, czasem wręcz narzucania 
się Panu Bogu. Mówienia mu, co ma 
zrobić. Wmawiania mu co dla nas lep-
sze. Jasne, że możemy, a nawet powin-
niśmy Boga prosić. Mówić mu o swoich 
sprawach. Ale jak mało w naszych mo-
dlitwach otwarcia się na wolę Bożą. Jak 
mało tam dopuszczenia Boga do głosu. 
Popełniamy ten sam błąd co patron tej 
parafii – święty Piotr chcemy narzucać 

Bogu swoją wolę. Zamiast jego Bożej woli poszukiwać...Wielo-
krotnie spotykałem ludzi, którzy mnie budowali swoim odda-
niem się Bogu. W hospicjum św. Łazarza gdy posługiwałem jako 
kleryk spotkałem panią Basię spod Krakowa. 48 lat, złośliwy 
nowotwór mózgu. Choroba wyniszczyła ją tak, że nie była za 
grosz podobna do siebie sprzed diagnozy. Ciało opuchnięte, na-
brzmiałe. Na twarzy ogrom cierpienia. Spotykałem ją przez pół 
roku. Tyle trwała jej hospicyjna agonia. Po każdej wizycie u niej 
wracałem do seminaryjnego pokoju i płakałem rzewnymi łzami. 
Tak mi jej było żal. Dałem jej raz taki drewniany zielony róża-

niec. Zawsze go trzy-
mała w ręku. Cierpiała 
ogromnie. Zostawiała 
męża i kilkoro dzieci. 
Tylko, że ja od niej nie 
usłyszałem słowa skargi. 
Narzekania. A wielo-
krotnie słyszałem jak się 
modli. I jak mówi: wola 
Boska....Trudne prawda. 
W takim tragicznym 
położeniu szukać woli 
Bożej. Oddać się Bogu 
na zawsze. Nie tak jak 
święty Piotr, który 
chciał by to Jezus się do 
niego dostosował. Ale 
w każdym życiowym 
położeniu próbować 
sobie powiedzieć, że Bóg 
wie co dla nas dobre. 
Uwierzcie. Tak wielu 
ludzi potrafi we wszyst-
kim szukać woli Bożej. 
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Ilu spotkałem małżonków, którzy stracili męża czy żonę. Mimo 
tego, że płakali, cierpieli, byli wdzięczni za wspólnie przeżyte 
lata. I chociaż dotykała ich rozłąka, nie przestawali kochać. Choć 
im życie się rozsypało jak domek z kart, nie robili Bogu wyrzu-
tów. Ale swój ból Jemu ofiarowali. I na tym polega otwartość na 
wolę Boga....Ilu współczesnych rodziców stanęło nad tragedią 
śmierci swojego dziecka. Mówią, że to jeden z najcięższych krzy-
ży do niesienia. Tęsknota nieodłączna aż do śmierci. A mimo to, 
że stają nad grobami pociech nie złorzeczą Bogu, ale się modlą. 
Do tego trzeba naprawdę niesamowitej wiary. I otwartości na 
wolę Bożą. Dotknęliśmy rzeczy wielkich. Ale woli Bożej trzeba 
szukać także w prostocie, w codzienności. Posłał mnie Bóg do ta-
kiej czy innej pracy, trudnej czy niewdzięcznej. Bo zapewne daje 
mi tu coś do zrobienia...Postawił Bóg na mojej drodze takiego czy 

innego, nieraz przykrego człowieka. Może oczekuje, że to ja będę 
tą kroplą, która skruszy twarde jego serce...Dopuszcza na mnie 
Bóg trudne doświadczenie? Może wyprowadzi z niego większe 
jeszcze dobro.

Święty Piotr Apostoł długo sprzeciwiał się woli Bożej. Henryk 
Sienkiewicz w „Quo Vadis” opisał, że chciał nasz patron nawet 
uciec z Rzymu, by uniknąć męczeństwa. Spotkanie z Jezusem 
zawróciło go z drogi. Wtedy dopiero się poddał woli Bożej...W 
uroczystość odpustowa prośmy, abyśmy byli podobni do patrona 
tej parafii – św. Piotra Apostoła. Ale nie do tego Piotra, który się 
kłóci z Jezusem i sprzeciwia woli Bożej. Ale do Piotra Apostoła, 
który zawraca z błędnej drogi i idzie, by wypełnić trudną wolę 
Bożą do końca.

W sobotę 23 czerwca br. w stolicy 
Paragwaju – Asunción kard. Angelo 
Amato SDB, prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, dokonał beatyfikacji s. 
Marii Felicji od Jezusa Sakramentalnego 
(Guggiari Echeverría), zwanej „Chiqu-
itungą” (Maleńką). Ta zaledwie 34 letnia 
karmelitanka bosa zmarła w 1959 roku. 
Była osobą niezmiennie radosną, pełną 
miłości do Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie, a przy tym ogromnie wraż-
liwą na problemy chorych, cierpiących i 
potrzebujących. Zaprzyjaźniła się bardzo 
z kierownikiem Akcji Katolickiej, któ-
rym był Ángel Sauá Llanes. Zastanawiali 

Nowa błogosławiona karmeli-
tanka: s. Maria Felicja od Jezu-

sa Sakramentalnego
się, czy nie założyć rodziny. Prosząc o światło 
Ducha świętego wybrali jednak inna drogę. 
Ángel wstąpił do seminarium duchownego, 
a Maria Felicja przekroczyła próg klauzury 
klasztoru karmelitanek bosych w Asunción, 
przyjmując imię zakonne: siostra Maria Feli-
cja od Jezusa Sakramentalnego. Jest pierwszą 
beatyfikowaną kobietą paragwajską.

Kard. Amato mówił o niej w swojej ho-
milii: „Jej delikatny uśmiech odsłaniał duszę 
dotkniętą Bożą łaską. Pragnęła ofiarować 
swoje życie dla Pana, nawet do męczeńskiego 
przelania swojej krwi. W okresie ówczesnych 
poważnych zawirowań społeczno-politycz-
nych, jakimi była choćby wojna domowa z 
1947 r. powtarzała, że gotowa jest umrzeć 

za wiarę. Ta miłość do Boga sprawiała, że była przepeł-
niona braterską miłością, uczynnością, zrozumieniem, 
przebaczeniem. (…) Zaprasza dziś ona swoje siostry [w 
Karmelu], aby były za jej wzorem dumne ze swojego 
powołania i radosne w codziennym ofiarowywaniu się 
Panu. (…) Zachęca nas wszystkich, abyśmy przeżywali 
nasze chrześcijaństwo ze spokojem, pod znakiem miło-
ści Boga i miłości bliźniego. Jak dla niej, tak i dla nas 
niech żywa obecność Jezusa będzie lampą, która oświe-
ca nasze kroki”.

Do beatyfikacji s. Marii Felicji zechciał też nawiązać 
w swej refleksji podczas niedzielnej modlitwy Anioł 
Pański papież Franciszek, który powiedział: „Wczoraj w 
Asunción (Paragwaj) została ogłoszona błogosławioną 
Maria Felicja od Jezusa Sakramentalnego, w świecie 
Maria Felicja Guggiari Echeverría, mniszka karmeli-
tanka bosa, nazywana przez ojca i także dzisiaj przez 
naród paragwajski „Chiquitungą”. Żyjąc w pierwszej 
połowie XX wieku, przyłączyła się z entuzjazmem do 
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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 * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Akcji Katolickiej opiekując się starcami, chorymi i więźniami. To 
płodne doświadczenie apostolskie, umacniane codzienną Eucha-
rystią, doprowadziło ja do poświęcenia się Panu [w klasztorze]. 
Zmarła w 34 roku życia, przyjmując ze spokojem chorobę. Świa-
dectwo tej młodej Błogosławionej jest zaproszeniem dla wszyst-
kich młodych, zwłaszcza dla młodzieży w Paragwaju, do życia z 
hojnością, łagodnością i radością. Pozdrówmy „Chiquitungę” i 
cały naród paragwajski naszymi oklaskami”.

Przypomnijmy, że bł. Maria Felicja jest 18. karmelitanką bosą 
cieszącą się w Kościele chwałą ołtarzy, nie licząc 16. męczenni-
czek rewolucji francuskiej z Compičgne. Procesami beatyfi kacyj-
nymi objęte jest wiele kolejnych, wśród których nie brak naszej 
rodaczki – służebnicy Bożej Teresy od Jezusa Marchockiej.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Biuro Postulatorskie Krakowskiej Pro-
wincji Zakonu Karmelitów Bosych dzieli 
się radosną informacją, że Stolica Apostol-
ska wydała Dekret ważności dochodzenia 
diecezjalnego w procesie beatyfi kacyjnym 
Sługi Bożego Rudolfa od Przebicia Serca 
św. Teresy (Stanisława Warzechy, 1919-
1999), z klasztoru karmelitów bosych w 
Wadowicach, znanego wychowawcy za-
konnego, spowiednika, opiekuna chorych 
i cierpiących. Jest to kolejny ważny krok w 
procesie beatyfi kacyjnym tego kandydata 
na ołtarze.

Liczące ponad 2,5 tys. stronic akta 
dochodzenia diecezjalnego w procesie 
beatyfi kacyjnym ojca Rudolfa, przepro-
wadzonym w latach 2011-2017 przez try-
bunał ustanowiony w archidiecezji kra-
kowskiej, zostały przekazane Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych 27 września 2017 
roku. Kongres zwyczajny Kongregacji w 
sprawie ważności i kanonicznej popraw-
ności tegoż dochodzenia odbył się 18 maja 
br. i tę samą datę nosi wspomniany dekret 
„de validitate inquisitionis dioecesanae” 
(Prot. N. 2863-5/18), przekazany w ostatnich dnia Postulacji. 

Wydanie dekretu jest aktem prawnym ogromnej wagi i po-
zwala na dalsze postępowanie procesu do przodu na jego etapie 
rzymskim, tj. na opracowanie stosownej „Positio”, która stanie 
się przedmiotem analizy teologów konsultorów oraz biskupów i 
kardynałów, by – opierając się na ich opinii – Ojciec Święty mógł 
podjąć ostateczną decyzję w sprawie heroiczności cnót tego pol-

Dekret ważności procesu diece-
zjalnego Rudolfa Warzechy OCD

skiego karmelity bosego.
O. Szczepan Praśkiewicz OCD, 

postulator procesu Sł. B. o. Rudolfa, 
jego wychowanek w nowicjacie w 
1977 r., wyznaje, że „ten kandydat 
na ołtarze, kapłan z otwartymi 
oczyma, który dostrzegał zarówno 
materialną jak i duchową biedę 
ludzką, był nazywany specjalistą 
od spotkania człowieka z Bogiem 
i prezentuje świętość kapłańską i 
zakonną, o jakiej mówi Urząd Na-
uczycielski Kościoła całego okresu 
posoborowego, a zwłaszcza ponty-
fi katu św. Jana Pawła II, z którym 
znał się osobiście i którego odwie-
dził w Watykanie”.

Postulator wyraża wdzięczność 
krakowskiemu trybunałowi diece-
zjalnemu z jego przewodniczącym 
i delegatem biskupim, ks. dr. An-
drzejem Scąbrem, kierownikiem 
referatu spraw beatyfi kacyjnych w 
krakowskiej Kurii Metropolitalnej, 
za rzetelne przeprowadzenie proce-

su w diecezji. 
O. Rudolf Warzecha urodził się 14 listopada 1919 r. w Bacho-

wicach koło Wadowic. Po ukończeniu niższego seminarium kar-
melitańskiego w Wadowicach, wstąpił do Zakonu. Wyświęcony 
na kapłana 24 czerwca 1944 roku, dał się poznać jako gorliwy 
duszpasterz dzieci, młodzieży, wychowawca zakonny, opiekun 
chorych, spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza 
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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

karmelitańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa 
i św. Rafała Kalinowskiego. Zmarł w opinii 
świętości 27 lutego 1999 r. w Wadowicach. Dnia 
11 stycznia 2011 r. kard. Stanisław Dziwisz roz-
począł w Krakowie jego proces beatyfikacyjny, 
który zakończono 11 czerwca 2017 r. w Wado-
wicach pod przewodnictwem ks. abp. Marka 
Jędraszewskiego.

W wadowickim Karmelu istnieje specjal-
na izba pamięci poświęcona Słudze Bożemu. 
Zebrano w niej pamiątki po świątobliwym za-
konniku. Trzy razy w ciągu roku w wadowickim 
Karmelu celebrowane są uroczystości wspomi-
nające o. Rudolfa: w rocznicę jego śmierci, w 
rocznicę jego święceń kapłańskich i w rocznicę 
jego urodzin. Najbliższe spotkanie, poprzedzo-
ne modlitwą przy grobie Sługi Bożego na wado-
wickim cmentarzu parafialnym odbędzie się w 
niedzielę, 1 lipca, o godz. 14.30. Nadto w Bacho-
wicach, rodzinnej parafii kandydata na ołtarze, 
powstało muzeum, które upamiętnia o. Rudolfa 
i związanych z Bachowicami ks. Franciszka Goł-
bę i Franciszka Stefczyka. Warto je odwiedzić!

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

Miało miejsce w dniu 16 czerwca br. w czasie na-
wiedzenia parafii przez relikwie świętego Stygmatyka.  
Wierni, którzy licznie zgromadzili się na Eucharystii 
mogli uczcić te relikwie, a także poczuć bliskość św. o. 
Pio, poznać jego życie, zaczerpnąć z Jego duchowości. 
Relikwie przywiózł do parafii i kazanie o św. Pio z Pie-
trelciny – wygłosił o. Józef z Przeprośnej Górki pod 
Częstochową. Przywitał go ks. proboszcz słowami, 
które zamieszczamy poniżej wraz z fragmentem Słowa 
Bożego. 

Wprowadzenie (ks. proboszcz):
Przychodzimy dzisiaj do naszej świątyni w ten wieczór sobot-

ni i w szczególny sposób pragniemy modlić się przez wstawien-
nictwo św. Ojca Pio, wielkiego orędownika. Przez wstawiennic-

Spotkanie ze św. o. Pio 
two świętego, który pełnił dzieła miłosierdzia – tego, którego 
relikwie spoczywają w San Giovanni Rotondo i gdzie słynie na 
cały świat jako ojciec ubogich i jako ten, który pragnie nas ubo-
gacać swoją wiarą i miłością. 

Witam bardzo serdecznie pośród nas Ojca Józefa z Przepro-
śnej Górki, niedaleko Częstochowy, z sanktuarium św. Michała 
Archanioła z relikwiami św. Ojca Pio. Dzisiaj relikwie te towa-
rzyszą nam i towarzyszyć naszej parafii będą także jutro do po-
łudnia, by wypraszać Boże błogosławieństwo dla nas , potrzebne 
łaski, a nade wszystko miłosierdzie, pomoc i opiekę tego wielkie-
go świętego XX wieku. (…)

Witam także Księdza Adama, który jest proboszczem w Ska-
winkach, a dziś współcelebruje tę Eucharystię. Przyjechał tutaj z 
parafianami po to, by również zaczerpnąć tego ducha Ojca Pio 
dla siebie i wszystkich, którym przewodzi w swej parafii.
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Módlmy się, prośmy, gorąco polecajmy 
wszystkie intencje, z którymi dzisiaj gro-
madzimy się przed tym ołtarzem, by to 
wstawiennictwo Ojca Pio, tak wielkiego 
orędownika przyniosło nam obfite owoce 
w naszym życiu duchowym i cielesnym…

Przeprośmy Pana Boga teraz za nasze 
grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem 
złożyć Najświętszą Ofiarę… 

Kazanie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus!
Moi drodzy Bracia i Siostry, przyby-

wam do was z sanktuarium św. Ojca Pio z 
Górki Przeprośnej. Może niektórzy chodzą 
na pielgrzymki… Oczywiście z Krakowa i z 
tego regionu nie przechodzi się przez naszą 
Górkę Przeprośną, ale czynią to pielgrzymi 
z innych miejscowości. Dlaczego nazywa 
się to miejsce Górką Przeprośną? Bowiem 
jest to pierwsze miejsce, z którego widzi 
się klasztor jasnogórski. Tam tradycja na-
kazuje wszystkich przeprosić, by z czystym sercem iść do Matki 
Bożej.

Moi drodzy bracia i siostry, nasze zgromadzenie zostało za-
łożone przez syna duchowego Ojca Pio. Po lewej widzimy obraz 
o. Pio, a po prawej mamy jego relikwie. Co za tym idzie, o. Pio 
jest obecny dziś wśród nas i duchowo, i materialnie. Oznacza 
to, że jesteście w jakiś szczególny sposób wyróżnieni przez o. 
Pio. Dopiero teraz zaczynam sobie to uświadamiać… Przecież 
dokładnie dziś, 16 czerwca, obchodzona jest 16. rocznica kano-
nizacji o. Pio. I akurat w ten dzień o. Pio przybywa do was, aby 
zaznaczyć, że was szczególnie wyróżnia. Poza tym w tym roku 
obchodzona jest również 50. rocznica śmierci o. Pio. Mało tego 
– obchodzimy ponadto 100. rocznicę otrzymania stygmatów 

przez o. Pio… widzicie sami zatem, jak jesteście wyróżnieni… 
Poza tym dziś w Krakowie jest spotkanie modlitewne właśnie z 
okazji tej rocznicy.

Moi drodzy, dlatego prócz waszego patrona – św. Erazma 
– będziecie teraz mieli takiego dodatkowego patrona – ojca Pio. 
A o. Pio, moi drodzy, to nadzwyczajny fenomen. Musimy zdawać 
sobie sprawę, że o. Pio dany jest nam wszystkim po to, ażeby 
prowadzić nas do zbawienia. Gdybym was zapytał o to, co jest 
najważniejszego w waszym życiu, na pewno usłyszałbym różne 
odpowiedzi: szczęśliwe małżeństwo, dobra praca, zdrowie, pie-
niądze, pomyślność, inne rzeczy… I to wszystko to jest prawda. 
Ale – moi drodzy – najważniejsze w życiu naszym jest zbawienie 
duszy. Bo jeżeli nie zbawimy duszy, wszystko inne na nic się 

zda… A ojciec Pio jest 
– można powiedzieć 
– „specjalnym współ-
pracownikiem” w dziele 
zbawienia dusz ludzkich. 
Sam Chrystus pytał o. Pio 
o to, czy zechciałby współ-
pracować z Nim w dziele 
zbawienia dusz ludzkich. 
Ojciec Pio odpowiedział 
oczywiście „tak”, bo ko-
chał bardzo Pana Jezusa. 
Ale powiedział też prywat-
nie, że zdaje sobie sprawę 
z tego, iż ta współpraca 
nie będzie łatwa, bo dusze 
nie są prezentem – tak jak 
2000 lat temu kosztowały 
Chrystusa cierpienia na 
krzyżu, śmierć okrutną, 
tak i dzisiaj za dusze trzeba 
płacić tą samą monetą… 

Cdn.
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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

Ależ to był Jubi-
leusz! WKS „Żarek” 
Barwałd Górny w so-
botę świętował 70-lecie 
powstania. Działacze 
klubu z Niedźwiedziem 
w herbie, sprawili  że Ci 
co przybyli na ich sta-
dion mogli poczuć się 
jak na Mundialu. Były 
emocje sportowe, sporo 
atrakcji. Nie zabrakło 
też mocnych nazwisk jak Lewandowski, Ronal-
do, Glik czy Higuain. 

WKS „Żarek” Barwałd Górny, a właściwe 
kiedyś LZS Barwałd działał na naszej lokalnej 
arenie sportowej już od 1948 roku. 

Co ciekawe były to na początku lokalne roz-
grywki w tenisa stołowego, a dopiero po wielu 
latach przerodziło się to w piłkę nożną. Roz-
grywki tenisa stołowego odgrywały się nawet 
na poziomie III ligi – mówi Franciszek Sarapata 
Wiceprezes Żarka Barwałd Górny, główny orga-
nizator pikniku i dodaje Klub posiada bardzo 
ciekawą historię, a jego siedzibą jest część starego 
dworu z Barwałdu Górnego, którą datuje się na 
pierwsza poło XIX wieku, a na jego dziedzińcu 
usytuowane jest obecnie boisk klubu.

Jubileusz 70-lecia Żarka Barwałd 
z Lewandowskim i Glikiem 

W klubie z okazji Jubileuszu planują odkurzyć  hi-
storię, zdradzili że odnaleźli już kapsułę czasu czyli 
szafę z różnymi klubowymi dokumentami i pamiąt-
kami, która już od bardzo dawna pozostaje zamknięta 
… zapewne, niebawem dowiemy się sporo ciekawostek 
związanych z klubem.

W ostatnich tygodniach klub przygotowywał się do 
swojego Jubileuszu i trzeba uczciwie przyznać iż przed 
kolejnymi urodzinami wysoko zawiesili  poprzeczkę. 
Przygotowali cała masę atrakcji, jak mówili pragnęli 
by w tym dniu najwięcej radości miały dzieci i to się 
im udało!

Były zatem dmuchańce, 
trampoliny, zabaw, malowanie 
twarzy,  pokazy radiowozów 
policyjnych i wozów strażackich 
oraz Mini-turniej Barwałdzki, 
wystąpiła: drużyna Żarka oraz 
uczniowie trzech szkół podsta-
wowych z Barwałdu Dolnego, 
Średniego i Górnego.

W czasie Jubileuszu obecne 
były też głośne nazwiska jak 
Lewandowski, Ronaldo, Glik 
czy Higuain … oczywiście w 
postaci koszulek, które można 
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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

było licytować.
Bardzo miłym akcentem w czasie klubowego święta było 

przekazanie przez klub obecnym trenerom, działaczom koszulek 
reprezentacji Polski z ich nazwiskami  to był bardzo wzruszający 
moment. 

Chciałbym podziękować wszystkim i każdemu z osobna za 
włożony trud w organizacje pikniku z okazji 70lecia i czas po-
święcony dla klubu. Dziękuję! – mówi skromnie główny organi-
zator Pikniku Franciszek Sarapata i dodaje Nabór do wszystkich 
grup wiekowych trwa cały rok. W tej chwili szkolimy dzieci już 
od 6 roku życia w grupach Skrzat, Żak, Orlik i Trampkarz. Za-

praszamy wszystkich chętnych. 
Wraz z klubem Jubileusz świętował też Burmistrz Miasta Au-

gustyn Ormanty, przekazał list gratulacyjny, zapewnił o dalszym 
wsparciu klubu przez Gminę miejscowego klubu.

Burmistrz Miasta przywiózł też prezent w postaci  pomocy 
fi nansowej na zakupu bramek dla nowopowstające drużyny ża-
ków, podkreślając iż obserwuje rozwój sekcji młodzieżowych i 
taki właśnie prezent będzie najodpowiedniejszy. 

W pomoc w organizację Pikniku włączył się też Powiat Wa-
dowicki, jak i wiele lokalnych fi rm, mieszkańcy Barwałdu Górne-
go za sprawą pikniku przeżyli  namiastkę mundialu.

www.naszakalwaria.pl

Mogli z radością i miłością 
wyśpiewać parafi anie z Brzeźnicy 
w uroczystość odpustową ku czci 
Najśw. Serca Pana Jezusa – swe 
uwielbienie dla Bożego Serca, prze-
bitego dla naszego zbawienia, które 
jest źródłem wszelkich łask dla nas. 
Odpust poprzedzony był misjami, 
które prowadził o. Marek Socha, 
kapucyn. Poniżej drukujemy frag-
ment kazania z tej uroczystości. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i 
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i po-
korny sercem, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych…

Umiłowani w Chrystusie Bracia i sio-
stry!

Można by powiedzieć, że znajdujemy się w epicentrum tych 
wydarzeń w waszej parafi i, bo oto w świątyni, w której od 20 lat 
po konsekracji rozbrzmiewa chwała Serca Jezusowego, przeży-
wacie swoje misje parafi alne. I taki happy end… Przychodzimy 
tutaj dziś, by przytulić się do tego Serca, które biło tak wielką 
miłością do każdego człowieka, a zwłaszcza do pogardzanego, 
odepchniętego, do człowieka, który popełnił grzech i czekał na 
wyrok. Bo Jezus przecież sam mówił: -„Nie potrzebują lekarza 
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają…”. 

Okazywał czułość swego Serca zwłaszcza w tych chwilach, 
kiedy ludzi ogarniała praktycznie beznadzieja, panika i chaos. 
I taki jest właśnie Bóg w Jezusie Chrystusie. Św. Jan Paweł II, 
którego relikwie dziś mamy tutaj na ołtarzu, mówił, że właśnie 
w Chrystusie objawiło się najbardziej miłosierdzie Ojca. Słynna 
Ewangelia św. Łukasza, lekarza z zawodu, pokazuje nam z jaką 
czułością ten Boski Zbawiciel pochyla się nad ludzkim cierpie-

Twemu Sercu cześć składamy…
niem i nędzą. To On jako jedyny za-
pisuje na kartach swego dzieła słynna 
przypowieść o miłosiernym Samary-
taninie albo też miłosiernym Ojcu. 
Taki jest Bóg w Jezusie Chrystusie. 
On nawet własnego Syna nie oszczę-
dził, ale za nas Go wydał, aby każdy z 
nas osiągnął zbawienie – przypomina 
apostoł narodów. Jezus Chrystus, Syn 
Boga żywego staje się naszym pojed-
naniem…

Gdy patrzymy na to Boże Serce 
przebite z miłości do nas, to niewąt-
pliwie rodzą się te najgłębsze uczucia 
– uczucie solidarności i współczucia 
dla tego, który przecież grzechu nie 
popełnił, ale wydał się za nas, za 
grzeszników jako doskonała Ofi ara. 
Trzeba było, aby Zbawiciel świata od-
kupił grzeszną ludzkość przez drzewo 

krzyża. Jak na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, tak na 
drzewie krzyża przyszło nam zbawienie. I to jest ta Boża rzeczy-
wistość, w którą wkomponowani jesteśmy my – pielgrzymi tej 
ziemi. 

Czasami zastanawiamy się, jaka jest wyższość chrześcijań-
stwa nad innymi religiami. Ta wyższość jest bardzo mocno 
widoczna. Nie tylko w krzyżu Zbawiciela, ale przede wszystkim 
w Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu. Ten, którego w podły 
sposób zabito, powstaje z martwych. Łamie bariery śmierci po 
to, aby pokazać, jak wielka i szalona jest miłość Ojca. Odkupie-
nie świata, przypomina Jan Paweł II, to wstrząsająca tajemnica 
miłości, w której ciągle powtarza się jakby tajemnica stwarzania 
w swoim najgłębszym rdzeniu jako usprawiedliwienie człowieka 
w jednym, ludzkim Sercu – Sercu Jezusa Chrystusa, Zbawicie-
la… To Serce, pełne sprawiedliwości, ale również miłosierdzia 
sprawia, że grzesznicy przemieniają swe życie. Wystarczy tylko 
ciepły wzrok Jezusa, dobre słowo, a ludzie przemieniają się – z 



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

15 i 22 lipca 201822 

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

 2315 i 22 lipca 2018

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 

grzeszników stają się ofiarnikami, stają się pokutnikami, stają się 
wzorami…

Można by, drodzy bracia i siostry, zapytać, jaki jest efekt tego, 
co usłyszeliśmy przed chwilą z Ewangelii św. Jana. To apogeum 
śmierci wydaje pewne owoce. Wydawać by się mogło, że żadne, 
bo przecież pod krzyżem zostali tylko – Maryja, Matka Pana, 
Maria, żona Kleofasa, Maria Magdalena i umiłowany uczeń 
– Jan. A cała reszta Apostołów, zwłaszcza ci, którzy deklaro-

wali: -Panie, nawet na śmierć za Tobą pójdę… - uciekli, można 
powiedzieć przysłowiowo, „gdzie pieprz rośnie”. Mieli okazję, 
by wykazać się swoją miłością do Mistrza, a jednak zabrakło ich 
tam, na polu bitwy zbawiciela, który zmaga się jeszcze jako Bóg-
Człowiek z ludzką słabością, by ostatecznie wypowiedzieć: -„Oj-
cze, w Twe ręce składam ducha mego…”. Jaki więc jest efekt tego 
ukrzyżowania i jakie wielkie owoce tej męki Pana? Nie można ich 
Mierzyc od razu, tu i teraz, w tym momencie… 

Cdn.

Powracamy do uroczystej Mszy św., w czasie której 
tutejszy rodak – ks. Jerzy Leśko dziękował we wspól-
nocie parafialnej za 40 lat kapłaństwa. To kapłaństwo 
– jak potwierdził w kazaniu jego przyjaciel – owocuje 
wciąż pięknymi i dobrymi czynami, bowiem ks. Je-
rzy jest kapłanem bardzo gorliwym, oddanym Bogu 
i ludziom. A więcej o tym w drugiej, poniższej części 
słowa. 

Dziękuję Bogu za Twój rodzinny dom. Nawiedzałem go. 
Zawsze gościnny i serdeczny. Czym chata bogata, tym gości 
częstuje. Cudowne wrażenie człowiek odnosi. Bo najbardziej 
potrzebujemy dobrego serca, moi drodzy. Wszystko zostawimy. 
Ostatnio jeden z moich przyjaciół księży mi uświadomił, że jest 
jeden samochód, który nie ma haka. Czy wiecie, jaki to jest samo-
chód? Ten, który nas powiezie na cmentarz – bo tam już nic nie 

Dziękuję za Twoje serce…
zabierzemy… Pojedziemy z tym, co mamy w sercu…

Drogi Przyjacielu, Księże Jerzy, w godzinie święceń w sposób 
wyjątkowy i piękny powie Chrystus do Ciebie: - „Już nie nazy-
wam Cię sługą, ale przyjacielem…”. Zna Twoje imię. Codziennie 
je wymawia. Codziennie oręduje u Ojca z tobą. Ale i ty na miano 
przyjaciela zasługujesz, bo wciąż idziesz przez życie, czyniąc do-
brze. Senior – Papież Benedykt – powie: Te słowa wypowiedziane 
w godzinie święceń oznaczają, że Bóg daje nam moc rozgrzesza-
nia ludzi, że Bóg, nazywając nas przyjaciółmi, dzieli się z nami 
szczególną miłością. W Jego imieniu mówimy: „To jest Ciało 
Moje; to jest Krew Moja…”. 

Ten Bóg, ofiarując taką przyjaźń, mówi do ciebie (oczywiście 
do wszystkich kapłanów): -Masz iść… Masz wyjść do ludzi. Masz 
ich szukać. Oni cię potrzebują. To czynisz od pierwszych lat ka-
płaństwa. Dzisiaj wielu z nas, młodych (niech będzie, że jestem 
młody) twierdzi, że jest nie do pomyślenia, że może nie być filmu 
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– bo mamy go przecież w zasięgu 
ręki. Ale w latach osiemdziesiątych 
był tego deficyt. Ksiądz Jerzy jeździł 
wtedy po parafiach i wyświetlał filmy. 
W owym czasie było to bohaterstwo. 
Rządzili przecież ci, którzy uważa-
li, że są bogami. Tak; jedni ściągali 
krzyże, a drudzy ukazywali braciom 
i siostrom, że bez Boga ani do proga… 
Dzięki tobie ludzie doświadczali wie-
lu wzruszeń; nieraz wręcz płakali. Bo 
filmy były piękne. Chwytały za serce. 
Mobilizowały. Przekonywały. Bo sko-
ro inni mogą, to dlaczego ja nie mogę? 
Bądź uczciwy. 

Bóg w godzinie święceń mówił ci 
dalej: -„Masz na swej drodze zawsze 
zauważać słabych. Nie wolno ci o nich 
zapomnieć…”. Pięknie to czynisz, jak 
to już zaznaczał ksiądz proboszcz, 
do dnia dzisiejszego. Zawsze gdy 
człowiek potrzebuje pomocy, ty jesteś. Pozwólcie, że wrócę do 
wspomnień… Zaprosiłem księdza Jerzego na rekolekcje do Ry-
barzowic. Mówił, trudził się, wspominał Rosję, w której również 
posługiwał… wszystko, co zebrał, dołączając do tego jeszcze swo-
je oszczędności, zawiózł tam, aby wspomagać tych, którzy jeszcze 
mniej mieli, narażając się tym samym na różne niebezpieczeń-
stwa… Bo to pięknie wygląda na jakimś filmie, ale gdy człowiek 
tam jedzie i gdy ma do czynienia z różnymi ludźmi w pociągach, 
w autobusach, wcale to nie jest przyjemne. Byłem pełen podziwu, 
że ta wiara i siła wewnętrzna usposabia go, żeby jechać w odległe 
i nieznane strony. Na zakończenie rekolekcji przypominał o tych, 
którzy tam cierpią, którzy mniej mają… Cudowne świadectwo 
troski Chrystusowego kapłana o Kościół powszechny. Bo tam też 
są przecież nasi bracia i siostry. 

Chrystus mówi do Ciebie, jak 
powiedział w dniu święceń: -„Masz 
przynosić owoc…”. Jesteśmy złączeni 
z winnym krzewem Chrystusa. Winny 
krzew nosi winogron, a ten, aby był 
piękny i dorodny, potrzebuje słońca, 
deszczu, dnia i nocy. Później musi być 
wyciśnięty, a jeszcze później potrzebna 
jest cierpliwość, bo musi sfermentować, 
dojrzewać, aby wyszedł z niego aromat, 
różny smak. Bo wino jest symbolem 
miłości. To co Boże, musi być piękne.

 Bogu dziękuję za Twoje serce pełne 
dobroci i miłości. Świadectwem jest 
codzienne pielgrzymowanie do, jak 
powiedział również ks. proboszcz, 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i 
godziny spędzone w konfesjonale… 

Moi drodzy, kto nie spowiadał ani 
chwili, nie jest sobie w stanie wyobra-
zić, jaki to ogromny wysiłek. Ludzki 

wysiłek… Nie wiem, czy by mnie było stać na takie pielgrzy-
mowanie. I mówię to szczerze. Zresztą zawsze o tym głośno 
mówię… Niech Bóg wynagradza Ci za to piękne posługiwanie. 
Oczywiście, Bóg liczy na dobroć i wdzięczność ludzi. Życzę Ci 
z całego serca: Niech cię otaczają sami przyjaciele! Doświadczaj 
wdzięczności, bo to uskrzydla! Niech Bóg obdarza Cię zdrowiem, 
a ta cudowna Matka pięknej miłości, Matka kapłanów niech 
mocno trzyma Cię w swoich dłoniach. Odczuwaj bicie Jej Serca. 
To jest Serce ofiarne, czasem krwawiące, gdy patrzy na życie swo-
ich córek i synów, ale wciąż wierne… Trwaj… Modlę się, aby Bóg 
mi dał doczekać Twojego złotego jubileuszu. Obyś był mocny na 
duchu i ciele i oby nadal Twoje życie kapłańskie owocowało pięk-
nymi Bożymi czynami. Szczęść Boże!   
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Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafi alnym: sob. 18:00; 
ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15 PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M., 
dziekan dekanatu Wadowice - Północ * WIKARIUSZE: ks. Robert Młynarczyk, ks. Grzegorz Bularz Dekanalny 
Duszpasterz Dzieci i Młodziezy  ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Chocznia (5605), Kaczyna (400) ODPUST: Narodzenia św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

Kogo? Św. abpa Józefa Bilczewskiego, tak bardzo 
nam bliskiego, związanego z Wadowicami, choćby 
przez uczęszczania do gimnazjum – tego do którego 
uczęszczał Karol Wojtyła. Jego ciekawą, bogatą bio-
grafi ę przybliżył wiernymi w kazaniach niedzielnych 
ks. Michał Boguta. Pierwszą cześć tego słowa zamiesz-
czamy poniżej. 

Na początku pragnę jak najserdeczniej podziękować księdzu 
proboszczowi, dziekanowi za to, że mnie zaprosił tu dziś na tę 
niedziele do was, bym mógł przed wami dawać świadectwo o 
świętym arcybiskupie Józefi e Bilczewskim. Wszystkich serdecz-
nie pozdrawiam. Przybyliście na Mszę świętą w niedzielę, aby 
spełnić swój obowiązek wiary. W każdą niedzielę powinniśmy 
stanąć pod krzyżem Chrystusa i uświadomić sobie na nowo, 
za jaką cenę dokonało się nasze zbawienie – że to była śmierć 
krzyżowa Chrystusa, Syna Bożego, który z tego krzyża widział 
wszystkich ludzi swoich Boskim wzrokiem do końca świata. 
Widział także i nas, każdego z nas. I z tego krzyża mówi do każ-
dego: -„To za ciebie, żeby twoja wieczność była szczęśliwa… To 
za ciebie, żebyś poznał, jak wielka jest moja miłość do ciebie…”. 
Naszą odpowiedzią na to jest właśnie to, co dzisiaj czynicie. Bo 
przyszliście tu z powodu waszej wiary. Bo ci, którzy ją utracili 
albo stali się obojętni, dzisiaj ominą ten kościół; nie będzie ich tu 
w tę ani może w następną niedzielę. Nie daj Boże, żeby tak trwali 
do końca, bo przecież Jezus powiedział, że wierni będą zbawie-
ni, a niewierni nie. Wy należycie do tych wiernych, zdając sobie 
sprawę ze swoich słabości, swoich nieraz grzechów czy upadków. 
Ale w duchu miłości pragniecie 
przyjść w niedzielę i powiedzieć: 
-„Panie, jestem! Wiem, coś dla 
mnie uczynił. Wiem, jak mnie 
bardzo umiłowałeś, jak mnie 
kochałeś – że aż życie oddałeś za 
mnie, abym ja był szczęśliwy na 
wieki. I jestem…”. I tak czyńcie 
do końca… I tak czynili wła-
śnie święci… Ludzie, którzy po 
odejściu z tego świata byli tak 
piękni, tak mili Bogu – bo tak Go 
kochali – że przed nimi otwarło 
się od razu niebo. I Bóg do nich 
powiedział: -„Byłeś umiłowa-
nym moim dzieckiem, bo mnie 
miłowałeś, kochałeś… Zobacz, 
co zostało dla ciebie przygotowa-
ne na całą wieczność! Jak teraz 
będziesz szczęśliwy!”. 

I właśnie o takim szczęśliwym 

Warto Go poznać
człowieku, świętym, pragnę wam dzisiaj powiedzieć, przybliżyć 
Jego postać – bo warto go poznać. Warto poznać tego człowieka, 
tego świętego, bo to był niezwykły biskup. Chcę powiedzieć już 
wcześniej, że o nim właśnie Papież Pius XI powiedział, że należy 
do najwybitniejszych biskupów Kościoła. Zasłużenie sobie na 
taką pochwałę z ust papieża, świadczyć może o tym, że to ktoś 
naprawdę wyjątkowy…

Urodził się w Wilamowicach w roku 1860 w ubogiej rodzi-
nie wielodzietnej. Z serca matki płynęła wielka miłość do Boga, 
którą zaszczepiła w swoim dziecku, w swoim synu. Umiłowanie 
Jezusa i Jego Matki. Z tym bogactwem ducha wyszedł ze swojego 
domu. Szczęśliwe takie matki, które potrafi ą wychować swoje 
dziecko na świętego. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kę-
tach, a potem gimnazjum w Wadowicach (gdzie później uczył 
się również Karol Wojtyła), okazało się, że jest człowiekiem 
niezwykle zdolnym, obdarzonym wielkimi talentami. Świadec-
twa jego, można powiedzieć, były nie bardzo dobre, ale celujące. 
Kiedy ukończył gimnazjum, odczytał powołanie kapłańskie i 
wstąpił do seminarium duchownego. Po ukończeniu studiów, 
po otrzymaniu święceń kapłańskich biskup, widząc tak zdolne-
go kapłana, wysłał go na dalsze studia – do Wiednia, Paryża i 
Rzymu. Ukończył te studia także z wyróżnieniem. Mając 28 lat, 
był już doktorem habilitowanym. Powrócił do kraju i został skie-
rowany na Uniwersytet Jana Kazimierza do Lwowa. (Polska była 
wtedy pod zaborami). Na tej uczelni okazuje się być wspaniałym 
wykładowcą, profesorem, którego z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchiwali studenci, a nawet inni profesorowie. Odznaczał 
się także ogromną miłością do studentów. Sam zaznał wielkiej 
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biedy. Wiedział, co to znaczy bieda, co to znaczy biedny student. 
Dlatego był bardzo kochany przez wszystkich studentów. Nie 
tylko, że był wspaniałym wykładowcą, ale jeszcze co sam miał, to 
dawał. Jak takiego profesora nie kochać? 

Mając 40 lat – czyli będąc jeszcze bardzo młodym człowie-
kiem – został arcybiskupem archidiecezji lwowskiej, największej 
diecezji w kraju pod zaborami. Było to w roku 1901, na początku 
XX wieku. Rozpoczął tę pracę jako arcybiskup bardzo gorliwie, 
wizytując parafi e i głosząc wspaniałe kazania. Te kazania pozo-
stają aktualne mimo upływu czasu, ponieważ poruszał bardzo 
dogłębnie różne problemy – zarówno społeczne, jak i kościelne; 
moralne, przykazania sumienia itd. Był wielkim teologiem i 
wspaniałym mówcą. Jemu Kościół bardzo wiele zawdzięcza… 
Nieraz o pewnych rzeczach ludzie wiedzą, że są, a nie wiedzą, 
że jemu to zawdzięczają. Między innymi wprowadził pierwsze 
niedziele miesiąca w swojej diecezji połączone z adoracją Naj-
świętszego Sakramentu. Nakazał kapłanom: -„Uklęknijcie wraz 
z ludem przed Najświętszym Sakramentem. Niech z wiarą wpa-
trują się w Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Tego, który 
uobecnia się w Najświętszej Ofi erze. Niech proszą o tę Ofi arę dla 
siebie i dla najbliższych. Niech adorują Chrystusa i niech uczą 
się od Niego tej wielkiej miłości Boga Ojca…”. I tak pozostało po 
dzień dzisiejszy – właśnie te adoracje, które on wprowadził, są w 
dalszym ciągu praktykowane w pierwsze niedziele miesiąca. 

Prosił także papieża Piusa X, aby do litanii loretańskiej do-
łączyć wezwanie: „Maryjo, Królowo Korony Polskiej, módl się 
za nami!”. Tego wezwania wcześniej nie było. To on wyprosił to 
wezwanie u Papieża, a – co ciekawe – Polski wówczas ofi cjalnie 
na mapie Europy nie było. Tymczasem on wyprosił, aby Maryja 
była Królowa Polski podczas naszej niewoli…

Z kolei w roku 1910 prosi papieża, żeby zostało ustanowione 
3 maja Święto Królowej Polski. A wiadomo, z czym jeszcze koja-
rzy się ta data. I zostało to ustanowione najpierw w archidiecezji 
lwowskiej, a po odzyskaniu niepodległości dla całego Kościoła w 
Polsce. Już teraz będziecie wiedzieć, skąd to święto bierze swój 
początek…

W 1910 roku doszło do wielkiej profanacji obrazu Matki Bo-
żej na Jasnej Górze. Znalazł się złodziej, który zdarł korony z tego 
obrazu, z tej ikony – ukradł korony Matki Bożej i Pana Jezusa. 
Był to skandal i zarazem źródło bólu dla naszego Kościoła. Car, 
chcąc się przypodobać Polakom, których nienawidził, postano-
wił ofi arować własne korony dla Matki Bożej. Na uwadze jednak 
miał też, że Polacy kłaniając się i dziękując Matce Bożej, tym 

samym w jakiś sposób i przed nim by chylili czoła. Przewidział 
te pragnienia cara arcybiskup Bilczewski i udaje się do Rzymu, 
do Ojca świętego, by opowiedzieć o tym wydarzaniu i poprosić 
papieża Piusa X o ofi arowanie na nowo koron papieskich dla 
Matki Bożej. Przychylił się do tej prośby papież Pius X i już po 
paru miesiącach delegacja Polaków – na czele z arcybiskupem 
Bilczewskim - spotyka się z papieżem. Papież wówczas powie-
dział: -„Ofi aruję wam najpiękniejsze korony, jakie mam. Niech 
zostanie Matka Boża na nowo nimi ukoronowana, a wy się mó-
dlcie, żebyście doczekali kiedyś wolności!”. I kazał papież arcybi-
skupowi ukoronować Matkę Bożą. Kiedy jednak dowiedział się 
o tym car, nie wpuścił arcybiskupa na Jasną Górę. Dopiero inny 
biskup tego dokonał. Jednak ilekroć będzie patrzeć na ten obraz, 
wspomnijcie to wydarzenie, te korony papieskie na skroni Matki 
Bożej... Można jednak powiedzieć, że w jakiś sposób arcybiskup 
zrewanżował się carowi za to, bo kiedy przybył w 1917 roku na 
Jasną Górę, na placu przed klasztorem stał postument, a na tym 
postumencie pomnik cara. Uczynił to car w tym celu, by piel-
grzymi w drodze na Jasną Górę najpierw spoglądali na niego, a 
później dopiero na Matkę Bożą... Kiedy przybył abp Bilczewski 
nakazał ściągnąć fi gurę cara i postawić na to miejsce fi gurę Matki 
Bożej Niepokalanej. Stoi na tym miejscu do tej pory...   

Niestety, wycieńczony, także i tym, że podczas jego posługi 
arcybiskupiej trwała I wojna światowa, a potem wojna bolsze-
wicka roku 1920, co wszystko głęboko przeżywał, przedwcześnie 
odszedł z tego świata, mają 63 lata. Zmarł w 1923 roku. Kazał 
pochować się na Cmentarzu Janowskim. Podobnie jak jest teraz i 
wówczas we Lwowie były dwa cmentarze – jeden to ten wspaniały 
Cmentarz Łyczakowski, na którym leżą najwybitniejsi, najwspa-
nialsi ludzie ówczesnej Polski, a drugi to Cmentarz Janowski – za 
murami Lwowa, dla żebraków, pijaków, nędzarzy, samobójców... 
Dla tych wszystkich, którzy z jakichś powodów nie nadawali się 
na ten wspaniały Cmentarz Łyczakowski. I tam, na tym Cmen-
tarzu Janowskim kazał się pochować. I odprowadzał go tam cały 
Lwów. Według różnych relacji w pogrzebie uczestniczyło ponad 
100000 ludzi. I żegnali go nie tylko katolicy, których było we 
Lwowie około 25%, ale także żegnali go prawosławni, grekokato-
licy, a także – jak historyk wspomina - niejeden Żyd ocierał łzę z 
oka, odprowadzając ciało arcybiskupa Józefa Bilczewskiego...

Arcybiskup od samego początku cieszył się ogromnym kul-
tem. Wszyscy wołali: ”Subito santo!”. Przychodzono na ten grób 
i modlono się...

Cdn.

Uczniowie z 4 szkół, dwa autokary, prawie sto osób, Włochy, 
Grób św. Jana Pawła II, historia, modlitwa. To słowa klucze, któ-
re mogą posłużyć do charakterystyki naszego wyjazdu. Ale po 
kolei.

20 uczniów z Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni i absol-
wentów, wraz z dwoma opiekunami w towarzystwie uczniów z 
Stanisławia Górnego i Ponikwi wypełniło jeden z dwóch auto-
karów. W drugim uczniowie i rodzice z Mucharza. Taka wesoła 
gromadka wybrała się w trudną trasę bo przebyliśmy prawie 4 
tys. kilometrów. Głównym celem wyjazdu był pobyt w Rzymie i 
modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II, który patronuje wszyst-
kim tym szkołom. Ale odwiedziliśmy także inne ważne miejsca 

Pielgrzymka do Włoch 
z bogatą historią i kultem świętych: Manopello, Lanciano, San 
Giovani Rotondo, Monte Cassino, Casia, Asyż. Poznaliśmy ży-
ciorysy świętych: o. Pio, Benedykta i Scholastyki, Rity, Francisz-
ka i Klary. Wiele dowiedzieliśmy się o historii Wiecznego Miasta 
i zobaczyliśmy zabytki z różnych epok. 

Pielgrzymka umożliwiła także poznanie życia i kultury wło-
skiej, poruszania się rozbudowaną komunikacją miejską, ćwi-
czenie umiejętności językowych, nowe znajomości z uczniami 
z innych szkół. Każdy taki wyjazd to zdobywanie umiejętności, 
których nie da się nauczyć w szkole. 

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

Dnia 10 maja 2018r. o godz. 13:
00 z pieśnią na ustach „Gwiazdo 
śliczna wspaniała” wyruszyła piel-
grzymka do Sanktuarium Maryj-
nego w Kalwarii. Uczestniczyło w 
niej ponad 60 osób (autokar i bus) 
oraz siostry zakonne własnym sa-
mochodem.

Dojeżdżając na wzgórze Kalwa-
rii zaśpiewaliśmy „O Maryjo witam 
Cię”. Od godz. 14:00 modli liśmy 
się indywidualnie we własnych in-
tencjach i złożyliśmy swoje prośby 
przed obrazem Matki Bożej. Godzi-
nę później, wspólnie odmówiliśmy 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
Potem uczestni czyliśmy we Mszy 
św. sprawowanej przez ks. Proboszcza Józefa Gwiazdonia z 
udziałem Ojca Zakonnego, który nas mile przywitał. Ojciec ten 
w czasie Eu charystii wygłosił piękne kazanie o na szej Orędow-
niczce i Opiekunce Matce w każdej potrzebie. Po Mszy św. udaliś-
my się na wspólną herbatkę i smaczne ciasto własnego wypieku, 
które przygo towały panie z zespołu charytatywnego - za co im 
serdecznie dziękujemy. Po posiłku ks. Proboszcz poprowadził 
Drogę Krzyżowy w krużgankach klasztoru. W pełni uczestni-
czyliśmy w rozważaniach męki Jezusa Chrystusa, bo to właśnie 
On pomaga nam nieść nasz własny, życiowy krzyż.

Nadeszła godzina powrotu. Z pieśnią na ustach „O Maryjo 

Witaj Królowo!

żegnam Cię”, umocnieni Wiarą, Nadzieją i Miłością opuściliśmy 
wzgórze Kalwarii i szczęśliwie wróciliśmy do domu okołc godzi-
ny 18:00.

Składamy Bóg zapłać ks. Proboszczowi i organizatorom 
pielgrzymki. Mamy nadzieję, że za rok znowu wyjedziemy w tak 
licznej grupie. 

Stanisława Chrapek
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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

Nagrodzono najlepsze nauczycielki!
W sobotę, 30 czerwca, podczas uroczystej gali na Uni-

wersytecie Pedagogicznym im. KEN, rozdano nagrody 
laureatom plebiscytu „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika 
Polskiego” poświęconego przedszkolom.

Do Krakowa zjechali się wszyscy nagrodzeni, by wspól-
nie świętować i odebrać wyjątkowe nagrody. Nagrodę dla 
najlepszej nauczycielki przedszkola  w powiecie wadowic-
kim odebrała  pani Monika Turek. Wśród gratulujących 
przedszkolance z Izdebnika był wysłannik Wójta Gminy 
Lanckorona pan Zbigniew Małecki. Jesteśmy dumni z pani 
Moniki.

Zdjęcia: Anna Kaczmarz
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl
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Jaroszowice - Parafia św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w 
dni powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: Ireneusz 
Chmielowski SAC * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 ODPUST: I - św. Izydora - niedziela po 10 maja, II 
- MB Anielskiej - I niedziela sierpnia

Doprawdy człowiekowi potrzebny jest nie tylko sen albo 
praca, ale też odpoczynek. Odejście od zaangażowania fizycz-
nego lub intelektualnego i oddalenie się w strefę duchową. Bóg 
nakazał człowiekowi szabat, a Jezus mówi do apostołów, aby 
poszli samotnie i osobno na pustkowie dla odpoczynku. My-
lilibyśmy się jednak, gdybyśmy sobie pomyśleli, że wysłał ich 
na urlop. Na pustyni dokonuje się co prawda kuszenie, ale też 
objawienie Boga. Pustynia to przestrzeń zbliżenia duchowego 
do Boga, a także zbliżenie do siebie samego – myślenia nie tyle 
O SOBIE co raczej NAD SOBĄ. Zbliżenie się do Boga i do siebie 
niezwykle przydaje się w budowaniu relacji z innymi. Ludzie po-
wierzchowni i bezmyślni to ci, którzy nigdy nie poświęcają czasu 
na duchową pustynię.

Ci, którzy są nieustannie pośród ludzi, są wobec nich naj-
bardziej odlegli. Tylko taki człowiek stwarza głębokie więzi z 
innymi, który potrafi nabrać co jakiś czas dystansu do innych 
i zbliżyć się do Boga oraz siebie. Większość ludzi nie potrafi się 
jednak zatrzymać, pędząc w galopie na ślepo przed siebie. Za-
trzymać się to narazić się na ujawnienie pytania o cel życia, sens 
wysiłku, ocenę moralną czynów, to dostrzeżenie sprzeczności i 
wątpliwości, jakie się w nas kotłują. Ucieczka od siebie na dłuż-
szą metę nikomu się nie uda. W końcu nadaktywnego człowieka 
dopadną nierozwiązane problemy i może się okazać, że już nie da 
się niczego pogodzić, zintegrować, zrozumieć. Nałogowiec akty-

Chwila prawdziwej rozkoszy
 o. Augustyn Pelanowski OSPPE

wizmu w końcu się wypali i pozostaną w jego wnętrzu jedynie 
zgliszcza, dające o sobie znać w postaci bezsenności, rozdrażnie-
nia, emocjonalnego chaosu, skłonności do zapadania na choroby 
różnego typu.

Przykazanie szabatu było poprzedzone słowem PAMIĘTAJ. 
Czy to przypadek? Szabat miał być uświęceniem Boga, ale też 
pozwalał odzyskiwać własną pamięć. Wielkim kalectwem jest 
utrata pamięci, gdyż pamięć to osobista historia tworzącą indy-
widualną tożsamość. Żyć bez pamięci to stracić poczucie sensu, 
wegetować w chaosie bez świadomości, a ostatecznie doprowa-
dzić się do rozpaczy. Izajasz skojarzył szabat z rozkoszą: „Jeśli na-
zwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli 
go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać 
swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą 
rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju” 
(Iz 58,13–14). Któż nie chciałby zażywać rozkoszy, która nie nie-
sie ze sobą ryzyka skalania? Któż z nas nie chciałby być szczęśli-
wy? Wystarczy tylko odpocząć w Bogu, wycofać się na chwilę ze 
wszystkiego i wszelkie troski powierzyć Jemu. Jezus sam zajął się 
nauczaniem ludzi, gdy odesłał uczniów na pustkowie. Bóg potrafi 
przejąć nasze problemy i świetnie sobie z tym radzi, lepiej niż my! 
Dlaczego więc ludzie w większości unikają szczęścia, które jest 
odpoczywaniem w Bogu?
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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

Tegoroczne Dni Kalwarii przeszły już do historii. Przez dwa 
dni celebrowaliśmy święto naszego miasta i gminy. Nie zabrakło 
wielkich gwiazd – zespołu Zakopower, Kabaretu Ciach i piosen-
karki Teresy Werner.

W programie tegorocznych Dni Kalwarii znalazły się atrakcje 
dla każdej z grup wiekowych, od najmłodszych, którzy mogli ba-
wić się na stoiskach animacyjnych i w wesołym miasteczku, mło-
dzież, która szalała z grupą 4Dreamers, po dorosłych i dojrzałych 
odbiorców, których bawiły i zachwycały Zakopower, Kabaret 
Ciach i Teresa Werner. 

Imprezami towarzyszącymi tegorocznym Dniom Kalwarii 
były – odbywające się 23 czerwca – I Otwarte Mistrzostwa Kal-
warii Zebrzydowskiej w Wędkarstwie Spławikowym i Towarzy-
skie Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalwarii 
Zebrzydowskiej, które miały miejsce 24 czerwca. Oba te wędkar-
skie wydarzenia odbywały się na łowisku Koła PZW Kalwaria 
Zebrzydowska „Stawy Czerna”.

Natomiast w niedzielę na placu targowym odbywał się II Zlot 
Pojazdów Zabytkowych Kalwaria Zebrzydowska 2018, na który 
zjechały wyjątkowe pojazdy z różnych miejsc Polski.

23-24 czerwca br. mieszkańcy gminy gromadzili się na MKS 
Kalwarianka, gdzie odbywały się koncerty, rozlokowane były sto-
iska gastronomiczne i tematyczne, wesołe miasteczko, strzelnica 
ASG Repliki Broni, funkcjonowała również strefa kibica.

Sobotni program otwarły występy laureatów Festiwali Pio-
senki Polskiej. Swoje wokalne talenty zaprezentowały: Oliwia 
Godawa, Maja Mamcarczyk, Zuzanna Chudoba, Nadia Wój-
towicz, Agata Serwin, Karolina Surówka i Emilia Surówka. 
Następnie na scenie pojawili się uczniowie kalwaryjskiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia: Franciszek Wolak, 
Kamila Łabędź, Piotr Musiał, Michał Tu-
raj, Wojciech Ochman, Emilia Surma, Mi-
chał Moskała, Zuzanna Zajda oraz Agata 
Serwin. Kolejnym punktem programu był 
koncert rockowego zespołu Hak i Przyja-
ciele. Duży entuzjazm wzbudził występ 
grupy 4Dreamers, finalistów programu 
„e Voice Kids”. Boysband długo po kon-
cercie rozdawał autografy i fotografował 
się z fankami, które na ich występ przygo-
towały transparenty, maskotki i kwiaty.

Tuż przed gwiazdą wieczoru zaprezen-
tował się Kalwaryjski Klub Karate – Do 
Kizuna, dając pokaz swoich umiejętno-
ści. O godzinie 21:00 na scenie pojawił 
się wyczekiwany Zakopower z liderem 
Sebastianem Karpiel-Bułecką. Zespół za-
serwował muzyczną ucztę zgromadzonym 
pod sceną i na trybunach słuchaczom. Na 

Dni Kalwarii już za nami 
koniec pierwszego dnia Dni Kalwarii odbyła się zabawa taneczna 
z Kapelą Pod Nogę.

Niedzielną odsłonę Dni Kalwarii zainaugurował występ 
Chóru Kobiet z Leńcz oraz Zespołu Regionalnego „Sami Swoi” 
z Przytkowic. Po grupach kultywujących tradycje regionalne na 
scenie pojawiły się młode talenty – zespoły taneczne CKSiT. Jako 
pierwsze pokaz dały grupy baletowe prowadzone przez Annę 
Golicką. Zaprezentowały się grupy: Motylki, Karmelki, Arabe-
ski, Little points. Po nich występ dały Migotki, grupa młodsza 
w układzie „Wakacyjna radość” i starsza z choreografią „Kids”, 
prowadzone przez Oliwię Bochenek. Po nich coverowy mix za-
grał zespół ze szkoły Muzycznej Yamaha z Wadowic w składzie: 
Paulina Chorąży, Patrycja Gwiżdż, Konrad Struzik, Mikołaj Ko-
sowski, Tomek Ochmanek, Kuba Karasiński, Krzysztof Rzadek, 
Julia Róg.

Następnie koncert zagrała Miejska Orkiestra Dęta z Kalwarii 
Zebrzydowskiej pod przewodnictwem kapelmistrza Kazimierza 
Gromady. Najmłodsi mogli skorzystać z pozostałych atrakcji. 
Działała indiańska strefa dziecięca, gdzie dzieci tworzyły indiań-
skie pióropusze i łapacze snów. Były też stoiska z kolorowymi 
warkoczykami, balonowymi zwierzakami oraz wodnymi tatu-
ażami. Od godziny 18:30 publiczność zabawiał Kabaret Ciach, 
rozganiając czarne chmury kłębiące się nad Kalwarią., co rusz z 
trybun wybuchały salwy śmiechu.

Na Dniach Kalwarii gościliśmy również młody zespół Kiwi 
z Zatora, który niedawno wydał debiutancką płytę. O 20:45 na 
scenę wkroczyła oczekiwana gwiazda wieczoru – Teresa Werner. 
Przed jej występem głos zabrał włodarz miasta, burmistrz dr hab. 
inż. Augustyn Ormanty, wręczył piosenkarce kwiaty. Ten występ, 
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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

podobnie jak sobotni koncert zespołu Zakopower, zgromadził 
pod sceną najliczniejszą publiczność. Po koncercie piosenkarka 
rozdawała autografy i podpisywała płyty. Na zamkniecie XXVI 
Dni Kalwarii przygotowany został pokaz sztucznych ogni z nie-
zwykłą muzyczną kompilacją.

Imprezami towarzyszącymi tegorocznym Dniom Kalwarii 
były – odbywające się 23 czerwca – I Otwarte Mistrzostwa Kal-
warii Zebrzydowskiej w Wędkarstwie Spławikowym i Towarzy-
skie Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalwarii 
Zebrzydowskiej, które miały miejsce 24 czerwca. Oba te wędkar-
skie wydarzenia odbywały się na łowisku Koła PZW Kalwaria 
Zebrzydowska „Stawy Czerna”. Natomiast w niedzielę na placu 
targowym odbywał się II Zlot Pojazdów Zabytkowych Kalwaria 
Zebrzydowska 2018, na który zjechały wyjątkowe pojazdy z róż-
nych miejsc Polski.

Patronatem medialnym Dni Kalwaryjskie objęły: TVP3 
Kraków, Radio Kraków, Kronika Beskidzka, Powiat Live, Mam-
Newsa.pl, Nasza Kalwaria, Wadowice On-line, Głos Wadowicki, 
Wiadomości Powiatowe, Wiadomości Kalwaryjskie. Sponsorami 
Dni Kalwarii byli: Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
firma Opax. W programie tegorocznych Dni Kalwarii znalazły 
się atrakcje dla każdej z grup wiekowych, od najmłodszych, 
którzy mogli bawić się na stoiskach animacyjnych i w wesołym 
miasteczku, młodzież, która szalała z grupą 4Dreamers, po 
dorosłych i dojrzałych odbiorców, których bawiły i zachwycały 
Zakopower, Kabaret Ciach i Teresa Werner.

 Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydow-
skiej

Jan Paweł II powiedział kiedyś, że kapłan nie ma wakacji. 
Czy można mieć urlop od ratowania ludzkich dusz? Od pustki, 
spustoszenia, zagubienia, lęku, bezsensu życia, rozpaczy, ocze-
kiwania nieszczęścia i wreszcie samopotępiania się?... Od tego 
wszystkiego ratuje człowieka pasterz serc, Jezus Chrystus.

Jezus lituje się. Jego spojrzenie jest przede wszystkim pełne 
miłosierdzia dla człowieka. Ciężko mi się czyta słowa Jeremiasza 
zapowiadające sąd nad pasterzami, którzy rozpraszają trzodę 
oraz prowadzą do zguby. Dla swej samotności rozpędzają tych, 

którzy szukają Bożego zmiłowania. Widzę wtedy wiele moich 
win popełnionych w przeszłości. Co bowiem może uratować 
zagubionych ludzi, spustoszonych w sercu, odpędzanych i niepo-
trzebnych nikomu? Pasterzowanie, obecność i obdarowywanie 
miłością Boga. Sycenie się Jego słowami, potwierdzanie przeba-
czaniem win, leczenie ran modlitwą.

Z drugiej strony cóż bardziej jest poszukiwane na tym świe-
cie, jeśli nie miłosierdzie Boga? Tysiące ludzi zapewne obserwo-
wało łódź Jezusa i Apostołów, a potem zebrało się na brzegu, przy 

Litości!
 Augustyn Pelanowski OSPPE
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którym łódź się zatrzymała. W tej migracji tak wyraźnie dostrze-
gamy to, co w sobie ukrywamy: potrzebę miłosierdzia nad nami. 
Jezus zlitował się! Może nawet to, że na świecie jest tak wiele zła, 
świadczy o miłosierdziu Boga? On nie chce od razu okazywać 
swej sprawiedliwości. Jest cierpliwy i oczekujący! Zawsze mnie 
to jednak głęboko poruszało, gdy czytałem fragment o tym, że 
Jezus, przyglądając się tym ludziom, nie zdobył się na podziw, na 
radość, na żadne inne uczucie, tylko na litość. Jak ci ludzie musie-
li wyglądać, skoro tylko litość wzbudzali w Jezusie?

Jak wyglądają dzisiaj ludzie, gdy na nich patrzy Jezus? Bóg 
obdarza najpierw tym, czego człowiekowi najbardziej brakuje. 
Obdarza miłosierdziem i litością, gdy los jest niemiłosierny 
i bezlitosny, i gdy sami dla siebie takimi 
jesteśmy. Pomyśl więc, czy nie jesteś dla 
siebie zbyt okrutny, zbyt wymagający, zbyt 
niemiłosierny, przesadnie sprawiedliwy? 
Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie 
uważaj się za zbyt mądrego! Dlaczego miał-
byś sobie sam zgotować zgubę? (Koh 7,16). 
Przesadnie sprawiedliwy, to znaczy okrutnie 
bezwzględny. Najbardziej jesteśmy godni 
politowania wtedy, gdy stajemy się bezlitośni 
dla siebie. Ukrywa się w tym zapewne poku-
sa wszechmocy, uzurpująca sobie władzę, by 
totalnie kontrolować swoje życie, zamiast je 
powierzać Bogu. Chcemy sami o sobie de-
cydować i mieć nad sobą i innymi kontrolę. 
Odrzucamy w ten sposób odpowiedzialność 
za słabości i upadki, objawiając złość i gniew 
na siebie. Myślimy też o sobie źle i uczymy się 
tylko zło w sobie dostrzegać, za wszystko się 

obwiniając. Taka postawa rodzi nienawiść do siebie i w sumie jest 
pychą, która nie może się pogodzić z tym, że człowiek jest słaby. 
Zbyt krytycznie i zbyt bezwzględnie się oceniamy, bo mamy zbyt 
wyidealizowany obraz siebie. Dążymy do wydumanych ideałów, 
zapominając, że bez Boga nic nie możemy uczynić nawet dla sie-
bie, nie mówiąc już o innych. Kiedy jesteśmy zbyt przywiązani 
do swego ideału, nienawidzimy prawdy i skrzętnie ją skrywamy, 
zdradzając się tylko ciągłym niezadowoleniem z siebie. Nie ma 
nic tak budzącego politowanie jak ludzka duma. Jak wyglądam ja 
i ty, gdy na nas patrzy Jezus?
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Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.pl 
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30 MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele 
i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M. Wikariusz: ks. Wojciech Matyga * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Krzeszów (1395), Kuków (1290), 
Targoszów (226), Tarnawa Górna (264) * ODPUST: I - MB Nieustającej Pomocy - ostatnia niedziela czerwca, II - św. 
Michała - ostatnia niedziela września

„Biada pasterzom”. Pasterze w dzisiejszym fragmencie z 
księgi proroka Jeremiasza to przede wszystkim władcy Izraela. 
Ci, którzy prowadzą naród, „odrośl Dawida”. Przestroga i po-
uczenie Boga Jahwe jest jednoznaczne: „Biada pasterzom, którzy 
prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska”, i na 
innym miejscu: „Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście 
i nie troszczycie się o nią...”. Ta przestroga jest uniwersalna i do-
tyczy wszystkich, którzy sprawują władzę, a zarazem jest woła-
niem Boga, który cierpi, kiedy dzieje się krzywda. Ta przestroga 
dotyczy nie tylko sprawujących władzę świecką, ona dotyczy 
duchownych, księży i biskupów również. Jest przypomnieniem, 
że stały rachunek sumienia i żywa rozmowa z Bogiem to funda-
menty sprawowania władzy przez chrześcijan oraz w sprawach 
religijnych przez duchownych. Biblijny król Salomon prosił Boga 
o dar mądrości, aby umiał sprawiedliwie sądzić lud i rozróżniać 
dobro od zła. Rachunek sumienia, żywa modlitwa i prośba o dar 
mądrości – to nieodzowne składniki służby braciom, czy tej 
świeckiej, czy tej duchowej.

„On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył 
rozdzierający je mur – wrogość”. Jakże stale aktualne są te słowa 
świętego Pawła. Minęło dwa tysiące lat od ich wypowiedzenia i 
ciągle musimy pokonywać różne mury i zapory, które sami sobie 
wybudowaliśmy. Jakże trudno w tym miejscu nie zacytować 
słów Jana Pawła II wypowiedzianych w Gnieźnie w roku 1997: 
„Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego 
widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, 
który nadal dzieli nasz kontynent – mur, który przebiega przez 
ludzkie serca? Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozu-

Religia otwarcia i radości
 Tomasz Dostatni OP

mienia dla ludzi o innym pochodzeniu, kolorze skóry, przekona-
niach religijnych, z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz 
z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność 
każdego człowieka”. Wezwanie do stałego przekraczania samych 
siebie. Kiedyś nazywało się to pracą nad sobą. Wezwanie do 
przekraczania wszelkich lęków, barier i oporów wewnętrznych, 
aby we wszystkim był Chrystus na pierwszym miejscu, i Ewan-
gelia. Tak w życiu osobistym, jak i społecznym. „Przemieniajcie 
myślenie wasze...”– mówi gdzie indziej (Rz 12,12) święty Paweł. 
Chrześcijaństwo jest religią otwarcia, nie zasklepienia, religią 
radości, nie ponuractwa, jest wychodzeniem stale na spotkanie z 
przychodzącym do nas na różny sposób Chrystusem.

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocz-
nijcie nieco”. W tych słowach wypowiedzianych przez Jezusa 
do apostołów nie chodzi o wyjazd na wakacje. Przypominają 
nam one o potrzebie pogłębionego życia duchowego. Pustynia, 
miejsce osobne, to szczególna przestrzeń spotkania z Bogiem. To 
miejsce walki o Boga w sobie. Taką pustynię musimy zorganizo-
wać sobie sami, abyśmy się nie zagubili. Szczególnie my, żyjący 
w dużych, ruchliwych miastach, my, którzy zabiegani – często 
nie zauważamy żyjących z nami, obok nas naszych najbliższych. 
Zabieganie i hałas jest tak naprawdę często tylko pretekstem, 
aby pod tą powierzchnią ukryć swoje zagubienie, samotność i 
wszystkie obawy i lęki. Jest tarczą ochronną, którą musimy roz-
bić, choć ten proces jest na pewno bolesny i niełatwy. Pustynia w 
ewangelicznym znaczeniu tego słowa tak naprawdę jest darem, 
którego wartości często nie dostrzegamy albo dostrzegamy za 
późno.
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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

Jesteśmy przez Boga – Ojca, który jest źródłem 
tej świętości i pragnie, by Jego dzieci były jak On 
– święte. Zatem naszym pierwszym powołaniem jest 
osiągnięcie świętości. Mówił o tym w kazaniu odpu-
stowym ks. Tomasz Kołodziejczyk, podkreślając przy 
tym naszą wolę w zdobywaniu świętości przez innych 
ludzi, dla których mamy być przykładem. Oto druga 
część słowa. 

Słyszeliśmy, moi drodzy, w Ewangelii pytanie. Pytanie ludzi: 
-„Kimże będzie to dziecię?” To pytanie, jak sadzę, stawia sobie 
wielu ludzi i ich bliskich przy narodzinach dziecka. -Na kogo wy-
rośnie? Jaka będzie jego droga? Jaka będzie jego życiowa misja? 
Ile troski rodziców o dziecko w takich właśnie pytaniach! I tej 
troski na pewno nie brakuje w naszym codziennym życiu.

Przytoczę dwa tylko przykłady, choć można by ich mnożyć 
tysiące...

Jedna z matek mówi mi: -„Niech się ojciec pomodli za Mać-
ka... 7 lat już nie był u spowiedzi... A ma iść na operację... Może 
da się księdzu namówić...”. Nie dał się namówić... A przed opera-
cją matka do mnie dzwoni z prośbą: -„Niech się ksiądz za niego 
modli, żeby nie umarł bez spowiedzi...”. On o tym nie wie, ale 
zaszyła w jego piżamie medalik Matki Bożej z myślą, że może go 
ta Przenajświętsza Panienka obroni...

Moi drodzy, inny przykład... Jeden z młodych ludzi opowia-
dał, jak to wracał kiedyś z dyskoteki po północy, pijany. Wszyscy 
w domu śpią, tylko w kuchni światło się pali... Wchodzi, a tam 

mama siedzi z różańcem w ręku. -„Co ty robisz? – pyta zdziwio-
ny. –Nie śpisz? – Modliłam się, żeby ci się nic nie stało. Żebyś 
szczęśliwie wrócił do domu...”. 

Mówię to szczególnie dla ludzi młodych, którzy nie pojmują, 
ile godzin nieprzespanych i odmówionych różańców przez mat-
ki, żeby się im nic nie stało... 

Nadal, moi drodzy, wybrzmiewa to pytanie: -„Kimże będzie 
to dziecię?”. To pytanie pełne nadziei i dobrych pragnień przypo-
mina nam, że życie każdego z nas jest przede wszystkim darem 
Pana Boga. Każdy jest Jego dzieckiem i każdego Bóg kocha. Każ-
dy jest Mu potrzebny. Niezależnie od tego, jak potoczy się jego 
życie... Jan Chrzciciel miał swoją drogę i swoją misję. My dzisiaj, 
przy okazji odpustu parafialnego, dziękujmy Panu Bogu za nasze 
życie, za nasze powołanie – powołanie do życia w rodzinie, mał-
żeństwie, za nasze powołania do różnych zawodów, powołania 
kapłańskie i do życia zakonnego (i z tej parafii). Bóg ma swój plan 
wobec każdego z nas. I nikt z nas nie pojawił się na tej ziemi przez 
przypadek. Owszem, może tylko niektórzy otrzymują wielkie za-
danie w dziele zbawienia – tak jak Jan Chrzciciel – ale każdy z 
nas jest włączony w tworzenie tej historii. Wszyscy należymy do 
wielkiego projektu Pana Boga. W naszym życiu został zawarty 
program, który mamy spełnić, odczytać i realizować. I chodzi 
przede wszystkim o program i powołanie do świętości. Bóg nas 
do niej powołuje. Nasze narodziny, później chrzest stały się po-
czątkiem tej drogi ku świętości.

W naszym życiu zdarzają się różne sytuacje, w których mamy 
głosić Pana Jezusa swoim życiem, świadectwem, przykładem. 

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

Zdarzają się sytuacje, w których jasno trzeba stanąć w obronie 
zasad i wartości moralnych. Zdarzają się sytuacje, w których 
trzeba być bezkompromisowym wobec zła. Te wszystkie sytuacje 
świadczą o tym, że i nas Bóg wybrał, że nas chciał, abyśmy na tym 
świecie odegrali role w dziejach zbawienia na podobieństwo św. 
Jana i tylu innych proroków Pana Boga.

Moi drodzy, jest takie zdanie, które bardzo lubię cytować... 
Pojawia się w jednym z dokumentów Soboru Watykańskiego II 
i mówi ono, że „spodobało się Bogu zbawiać nie pojedynczo, ale 
we wspólnocie...”. Co to znaczy? Że nie idzie się do nieba same-
mu, ale idzie się tam wspólnie z innymi. Czy myśleliście kiedyś o 
tym, by iść do nieba ze swoim mężem, ze swoją żoną, ze swoimi 
dziećmi, z księdzem proboszczem i wikarym? To zacytowane 
powyżej przeze mnie zdanie mówi nam zatem o najważniejszej 
odpowiedzialności każdego z nas – o odpowiedzialności nie tyl-
ko za nasze własne zbawienie, ale i za zbawienie naszych bliskich. 
Często podczas ceremonii ślubnych podkreślam to zadanie, jakie 

mają wobec siebie małżonkowie, a potem rodzice wobec dzieci 
– przypominać sobie o modlitwie, o spowiedzi, o niedzielnej 
Eucharystii. To jest nasza rola do odegrania w dziejach zbawienia 
– przybliżać innych do Boga, wskazywać na Jezusa. Czy nie takie 
było zadanie naszego dzisiejszego patrona, św. Jana?

Jeszcze jedna rzecz na koniec... Ewangelia dzisiejsza przeka-
zuje nam także, że pierwszą reakcją na działanie Boga w życiu 
Zachariasza i jego rodziny było podziękowanie Bogu za Jego in-
terwencje – uwielbienie Pana Boga. –„Natychmiast otworzyły się 
usta Zachariasza, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga...”. 
Moi drodzy modlitwa Zachariasza powinna być i dla nas zachę-
tą, byśmy nie zapominali zbawczych dzieł Boga dokonanych w 
naszej historii, w naszym życiu, w naszych rodzinach. Niech nasz 
dzisiejszy Patron oświeci nas w ten święty dzień odpustu, abyśmy 
umieli dzieła Boże dostrzegać, rozpoznawać i za nie Panu Bogu 
dziękować.

To ludzie wybrani, napełnieni Duchem Świętym, 
którzy nas prowadzą do Chrystusa, uczą wiary, uczą 
życia. Takimi apostołami są filary Kościoła święci 
Piotr i Paweł, którzy patronują parafii w Leńczach. 
Stąd też w kazaniu odpustowym znajdujemy wskazów-
kę, by słuchać Ducha Świętego, by iść za Jego radą, 
by się modlić, prosząc Ducha Świętego o światło w 
naszych codziennych życiowych wyborach. Oto frag-
ment słowa. 

Apostołowie uczą dobroci 
(...) Jak ważne, jest, by być dobrym... Tę prawdę bardzo dobrze 

zrozumiał umierający hiszpański pisarz Lope de Vega. Leżąc na 
łożu śmierci jego życie przewinęło się jak film: odniósł wiele 
sukcesów, cały czas nagradzany był oklaskami. Oczarował ludzi 
więcej niż tysiącem sztuk. Żył tylko dla sukcesu - czy zatem u 
kresu tak udanego życia nie powinien być zadowolony? Kiedy 
wybiła jego ostatnia godzina, ujrzał rzeczy w zupełnie innym 
świetle. Ale opiekujący się nim lekarz powiedział do niego, pełen 
zachwytu:
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej
ADRES: Łączany 79, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 34 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-cz. po 
Mszy św.; pt. 17-18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10, 17 (zimą 16:00) * PROBOSZCZ: ks. 
Bogusław Szewczyk, wyśw. 1990 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

 

- Może pan umierać szczęśliwy, świat o panu nigdy nie zapo-
mni. Wejdzie pan do historii jako wielki pisarz. 

 - Panie doktorze - powiedział umierający - teraz widzę to 
inaczej. Przed Bogiem tylko ten jest wielki, kto ma dobre serce. 
Oddałbym dziś wszystkie oklaski, jakie otrzymałem w życiu, za 
to, bym mógł zrobić jeden dobry uczynek więcej.

Dzisiaj Apostołowie uczą nas dobroci. Apostoł to człowiek 
pełen Ducha Świętego. A przecież każdy z nas podczas sakra-
mentu bierzmowania otrzymał dary Ducha Świętego i został 
wyposażony w znamię sakramentalne. I przecież w sakramencie 
bierzmowania dostaliśmy moc i siłę, aby stawać się rycerzami 
Chrystusa, by być Jego świadkami. Ale więcej też – jesteśmy wy-
posażeni w takie czasem ciche natchnienia Ducha Świętego. Nie 
wiemy, skąd się to wzięło... Ktoś przyszedł po radę, ktoś przyszedł 
w jakiejś trudnej sytuacji i nagle podpowiadamy coś, aby pomóc, 
aby doradzić. I potem okazuje się to być świetnym pomysłem... A 
to jest czysta postać Ducha Świętego. Apostoł to człowiek pełen 
Ducha Świętego...

Modlimy się, bracia i siostry, o to żeby Duch Święty zawsze 
przy nas był, abyśmy dokonywali jak najlepszych, jak najwspa-
nialszych wyborów w swoim życiu. Módlcie się. Módlcie się rów-
nież o Ducha Świętego. Módlcie się codziennie, kiedy w waszych 
domach są trudności, są problemy, kiedy w naszej rodzinie dzieje 
się coś niedobrego, módlcie się do Ducha Świętego, aby Duch 
Święty swoimi natchnieniami to wszystko pięknie i dobrze, po 

Bożemu, rozwiązał. 
Dobry Apostoł to człowiek pełen wiary. I Jezus pyta: -„Czy 

Syn Człowieczy znajdzie wiarę wśród ludzi, gdy przyjdzie po-
wtórnie? Czy znajdzie wiarę w moim i twoim sercu? Apostoł to 
człowiek, który potrafi  zaufać Panu Bogu nawet wówczas, gdy są 
wielkie trudności. A czym jest wiara? Oddaje to pewne opowia-
danie...

Oto rodzice wybierają się do teatru i zostawiają w domu 
swojego pięcioletniego synka, który jest już na tyle sprytny i 
rezolutny, że czasem zostaje sam w domu. Kiedy jednak wracali 
z teatru, zauważyli, że pod ich domem jest pełno policjantów i 
strażaków. Coś się dzieje! Patrzą, a to ich dom się pali... Zaczęła 
matka krzyczeć i rozpaczać, że ich syn jest w środku, że trzeba 
go ratować. Tymczasem dziecko otworzyło okno i wypatrzyło 
rodziców. Zaczęło wzywać pomocy. Ojciec go usłyszał i zobaczył. 
Zaczął wołać, by ten skakał, bo on go złapie i uratuje... Chłopiec 
popatrzył w dół, ale zobaczył tylko dym i płomienie... Ogarnięty 
strachem zawołał: -Tatusiu, ja cię nie widzę i bardzo się boję! –To 
nieważne, że mnie nie widzisz. Zaufaj mi! Nie lękaj się i skacz!”. I 
skoczył syn prosto w otwarte ramiona swego ojca... 

I na tym właśnie polega wiara... Na tym ma polegać pełnia 
naszej wiary, o czym mówi św. Paweł przy wyborze na apostoła.. 
Trzeba zaufać Panu Bogu mimo lęku...

Cdn.

Te słowa skierował ks. bp Jan Szkodoń szczególnie 
do bierzmowanych, zachęcając do dawania świadectwa 
wiary wobec świata, do bycia dobrym dla innych. W 
drugiej, poniższej części słowa ks. bp Jan tłumaczy 
znaczenie soli oraz światła. 

Bierzmowanie jest solą i w tym znaczeniu, aby nie bać się tego, 
co trudne. Droga Pana Jezusa prowadząca do Niego i prowadząca 
do nieba, jak mówi sam Pan Jezus, jest wąska. Wąska i stroma... 
Nieraz są takie sytuacje w życiu, kiedy ta droga jest szczególnie 
trudna i wymagająca. W czasie kolejnych wizytacji odwiedzam 
rodziny, szczególnie doświadczone cierpieniem. Takich sytuacji 
w dekanacie zakopiańskim spotkałem wiele. Niedawno… Udzie-
lałem bierzmowania na Spiszu dziewczynie, której tata zmarł w 
nocy… Położył się już nie obudził… W kościele było bierzmowa-
nie, a obok trumna ze zwłokami ojca… Dowiedziałem się, że ta 
dziewczyna ma brata w III klasie, który kilka dni wcześniej był do 
I Komunii, a oprócz tego jeszcze w V klasie i starsze rodzeństwo. 
Bez światła Bożego człowiek nie potrafi  zrozumieć albo przeżyć 
takich trudnych sytuacji. Jest tajemnicą Boga, dlaczego przycho-
dzi nieraz takie cierpienie. To jest sól… Po to bierzmowanie, żeby 
być solą – przyjąć Pana Jezusa jako sól dla swego wnętrza i swego 
życia, ale także człowiek ochrzczony, bierzmowany ma być solą 

Niech świeci wasze światło 
dla innych. Solą, która chroni przed zepsuciem, która nadaje du-
chowy smak otoczeniu. Sól, która łączy się z ofi arą i mądrością. 

A światło? Pan Jezus o sobie mówił: -„Ja jestem światłe świata; 
kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał świa-
tło życia…”. On jest światłem… -„Kto widzi Mnie, ten widzi i 
Ojca…”. Światłem jest Jego nauka. Światłem jest Jego śmierć, 
Jego Zmartwychwstanie, dar Ducha Świętego. Tak lekkomyślnie 
nieraz korzystamy z tego fałszywego światła, usprawiedliwiając 
np. swoje grzechy grzechami innych. A Pan Jezus mówi: -„Wy 
jesteście światłem świata… Niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie…”. Z jednej strony Pan Jezus ostrzega, aby nie 
czynić dobrych uczynków, by ludzie widzieli. A jest w nas taka 
skłonność, by – kiedy czynimy coś dobrego – chcemy, aby ludzie 
to widzieli, żeby nas pochwalili, żeby nas docenili. A nieraz zda-
rza się, że czynimy dobro, a spotyka nas krytyka, wyśmianie. 

Pan Jezus ostrzega. Ostrzega faryzeuszy i nas ostrzega, aby-
śmy nie czynili dobra dla oka ludzkiego. Np. idę do kościoła, aby 
ludzie widzieli, a jak jestem za granicą, gdzie nie ma sąsiadów, 
którzy by to mogli zobaczyć, to mogę nie iść na Mszę świętą. 
Mogę skłamać, mogę oszukać, żeby tylko ludzie się o tym nie 
dowiedzieli. Tymczasem Pan Jezus mówi, że nie można czynić 
dobrego dla oka ludzkiego, ale równocześnie mówi, aby się tego 
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dobra nie wstydzić. –„Niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzieli wasze do-
bre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest 
w niebie…”. Nie na pokaz, ale równocześnie 
nie wstydzić się czynić dobrze. Za to czasem 
nas tu na ziemi czeka pochwała, ale nieraz 
spotka nas krytyka, a nawet prześladowanie. 

Dzisiaj w liturgii wspominamy błogosła-
wionego księdza Dańkowskiego, wikariusza 
z Zakopanego, który zginął w czasie wojny w 
obozie… Bardzo go przed śmiercią strażnicy 
obozowi prześladowali… W Wielkim Tygo-
dniu, szczególnie w Wielki Piątek kładli na 
jego ramiona szyderczo ciężkie drzewo, pod 
którym się uginał i upadał, i oddał życie. 
–„Niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie…”. Po to 
bierzmowanie.   

Moi drodzy bierzmowani, dziękujcie dziś Bogu za to, że 
otrzymujecie wielki dar na lata młodości i na całe życie. Dziękuj-
cie dziś za rodziców, za chrześcijańskie wychowanie. Wspomnij-
my starsze pokolenie. Dzisiaj wspomnijcie waszych zmarłych z 
rodziny. Dziękujcie nauczycielom, wychowawcom, katechetom, 
kapłanom, z których posługi kiedykolwiek skorzystaliście. Bóg 
zapłać księdzu proboszczowi. Nie zmarnujcie tej łaski, jaką dziś 
otrzymujecie. Życie jest tylko jedno. Tylko jedno… 

I ostatnia myśl… Mianowicie, ile razy będziecie wspominać 
swoją młodość i bierzmowanie, pomyślcie o Matce Bożej. Szcze-

gólnie was proszę dziewczęta, aby-
ście miały wielką miłość do Maryi. 
Znakiem tej miłości jest to, aby mieć 
przy sobie zawsze różaniec. Ale żeby 
nie tylko go mieć, ale i modlić się do 
Maryi… Czy medalik maryjny. 
Pobożność maryjna pomoże wam 
zachować godność dziewczyny, 
kobiety. Dla większości z was powo-
łaniem będzie małżeństwo, rodzina. 
Niektórzy realizują powołanie przez 
życie samotne w świecie. Ktoś może 
otrzyma łaskę powołania kapłań-
skiego, zakonnego, misyjnego… 

Czy pobożność maryjna to 
zadanie tylko dla dziewcząt, dla 
kobiet? Także dla mężczyzn, chłop-
ców. Nieraz zwracam uwagę na 
to, że chłopiec, mężczyzna, który 

kocha Maryję – wspomnijmy też św. Józefa – uszanuje też każdą 
kobietę, począwszy od własnej matki. To nie jest ryzykowne po-
wiedzenie, że jeśli mężczyzna kocha Maryję, to żadna dziewczy-
na, żadna kobieta nie będzie płakać z jego powodu. A tyle płacze 
z powodu mężczyzny…

Wy jesteście solą ziemi…  
Wy jesteście światłem świata…
Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze 

dobre czyny i chwalili Ojca waszego… Nie was, Ojca waszego, 
który jest w niebie…
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Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem 
proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który 

nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie 
Pan i Pan rzekł do mnie: „Idź, prorokuj 

do narodu izraelskiego (Am 7,14-15)

Prorokować, to w znaczeniu biblijnym przepowiadać 
ludziom odwieczne prawdy moralne i teologiczne.

Człowiek wprawdzie ma swój tajemniczy wewnętrzny 
zapis, który pomaga mu rozeznać, co jest dobre – co złe, 

jak żyć w zgodzie z naturalnymi normami postępowania. 
Często jednak potrzebny jest mu doświadczony głos 

z zewnątrz, potwierdzający i umacniający w przekonaniu, 
że dokonał słusznego wyboru, zgodnego z żądaniem 

Odwiecznego Dawcy Życia i Prawodawcy. Takim 
„głosem” byli i są nadal ludzie, którzy doświadczyli 
Bożej obecności. Pan Bóg posyła ich, aby pomagali 

poszukującym drogi do Niego.  

Pan Jezus rozesłał apostołów, gdy już byli częściowo
przygotowani do spotkań z ludźmi, aby pomagali im 
rozwiązywać trudne sprawy życia w relacji z Bogiem.
Pełne posłannictwo otrzymali apostołowie dopiero
po Wniebowstąpieniu Chrystusa. Będzie to misja, 

aby szli „na cały świat” i nauczali wszystkie narody.

Posłannictwo nauczania w Starym Przymierzu pełnili 
prorocy. Przykładem jest prorok Amos. Wychowany 

w twardych pustynnych warunkach, poczuwał się 
– jak większość pasterzy – do odpowiedzialności 
za stado owiec na pastwisku. Ciekawy szczegół 

o nacinaniu sykomory świadczy, że dbał nie tylko 
o paszę dla zwierząt, ale także o pokarm dla siebie; 
pasterze nacinali owoce figi sykomory, aby szybciej 
dojrzewały i nadawały się do jedzenia. Jako Prorok, 

Amos przybył do Betel z Tekoa – rodzinnej 
miejscowości niedaleko Jerozolimy. Tam dostrzegł, 

że mieszkańcy miasta grzeszą i oddalili się  od Boga. 
Wygłaszał więc bardzo ostre mowy, w których 

domagał się od nich zmiany sposobu życia. 
Pod tym względem przypomina św. Jana Chrzciciela, 

który żył i działał siedem stuleci później.

W czasach Amosa, Izraelczycy żyli, w pomyślności 
i dobrobycie. Panowała jednak niesprawiedliwość 

społeczna. W środowiskach ludzi zamożnych 

Pasterzy daje wam Pan
Ks. Stefan Misiniec 

szerzyła się pogarda dla ubogich, lekceważenie 
wartości religijnych. Władca Jeroboam zbudował 

świątynię ze złotym posągiem bożka Baala, 
aby Izraelici nie pielgrzymowali do Jerozolimy.

Konsekwencją był upadek moralny społeczeństwa. 
Tak wysoką cenę zapłacono za odstępstwo od wiary 

w Boga Jahwe. Miasto Betel zaczęło wprawdzie 
odgrywać przodującą rolę w dziedzinie kultury, 

mody, zachowań i polityki, ale równocześnie stało się 
centrum fałszywej religii i bałwochwalstwa. 

Amos, używając dosadnych słów i przytaczając 
wstrząsające przykłady, przekazywał rodakom 

przejmującą prawdę o otaczającej ich rzeczywistości. 
Wielu skłonił do odmiany życia, ale większość 

słuchaczy, pozostała nieczułą na głos wołającego 
proroka, ponieważ była to prawda niewygodna –  

Amos groził bowiem karą Bożą, jakiej doświadczą 
grzesznicy, jeśli się nie zmienią. Wypędzili więc 

proroka, krzycząc, aby więcej nie zjawiał się wśród nich. 

Po wielu wiekach Syn Boży, posłany przez Ojca 
Niebieskiego, głosił pełną prawdę o Bogu 

i o człowieku. Słuchały Go tłumy, ale do swojego
życia wprowadzili nieliczni. Chrystus powiedział: 

ludzie „bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki 
są złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi 

światłości i nie zbliża się do światłości, 
aby nie ujawniono jego uczynków” (J 3,20).

Święty Jan Paweł II pisze na zakończenie Adhortacji:
Pastorem dabo vobis: „Kieruję spojrzenie ku wielkiej

rzeszy tych, którzy myślą o kapłaństwie, 
do seminarzystów i kapłanów, którzy we wszystkich 

częściach świata, czasem w trudnych lub wręcz 
dramatycznych warunkach, z radosną gorliwością 

dochowują wierności Panu, służą niestrudzenie 
Jego owczarni, każdego dnia oddają życie, aby mogła 

wzrastać wiara, nadzieja i miłość w sercach i w historii 
ludzi naszych czasów. Wy, drodzy kapłani, czynicie to 
dlatego, że sam Chrystus mocą swego Ducha powołał 

was, abyście w glinianych naczyniach waszego 
codziennego życia nieśli ludziom bezcenny skarb 

miłości Dobrego Pasterza”.


