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26. i 27. Niedziela Zwykła

1. czytanie (Am 6, 1a. 4-7)
Lekkomyślność bogaczy
Czytanie z Księgi proroka Amosa
Tak mówi Pan wszechmogący:
«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą 
na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni 
jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na stru-
nach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją 
czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się 
nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowa-
dzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków».

2. czytanie (1 Tm 6, 11-16)
Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Ty-
moteusza
Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, 
wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych za-
wodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powo-
łany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa 
Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata 
– ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do 
objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we wła-
ściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących 
i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamiesz-
kuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani 
nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

Ewangelia (Łk 16, 19-31)
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior 
i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić 
się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały 
jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 
także bogacz i został pogrzebany.
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca 
umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w 
tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a 
wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd 
do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 
ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 
słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby 
ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział 
mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z 
umarłych powstał, nie uwierzą”».
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CO NIESIE TYDZIEŃ
XXVI TYDZIEŃ ZWYKŁY (29IX-6X)

 W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli (29 IX ) jest przypowieść 
o bogaczu i chorym nędzarzu imieniem Łazarz. Bogacz wiódł 
życie beztroskie i hulaszcze, a u wrót jego pałacu leżał chory 
przymierający głodem żebrak Łazarz, a psy przychodziły i lizały 
jego wrzody. Po śmierci jednego i drugiego sytuacja się odmie-
niła, bogacz znalazł się w otchłani na mękach, a Łazarz na łonie 
Abrahama zażywał szczęścia i radości. Ten obraz nakreślony 
przez Jezusa mówi nam o tym że Boża sprawiedliwość jest także 
Bożą mądrością. Tu chodzi nie tylko o to, jak to jest w znanym 
przysłowiu, że ”Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy”, ale głów-
nie o to, że Boża sprawiedliwość wywodzi się z Bożej miłości. Jak 
nóż chirurgiczny krojący człowieka, jest dla niego ratunkiem, tak 
„kary Boże” przez cierpienie, leczą dusze i ciało. W tej przypowie-
ści takim pierwszym pozytywnym momentem była prośba boga-
cza, aby Abraham posłał kogoś do rodzinnego domu bogacza, i 
ostrzegł jego braci, by oni także nie dostali się na to miejsce kaźni. 
Zastanówmy się teraz nad następnymi czytaniami ewangeliczny-
mi tego tygodnia, byśmy dostrzegli w nich wieloraką Bożą spra-
wiedliwość, pochylającą się nad ludzką nędzą.  

O to, kto jest największy, sprzeczali się miedzy sobą ucznio-O to, kto jest największy, sprzeczali się miedzy sobą ucznio-O to, kto jest największy
wie Jezusa, (poniedziałek), a wtedy Jezus wziął dziecko postawił 
je przy sobie i powiedział: „kto przyjmuje to dziecko w imię moje, 
Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmie, przyjmie tego, który Mnie 
posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich ten 
jest wielki”. Ten cytat trzeba poprzeć innym wypowiedzianym 
przez Chrystusa że „ ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostat-
nimi”. Oczywiście ostatni według ludzkich wymiarów. Bo Boża 
sprawiedliwość jest inna i wywodząca się z miłości odwiecznej.

O to żeby ogień spadł z nieba na miasteczko samarytańskie, 
(wtorek) za to, że nie chcieli tam przyjąć Jezusa, zamierzali prosić 
Jakub i Jan, uczniowie Pańscy, ale On surowo im zabronił i udali 
się do innego miasteczka. Nie taką przecież sprawiedliwość przy-
niósł Mesjasz na ziemię i nie tak chciał budować Królestwo Boże. 

K t o k o l w i e k 
przykłada rękę do 
pługa, a wstecz się 
ogląda, nie nadaje 
się do królestwa 
Bożego, powiedział 
Pan Jezus, (środa) do 
tych którzy chcieli 
za Nim iść, do tych 
którzy chcieli z nim 
być. Bóg człowiek, 
oddaje się całkowi-
cie człowiekowi i 
tego samego wyma-
ga od człowieka, to 
jest sprawiedliwość 
zwrotna, zakorze-

CZYM JEST BOŻA SPRAWIEDLIWOŚĆ

niona w miłości i uzdalniająca do wielkich Bożych dzieł.

Idźcie, posyłam was jak owce między wilki powiedział 
Pan do 72 wybranych uczniów, (czwartek) których posłał do 
tych miejscowości, do których sam przyjść zamierzał. Dał im 
wskazówki jak powinni postępować, a najważniejsza z nich, to 
aby nie brali na drogę żadnego zabezpieczenia. To Bóg będzie 
ich zabezpieczeniem i nakłoni serca nawiedzanych, aby się Jego 
uczniami zaopiekowali. A tych którzy uczniów Jezusa odrzucą, 
spotka surowy sąd, kiedy przyjdzie w pełni królestwo Boże. Tak 
działa Boża sprawiedliwość i nikt przed nią nie ujdzie, a pokonać 
ją może tylko miłosierdzie.

Kto was słucha Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gar-
dzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał. Tak 
powiedział Pan Jezus (piątek) do uczniów, których wyznaczył, 
aby szli do różnych miejscowości i zapowiadali Dobrą Nowinę o 
zbawieniu. Ale ta Dobra Nowina odrzucona, jest jak ogień, który 
spali i zniszczy wszystkich Jej wrogów. Pogarda dla Ewangelii jest 
pogardą dla Boga i dlatego Boża sprawiedliwość musi stanąć w 
obronie Prawdy, ta Prawda jest podstawą wszelkiego Bożego dzia-
łania i Chrystus po to przyszedł, aby dać świadectwo Prawdzie.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 
rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostacz-
kom. Tak powiedział Pan Jezus do uczniów, (sobota) którzy z 
radością powrócili ze swojej misji mówiąc, że ze względu na Jego 
imię, nawet złe dychy im się poddawały. Wtedy Jezus rozradował 
się w Duchu, wysławiając Ojca niebieskiego za Jego sprawiedli-
wość, bo prostaczkom użyczył darów, których nie otrzymali mą-
drzy i roztropni tego świata.  

Ks. H Młynarczyk
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Z życia archidiecezji
BĄDŹCIE APOSTOŁAMI MIŁOŚCI
Kościołowi potrzebne jest wasze świadectwo prawdziwej 

miłości Boga i bliźniego w świecie, w którym często do głosu 
dochodzi egoizm, przemoc, obojętność wobec losu bliźniego 
czekającego na pomoc i wsparcie, czekającego na gest życzliwości 
i dobre słowo. - mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas bierz-
mowania w parafi i Wszystkich Świętych w Wieprzu. Uroczystość 
była połączona z instalacją relikwii św. Jana Pawła II.

W homilii, kardynał przypomniał, że najważniejszą sprawą 
ludzkiego życia jest miłość, w świetle której wszystkie działania i 
czynności nabierają właściwej, Bożej perspektywy.

– Bez miłości nasze życie traci sens. Nie wiemy wtedy, kim 
jesteśmy, po co żyjemy na ziemi i dokąd zmierzamy. A zmierzamy 
do Boga, który jest miłością. Zmierzamy do wieczności, do Boże-
go królestwa miłości, które nie będzie miało końca.

Hierarcha zaznaczył, że Chrystus, żegnając się z apostołami, 
zapewnił swoich uczniów o przyjściu Ducha Świętego. Obietnica 
Zbawiciela spełniła się pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu: 
„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtowne-
go wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały 
się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym 
z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świę-
tym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić”.

– Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego przeżywamy dziś w 
sposób szczególny w tutejszej parafi i. Grono młodych dziewcząt i 
chłopców z waszych rodzin przyjmie sakrament bierzmowania, a 
wraz z nim dar Ducha Świętego.

Podkreślił, że w momencie bierzmowania, młody człowiek 
wkracza w świat ludzi dorosłych, przygotowując się do zrealizo-
wania projektu życia i podjęcia służby dla innych.

– Bądźcie dobrymi apostołami, zwłaszcza w środowiskach 
waszych koleżanek i kolegów. Pomagajcie sobie nawzajem, zdoby-
wając coraz większy stopień dojrzałości, która przede wszystkim 
wyraża się w służbie i pomocy drugiemu człowiekowi.

Kardynał zwrócił uwagę, że dzień 21 września 2019 roku na 
trwałe zapisze się w kronikach parafi i również z powodu wpro-
wadzenia do świątyni relikwii krwi św. Jana Pawła II. Przypo-
mniał, że w 1959 roku, młody biskup pomocniczy Archidiecezji 
Krakowskiej, Karol Wojtyła, wizytował tutejszą parafi ę i udzielił 
sakramentu bierzmowania pięciuset pięćdziesięciu wiernym. Po 
wyborze na Stolicę Piotrową, papież niestrudzenie służył Kościo-
łowi i światu, przelewając swoją krew dla Chrystusa jako ofi ara 
szaleńczego, ale zaplanowanego zamachu na Placu św. Piotra, 13 
maja 1981 roku.

– Swoją świętością i służbą przeszkadzał tym, którzy chcieli 
usunąć Boga z życia ludzi i narodów. Wtedy Bóg – Pan ludzkich 
dziejów ocalił jego życie, bo był potrzebny, aby nieść słowa życia 
wiecznego do najdalszych zakątków ziemi. Pamiętajmy o tym, ile 
razy będziemy się modlić i oddawać cześć relikwiom krwi nie-
ustraszonego Pasterza, świadka wiary, obrońcę godności i praw 
człowieka.

Kończąc homilię, kardynał prosił o modlitwę w intencji mło-
dych, a także, aby pamięć o Janie Pawle II przyczyniła się do do-
brego życia i ofi arnej służby całej wspólnoty parafi alnej.

– Prośmy o wstawiennictwo za nami u Boga Maryję, Matkę 
Chrystusa, której św. Jan Paweł II zawierzył się bez reszty i której 

przez całe życie mówił: Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo! Prośmy 
o pomoc z wysoka Wszystkich Świętych, szczególnych patronów 
waszej parafi i, a wśród nich świętego Mateusza Apostoła, patrona 
dnia dzisiejszego oraz świętego Papieża Jana Pawła.

Parafi a Wieprz jest najstarszą parafi ą Dekanatu Andrychow-
skiego. Według podań i tradycji początki jej istnienia sięgają XIII 
w. Świątynię wielokrotnie odwiedzał biskup Karol Wojtyła.

- FRANCISZEK DO MŁODYCH POLAKÓW: NIE LĘKAJ-
CIE SIĘ IŚĆ ZA GŁOSEM CHRYSTUSA! (18 września)

Nawiązując do szczególnie obchodzonego w Polsce, litur-
gicznego święta, patrona dzieci i młodzieży, świętego Stanisława 
Kostki, papież zachęcił młodych Polaków, by za jego przykładem 
odważnie szli za głosem Chrystusa.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane 
do pielgrzymów polskich:

Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Dzisiaj w liturgii Ko-
ścioła w Polsce przypada święto patrona dzieci i młodzieży, świę-
tego Stanisława Kostki. Ten młody chłopiec pokonał pieszo drogę 
z Wiednia do Rzymu, by zostać jezuitą. Pokazał, że koniecznie 
trzeba poświęcić wiele, by pójść za głosem własnego powołania. 
Jest wzorem także dla tych młodych, którzy z obawy przed re-
akcją rodziny, przyjaciół lub innych ludzi, boją się wybrać drogę 
powołania kapłańskiego lub zakonnego. Drodzy młodzi, nie lę-
kajcie się iść za głosem Chrystusa! Niech Bóg błogosławi wam i 
wszystkim tu obecnym.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Na-
siorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezę na temat 
Dziejów Apostolskich, przypominamy sobie dzisiaj świadectwo 
świętego Piotra i Apostołów, którzy wobec polecenia Żydów, by 
nie nauczali w imię Chrystusa, oświadczają, że nie mogą być po-
słuszni tym, którzy chcieliby powstrzymać głoszenie Ewangelii. 
Oświeceni mocą Ducha Świętego stają się nieustraszonymi świad-
kami Chrystusa Zmartwychwstałego. Ich determinacja powoduje 
wstrząs żydowskiego „systemu religijnego”. Wobec całego Sanhe-
drynu zabiera głos Gamaliel, faryzeusz cieszący się poważaniem. 
Ukazuje swoim braciom, jak rozeznać sytuację. Wysuwa wniosek, 
że jeżeli uczniowie Jezusa z Nazaretu uwierzyli szarlatanowi, to są 
skazani na zapomnienie, jeżeli jednak głoszą orędzie pochodzące 
od Boga, to lepiej zrezygnować z walki. Członkowie Sanhedrynu 
idą za jego opinią i rezygnują z zamiaru zabicia Apostołów. Uwol-
nieni z więzienia Uczniowie z tym większym zapałem świadczą 
o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu. Niech wspomniane roze-
znanie i ocena sytuacji ze strony Gamaliela, będzie także naszą 
umiejętnością, gdy przychodzi nam odnieść się do znaków Bożej 
obecności w świecie.

- ABP MAREK JĘDRASZEWSKI: ZNOWU NAM TRZEBA 
BRONIĆ POLSKI I EUROPY.

- Jesteśmy w obliczu nowych wyzwań, trudności i zagrożeń. 
Nie tyle politycznych, co kulturowych. Znowu nam trzeba bronić 
Polski i Europy. - mówił metropolita krakowski Marek Jędra-
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szewski w Wawelskiej Katedrze podczas Mszy św., sprawowanej 
w 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Na początku homilii, arcybiskup przypomniał, że 80 lat 
temu, pomiędzy 2. a 3. w nocy, 17 września 1939, ambasador 
RP w Moskwie Wacław Grzybowski, został pilnie wezwany do 
Komisariatu Spraw Zagranicznych w Moskwie, gdzie Władimir 
Potiomkin odczytał uzgodnioną wcześniej z Niemcami notę dy-
plomatyczną, w której Związek Sowiecki uzasadniał swoją agresję 
na Polskę z powodu „rozpadu państwa polskiego”, a tym samym 
konieczności „wzięcia pod swoją opiekę” Ukraińców i Białorusi-
nów. Ambasador Grzybowski wykazał kłamliwość przytoczonej 
argumentacji, mając świadomość, że rząd polski przygotowuje się 
do dalszych walk i czeka na obiecaną pomoc ze strony Francji i 
Anglii. Dodał również, że działania Sowietów są złamaniem pak-
tu o nieagresji.

– Ambasador nie przyjął noty. Dostarczono ją o poranku 
pocztą dyplomatyczną. Tak oto, dokonał się IV rozbiór Polski.

Metropolita zwrócił uwagę, że już wcześniej – 23 sierpnia 
1939 – podpisano układ Ribbentrop-Mołotow, który sam komi-
sarz spraw zagranicznych Rosji sowieckiej skomentował następu-
jąco: „Koła rządzące Polski chełpiły się trwałością swego państwa 
i potęgą swojej armii. Okazało się jednak, że wystarczyło krótkie 
natarcie najpierw wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwo-
nej, by nic nie pozostało po tym pokracznym bękarcie traktatu 
wersalskiego”. Arcybiskup zaznaczył, że propaganda bolszewicka 
z łatwością usprawiedliwiała swój czyn sprzeciwem Polski, Anglii 
i Francji przeciwko wspólnemu połączeniu sił w walce z hitlerow-
skimi Niemcami.

– Jakże Polska mogła zgodzić się na to, by na jej terytorium 
znalazły się jednostki Armii Czerwonej? (…) Walczono z Polaka-
mi tylko dlatego, że byli Polakami. Jak Polska mogła przystąpić z 
nimi do wspólnego sojuszu?

W Polsce wciąż żywa była pamięć o okrucieństwach z czasów 
wojny bolszewickiej z 1920 roku, a także o „Operacji polska” 
NKWD z dnia 11 sierpnia 1937, przeprowadzonej na terytorium 
ZSRR w latach 1937–1938, podczas której mordowano Polaków 
– obywateli ZSRR – strzałem w tył głowy, a także skazywano ich 
na pobyt w łagrach i wywózkę na Syberię. Ostatecznie, armia so-
wiecka wkroczyła do Polski 17 września 1939 roku. Wobec braku 
jednoznacznego rozkazu Wodza Naczelnego, niektóre oddziały 
polskie podjęły heroiczną walkę, inne poddawały się. 28 wrze-
śnia, Rosja sowiecka i III Rzesza podpisały tzw. traktat o grani-
cach i przyjaźni, zwany też drugim paktem Ribbentrop-Mołotow, 
przypieczętowując tym samym IV rozbiór Polski. W konsekwen-
cji, Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy i 
wielokrotnie łamała postanowienia o złożeniu broni.

– Długo trzeba było czekać w Polsce, by o tych tragicznych 
wydarzeniach mówić otwarcie. Dopiero po 1990 roku, na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie, pojawiła się tablica z napi-
sem: „Obrona granicy wschodniej RP 17 IX – 1 X 1939”. Rozwa-
żamy tę tragedię i wsłuchujemy się w głos Chrystusa z dzisiejszej 
Ewangelii, który lituje się nad płaczem matki: „Na widok [matki, 
której jedyny syn umarł,] Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: 
«Nie płacz!»”.

Arcybiskup zaznaczył, że choć Polacy płakali – nad losem 
ofi cerów, żołnierzy, rodzin – to nigdy nie poddali się i nie rezy-
gnowali z wolności.

– Te straszliwe wydarzenia – 1 i 17 września 1939 roku nie 
złamały polskiego ducha, ponieważ wierzono w Boga! Polska ka-
tolicki kraj – wydany na łup bezbożnych systemów totalitarnych 
– nie złamała się, trwając w swoi oporze i przekonaniu, że Bóg 
użali się na jej losem, i że Polska zmartwychwstanie na nowo.

 Płacz ten łączono z modlitwą, wyrażoną przez Stanisława 
Wyspiańskiego w „Wyzwoleniu”: „Jest tyle sił w narodzie, jest tyle 
mnogo ludzi, niechaj w nie duch Twój wstąpi i śpiące niech pobu-
dzi!”, a także z nadzieją, kiedy śpiewano „Mazurka Dąbrowskie-
go”: „Jeszcze Polska nie zginęła, / Kiedy my żyjemy./ Co nam obca 
przemoc wzięła, / Szablą odbierzemy./ (…) Już tam ojciec do swej 
Basi/ Mówi zapłakany –/ Słuchaj jeno, pono nasi/ Biją w taraba-
ny”. W drodze do osiągnięcia wolności krew polskiego żołnierza i 
cywila polała się jeszcze w wielu miejscach: w Tobruku, pod Mon-
te Cassino, podczas bitwy o Anglię i powstania warszawskiego, a 
także w Poznaniu, na Wybrzeżu, w Radomiu, podczas powstawa-
nia Solidarności i wybuchu stanu wojennego.

– Długo trzeba było czekać na tę wolność. Ostatni żołnierze 
sowieccy opuścili Polskę w dniu symbolicznym – 16 września 
1992 roku – po 53. latach okupacji. Ale Polska przetrwała dzię-
ki swojej kulturze budowanej na chrześcijańskich wartościach, 
umacniających jej tożsamość, dających siłę z pokolenia na po-
kolenie.

Na zakończenie, arcybiskup zaznaczył, że przed współczesną 
Polską stoją nowe zadania.

– Jesteśmy w obliczu nowych wyzwań, trudności i zagrożeń. 
Nie tyle politycznych, co kulturowych. Znowu trzeba nam bronić 
Polski i Europy, a także wracać do fundamentów prawdziwego 
autentycznego humanizmu, które zawsze były naszą ostoją. Zrąb 
tego humanizmu tworzą cztery słowa: Bóg, osoba ludzka, rodzi-
na, naród.

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

1. Jak na imię miał żebrak leżący u bramy pałacu? 

2. Co stało się po śmierci z Łazarzem, a co z boga-
czem? 

3. O co prosił bogacz Abrahama?     

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
W pierwszą niedzielę października w roku 1571 Don Juan Au-

striacki od niósł słynne zwycięstwo nad fl otą turecką pod Lepanto. 
Wydarzenie to przypisał wstawiennictwu Najświętszej Maryi Pan-

ny, do której zawsze odmawiał róża niec. Na 
tę pamiątkę papież Pius V ustanowił dorocz-
ne święto pod nazwą Naj świętszej Maryi 
Panny Zwycięskiej; jego następca, Grzegorz 
XIII, zmienił nazwę na Różańcowej i nakazał 
nabożeństwa we wszystkich kościołach, w 
których były ołtarze pod wezwaniem Matki 
Boskiej Różańcowej.

W roku 1716 armia austriackiego ce-
sarza Karola VI pod dowództwem księcia 
Eugeniusza Sabaudzkiego odniosła wielkie 
zwycięstwo nad Turkami. Było to w świę-
to Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej; w 
tym samym czasie członkowie bractwa 
różań cowego w Rzymie gorąco modlili się 
na intencję tego zwycięstwa. Wkrótce po-
tem Turcy podpisali pokój w Pożarewac, 
odstępując Austrii znaczne terytoria na 
Półwyspie Bałkańskim. Na pamiątkę tego 
wydarzenia papież Klemens XI rozciągnął 
cześć Naj świętszego Różańca na cały Ko-
ściół Powszechny; Benedykt XIV włączył 
to święto do Brewiarza Rzymskiego, a Leon 
XIII podniósł je do rangi święta drugiej kla-
sy, dodając do litanii loretańskiej wezwanie: 
Królowo Różańca Świętego, módl się za 
nami.

Jak podaje tradycja, kult różańca święte-
go ostał wyjawiony św. Dominikowi przez 
Najświętszą Pannę.

Modlitwa: Boże, wypełnij nas Twoją 
łaską. Dzięki posłannictwu anioła poznali-
śmy tajemnicę wcielenia Twego Syna. Spraw, 
abyśmy za pośrednictwem Maryi dostąpili 
chwały zmartwychwsta nia dzięki Męce i 
Krzyżowi Chrystusa. Amen.

Tajemnice Maryi
Maryjo, Matko, Twoje tajemnice 
Ogarniam duszy miłującej wzrokiem 
I zdroje pociech piję z tej krynicy,
Z tych źródeł bólu cichych, a głębokich.
Od Zwiastowania porannej jutrzenki 
Idę myślami poprzez Twoje życie.
Z progu ubogiej, promiennej stajenki,
Aż do stóp krzyża na Golgoty szczycie. 
Przecież już wtedy, gdy na lichym sianie 
Dziecię w pieluszki uwiłaś ubogie – 
Już tam widziałaś Syna krzyżowanie 
I długą życia kalwaryjską drogę.
A ile razy pocałunki Swoje 
Kładłaś śpiącemu Dzieciątku na czole – 
Tylekroć razy krwi wylanej zdroje 
I Jego męki przeżywałaś bóle.
Nie tu bolesnej drogi Twej początek,
Gdzie kalwaryjska ścieżka się zaczyna.
Gdy do świątyni niosłaś Swe Dzieciątko – 
Już tam zdążałaś krwawym śladem Syna. 
Tyś Jego mękę życiem przebolała,
Razem z Nim kielich pijąc do ostatka, 
Podwójnie cierpiąc, boś Ty Go kochała 
Jak Swego Boga i jak Dziecię - MATKA.

s. Teresa Błaszczyk 
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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. Piotr Sałaciak, ks. Adam Kurdas, Ks. Stanisław Czernik, wizytator 
katechetyczny * ks. Piotr Grzesik * ks. Marcin Hodana* 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 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCO-
WOŚCI 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. Mariusz Olszowski, * ks. Zbigniew Szkółka * 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

Jej wspomnienie obchodzi Ko-
ściół w dniu 15 IX. W tym roku 
wypadło ono w niedzielę. I to 
właśnie do tego tytułu odniósł się 
w kazaniu ks. proboszcz Stanisław 
Jaśkowiec, wskazując nam wzór 
naśladowania Maryi, w osobie św. 
Jana Pawła II, wielkiego papieża 
z Wadowic, który całe swe życie 
zawierzył Matce Bożej. Treść słowa 
zamieszczamy poniżej. 

Przywołujemy dzisiaj postać świętego 
Jana Pawła II, by zobaczyć, jak pięknie 
można żyć w świecie Opatrzności Bożej. 
Równocześnie czcząc Matkę Chrystusa. 
Jak pamiętamy, święty Jan Paweł II w swo-
im papieskim herbie umieścił zawołanie: 
-„Totus Tuus!” („Cały Twój!”. To był owoc 
jego lektury, jaką otrzymał od zatroskanego przyjaciela. Ten po-
lecił mu przeczytać małą książkę o prawdziwym nabożeństwie 
do Matki Bożej, której autorem był święty Alfons Ligouri. Ta 
lektura skierowała jego pobożność na zupełnie inne tory. Treść 
tej książki wywarła na kardynale Wojtyle wielkie wrażenie. Wy-

Matka Bolesna 
rażał swoje zaufanie do Maryi w bardzo 
prosty sposób. Częsta modlitwa do Niej, 
a  równocześnie noszenie szkaplerza, któ-
ry przyjął na wadowickiej Górce u ojców 
karmelitów, ofi arowanie swojego życia 
Bogu przez Jej matczyne dłoni,  cześć od-
dawana wizerunkom Maryi...

Ciekawym jest fakt, że Karol Wojtyła 
w nagłówkach  stron swoich rękopisów nie 
umieszczał kolejnych cyfr, ale umieszczał 
wezwania, tytuły kierowane pod adresem 
Matki Bożej... Stał się cały dla Niej... Całe 
swoje życie – i to młodzieńcze, kapłańskie, 
biskupie i papieskie zawierzył Jej, Ona zaś 
– Matka Bolesna – ratuje mu życie pod-
czas pamiętnego zamachu 13 maja 1981 
roku. On wie, że w Jej dłoniach było jego 
życie. Stąd też zaraz po odzyskaniu sił 
swoje kroki, swoją pielgrzymkę skierował 

do Fatimy, aby tam Bogu i Matce Najświętszej podziękować za 
cudowne ocalenie.               

W dniu dzisiejszym składamy Panu Bogu dziękczynienie 
przez Maryję, która uczynił swoją Matką. Jej imię wpisało się tak 
bardzo mocno w kulturę i historię naszego narodu i \naszego ży-
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cia. Jest dla nas Matką.  
Wspominając Jej cierpie-
nie na drodze krzyżowej 
Jej Syna Jezusa Chrystu-
sa, pragniemy odnowić 
w sobie nabożeństwo 
ku Jej czci. Wzorem 
niech będzie dla nas św. 
Papież, nasz rodak – Jan 
Paweł II, który – jak po-
wiedziałem – całe swoje 
życie zawierzył Matce 
Chrystusa. 

Najserdeczniejsze życzenia Imieninowe; szcze-
gólnych łask Bożych do owocnego prowadze-
nia powierzonej wspólnoty wiary, radosnego 
trwania przy Chrystusie, mocnego oparcia w 
nauce Kościoła i żywych kontaktów z ludem 

Bożym życzą ks. prałatowi Stanisławowi 
Jaśkowcowi proboszczowi parafi i ONMP w 

Wadowicach parafi anie, bracia w kapłaństwie 
oraz czytelnicy i redaktorzy „Carolusa”. 
Niech św. Stanisław Kostka ma w swojej 

opiece, a Najświętsza Dziewica prowadzi do 
Chrystusa.

Ks. Stanisław w gronie rodzinnym 
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Księdzu Stanisławowi Czernikowi, 
Katechetycznemu Wizytatorowi Rejo-
nu VI, nowemu wikariuszowi parafi i 
ONMP w Wadowicach, z okazji Imie-
nin Wszystkiego najlepszego; dobrego 
początku trudnej, ale jakże potrzebnej 
pracy, dla dobra dzieci i młodzieży i 

całego społeczeństwa. 
Niech jedyny Nauczyciel Jezus Chry-

stus, przez św. Stanisława Kostkę, pro-
wadzi go, a przez niego tych, którzy są 

powierzeni jego trosce.           

- Proszę się przedstawić...
- Ks. Stanisław Czernik, Pochodzę z Poronina- to jest 

moja parafi a rodzinna. W pierwszej parafi i diakońskiej 
byłem w Niepołomicach, później w Borku Fałęckim w 
Krakowie, a ostatnie 8 lat spędziłem u św. Kingi, również 
w Krakowie (Podgórze-Płaszów). 

Jak wspomniałem, pochodzę z Poronina, ale miesz-
kam w Białym Dunajcu. Moi rodzice żyją i dzięki Bogu 
dobrze się mają. Mam jeszcze siostrę, która mieszka w 
Stanach Zjednoczonych. 

- Kiedy przyszła Księdzu myśl o kapłań-
stwie?

- Do seminarium chciałem iść zaraz po szkole 
średniej, ale ponieważ moi rodzice bardzo temu byli 
przeciwni, najpierw skończyłem studia świeckie. Gdy 
to zrobiłem, sytuacja nie uległa wcale zmianie i wciąż 
chciałem zostać kapłanem, więc fi nalnie do seminarium 
wstąpiłem w wieku 26 lat... Wcześniejsze studia na pewno 
jednak się przydały. Mocno się angażowałem społecznie 
i politycznie. Pracowałem w Urzędzie Gminy w Białym 
Dunajcu, a później byłem dyrektorem Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Jednak trafi łem w końcu do seminarium, tak 
jak tego chciałem...

- Został Ksiądz Rejonowym Wizytatorem 
Katechetycznym... 

- Tak. I muszę wyznać, że wcześniej nie miałem do-
świadczeń pracy w takim charakterze. Dlatego na razie 
staram się poznać, „czym się to je”, ale bardzo pozytyw-
nie podchodzę do tego nowego wyzwania. 

- Chyba obecnie, jednym z największych 
problemów katechetycznych, jest fakt, że wielu 
uczniów po prostu z katechizacji rezygnuje?

- Dzieje się tak przede wszystkim w szkołach śred-
nich, nie w podstawowych i z pewnością to zjawisko nasilone jest 
w dużych miastach jak Kraków. Dla porównania powiem, że w 
liceum krakowskim, gdzie uczyłem, na katechezy nie uczęszczało 
aż 25% uczniów, podczas gdy w gimnazjum tych uczniów było 
tylko 5%. W szkołach z naszego rejonu ten odsetek jest o wiele 
mniejszy. Co zaś się tyczy szkół podstawowych, to tam już na 
katechezę uczęszcza niemal 100%.  

- Czy są już zaplanowane jakieś działania kateche-
tyczne w najbliższym czasie? 

- Mamy zaplanowany Dzień Skupienia w Bazylice na 28 
września. Spotykać się w tym celu będziemy raz na wiosnę i raz 
jesienią. 

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!

REJONOWY WIZYTATOR 
KATECHETYCZNY
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Kazanie o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD wygło-
szone na Nabożeństwie Fatimskim w Parafi i św. Piotra 
w Wadowicach - 13 września 2019 – wigilia święta 
Podwyższenia Krzyża Świętego

Dzisiejsze, wrześniowe nabożeństwo fatimskie, przypadające 
w wigilię święta Podwyższenia Krzyża św., które w naszej Oj-
czyźnie ma w tym roku szczególną wymowę, a to ze względu na 
pobłogosławioną na przedwczorajszej audiencji generalnej przez 
samego Papieża Franciszka chwalebną inicjatywę „Polska pod 
Krzyżem”, pragniemy przeżywać pod znakiem tegoż Chrystuso-
wego Krzyża, na którym dokonało się nasze odkupienie. Dlatego 
też przed Mszą św., niczym w Wielki Piątek, ks. prał. Tadeusz, 
tutejszy proboszcz, intronizował Krzyż, który ucałowaliśmy, a 
podczas różańca fatimskiego, po tej Eucharystii, pójdziemy w 
procesji pod Jezusowy Krzyż na parafi alnej Golgocie, świadomi, 
że Ona, Matka Chrystusa, szła za Nim „od betlejemskiej groty, aż 
po szczyt Golgoty”, jak mówi staropolska sentencja. Co więcej, 
fakt obecności Matki Najśw. u stóp Krzyża przypomina nam – 
jak to przed chwilą słyszeliśmy – sama Ewangelia. Zabrakło tam 
apostołów: w Wieczerniku byli oni wszyscy, włącznie ze zdrajcą 
Judaszem; w Ogrodzie Oliwnym, w Getsemani było ich już tylko 
trzech, których Pan Jezus tam poprosił, ale zamiast czuwać z Nim 
na modlitwie – posnęli (por. Mk 14, 37). U stóp Krzyża na Gol-
gocie była już tylko Ona sama i umiłowany uczeń, św. Jan, oraz 
pobożne niewiasty (por. J 19,25). Chciejmy towarzyszyć naszemu 
Panu właśnie tak jak oni. 

Moi drodzy, mówiąc o nabożeństwie fatimskim przywołuje-
my tak bardzo z nim związanych świętych pastuszków Hiacyntę 
i Franciszka, których relikwie dzięki staraniu ks. prob. Tadeusza, 

Z Maryją pod Krzyżem 
Chrystusa

otrzymała też wasza parafi a i znajdują się przed ołtarzem, a nadto 
przywołujemy Siostrę Łucję, która objęta jest procesem beatyfi -
kacyjnym w drodze na ołtarze Kościoła. Pozwólcie, że opowiem 
wam moje osobiste z nią spotkanie, na kilka miesięcy przed jej 
śmiercią. Właśnie dzisiaj, gdy nasze nabożeństwo fatimskie zbie-
ga się z tą piękną inicjatywą „Polska pod Krzyżem” i niejako nas 
w nią wprowadza, przywołanie tego spotkania i słowa s. Łucji, 
fatimskiej wizjonerki o Polsce, jest bardzo wymowne.    

Otóż s. Łucja kochała bardzo Polskę, Ojczyznę św. Jana 
Pawła II. Powiedziała nam to osobiście, gdy jako grupę kilku 
współbraci zakonnych naszej krakowskiej prowincji karmelitów 
bosych, przyjęła nas w rozmównicy swego klasztoru w Coim-
brze, 29 października 2004 roku. Po odprawieniu Mszy św. w 
tamtejszym kościele klasztornym oczekiwaliśmy w rozmównicy. 
Siostra infi rmerka przywiozła do niej na wózku inwalidzkim sę-
dziwą, ale z wielkim uśmiechem na twarzy i bardzo ożywioną s. 
Łucję. Po słowach przedstawienia się, zaśpiewaliśmy po polsku 
fatimskie „Ave Maria”. Następnie s. Łucja podpisała wszystkim 
chętnym książeczkę ze swoimi wspomnieniami i pamiątkowe 
obrazki. Każdemu wręczyła osobiście do ręki różaniec, swój 
podarunek, zachęcając do jego odmawiania. Pytała o Kościół i 
o Karmel w Polsce, o jego zainteresowanie Wschodem, krajami 
byłego Związku Sowieckiego i samej Rosji. Na zapytanie jednego 
z nas – śp. o. Bronisława Tarki, byłego delegata prowincjalnego 
dla pomocy Kościołowi w Związku Sowieckim, czy ma jakieś 
przesłanie dla Karmelu, który powinien powstać na Wschodzie 
i w samej Moskwie, powiedziała: „towarzyszę moją modlitwą 
podejmowanym wysiłkom, trwam w duchowej jedności z tymi, 
którzy podejmują trud zaszczepienia Karmelu w Rosji, będę się 
za ten Karmel szczególnie modliła. Ja tam z wami będę”. Ofi aro-
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wała także o. Bronisławowi dodatkowy różaniec do przekazania 
go siostrom przyszłego Karmelu w Moskwie. Pytała także o po-
bożność maryjną w naszej Ojczyźnie i ucieszyła się, gdy opowie-
dzieliśmy, że jest ona bardzo żywotna. Zaśpiewaliśmy następnie 
wspólnie „Salve Regina”, po czym przekazałem na ręce Siostry 
Łucji przywiezione pamiątki, tj. relikwie i medal św. Rafała 
Kalinowskiego i polskie czekoladki na rekreację dla zgromadze-
nia. Siostra Łucja podziękowała w imieniu wspólnoty za dary i 
jeszcze raz zapewniła o swojej modlitwie. Prosiła, aby objąć nią 
szczególnie Ojca Świętego i powiedziała „pozdrówcie ode mnie 
wszystkich waszych rodaków”. Gdy powiedzieliśmy, że przyje-
dziemy na jej stuletnie urodziny, uśmiechnęła się i powiedziała: 
„Do zobaczenia w niebie!”.

Siostry i Bracia, poprzez s. Łucję i nasze spotkanie, którego 
nigdy nie zapomnę, a przede wszystkim przez spotkania s. Łucji 
ze św. Janem Pawłem II, nabożeństwo fatimskie, które w naszej 
Ojczyźnie jest tak bardzo kochane, zyskało niejako ten wątek 
polski. I musimy za to dziękować Panu Bogu, i winniśmy to 
nabożeństwo bardzo cenić i je praktykować, a przede wszystkim 
żyć jego przesłaniem.

W dzisiejszej naszej refl eksji, wprowadzającej nas w święto 
Podwyższenia Krzyża św., chciejmy zastanowić się nad wymową 
Jezusowego Krzyża i równocześnie nad miejscem, jakie w dziele 
naszego odkupienia odegrała właśnie Ona, Matka Najświętsza, 
którą przecież nazywamy Współodkupicielką, co posoborowa 
mariologia woli wyrażać tytułem „Socia Redemptoris”, tj. nazy-
wa Ją wspaniałą współpracownicą, pomocnicą Chrystusa Pana 
w dziele odkupienia człowieka, która współcierpiała z Nim, 
umierającym na Krzyżu i której duszę przeszył miecz boleści. 
Podobnie czynią późniejsze dokumenty Urzędu Nauczyciel-
skiego, mówiąc o „Matce współcierpiącej z Synem” (MC 7), o 
„szlachetnej towarzyszce Jezusa w dziele Odkupienia”, czy też o 
„macierzyńskim wstawiennictwie” lub „pośrednictwie” Maryi, 
jakie wywodzi się „z upodobania Bożego i wypływa z nadmiaru 
zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego 
pośrednictwa całkowicie jest zależne i z niego czerpie całą moc 
swoją” – jak napisał św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris 
Mater” (nr 38).

Moi drodzy, patrzmy więc dzisiaj, w wigilię tego modli-
tewnego spotkania „Polska pod Krzyżem”, które odbędzie się 
na lotnisku Kruszynie pod Włocławkiem, patrzmy na Krzyż. 
I przywołajmy od razu słowa św. Jana Pawła II spod Giewontu: 
„Nie wstydźcie się Krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować 
Krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie Krzyża, nie 
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w 
życiu społecznym czy rodzinnym. Ten Krzyż mówi całej Polsce: 
sursum corda! – w górę serca!. Trzeba, ażeby cała Polska od Bał-
tyku, aż po Tatry, patrząc w stronę Krzyża na Giewoncie, słyszała 
i powtarzała: sursum corda!”. 

Obok tych słów Ojca Świętego przywołajmy łacińskie zawoła-
nie „Crux stat, dum volvitur orbis” – Krzyż stoi, choć zmienia się 
świat! To przekazane nam przez pokolenia zawołanie, że Krzyż 
Chrystusa, pomimo przemijania świata, zawsze stoi i oddziałuje 
zbawczo na ludzi, wydaje się być bardzo na czasie. Trzeba naukę 
płynącą z Krzyża przywołać, zwłaszcza za naszych dni, kiedy 
to wielu kontestuje obecność krzyża w miejscach publicznych i 
usuwa z nich ten znak naszej wiary! Co więcej, Krzyż nawet w na-
szej chrześcijańskiej Ojczyźnie, o której nasz wieszcz narodowy 
Adam Mickiewicz powiedział, że „tylko pod Krzyżem, tylko pod 
tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak – Polakiem”, jest tak 
często profanowany! Patrzmy więc na Krzyż. Jego wymowa, jego 

symbolika jest bardzo głęboka i pozostaje ona ciągle aktualna. 
Krzyż składa się bowiem z dwóch belek, tej podłużnej, pionowej, i 
tej poprzecznej, poziomej. Belka podłużna, pionowa, wbita w zie-
mię i sięgająca ku niebu, w interpretacji Ojców Kościoła oznacza, 
że Krzyż pojednał ziemię z niebem, człowieka z Bogiem. Z kolei 
belka poprzeczna, pozioma, do której były przybite ręce Chry-
stusa, jakimi pragnie On objąć świat i „wszystkich przygarnąć 
do siebie” (por. J 12,32) oznacza, że przez Krzyż Bóg pojednał 
ludzi pomiędzy sobą i – jak mówi list do Efezjan – „obie części 
ludzkości uczynił jednością” (por. Ef. 2,14). I, moi drodzy, jak 
stwierdzają Ojcowie Kościoła, symbolika belki podłużnej spełni 
się w pełni, jeśli wcześniej wypełni swą misję belka poprzeczna, 
tzn. jeżeli ludzkość pojedna się ze sobą by stanowić jedno serce 
i jednego ducha, o co skądinąd Chrystus modlił się przed swą 
męką (por. J 17,21).

Przyjmijmy więc tę naukę płynącą z Krzyża, niech w na-
szym życiu realizuje się ta symbolika drzewa krzyżowego, niech 
Krzyż będzie dla nas znakiem jedności, komunii, pojednania się 
z Bogiem, a to nastąpi wówczas, gdy wcześniej pojednamy się 
pomiędzy sobą i potrafi my „umierać” dla naszych egoizmów i 
zmartwychwstawać do życia w łasce. 

W tym wszystkim zaś niech nas wspomaga wstawiennictwo 
Matki Najświętszej. Ileż to jest tytułów, wezwań maryjnych; gro-
madzi je, jak wiemy, litania loretańska, ale gromadzi je także, z 
całą podbudową teologiczną i liturgiczną wydany za pontyfi katu 
maryjnego na wskroś Papieża, naszego rodaka, św. Jana Pawła 
II „Zbiór maryjnych Mszy św.”. Wczoraj, moi drodzy, celebro-
waliśmy wspomnienie Najświętszego Imienia Matki Bożej, 
ustanowionego przez papieża Innocentego XI po zwycięstwie 
króla polskiego Jana III Sobieskiego z Turkami pod Wiedniem 
w 1683 r. Papież wiedział, że dowodzący sprzymierzonymi woj-
skami chrześcijańskimi król polski był wielkim czcicielem Matki 
Najświętszej i idąc do walki kazał na chorągwiach rycerskich 
wypisać imię „Maryja”. Papież, wdzięczny za to zwycięstwo, 
mając w swoim herbie czarnego orła swego rodu Odescalchich, 
kazał zastąpić go białym orłem polskim, a króla Jana III obdarzył 
zaszczytnym tytułem „defensor fi dei” – obrońca wiary. 

A czy dziś, moi drodzy, nie potrzeba nam podobnego zwy-
cięstwa, jak owa odsiecz wiedeńska sprzed prawie 340. lat? Czy 
nie potrzeba nam podobnych obrońców wiary? Przecież dziś 
doświadczamy w Europie, na naszym starym kontynencie in-
wazji islamu a muzułmańscy ekstremiści dokonują groźnych 
zamachów terrorystycznych. Musimy więc przez wstawiennic-
two Matki Bożej polecać Panu Bogu te pełne niepokojów sprawy 
nie tylko naszej Ojczyzny, ale i całej Europy, by nie wstydziła się 
swych chrześcijańskich korzeni i nie deptała swej chrześcijań-
skiej tożsamości.

Maryja jest dla nas ową „Piękną Panią Fatimską”, która 
zgromadziła nas na swoim wrześniowym, comiesięcznym od 
maja nabożeństwie, Ona jest Królową naszego Narodu, ale nade 
wszystko Ona jest Tą stojąca pod Krzyżem, Matką Bolesną, jak 
to przypomniała nam dzisiejsza ewangelia, Tą, o której liturgia 
mówi, że gdy „stała po Krzyżem w czasie męki śmierci swego 
Syna, spełniła się przepowiednia Symeona miecz boleści przenik-
nął Je duszę”; Tą, która – jak śpiewamy w naszej pieśni – „gdy pod 
Krzyżem Syna stała, wiele dla nas wycierpiała”, dlatego prosimy 
Ją, by „ociemniałym podała rękę, niewytrwałym skracała mękę, 
swe Królestwo (Polskę) wzięła w porękę”! Bo zwycięstwo, jeśli 
przyjdzie, nadejdzie ono – jak powiedział kard. August Hlond 
– „per Mariam!” (przez Maryję!). Amen. 
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Z cyklu: O świętości kanonizowanej (18)

Ojcze, z osobami, które do-
stąpiły chwały ołtarzy,nierozer-
walnie związane są relikwie. Co 
to takiego?

To przede wszystkim ich docze-
sne szczątki, których cześć należy do 
najstarszej tradycji chrześcijańskiej. 
Wyznawcy Chrystusa spontanicznie 
oddawali cześć tym, którzy żyjąc po-
śród nich wyróżniali się nadzwyczaj-
nym sposobem praktykowania cnót 
chrześcijańskich lub ponieśli śmierć 
męczeńską zadaną im przez nieprzy-
jaciół z nienawiści do wiary.

Aby jednak doczesne szczątki 
można nazwać relikwiami, potrzebna 
jest interwencja Kościoła w formie zatwierdzenia niepamiętnego 
kultu, beatyfi kacji lub kanonizacji. Pojęcie relikwii zdefi niował 
obszernie Sobór Trydencki, w którego dokumentach czytamy, że 
„Wierni powinni czcić także święte ciała męczenników i innych 
żyjących z Chrystusem, gdyż były żywymi członkami Chrystusa 
i świątynią Ducha Świętego (l Kor 3, 16; 6, 15.19), który je wskrze-
si do życia wiecznego i obdarzy chwałą, i przez nie Bóg udziela lu-
dziom wielu dobrodziejstw; tak więc twierdzących, że nie powin-
no się czcić i szanować relikwii świętych, lub że wierni na próżno 
oddają cześć relikwiom i innym upamiętniającym rzeczom oraz 
nadaremnie odwiedzają miejsca poświęcone wspomnieniu świę-
tych w celu uzyskania ich pomocy, należy w pełni potępiać”.

Kiedy zrodził się kult relikwii?
Korzenie kultu relikwii sięgają Starego Testamentu. Znany 

jest kult oddawany Sarze i Abrahamowi w Makpela, miejscu ich 
grobu (por. Rdz 23,1-20). Pomimo tego, iż w kulturze ludów pu-
styni nieznane były pierwotnie sanktuaria plemienne, pamięć o 
miejscu pochówku Abrahama była wśród Izraelitów ciągle żywa. 
Przebywając w niewoli egipskiej, nigdy nie przestali wspominać 
miejsca, w którym spoczywali ich przodkowie. Ze względu na 
groby w Makpeli król Dawid wybrał Hebron jako swoją pierw-
szą stolicę. Także w czasie niewoli Żydzi wspominali Makpelę i 
powrócili do niej po uwolnieniu z Babilonu. Już w Starym Testa-
mencie miejsca spoczynku patriarchów były nawiedzane przez 
pątników i okazywano im tam szczególną cześć.

Sam Pan Jezus przypomniał Żydom, że budują groby pro-
rokom i zdobią grobowce sprawiedliwych (por. Mt 23, 29), ale 
pomijają praktykę sprawiedliwości i miłosierdzia, i zapominają 
o innych wymogach wiary, tymczasem „to należało czynić, a 
tamtego nie opuszczać” (Mt 23, 23). Ewangeliści opisali nam 
uzdrowienia na skutek dotknięcia szat Pana Jezusa (Mt 14, 35; 
Mk 6, 56; Łk 6, 19; 8, 42-45). Chrystus nie ganił tego rodzaju spo-
sobu szukania u Niego pomocy. Także w Dziejach Apostolskich 
czytamy, że w Efezie Pan Bóg czynił niezwykle znaki przez ręce 
św. Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono 
na chorych, co przynosiło im zdrowie (Dz 19, 11-12). Nadto w 

Kult relikwii
Z o. Szczepanem z klasztoru „Na Górce” rozmawia Michał Garus

pierwszych naszych rozmowach wska-
zywałem na pogrzeb św. Szczepana i 
otoczenie czcią jego doczesnych szcząt-
ków, przez pierwotną gminę chrześci-
jańską, co też należy widzieć jako kult 
relikwii (Dz 8, 2-3).

W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa, o czym rozmawialiśmy już prze-
cież w naszych rozmowach, wierni zbie-
rali kości męczenników, „bardziej cenne 
od pereł, bardziej drogie od złota” i je 
składali w odpowiednim miejscu, aby 
potem zbierać się przy nich na modlitwę, 
zwłaszcza w rocznicę ich śmierci (dies 
natalis). Już w połowie III wieku mamy 
wzmiankę, że jeden z dozorców więzie-

nia, w którym przebywał św. Cyprian, po jego męczeństwie prosił 
o kawałek szaty, którą cenił jako relikwię. O tym, że chrześcija-
nie czczą relikwie męczenników, wiedzieli dobrze prześladowcy 
Kościoła, którzy profanowali miejsca kultu, a ciała męczenników 
palili lub wrzucali do rzek. Z chwilą uznania chrześcijaństwa 
przez władze państwowe, zwłaszcza za pontyfi katu Damazego I 
(366-384), zwanego „amator et cultor martyrum” (miłośnikiem 
i czcicielem męczenników), zbudowano wiele kościołów w miej-
scach, gdzie spoczywały doczesne szczątki męczenników. Prze-
cież i bazyliki patriarchalne św. Piotra na Watykanie i św. Pawła 
za Murami w Rzymie wzniesione są nad grobami Apostołów. W 
ślad za kultem relikwii męczenników zrodził się w późniejszych 
wiekach także kult relikwii wyznawców. 

Słyszałem, że relikwie dzielą się na trzy grupy, trzy 
stopnie…

Tak rozróżniano dawniej. Mówiło się o relikwiach pierwsze-
go, drugiego i trzeciego stopnia. Relikwie pierwszego stopnia, to 
ciało i kości świętego (ex corpore, ex ossibus); relikwie drugiego 
stopnia, to przedmioty, którymi się posługiwał, np. habit zakon-
ny czy inne rzeczy (ex indumentis). Zaś relikwie trzeciego stop-
nia, to np. drewno z trumny, czy materiał, na którym spoczywało 
ciało lub kości świętego (de pulvere sepulcri). Dzisiaj używa się 
innej terminologii, mówi się o relikwiach bezpośrednich (ciało i 
kości świętego) i pośrednich (dawne relikwie drugiego i trzeciego 
stopnia).

A jak wygląda sytuacja z relikwiami męczenników, 
których doczesne szczątki zostały spalone?

Tak jest chociażby w przypadku św. Maksymiliana Marii Kol-
be czy św. Teresy Benedykty – Edyty Stein i wielu innych męczen-
ników obozów koncentracyjnych. Ciała ich zostały skremowane, 
a prochy rozrzucone. O. Władysław Kluz, znany z poczytnych 
opowieści nasz współbrat zakonny w Karmelu (zm. 1995), w 
książce pt. 47 lat życia, w której zestawia przepiękną biografi ę św. 
Maksymiliana ze smutnym życiorysem Rudolfa Hössa, komen-
danta obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, wkłada w usta 
tego ostatniego drwiące kpiną słowa właśnie o relikwiach. Gdy 
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jeden z esesmanów tłumaczył mu, że szerzy się wśród więźniów 
opinia o świętości o. Maksymiliana, Höss zapytał co zrobiono z 
jego ciałem. Po usłyszeniu, że zostało ono spalone, a prochy roz-
sypane, skwitował szyderczo: „święty bez relikwii!”.

Brak doczesnych szczątków kandydatów na ołtarze nie sta-
nowi oczywiście „conditio sine qua non” w procesach beatyfi -
kacyjnych, czy później w kulcie błogosławionych i świętych. 
Tym bardziej, jeśli nie zaprzepaszczono tych szczątków przez 
zaniedbanie. Istotą w dokumentowaniu świętości jest heroiczne 
świadectwo życia lub męczeństwa, a najlepszym wyrazem kultu 
jest naśladowanie błogosławionych i świętych.

W kontekście tego zagadnienia wypada wspomnieć szcze-
gólny przypadek bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 
męczennika z Dachau. Jakkolwiek i jego ciało zostało spalone, 
zachowała się jego relikwia „ex ossibis” (z kości) palców jego 
dłoni, albowiem współwięźniowie, przekonani o świętości tego 
bohaterskiego kapłana, zanim spalono ciało, zachowali, a po wy-
zwoleniu przywieźli zagipsowane do Polski kostki z jego palców. 
Byli to: Stanisław Bieńka – studiujący przed wojną medycynę, ks. 
Bernard Czapliński, późniejszy biskup pelpliński i ks. Dobromir 
Ziarniak z diecezji gnieźnieńskiej. Relikwie te przechowywane 
są w ścianie sanktuarium błogosławionego w Toruniu, a także w 

nielicznych relikwiarzach, m.in. w kaplicy biskupa toruńskiego, 
w katedrze polowej w Warszawie i w kościołach pod wezwaniem 
błogosławionego.

Czy każdy kościół jest zobowiązany do posiadania 
relikwii?

Posoborowy obrzęd poświęcenia kościoła przewiduje złoże-
nie pod mensą ołtarzową relikwii świętego patrona tegoż kościo-
ła, chociaż nie jest to wymóg absolutnie konieczny, czyli biskup 
może też poświęcić kościół i ołtarz bez umieszczania w nim reli-
kwii. Należy mieć stuprocentową pewność, co do autentyczności 
relikwii, a więc cząstka, jaką się dysponuje, powinna się znajdo-
wać w zaszklonej kapsule, przewiązana nicią i opieczętowana 
lakową pieczęcią kościelną, najczęściej postulatora lub biskupa 
diecezjalnego. Kapsułce z relikwią powinien towarzyszyć doku-
ment stwierdzający jej autentyczność i „stopień” (ex corpore, ex 
ossibus, ex capillis...), wystawiony przez postulatora lub biskupa.

Było by jeszcze wiele kwestii, ale zostawmy je na 
kolejną rozmowę.

Na zdjęciu: kapsułka z relikwiami Świętych Małżonków z 
Lisieux, Rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

I w tym dziękczynieniu wzięli udział liczni parafi a-
nie z Bachowic, który w pierwszą niedzielę września 
dziękowali Bogu za plony ziemi, świętując dożynki. W 
drugiej, poniższej części kazania ks. Kazimierz podej-
muje temat ciężkiej pracy rolnika, który współpracuje 
ze Stwórcą w obdarowaniu nas pokarmem. Wspomniał 
też zasługi tutejszego rodaka ks. prof. F. Gołby dla 
społeczności w różnych dziedzinach, także w rolnic-
twie. 

Wspominany Prymas Tysiąclecia - ks. kard. Stefan Wyszyń-
ski, sługa Boży, również kandydat na ołtarze, w swoich zapiskach: 
-„We wrześniu 1939 roku w pobliżu Dęblina spowiadałem w oko-
pie żołnierza. Podczas, gdy ten płakał, mówiąc: Co z nami zro-
bili? - w pewnej odległości od nas rolnik siał ziarno. Potem, gdy 
skończyłem swoją powinność kapłańską podszedłem do niego i 
pytam: Panie, co pan robi - samoloty pikują, wszyscy uciekają, a 
pan sieje?? - Proszę księdza – pada odpowiedź - gdybym zostawił 
to ziarno w spichlerzu, spaliłoby się od bomby, a gdy wrzucę je w 
ziemię to zawsze ktoś będzie jadł z niego chleb”.

Jakaż wspaniała, mądra i pełna wartości odpowiedź! Jakaż 
głęboka treść zawarta jest w tych kilku słowach! Jakiż ogromny 
szacunek dla chleba i zboża! Jakaż wspaniałą miłość, odpowie-
dzialność za bliźnich, z którymi pragnął się podzielić tym zasia-
nym zbożem, by z niego był chleb... 

Moi drodzy, wiele by można było jeszcze powiedzieć, ale 
nie mamy aż tyle czasu... Uczestniczymy dziś, w tę niedzielę 

Kościół uczy nas dziękczynienia 
pierwszego września w święcie Dziękczynienia za Stworzony 
Świat. Jest tak woli Papieża Franciszka - dziękujemy dziś za świat 
stworzony, w którym żyjemy i z którego korzystamy. A z woli 
rady sołeckiej, jak wspomniał ks. proboszcz, przeżywamy święto 
dziękczynienia, święto chleba, dożynki, aby szczególnie wyrazić 
naszą wdzięczność za hojność Bożą w postaci tegorocznych zbio-
rów, owoców ziemi i pracy - ciężkiej pracy rąk ludzkich. Kościół 
uczy nas ducha wdzięczności, ducha dziękczynienia za wszystko, 
a więc i za owoce ziemi . Kościół uczy nas, abyśmy dziękowali 
Bogu za to, że jest Eucharystia, że jest Ewangelia, że jest krzyż... 
Ale i za to, że jest zboże, że jest mąka, że jest chleb, że jest mar-
chew, jest kapusta, cebula, że są maliny i inne owoce... To wszyst-
ko to są dary Boże. To są dary Boże...

Każdy rolnik zaś jest najbliższym współpracownikiem Stwór-
cy świata. Stwórcy tego wspaniałego świata... Ale też ma udział w 
tym kulcie Bożym, w dziele odkupienia, którego dokonał Jezus 
Chrystus, Zbawiciel. Rolnik bowiem chlebem wydobytym z serca 
ziemi żywi nie tylko ludzi, ale i Kościół, gdy chleb na ołtarzu staje 
się Eucharystią, pokarmem naszym na wieczność. 

Tak w jednej z pielgrzymek mówił do rolników Ojciec święty 
Jan Paweł II:

Wiem, że w tym dzisiejszym zgromadzeniu biorą liczny 
udział przedstawiciele wsi, polscy rolnicy. Wiem, że ożywia 
was myśl o odnowie najlepszych tradycji kulturalnych wsi, o 
chrześcijańskim życiu we wzajemnej miłości, o doskonaleniu się 
przez wspólną modlitwę, że tworzycie kręgi wzajemnej pomocy, 
uczestniczycie w rekolekcjach, dokształcacie się, zapoznajecie 
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się ze społeczną nauką Kościoła. 
Pragniecie w ten sposób odkryć 
na nowo wasze szczególne posłan-
nictwo, pracy na roli przywrócić 
właściwą jej godność i w jej trudach 
odnajdywać radość.

Pracę na roli, kochani, należy 
traktować jako szczególny rodzaj 
służby Bogu i ludziom, bliźnim... 
Każdy rolnik wie dobrze, że nie 
tylko siew jest ważny, ale że każdy 
wzrost i plon daje Pan Bóg. A prze-
jawem tej postawy jest życie w łasce 
Bożej: udział w nabożeństwach, w 
Eucharystii, szczególnie w nabo-
żeństwach dla rolników, błogosła-
wienie ziemi, udział w procesjach, 
modlitwa o dobre plony i urodzaj, 
udział w modlitwach i czynienie 
znaku krzyża przed rozpoczęciem 
pracy na roli... 

W przeszłości, wiemy o tym 
dobrze, popełniano wiele błędów. 
Twórcy marksizmu i leninizmu nie 
mieli zielonego pojęcia o rolnictwie. 
Na rolnictwie się nie znali. Przymu-
sowa kolektywizacja, tworzenie spółdzielni (ale bez udziału rol-
ników), nękanie podatkami, obowiązkami dostawami żywca czy 
innych płodów ziemi... Wyśmiewanie i dyskredytowanie dobrych 
rolników, nazywanie ich wrogami systemu socjalistycznego... 

Aż mi się krew zmroziła wczoraj, gdy czytałem książkę o 
Bachowicach, wydaną przez Urząd Gminy. Otóż, pewien anoni-
mowy rolnik twierdzi tam, że Polska Ludowa najwięcej uczyniła 
dla rolnictwa... Pomyślałem, że ten człowiek był tak podatny na 
tę propagandę socjalistyczną, że takie bzdury potrafi ł wypowie-
dzieć... Bo cóż ta Polska Ludowa zrobiła dla rolnictwa? Najwyżej 
je zniszczyła... Dobrze, że rolnik polski walczył o tę ziemię, bił się 

o nią, wiedząc jaką ma wartość. Najwięcej dla rolnictwa uczy-
niono zaraz po odzyskaniu niepodległości. Uczestniczył w tym 
również wasz rodak, ks. prof. Franciszek Gołba. On podnosił 
rolnictwo na wyższy poziom. On was uczył metod gospodaro-
wania... (...) 

Trzeba nam kochać ziemię. Trzeba nam tę ziemię uprawiać. 
Nie może być tak, że zagony są puste i niezagospodarowane. Bo 
my, nasza ziemia potrafi  wyżywić nie tylko 40 milionów, ale i 80 
milionów. Z powodzeniem. Postępujmy zatem zgodnie z tym, 
co nam Bóg - Stwórca ofi arował i co nam przykazał. A dał nam 
piękny świat i powiedział: -Czyń sobie ziemię poddaną...”.

Barwałd Dolny - Parafi a 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

Grupa  wieńcowa  Koła  Gospodyń „Swojskie Kli-
maty” z Barwałdu Średniego w  dniu 25 sierpnia 2019 
r. reprezentowała Gminę Kalwaria Zebrzydowska pod-
czas XXI Dożynek Wojewódzkich w Ryczowie, gmina 
Spytkowice.

Panie przedstawiły swój wieniec tradycyjny komisji konkur-
sowej wraz z przygotowaną własną prezentacją słowną” „Dziś z 
Kalwarii Zebrzydowskiej do Was przybywamy i tym wieńcem 

Swojskie klimaty
dożynkowym wszystkim rolnikom ukłony składamy. Za ich pra-
cę dziękujemy, że z trudem ogromnym uprawiają rolę w swej Oj-
czystej Ziemi. Niech więc za te krople potu na zmęczonej twarzy 
Pan Bóg wszelkim dobrem i łaskami swymi obfi cie obdarzy”.

W konkursie na najładniejszy wieniec  brały udział 23 grupy 
z powiatów Małopolski Zachodniej. Pierwszą nagrodę w katego-
rii wieniec tradycyjny zdobyła Gmina Spytkowice oraz wieniec 
współczesny Gmina  Zator.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl
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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

Nieważne ile ma się lat, jakie doświadczenia życiowe, jak 
silną  ma się wiarę. Każdy staje przed Maryją jako dziecko. Ona 
jest nam MATKĄ. Matką, która wysłuchuje, pociesza, wspiera, 
uzdrawia, doradza, prowadzi, … . Każdy pragnie być blisko Jej 
Serca. Każdy pragnie by spojrzała łaskawie na spracowane nasze 
ręce, schorowane ciało, udręczoną dusze. Wiemy, wierzymy, że 
Matka nas wysłucha. 

Jak podkreślali ojcowie Bernardyni podczas tegorocznej Pro-
cesji Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Ma-
ryja doświadczyła w swoim życiu każdego trudu. Już tułaczka  do 
Betlejem i narodziny Jezusa w stajni było bolesne. Zaraz potem 
ucieczka  do Egiptu przed gniewem Heroda. Brak domu, spokoj-
nego kąta, odrobiny wygody. Każdy z nas boryka się z trudami i 
kłopotami. Wiemy, że Maryja nam wtedy towarzyszy.

Maryja nas uczy. Ta pokorna, prosta Kobieta wskazuje nam 
drogę. Drogą jest Jezus.  Kto nią idzie, nigdy się nie zawiedzie.  

Jak dzieci do Matki
Wędrujemy zatem dróżkami kalwaryjskimi w słońcu, burzy, 
pyle, chłodzie. Pragniemy doświadczyć choć namiastkę trudu.

Przychodzimy na Kalwarię aby wypraszać u Jezusa przez Jej 
wstawiennictwo łaski. Ileż to ust szepczących „Zdrowaś Maryjo, 
łaski pełna”. Ileż to łez ocieranych ukradkiem. Ileż to westchnień. 
Kalwaria taka była, taka jest i taka będzie. Szczególnie takie 
uroczystości pokazują jak bardzo potrzebujemy MATKI, która 
prowadzi. 

Idziemy za Maryją, odważnie, śmiało i godnie oddajemy Jej 
cześć przez  przygotowanie asyst, śpiewy, dary i modlitwę.

„Jak dzieci do Matki tu się garniemy
      Na tym miejscu świętym łaski pragniemy.  

Śliczna, śliczna jak różany kwiat,
        Matko Kalwaryjska, niech Cię wielbi świat.”

Słowa tej kalwaryjskiej pieśni śpiewane od pokoleń są ciągle 
aktualne. 
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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

Do przekształcania bogactwa, posiadanych pieniędzy w na-
rzędzia braterstwa i solidarności zachęcił Papież wiernych obec-
nych na placu św. Piotra w rozważaniu przed modlitwą „Anioł 
Pański”. Odwołał się w nim do Ewangelii św. Łukasza (16, 1-13) 
o sprytnym i nieuczciwym rządcy, który gdy dowiedział się, że 
zostanie zwolniony, nakazał dłużnikom swego pana zadeklaro-
wanie mniejszego zadłużenia.

Franciszek podkreślił, że w ten sposób Jezus nie zachęca do 
nieuczciwości, ale do przebiegłości. Nawet sam pan nieuczciwego 
rządcy pochwalił go, że roztropnie postąpił używając inteligencji 
i sprytu, aby przezwyciężyć trudną sytuację. Rządca bowiem nie 
załamał się czekającym go zwolnieniem, nie zniechęcił się, ale 
oceniając trzeźwo swą sytuację, że kopać nie umie, a żebrać się 
wstydzi, szukał dobrego rozwiązania. Papież zaznaczył, że aby 
dobrze zrozumieć tę historię trzeba wsłuchać się w słowa Jezusa: 
„Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszyst-
ko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”.

„Bogactwo może pobudzać do wznoszenia murów, tworzenia 
podziałów i dyskryminacji. Jezus przeciwnie zachęca swoich 
uczniów do zmiany kursu: «Zyskujcie sobie przyjaciół za pomocą 
bogactwa». Jest to zachęta, by umieć zamieniać dobra i bogactwa 
w relacje, ponieważ ludzie są ważniejsi niż rzeczy i liczą się bar-
dziej niż posiadane bogactwo. W życiu bowiem przynosi owoce 
nie ten, kto ma wiele bogactw, ale ten, kto tworzy i utrzymuje 

Z nauczania papieża Franciszka:Z nauczania papieża Franciszka:

Bogactwo przemieniajmy w więzi i relacje

wiele więzi, wiele relacji, wiele przyjaźni poprzez różne «bogac-
twa», to znaczy różne dary, którymi obdarzył go Bóg podkreślił 
Ojciec Święty. – Ale Jezus wskazuje również na ostateczny cel swej 
zachęty: «Zyskujcie sobie przyjaciół bogactwem, aby was przyjęli 
do wiecznych przybytków». Jeśli będziemy umieli przekształcić 
bogactwa w narzędzia braterstwa i solidarności, to w raju powita 
nas nie tylko Bóg, ale także ci, z którymi dzieliliśmy się, dobrze 
zarządzając, tym co Pan umieścił w naszych rękach”. 

Papież wskazał, że ten fragment Ewangelii przypomina nam, 
że Jezus zawsze daje nam czas, aby dobrem uzdrowić popełnione 
zło.

„Ten fragment Ewangelii sprawia, że rozbrzmiewa w nas py-
tanie nieuczciwego rządcy, wyrzuconego przez swego pana: «Co 
ja teraz pocznę» (w. 3). W obliczu naszych niedostatków i porażek 
Jezus zapewnia nas, że zawsze mamy czas, aby uzdrowić dobrem 
popełnione zło. Ten kto spowodował łzy, niech kogoś uszczęśli-
wi; kto zdefraudował, niech da potrzebującym – zachęcił Franci-
szek. – Jeżeli będziemy czynili w ten sposób, to pochwali nas Pan 
«dlatego, że działaliśmy przebiegle», to znaczy z mądrością tego, 
kto rozpoznaje siebie jako dziecko Boże i angażuje się na rzecz 
królestwa niebieskiego”. 
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Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.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. Janusz Enz * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), Zachełmna (535)  
ODPUST: MB Pocieszenia, ostatnia niedziela sierpnia 

W dniu 17 września br. w Mało-
polskim Urzędzie Wojewódzkim, przy 
udziale Wojewody Małopolski Piotra 
Ćwika oraz Marszałka Województwa 
Małopolskiego Witolda Kozłowskiego 
odbyło się uroczyste podpisanie umów 
w ramach Programu Priorytetowego 
„Ogólnopolski Program Finansowania 
Służb Ratowniczych”.  Gospodarzem 
spotkania był Prezes Zarządu WFO-
ŚiGW w Krakowie dr Kazimierz Ko-
prowski.

Umowę na Zakup średniego sa-
mochodu ratowniczo – gaśniczego z 
napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zachełmnej, podpisali dr 
Kazimierz Koprowski, Prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie oraz Zastępca Prezesa Funduszu,  dr 
Anna Biederman-Zaręba z przedstawi-
cielami jednostki OSP Zachełmna.

W ramach zadania Jednostka OSP zakupiła 
nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy o 
wartości 840.090,00 zł. Wysokość dofi nansowa-

Zakup samochodu dla 
OSP Zachełmna

nia z WFOŚiGW  oraz NFOŚiGW wyniosła 
310.000,00 zł. Dofi nansowanie  w ramach 
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśni-
czego  w wysokości 50.000,00 zł opiewało 
na kwotę 150.000,00. Dodatkowo jednostka 
OSP uzyskała dofi nansowanie z  budżetu 
Gminy Budzów w wysokości 380.090,00 w 
tym dotacja z budżetu Województwa Ma-
łopolskiego w ramach programu Bezpieczna 
Małopolska 2019 w wysokości 50.000,00zł.

www.budzow.pl



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

29 września i 6 października 201920

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

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. Michał Kowalcze, ks. Dawid Kuna  ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (40 0) ODPUST: 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

Jak Polska długa i szeroka, nasi przodkowie zostawili nam w 
miejscach, jakie uznali za ważne, za strategiczne, drogowskazy 
kierujące nasze myśli ku niebu, ku sprawom wiecznym, ku Bogu. 
Wznieśli dla siebie, dla swoich dzieci, dla następnych pokoleń - w 
tym także i dla nas - krzyże, byśmy na naszych drogach i dróż-
kach ludzkiego życia nie pobłądzili, nie ugrzęźli w doczesności, 

Kazanie na Gancarzu 

nie zagubili się. Rodzice chcą dla dzieci najlepszego. Przodkowie 
dla następnych pokoleń, którym przypadnie w udziale troska 
o Polskę, również chcieli jak najlepiej. Pomni, że ich pamięć 
niejednokrotnie przeminie po odejściu ich bliskich, zadbali, by 
pozostała pamięć o tym, co uznali za najważniejsze. Stąd królują 
nad okolicą krzyże, wielkie stalowe konstrukcje, niekiedy krzyże 

drewniane. I kiedy małe krzyże, wyrasta-
jące niewiele ponad trawę, licznie, nieste-
ty, obecne wzdłuż dróg samochodowych, 
oznaczają czyjeś nieszczęście, tragedię, 
najczęściej śmierć w wyniku wypadku, 
tak te duże krzyże znaczą dla nas coś 
zgoła innego.

W swoim niepojętym miłosierdziu, 
Chrystus przyszedł, by nas uratować, by 
nas wyrwać z upadku, by nam otworzyć 
lepszą przyszłość - bo przyszłość wspólnie 
z Bogiem. Posłużył się w tym celu krzy-
żem, narzędziem kaźni i upokorzenia, 
po to, by nam oszczędzić wiecznej kary 
i upokorzenia trwającego całą wieczność. 
Jednak nie dość było przyjąć samo cier-
pienie i upokorzenie. Bóg zadecydował, 
że ma to być wydarzenie publiczne, ma to 
być znak widoczny dla ludzi, stąd nazwa 
święta to nie święto Krzyża Świętego, tyl-
ko Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż 

fot. J. Janik
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dla nas jest przypomnieniem - że 
Bóg istnieje, króluje nad nami, 
nad całym światem, że w miło-
ści, ofi arności, zaangażowaniu, 
poświęceniu, męstwie i odwadze - 
jest niedościgniony i nie ma sobie 
równych. Nie po to krzyż przypo-
mina wielkość naszego Boga, by-
śmy mieli się porównywać i czuć 
z tym źle. Chrystus z krzyża daje 
nam przykład ale też zaprasza, 
byśmy poszli w Jego ślady. Dla nas 
jest perspektywa miłości, ofi arno-
ści, zaangażowania, poświęcenia, 
męstwa i odwagi (…).

My ze swoimi upadkami, po-
myłkami, porażkami się kryjemy, 
ukrywamy, nie chcemy do nich 
się przyznać. Lecz często w życiu 
tak się składa, że w tym, co nas 
zraniło, upokorzyło, zawstydziło, 
co uznaliśmy za przegraną, w 
tym po latach okazuje się, że jest 
nasza siła. W tych wszystkich sy-
tuacjach, jakich byśmy dla siebie nie chcieli, a mimo to się stały, 
w rozczarowaniach, w byciu zdradzonym, samotnym, sponie-
wieranym uczymy się wrażliwości, aby móc przyjść z pomocą lu-
dziom, którzy zostali potraktowani podobnie jak my. A wszelkie 
przegrane, braki oczekiwanych sukcesów często okazują się po 
latach wydarzeniami otwierającymi drogę do lepszej przyszłości, 
niż sami moglibyśmy sobie to wymyślić i zaplanować. Tak samo 
z Chrystusowym krzyżem - narzędziem skrajnego upokorzenia, 
zawstydzenia, ośmieszenia i bólu - w tym właśnie krzyżu tkwi 

nasze uleczenie, uzdrowienie, nasza siła.
Święto Podwyższenia Krzyża zachęca nas do tego, byśmy się 

krzyża chwycili mocno, obiema rękami, i za nic nie puszczali, 
gdy coś lub ktoś będzie chciał nas oddzielić, oderwać. Bo chwila 
opuszczenia przez nas krzyża jest chwilą klęski. Trwajmy przy 
krzyżu Jezusa, czerpmy z niego siłę, moc, przyjmujmy wylewa-
jące się z niego łaski. Niech on nas umacnia do wzrastania w 
miłości do drugiego człowieka, do Boga.
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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.Krzysztof 
Bogdał  WIKARY: Ks. Jakub Mateja  * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961) ODPUST: św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - ostatnia niedziela września

Dnia 12.09.2019 r. o godzinie 9:35 na sali 
gimnastycznej odbyło się spotkanie z polskim 
misjonarzem, ojcem Andrzejem. W spotka-
niu  brały udział klasy 4-8  szkoły podstawowej. 
Zakonnik mieszka w Republice Środkowoafry-
kańskiej, gdzie uczy w szkole dzieci. Dowiedzie-
liśmy się wielu ciekawych rzeczy  o państwie, w 
którym działa. Ostatnim etapem spotkania był 
krótki quiz dotyczący wypowiedzi naszego go-
ścia oraz odpowiedziami na nurtujące nas pyta-
nia. Spotkanie było bardzo ciekawe i zakończyło 
się  o godzinie 10:20. 

 www.spfrydrychowice.iap.pl 

Spotkanie z misjonarzem 

Izdebnik - Parafi a 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

Pierwszy, ale może nie ostatni 
raz 

Już w ubiegłym roku usłyszeliśmy o Edelen i panu Oskarze 
Molnar. Poczuliśmy się zaszczyceni, gdy podczas wizyty w gmi-
nie Lanckorona Wójt Tadeusz Łopata zaprosił węgierską  delega-
cję do naszego przedszkola. 

Goście obejrzeli przedszkole, a później zobaczyli krótki 
występ naszych najstarszych przedszkolaków. Na pamiątkę 
pierwszych odwiedzin pan burmistrz Edeleny Oszkar Molnar 
otrzymał od najmłodszych Izdebniczan krzew jarzębiny. Mamy 
nadzieję, że ten symbol naszej miejscowości wyrośnie wśród 
winnych krzewów i będzie o nas przypominał.  

20 września 2019 r, dosłownie kilka chwil przed odwiedzi-
nami w Izdebniku Burmistrz Edeleny i Wójt Lanckorony podpi-
sali porozumienie o współpracy. Być może czeka nas wymiana 
uczniowska z Węgrami.

www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl
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Jaroszowice - Parafi a 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

To gwarancja naszego dobrego życia, ale też i wiecz-
ności. Trzeba Bogu zaufać, być wiernym do końca, bo 
z Nim możemy wszystko. W niedzielę dożynkową ks. 
proboszcz nawiązał do historii proroka Jeremiasza i 
do słów śpiewanego psalmu – wzywającego Bożej 
pomocy. Jakże często zapominamy o Bogu, Jego przy-
kazaniach, polegając tylko na własnych siłach. I co z 
tego wynika? Pierwsza część kazania odpowiada na to 
pytanie. 

-„Panie, mój Boże, pospiesz mi z pomocą...” - te słowa śpie-
waliśmy wspólnie jako refren Psalmu 40. Człowiek, który tak się 
modlił, przeżywał jakieś wielkie trudności, bo mówi: -„Wydobył 
mnie Pan z dołu zagłady i z błotnego grzęzawiska...”. Ale ta mo-
dlitwa: „Panie, mój Boże, pospiesz mi z pomocą...” - tak naprawdę 
jest w sercu każdego z nas. Tak się modli człowiek, który zaczyna 
pracę. Oby tak się modlił... Tak się również modli ktoś, kto zaczy-
na naukę. Tak się modlą rolnicy, którzy orają ziemię i sieją ziarno. 
Tak się modlą rodzice, którzy wychowują dzieci. Ale najgłośniej 
taka modlitwa wyrywa się z serca człowieka, który czyni dobro, a 
w odpowiedzi otrzymuje za to dobro prześladowanie i karę. I Bóg 
uczy nas dzisiaj przez to słowo, jak prosić o pomoc, jakiej pomocy 
się spodziewać i jak Bóg daje tę pomoc... 

Bardzo dobrze o tym wiedzą właśnie rolnicy. Oni sieją ziar-
no i wiedzą, że to ziarno zanim wyjdzie na zewnątrz, musi ob-
umrzeć. I taka jest Boża odpowiedź - że najpierw Bóg pomaga i 
wygląda to jak strata, jak przegrana, ale z tej przegranej wyrasta 
prawdziwe życie, dobre zboże, dobre owoce. Sam Jezus mówiąc 
o królestwie Bożym, używał obrazów i przykładów wziętych z 
życia rolniczego. O wspomnianym ziarnie, które musi być wrzu-
cone w ziemię, żeby wydało plon, ale także o pszenicy i chwaście. 
Rolnik sieje dobre ziarno, a tymczasem obok pszenicy wyrasta 

Trwać przy Bogu 
również kąkol... Jezus mówi o tym, że zły człowiek to uczynił i 
że jest czas, który dokona żniwa i wówczas oddzieli się chwast od 
pszenicy... 

Ale dzisiaj także tymi słowami modli sie prorok Jeremiasz” 
-„Panie, mój Boże, pospiesz mi z pomocą...”. W jakich okoliczno-
ściach wypowiada tę modlitwę? Co się wtedy dzieje w narodzie 
wybranym i w Jerozolimie? Otóż, Jerozolima wtedy jest oblężona 
przez Babilon - wielką potęgę. Teren Babilonu to jest obecny Irak. 
I król Sedecjasz, ówczesny król narodu wybranego naradzają się z 
odpowiedzialnymi, co robić w tej trudnej sytuacji, gdy są oblęże-
ni. I wpadają najpierw na pomysł, żeby szukać pomocy w obronie 
u Egipcjan (będących wtedy sporą potęgą). Jak jednak na pewno 
pamiętacie, kilkaset lat wcześniej naród wybrany był w egipskiej 
niewoli. A teraz chcą szukać u Egipcjan pomocy przed innym 
najazdem... I to jest myśl z jednej strony - jak sobie poradzić z 
żołnierzami, którzy oblegają Jerozolimę. 

Ale z drugiej strony jest właśnie Jeremiasz, który ma Boże 
Słowo. I co mówi? Mówi: -„Poddajcie się teraz... Bo to będzie dla 
was lepsze. Ocalejecie wy, wasze miasto, a zwłaszcza świątynia. 
A jeżeli się nie poddacie teraz, zginą ludzie, zostanie zburzona 
świątynia, a ci, którzy zostaną przy życiu, zostaną uprowadzeni 
do niewoli...”. I wtedy ludzie będący u władzy narody wybranego 
- na czele z królem Sedecjaszem - nie chcąc słuchać takiej rady, 
postanawiają uwięzić Jeremiasza. Ale z więzienia też Jeremiasz 
wysyła wiadomości, przypominając o ty, -„Poddajcie się, a ocali-
cie życie!” - powtarza.  

Zastanówmy się teraz, dlaczego Jeremiasz mówi takie słowa 
w imieniu Boga. Poddać się wrogom... Każdy prawdziwy męż-
czyzna by przecież odrzucił taką propozycję i wolał walczyć do 
końca. Postąpiłby tak każdy, kto kocha ojczyznę. Patriota powie: 
-„Nie poddamy się! Zachowamy honor...”. Dlaczego więc Bóg 
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przez Jeremiasza nawołuje do poddania się? Bo jest już 
za późno na walkę. Bóg od początku mówił: -„Jeżeli nie 
będziecie zachowywać mojego słowa, przyjdzie na was 
nieszczęście...”. Tak samo jak Maryja w Fatimie mówiła, 
że jeżeli ludzkość się nie nawróci, to przyjdzie gorsza 
wojna od tej, która trwa... -„Odmawiajcie różaniec i 
czyńcie pokutę! - nawoływała. Ludzie tego nie podjęli i 
przyszła II wojna światowa, gorsza od poprzedniej. 

Podobnie jest z Izraelitami. Nie posłuchali wcze-
śniejszych wezwań proroków i dlatego Bóg dopuszcza 
pewną karę doczesną, aby oni wypili ten gorzki kielich, 
ale przez to ocaleją... Bóg zmusza ich niejako, aby pod-
jęli wyznaczoną pokutę. I kiedy Jeremiasz powtarza te 
słowa, oni znowu namawiają króla Sedecjasza, żeby tym 
razem wydać go na śmierć... 

Cdn.   

Kalwaria Zebrzydowska - Parafi a 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. Marek Kulman  
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942 * ODPUST: I - św. Józefa - 19 marca, II - Najśw. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
- niedziela po oktawie Bożego Narodzenia

Druhny i druhowie
Druhny i druhowie z Gminy Kalwaria Ze-

brzydowska, zdominowali Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze w Wadowicach, zdobyli 
cztery pierwsze miejsca w tych zawodach! 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt i 
chłopców, a także drużyna seniorska kobiet z 
OSP Przytkowice wywalczyli w swoich katego-
riach I miejsce. Natomiast drużyna mężczyzn 
z OSP Stanisław Dolny okazała się najlepsza w 
kategorii seniorskiej mężczyzn. Dodatkowo w 
konkurencji musztry strażacy z  OSP Stani-
sław Dolny zajęli trzy pierwsze miejsca.

W dniu 22 września na stadionie Skawy 
Wadowice przeprowadzono X Powiatowe 
Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu powiatu wadowickiego, 
w których wzięło 37 drużyn

Tak wyglądają wyniki drużyn reprezentu-
jących Gminę Kalwaria Zebrzydowska 

Zawody sportowo - pożarnicze
Grupa MDP dziewcząt 
1 miejsce - OSP Przytkowice
5 miejsce - OSP Stanisław Dolny

Grupa MDP chłopców
1  miejsce - OSP Przytkowice
5 miejsce - OSP Stanisław Dolny

Grupa C - kobiety 
1 miejsce - OSP Przytkowice
5 miejsce OSP Stanisław Dolny
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Grupa A - mężczyźni 
1 miejsce Stanisław Dolny
4 miejsce Przytkowice

Dodatkowo w konkurencji musztry strażacy z  OSP Stanisław 
Dolny zajęli trzy pierwsze miejsca, w kategoriach: MDP dziew-
cząt młodych, mężczyzn i kobiet 

GRATULUJEMY!
Jesteście dumą nie tylko Gminy, Powiatu ale też Wojewódz-

twa!
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Klecza - Parafi a 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. Tadeusz Dąbrowski
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

To temat wiodący pierwszego 
kazania nowego ks. proboszcza 
Tadeusza Dąbrowskiego, który 
decyzją ks. arcybiskupa, objął 
parafi ę po odejściu na emeryturę 
ks. Andrzeja Kołodzieja. Mówił 
o drogach, różnych ludzkich dro-
gach, ale zaznaczył, by idąc za 
wskazaniem Chrystusa wybierać 
tę trudniejszą, prowadzącą do 
chwały, a polegającą na pełnie-
niu woli Bożej. Pierwsza część 
słowa poniżej. 

Dziś po raz pierwszy staję przy 
ołtarzu w waszej - a właściwie można 
powiedzieć już, że naszej - świątyni po 
decyzji księdza arcybiskupa, bym służył 
w tej parafi i jako proboszcz i ojciec tej 
wspólnoty duchowej. Możecie zauwa-
żyć, że w związku z tym nieco mi drży głos... Zastanawiałem się, 
jaki temat poruszyć na tym kazaniu i wybrałem w końcu temat 
drogi. Bo mój przyjazd tu jest kolejnym etapem mojej drogi ka-
płańskiej i jest także jakimś etapem waszej drogi życiowej... 

Droga 
Zacznę tak... Kończy się powoli lato. 

Biorąc może do ręki już wywołane zdjęcia 
z wakacji wspominamy czas urlopów, kiedy 
mogliśmy choć na chwilę oderwać się od co-
dziennych zajęć, obowiązków i powędrować 
turystycznym szlakiem po polskiej ziemi i 
drogach wiodących na przejścia graniczne 
i dalej, w głąb Europy. Wielu przemierzyło 
sporo kilometrów, nawet rowerem, podziwia-
jąc różne zakątki w kraju i na świecie, urocze 
miasteczka, ciekawe miejsca, piękne krajo-
brazy przyrody. I rzeczywiście, bardzo ważną 
rolę w życiu każdego człowieka i całych społe-
czeństw odgrywały w przeszłości i odgrywają 
nadal zbudowane przez ludzi drogi. Drogi, 
które łączą duże miasta i małe osiedla, wsie, 
które biegną przez miejscowości i osady. 

Droga - powiemy - w pewien sposób jest 
znakiem i odbiciem ludzi, którzy po niej 
chodzą, poruszają się i jeżdżą przy użyciu 

różnych pojazdów. Od początku zorganizowanego życia społecz-
nego na naszej planecie, ludzie się nawzajem odwiedzali. Czynili 
to w różnych celach: towarzyskich, handlowych, sąsiedzkich, 
także miłosnych. Chodzili do siebie i wydeptywali ścieżki i dróż-
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ki górskie, różnego ro-
dzaju szlaki. Drogi były 
też niezbędne w celach 
wojskowych i strategicz-
nych. Tak czy inaczej, te 
proste drogi kamieniste, 
a często ścieżki i przej-
ścia zaczęto udosko-
nalać, pokrywać coraz 
twardszym i odporniej-
szym materiałem. A w 
dobie współczesnej, jak 
widzimy, w zależności 
od rodzaju oznakowania 
i nawierzchni możemy 
korzystać z dróg szyb-
kiego ruchu, autostrad, 
dróg jednokierunko-
wych i takich o wielu 
pasach ruchu. 

Kochani, to także 
przy drogach buduje się najwięcej sklepów, kiosków, domów 
handlowych, restauracji, barów szybkiej obsługi, stacji benzyno-
wych. Te drogi i ulice noszą swoje nazwy. Imiona wielkich ludzi i 
bohaterów narodowych, także świętych... W swoim życiu korzy-
stamy z drogi do pracy, mamy drogę do szkoły, do sklepu, wresz-
cie do kościoła... Znamy drogi do kolegów, przyjaciół i - niestety 
- na cmentarz. Można mówić także o różnych etapach życiowej 
drogi człowieka, mając na myśli na przykład drogę życia małżeń-
skiego. wiele by o tym mówić... Ale jest też droga zawodowa - czy 
to w charakterze nauczyciela, lekarza, kierowcy czy sprzedawcy. 
Jest także droga kapłańska albo droga życia zakonnego...

Moi drodzy, gdy weźmiemy do ręki Pismo święte, już na kar-
tach Starego Testamentu odnajdziemy miejsca, gdy różni ludzie 
ruszają na polecenie Boże w nieznaną im drogę. Przykładem 
może być choćby Abraham. Dla niego w tym momencie rozpo-
częła się wielka przygoda. Oczywiście przygoda w znaczeniu reli-
gijnym. Religijna przygoda, podczas której sprawą najważniejszą 
było odnaleźć sprawy Boże i nimi kroczyć... Droga do Ziemi 
Obiecanej była również wielką próbą, jak wiemy, dla narodu wy-
branego. Była to droga długa i kręta. Jednak Bóg zrealizował swój 

zamysł i Izrael zrozumiał, że ścieżki Boże to miłość i prawda. I że 
wszystkie drogi Pana są proste. 

Jezus wielokrotnie podkreślał, że wąska i stroma jest ta droga, 
która prowadzi do życia, do nagrody wiecznej. Jest ona niejedno-
krotnie bardzo trudna. Wymaga w życiu wiele poświęcenia, ofi a-
ry, trudu. Dużo łatwiejsza, szeroka i wygodna jest droga, która 
prowadzi do zguby... Chrystus prosi, by nie wybierać tej drogi; by 
nie iść za tym, co może jest łatwe i przyjemne, ale by szukać tych 
wartości, które On przyniósł i by zachować przykazania, które 
Bóg dał ludzkości, a które Jezus jeszcze bardziej uświęcił. 

Chrystus znał dobrze ludzi i pewnego razu, nauczając, opo-
wiadał przypowieść o siewcy, który rzucał ziarno na swoje pole.... 
To ziarno jednak nie trafi ło w całości na żyzną ziemię, ale jego 
część padła między ciernie, a inna właśnie na drogę. Myślał 
wówczas Chrystus zapewne o tych wszystkich ludziach, którzy 
słuchają słowa o królestwie Bożym (i czynią to nawet chętnie i 
radośnie), ale nie chcą podjąć trudu głębszego zrozumienia go i 
zastosowania go w swym życiu... I cóż ówczas się dzieje? Przycho-
dzi zły - szatan - i porywa to ziarno...

Cdn.

Dożynki
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafi akrzeszow@onet.pl, www.parafi akrzeszow.pl 
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30 MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele 
i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M. Wikariusz: ks. Marek Śladewski * 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

Nos autem gloriami oportet in Cruce Domini nostri Iesu 
Christi; In quo est salu, vita et resurrection nostra:per quem salvati 
et liberati sumus ( Gal.6:14 )

„A myśmy się chlubić powinni Krzyżem 
Pana naszego Jezusa Chrystusa: w Nim jest 
zbawienie nasze: przez Niego jesteśmy zbawieni 
i oswobodzeni”.

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
dnia !4 września 2019 roku o godz. 15.30 
przy Krzyżu w Górkach Kukowskich, jak co 
roku, została odprawiona Msza św. w intencji 
parafi an. Podczas tej Mszy świętej duchowo 
i modlitewnie łączono się z ogólnopolskim 
wydarzeniem modlitewnym pod nazwą „Polska 
pod Krzyżem”.

„Nam, chrześcijanom napisał w komunikacie 
metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski 
znak krzyża przypomina o Jego nieskończonej 
miłości do człowieka. Jednakże krzyż wskazuje 
również na to, że Nieskończona Miłość jest 
ciągle bliski nas. Jezus zmartwychwstały, który 
umarł na krzyżu z miłości do nas, jest obecny 
w naszych świątyniach w Eucharystii – z całym 

Polska pod krzyżem . Msza 
święta pod krzyżem w Górkach 
Kukowskich

swoim bóstwem i majestatem. prawdziwie i rzeczywiście. Nie 
możemy być obojętni na taką Miłość. Tylko zbliżenie się do Niej 
da każdemu z nas siłę i pokój ducha. Dziś, gdy tyle sił duchowego 
zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, dajmy się zaprowadzić 
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Maryi pod krzyż Chrystusa. Ona 
stamtąd poprowadzi nas do naszych 
świątyń, gdzie Jej Syn, a nasz Pan i 
Bóg cierpliwie na nas czeka”.

Święto to ustanowiono na 
pamiątkę znalezienia Krzyża świętego 
przez cesarzową Helenę i konsekracji 
bazyliki wzniesionej na Golgocie 
14 września 335 roku. Później 
wspominano w tym dniu odzyskanie 
Krzyża świętego zrabowanego przez 
Persów. 3 maja 630 roku w uroczystej 
procesji cesarz Herakliusz osobiście 
wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki 
Grobu Chrystusowego. Krzyż święty 
jest najdostojniejszą pamiątką Męki 
Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne 
miejsce w świątyniach i domach katolickich.

Msze świętą i modlitwy przy Krzyżu Jubileuszowym w 
Górkach Kukowskich odprawił ks. Marek Śladowski, wikariusz 
parafi i Krzeszów ratownik beskidzkiej grupy GOPR, który w 
homilii zwrócił uwagę na nasilający się atak antychrześcijańskich 
środowisk w Polsce i na całym świecie na Kościół i Krzyż 

Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami znamy siłę modlitwy, a 
znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa.

„Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, a była to 
śmierć krzyżowa. Dlatego i Bóg wywyższył Go i nadał mu imię 
przewyższające wszelkie imię” (Fil.2.8-9 ) .

Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafi a@lanckorona.pl, 
parafi a.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. Michał Hans * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823) * 
ODPUST: św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

W minioną niedzielę tj. 15 września 2019 roku Koło Gospo-
dyń Wiejskich i Rada Seniorów działająca w Gminie Lanckorona, 
zorganizowała spotkanie integracyjne Seniorów z miejscowości 

„Spotkanie Seniorów w Jastrzębi”
Jastrzębia. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Jastrzębi. W 
spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Lanckorona Pan Tadeusz 
Łopata wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy i Sołtys 
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Jastrzębi Pan Ryszard Frączek, Prze-
wodnicząca Rady Seniorów Pani Danu-
ta Horwacik, Seniorzy oraz członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi.

 Głównym celem spotkania była 
integracja Seniorów. Pani Danuta Hor-
wacik przedstawiła działania Rady Se-
niora, a także zaprezentowała i przed-
stawiła ofertę z czego mogą skorzystać 
osoby powyżej wieku 60+.  Wspomnia-
ła również o zagrożeniach jakie mogą 
spotkać osoby starsze, a więc naciąga-
cze, oszuści.

 Kilka słów do seniorów skierował 
również Gospodarz Gminy Pan Wójt 
Tadeusz Łopata, doceniając aktywność 
i zaangażowanie seniorów, którzy poja-
wili się na spotkaniu. Bardzo cieszył się 
z tak licznego przybycia, gdzie uczest-
niczyło około 40 osób. Jednocześnie 
pogratulował wielu cennych inicjatyw 
i pasji.

 Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek w po-
staci obiadu i lekkiej przekąski. Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze, zakończone pięknymi dawnymi wspomnie-

niami, śpiewami. Uczestnicy podziękowali organizatorom za tak 
fajnie zorganizowane spotkanie.

www.lanckorona.pl

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

Narodowe Czytanie to ogólno-
polska akcja propagująca znajomość 
literatury narodowej, pod patronatem 
Pary Prezydenckiej, organizowana 
od 2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą Pana Tadeusza Ada-
ma Mickiewicza, podczas następnych 
edycji przeczytano kolejno Dzieła 
Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka 
Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, 
Quo vadis Henryka Sienkiewicza, 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego. 
W 2018 roku, w 100- lecie odzyskania 
Niepodległości, w całej Polsce czytano 
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. 
W tym roku był to zbiór zatytułowany 
„Nowele polskie”. Są wśród nich utwo-
ry Marii Konopnickiej, Elizy Orzesz-
kowej, Bolesława Prusa, Władysława 

Spotkanie z Katarynką B. Prusa 
i kataryniarzem

Stanisława Reymonta, Henryka Rze-
wuskiego, Brunona Schulza, Henryka 
Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. 
Wybrane utwory, choć reprezentują 
różne epoki i style, na trwałe wpisały 
się w historię polskiej literatury.

Spośród ośmiu propozycji na lek-
turę Biblioteka Publiczna w Kalwarii 
Zebrzydowskiej wybrała „Katarynkę” 
Bolesława Prusa, której fragmenty 
czytali zaproszeni Goście m.in. Pan 
Burmistrz, Radny, Mistrz Ortogra-
fi i Polskiej, Nauczyciele, uczniowie 
– laureaci Gminnego Konkursu Pięk-
nego Czytania.

W tegorocznej akcji uczestniczy-
ły dwie uczennice z naszej szkoły 
czwartoklasistka  Anna Kowalska i jej 
siostra z klasy I Małgorzata Kowalska 
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pod opieką mgr Marty Go-
łuszki. Niewątpliwą atrak-
cją sobotniego spotkania 
w Centrum Kultury był 
występ jedynego warszaw-
skiego kataryniarza Pana 
Piotra Bota. Zgromadzeni 
na sali mogli posłuchać 
na żywo katarynki i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie 
z artystą.

Czytelnicy, którzy przy-
nieśli własny egzemplarz 
„Katarynki”, otrzymali 
także  okolicznościowy 
stempel upamiętniający 
tegoroczną edycję Narodo-
wego Czytania.

Serdecznie zapraszamy 
uczniów do udziału  w akcji 
za rok.

www.szkolalencze.pl

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

Dom Seniora w Łączanach nie zwalnia tempa i cały czas tętni 
życiem. Wiele się dzieję. Oto kilka najważniejszych wydarzeń 

Aktywny Sierpień w Domu Seniora
minionego miesiąca.

 9 sierpnia odwiedził nas Gość - Pani Katarzyna Stanek z OSP 
Łączany. Poruszała temat pierwszej pomocy i zagrożeń zdrowot-
nych czyhających na seniorów. Pod okiem naszego Gościa senio-
rzy sami wykonywali opatrunki i przeprowadzali reanimację na 
fantomie.

30 sierpnia Seniorzy wyruszyli na wycieczkę do Skansenu 
w Wygiełzowie. Mieli okazję zobaczyć starodawne domy i przy-
pomnieć sobie czasy dzieciństwa.
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Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika
ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Marek 
Matusik * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150), 
Zagórze (50) ODPUST: św. Józefa Robotnika - 1 maja

Ponadto każdego dnia Seniorzy uczestniczą w ciekawej terapii 
zajęciowej. Wykonywali m.in rzeźby z masy solnej, obrazy abs-
trakcyjne z fi gur geometrycznych i ziele do poświęcenia. Powstał 
również kącik pocztówek, a 7 sierpnia obchodziliśmy Światowy 
Dzień Pszczół, który był połączony z degustacją miodu.

Nie zabrakło kosmetologii - miętowy peeling dłoni. Co ty-
dzień w kuchni powstawały smakołyki np. tęczowy deser, ciasto 
ucierane.

Nie brakuje również ruchu! Podopieczni Domu Seniora chęt-
nie tańczą, chodzą na spacery i ćwiczą swoje ciała, aby cały czas 
pozostawać w dobrej formie fi zycznej. Wszystkiemu towarzyszy 
śmiech oraz zabawa.

Miesiąc sierpień był pełen pozytywnych wrażeń. Dom Se-
niora jest naszym drugim domem, a my wielką rodziną. Mamy 
nadzieję, że nadchodząca jesień będzie również pełna radości 
i wigoru.

Podopieczni oraz Opiekunowie

Nauka dla Ciebie 
Gala fi nałowa Konkursu  Nauka dla Ciebie 
Uczniowie naszej szkoły w składzie:
Marlena Adamczyk, Martyna Bucka, Wiktoria Cycoń, 

Paweł Jurka, Bartosz Mamcarczyk, Kamil Nowak, Kacper 
Odrowąż, Konrad Pawlik, Nikola Piwowarczyk, Zofi a Pły-
wacz, Julia Salamon, Igor Stawowy

Wraz z opiekunami:
Marią Kruk oraz Magdaleną Dukiewicz-Jurką
Uczestniczyli w Gali fi nałowej Konkursu Nauka Dla 

Ciebie, która odbywała się w Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie w dniu 19 września 2019r.

Uroczystość była zwieńczeniem tegorocznej edycji 
programu Nauka dla Ciebie. Program ten jest wspólnym 
przedsięwzięciem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik.
Zadaniem drużyny złożonej z dwóch nauczycieli 

i grupy uczniów było zaprojektowanie  pomocy edu-
kacyjnej.  W kolejnym etapie Konkursu grupa miała 
wykonać  pomoc edukacyjną, przetestować jej dzia-
łanie a swoją pracę udokumentować za pomocą krót-
kiego fi lmu. Nasza drużyna zgłosiła projekt „Siłacz”. 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Romana Ja-
błońskiego znalazła się w gronie dziesięciu fi nalistów 
konkursu. W puli nagród dla fi nalistów było między 
innymi:  2000zł dla szkoły, nagrody dla fi nalistów 
oraz zestaw gier i pomocy naukowych dla szkoły. Fi-
naliści mogli też zwiedzić Centrum Nauki Kopernik.

Nagrody wręczali przedstawiciele Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele 
Centrum Nauki Kopernik . Uroczystość poprowadził 
dziennikarz Jan Wróbel.Dla uczestników gali przy-
gotowane zostały pokazy naukowe oraz specjalna 
strefa z atrakcjami związanymi z nauką.

Podczas dwudniowego pobytu w Warszawie 
uczniowie oprócz eksplorowania Centrum Nauki 
Kopernik, zwiedzili Zamek Królewski  oraz Stadion 
Narodowy.

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

Drogi bracie i siostro w Chrystusie! Co chciałbyś, aby ci dziś 
powiedzieć?

Będę może usiłował przypomnieć ci postawy i zdarzenia z 
życia i z działalności Chrystusa Pana, bardzo człowieka ducho-
wo wzmacniające. Ewangeliści odnotowali bowiem jakże wiele 
takich sytuacji, kiedy Chrystus polecał, kiedy zalecał, czy wprost 
prosił, aby w Jego obecności nie lękać się niebezpieczeństw. „Nie 
lękajcie się. To ja jestem”. Tym zapewnieniem uspokajał duchowo 
ludzi pełnych niekiedy najrozmaitszych obaw. Musimy jednak 
zauważyć, iż Chrystus mógł to czynić i czynił tylko wtedy kiedy 
widział, że ludzie przeżywający jakieś problemy, Jemu zaufali, 
czyli żyli wiarą, którą im głosił. To był warunek jego Boskiej 
interwencji. Po takiej, zaś Bożej interwencji ludzie zawsze du-
chowo się uspokajali. Uspokajały się również sytuacje przeciwne 
człowiekowi świata otaczającego nas. Wszystko wracało do usta-
lonej przez Stwórcę i zaplanowanej przez Niego normy, do swojej 
bytowej równowagi.

Zobacz! Zdarzenie! Oto spacer Chrystusa po jeziorze Gene-
zaret.

Grupka apostołów ze św. 
Piotrem na czele wypływa na je-
zioro, na nocny połów ryb. Tym 
razem nic jednak nie złowili, bo 
wiał silny wiatr im przeciwny. 
Byli zmęczeni. Nad ranem przy-
szedł do nich Chrystus krocząc 
po jeziorze. Oni myśląc, że to 
zjawa zaczęli z przerażenia krzy-
czeć. Wtedy On zaraz przemówił 
do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie 
bójcie się!”. Wszedł do łodzi, a 
wtedy wiatr się uciszył.(Mk 6, 
48-51)

Chrystus uciszył wiatr, bo 
wiedział, że apostołowie Mu 
ufają i tylko od Niego oczekują 
pomocy. Warunkiem bowiem 
by Chrystus mógł uratować 
człowieka, by mógł mu pomóc 
jest zawsze wiara w Jego Boskie 
posłannictwo, jak to widać ze 
wszystkich opisanych w Ewan-
gelii zdarzeń.

Odwagi! Ja jestem, nie lękajcie Odwagi! Ja jestem, nie lękajcie 
się
Ks. Tadeusz Madoń SAC
się
Ks. Tadeusz Madoń SAC
się

Moi drodzy! Tak było zawsze, ale tak jest nadal i dziś.
Chrystus za wstawiennictwem świętego kapucyna, znanego 

nam wszystkim O. Pio, Włocha uzdrowił z choroby nowotwo-
rowej chyba   żyjącą jeszcze panią Wandę Półtawską, lekarza, 
fi lozofa, obrońcę życia poczętego dziecka. Pani Wanda korzy-
stała z pomocy ludzi, ale jako człowiek wierzący zaczęła przede 
wszystkim intensywnie szukać pomocy u Boga. Przedstawiła 
swój problem ówczesnemu metropolicie krakowskiemu, dziś 
już świętemu - Karolowi Wojtyle. Ten napisał list w tej sprawie 
do znanego sobie, bo się kiedyś u niego spowiadał, świętego O. 
Pio -stygmatyka. W liście prosił o uzdrowienie Pani Wandy. 
Uzdrowienie przyszło. Pani Wanda zachowana przy życiu mogła 
kontynuować pełną swoją działalność.

Dlaczego przypominam to wydarzenie? Otóż właśnie dlatego, 
bo ono jest potwierdzeniem, iż konieczna jest u człowieka wiara, 
by Chrystus mógł dla niego coś uczynić. Chrystus dokonał cudu 
uzdrowienia Pani Wandy właśnie dlatego, że wszyscy proszący o 
to byli ludźmi głęboko wierzącymi.
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BMMucharz - Parafi a św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafi amucharz@onet.pl, 
www.parafi amucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (X-
IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ: ks. 
Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Przemysław Bialik * NA TERENIE PARAFII MIESZKA:
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56) ODPUST: 
św. Wojciecha - niedziela po 23 kwietnia, MB Różańcowej - I niedziela października

Drodzy bracia i siostry! Obserwujemy jak poprzez Polskę, 
poprzez Europę, poprzez świat przetaczają się dziś ogromne 
i niszczycielskie bałwany rewolucji obyczajowej dążącej do 
zniszczenia po drodze zdrowych zasad moralnych, a zwłaszcza 
chrześcijańskich. Bronią, którą się posługuje rewolucja to kpina, 
szyderstwo, wyśmianie, ośmieszenie ludzi i zasad, które dotąd są 
i były uważane za nienaruszalne i wartościowe moralnie.

Za szczyt zwyrodnienia obyczajowego trzeba chyba uznać 
pomysł światowej masonerii przeszczepu operacyjnego narzą-
dów męskich niewieście, a kobiecych mężczyźnie - wszak jest 

to straszliwa kpina z Boga Stworzyciela. „Mężczyznę i niewiastę 
stworzył ich”.(Rdz l ,27)

W takim właśnie momencie zamętu i obyczajowego zniszcze-
nia przychodzi do nas dziś Chrystus z umocnieniem. „Odwagi! 
Nie lękajcie się. Ja jestem”. Tam, gdzie jest Chrystus nikomu i 
niczemu nic złego się nie stanie. Warunkiem jednak jest nasza 
wiara, jak to widzieliśmy u pani Wandy Półtawskiej, Arcybisku-
pa Karola Wojtyły i stygmatyka O. Pio. Zachowajmy zatem wiarą 
i umacniajmy ją. To - mówi nam dziś Chrystus!

Wspominajmy i przekazujmy młodym pokoleniom, to, co-
śmy przeżywali i doświadczali w naszym życiu.

Już mało jest nas tych, którzy przeżywali osobiście „ tamte 
straszne czasy”, i coraz mniej będzie tych, którym bezpośrednio 
przekazano, to wszystko, co się działo, w owym czasie: - „ tych 
strasznych i krwawych dni”.

Gdy nadchodzi rocznica tych wydarzeń, my, którym: spa-
lono domy, którym pomordowano najbliższych, krewnych, 
sąsiadów i innych ludzi - wśród których, wielu znaliśmy – to 
nasze myśli biegną, ku 
tamtym wydarzeniom. 
Jeśli nie można być tam 
fi zycznie, to duchowo: 
myślą i sercem staramy 
się tam, być! 

Tak w tym roku, 
jak i w poprzednie lata 
starałem się tam być, 
bo przeżywałem „ to 
wszystko”, mając ósmy 
rok życia. Rozpocząłem 
w tym właśnie roku, 
szkołę podstawową. 
Ojciec nasz był we 
Francji. Wspomnę, że 
w  1936r. spłonął nam 
dom. Ojciec zmuszo-
ny był wyjechać, aby 
zarobić – i uregulować 
wszystkie wydatki zwią-
zane z budową nowego 
domu. Matka została z 
pięciorgiem maleńkich 

 75. Rocznica Pacyfikacji wsi  75. Rocznica Pacyfikacji wsi 
Wiśniowej i Lipnika pow. Myślenice

i małych dzieci.
Najstarszy brat miał: niepełne 7 lat, a brat cioteczny 7, starsza 

siostra miała piąty rok, młodsza drugi rok, a ja pięć miesięcy. Ojca  
zastała wojna we Francji. 

W czasie pacyfi kacji – ponownie – spłonął nam dom, i wszyst-
ko inne.

W naszych stronach, silny był ruch oporu przeciwko okupan-
towi, częste potyczki z Niemcami, a więc Niemcy postanowili się 
zemścić. W lipnickich lasach było duże zgrupowanie partyzantów, 
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także na „ Grodzisku”, i w lasach szczyrzckich, i w innych; grupo-
wali się partyzanci. Niemcy postanowili urządzić - obławę. Kilka 
tysięcy wojska niemieckiego było zgrupowane w tych stronach. 
Od 12 września  Niemcy nacierali na „ Kamiennik” i „ Łysinę”, 
gdzie partyzanci mieli swoje „ Koszary wojskowe”. Na Łysinie 
było obserwatorium astronomiczne, które Niemcy spalili. 

17 września ( w niedzielę )1944r., w godzinach południowych, 
Niemcy spalili kilka domów, w Glichowie na - „ Wżorach”. Po po-
łudniu, w Lipniku – pod lasem, spalili kilkanaście domów wraz 
z zabudowaniami.   18 września od wczesnych godzin rannych 
rozpoczęli  SS-mani strzelaninę w Wiśniowej, na dole. 

Mój dom rodzinny znajduje się na „Podlesiu”, skąd daleko 
widać. Mama słysząc tę strzelaninę, z dołu Wiśniowej,  pobudziła 
nas, i dając: mnie krowę, a siostrom kozy, pościel i przyodziewę 
kazała udać się do potoka, w  „plebańskich kamieńcach”. Zaś ona 
i 14 letni bracia starali się:„ coś” przenieść, od domu do lasku, pod 
domem. Brat przenosząc usłyszał jak kula świsnęła mu koło ucha. 
Nie chciał już dalej  przenosić. Po chwili biegnie sąsiadka z dziec-
kiem na ręku i mówi: „ rzucajcie wszystko i uciekajcie, bo Niemcy 
już są pod Kamieńcami”.  Bracia biegli – prawie – na wprost 
Niemców, dopiero potem,  czołganiem – przez pole ziemniaków 
– przedostali się do potoka.

Niemcy widząc – z daleka –biegnącą przez pole mamę, za-
trzymali się i strzelili do niej, mama padła na ziemię. Bóg jednak 
sprawił, że kula nie trafi ła w nią, ale obok, tak że mama widziała 
jak zakurzyło się w zaoranej ziemi obok niej. Potem poderwała 
się, wpadła do lasu i lasem przyszła do nas. Niemcy prowadzili ze 
sobą mężczyznę, który był kolegą mamy ze szkolnych lat. Prosił 
ich by nie strzelali, że to jest kobieta sama z kilkorgiem dzieci, 
mąż jej we Francji. Odpowiedzieli: „wy wszyscy jesteście bandy-
ci”. Oni – mordercy – nas mieli za bandytów?!

Te straszne dni opisał wierszem były sołtys Wiśniowej Jakub 
Bajer pt. „Straszliwa pacyfi kacja w Wiśniowej pow. Myślenice. Ze 
wspomnieniami o tamtych wydarzeniach można się zapoznać z 
innych opracowań z tamtego czasu. Poniżej zamieszczam wiersz 
córki partyzanta:

75 Rocznica Pacyfi kacji Wsi Wiśniowa 
18 Wrzesień 1944 Rok.

Cmentarz Parafi alny – Miejscowość Wiśniowa,
Przechodniu zatrzymaj się chwilę!
Przeczytaj w zadumie kamienną tablicę    
78 Nazwisk i Imię.

Zbiorowa mogiła na wiejskim cmentarzu,
Las krzyży brzozowych się bieli,
Przyklęknij i pomyśl przechodniu kochany.
75 lat od mordu tego nas dzieli.

Łzy brakowało by płakać nad tym co się działo,
Krew wszędzie strugami się lała,
Oprawcy mordują, nie znają litości,
Ta wojna, tyle nam ofi ar zabrała.

A małe dzieci, co na rękach matek,
Do ich serc się tuliły,
Gdy podli zdrajcy strzelając do nich ,
W objęciach ich razem zabiły.

Całe rodziny Ojcowie i Matki,

Chłopcy i młode dziewczęta,
Leżeli martwi i krwią zbroczeni,
Niech każdy o nich pamięta.

Leć dziecino, leć w zaświaty,
Nie masz mamy ani taty,
Pan Bóg przyjmie duszę twoją,
Aniołowie płacz ukoją

Ludzie zabici – domy spalone
Zmiłuj się Boże nad nami,
Uciekaj  Bracie! Uciekaj Siostro!
Słychać krzyk Niemców za nami.

Jakże cierpieliście wy biedni Polacy,
Niemcy wam wolność zabrali,
Spacyfi kowali wasze piękne wioski,
Któreście tak bardzo kochali.

A nasza młodzież,
By swą Ojczyznę kochała
I nigdy nie miało tak być
Jak przyszło pokoleniu w 39 roku żyć.

Pacyfi kacja – 18 wrzesień
Do końca życia, widzę twarze te,
Każda osoba z tych miejscowości,
Za nich modlitwę odmówić chcę.

Niech nigdy nie ustanie,
Modlitwa nasza ta,
Za tych Braci i Siostry,
Popłynie cicha łza.

Ziemio wiśniowska krwią nasiąknięta
Jakaś Ty teraz bogata,
Zostały tylko straszne wspomnienia 
Złej wojny minęły lata.

Niechże ci wiosko Bóg błogosławi,
I rośnij dumna, wspaniała,
Aby za twoje wielkie cierpienia
Boża Opatrzność czuwała.

Strzelajcie salwą w niebo wysoko!
Żołnierze Polscy nasi kochani,
I strzeżcie granic naszego państwa,
Boście zostali wybrani

Cześć Pamięci Pomordowanych.

Ułożyła Kazimiera Szymoniak z Lipnika – córka partyzanta 
ś.p. Józefa Batko ps. „Sosna” – 2019.

Cdn.
Ks. Jan Marcisz

Mucharz, 24.09.2019
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Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych
ADRES: Palcza 170, 34 211 Budzów, tel. +48 33 874 00 06 * KANCELARIA PARAFIALNA: po każdej Mszy św. 
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Jan Gibała, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1982  * ODPUST: MB Wspomożenia Wiernych - 24 maja

Współczesne przemiany spo-
łeczne, dokonują wielu zmian w 
różnych dziedzinach życia. Dla-
tego warto podkreślać tradycje 
i obyczaje mieszkańców pol-
skiej wsi, kształtowane w domu 
rodzinnym, także w szkole i 
Kościele. Od najdawniejszych 
czasów ludzie z pokolenia na po-
kolenie, przekazywali obyczaje 
rodzinne i obrzędy związane z 
porami roku oraz uroczysto-
ściami religijnymi. W tradycję 
naszej parafi i wpisane są między 
innymi Dożynki Parafi alne. W 
tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych spotkaliśmy się w Ko-
ściele Parafi alnym, na uroczystej 
Mszy świętej. Eucharystię spra-
wował ks. Andrzej Lichosyt, 
zaproszony przez ks. Proboszcza. W oprawę liturgiczną włączyła 
się Parafi alna Schola oraz siostra zakonna Bronisława Goryl.

Bohaterami tegorocznego parafi alnego święta dożynkowego, 
były panie z KGW, panowie z OSP, oraz delegacje z Ról: Gorylów-
ka, Notonówka, Filusiówka, Turlejówka, Filarówka, Księża Rola, 
Susówka, Paskówka. 

Panie z KGW wykonały wieniec dożynkowy, zaś poszcze-
gólne delegacje przyniosły chleb i wino oraz symboliczne dary z 
pokarmów. Tegoroczny wieniec dożynkowy to bardzo wymowna 
budowla, symbolizująca Drogę Krzyżową, wykonana z kłosów, 
kwiatów, nasion i drewnia-
nych krzyżyków.

W czasie homilii podkre-
ślona została niedzielna rada 
ewangeliczna, abyśmy służyli 
Bogu a nie mamonie. Usły-
szeliśmy między innymi sło-
wa dziękczynienia Panu Bogu 
za to, że dał nam możliwość 
pozyskiwania pokarmów nie-
zbędnych do ziemskiego ży-
cia. Była mowa o wzajemnym 
szacunku oraz o szacunku i 
wdzięczności dla tych, którzy 
żywność produkują.

W takim dniu, jakim 
jest świętowanie dożynkowe 
przypominają się słowa św. 
Jana Pawła II, który mówił: 

„Ziemia to poczucie, że je-

Poszanowanie ziemi

stem u siebie. To moja ziemia! To mój kraj! To z tej ziemi wyrosły 
tradycje narodowe… Ko chajcie tę ziemię, kochajcie pracę na wsi, 
choć ona ciężka, ale ona pozwala w szczególny sposób być bli-
sko Boga… Ziemia potrzebuje naszej miłości. Chleb potrzebuje 
naszego szacunku. To jest to, z czego wyrasta my, to są te nasze 
korzenie, to jest nasza godność, to jest nasza polskość, to jest 
duma, że jesteśmy u siebie, że polski chleb możemy spożywać… 
Ta ziemia, to dar Boga!”. Kiedy indziej mówił:

„Jeżeli mówię o poszano-
waniu ziemi, nie mogę zapo-
mnieć o tych, którzy najbar-
dziej są z nią związani, którzy 
znają jej wartość i godność. 
(…) Z wdzięcznością i sza-
cunkiem chylę głowę przed 
tymi, którzy przez wieki użyź-
niali tę ziemię potem czoła, 
a gdy trzeba było stawać w jej 
obronie nie szczędzili również 
krwi. Z tą samą wdzięcznością 
i szacunkiem zwracam się do 
tych, którzy i dziś podejmu-
ją ciężki trud służby ziemi. 
Niech Bóg błogosławi pracy 
waszych rąk!
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego
ADRES: Paszkówka 68, 34-113 Paszkówka, tel. +48 33 879 30 67 * KANCELARIA PARAFIALNA:
pon., pt., sob. 8-9; wt. 16-17:30; czw. 16-17:40 (w zimą 16-16:40) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(zimą 17:00); Niedziele i święta - 6:45, 8:15 (kaplica Sosnowice), 9:30, 11:15 * PROBOSZCZ: ks. 
Marek Holota WIKARIUSZ: ks. Marek Ślęczka ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973), Wielkie Drogi 1008) * 
ODPUST: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia

Matkę Bożą Bolesną, która przeżyła tyle trudnych 
chwil, cierpień, prób i boleści. Ona nas najlepiej ro-
zumie, przychodząc z pomocą, gdy cierpimy, gdy 
wzywamy Jej pomocy. Temat ten pogłębia druga część 
kazania odpustowo – dożynkowego, którą zamieszcza-
my poniżej. 

Długa jest lista boleści Maryi. Okoliczności porodu mogły 
budzić Jej lęk. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła w 
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 
gospodzie „ (Łk 2,6-7). Zaraz po porodzie Jej maż Józef otrzymał 
od anioła Pańskiego polecenie: „ Wstań, weź Dziecię i jego Matkę 
i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod bę-
dzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2,13). Jaka obawa o 
Syna musiała przenikać serce Matki, gdy uciekali przez pustynię 
i później, gdy wiedli życie na obczyźnie. Czy nie przeżyła także 
chwili strachu, gdy dwunastoletni Jezus zaginął podczas powrotu 
z pielgrzymki do Jerozolimy, a Ona wraz z Józefem szukała Go. 
„Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie „ (Łk 2,48). Przyjdą później chwile osamot-
nienia, gdy Chrystus rozpocznie swoją działalność publiczną, 
zostawiając Matkę. Ona poszła za Nim, lecz musiała się usunąć 
w cień. „Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i 
bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do 
niego: «0to Twoja matka i Twoi bracia stoją 
na dworze i chcą mówić z Tobą». Lecz On 
odpowiedział wyciągnąwszy rękę ku swo-
im uczniom: «Oto moja matka i moi bra-
cia. Bo kto pełni -wolę Ojca mojego, który 
jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i 
matką»” (Mt 13,46-50). W końcu przyszła 
chwila na Maryję, chwila największej pró-
by i boleści. Wtedy dosłownie zrealizowa-
ły się słowa Symeona: „Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły 
serc wielu” (Łk 2,35).

niewyobrażalne cierpienie Syna przy-
bitego gwoźdźmi do krzyża. „A obok 
krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i 
siostra Matki Jego, Ma ria, żona Kleofasa 
i Maria Magdalena” (J 19,25). Trzeba było 
jeszcze pogrzebać Syna, którego po zdjęciu 
z krzyża oddano w ręce Matki. Trzymała 
Go na rękach pełna radości w Betlejem, 
trzymała w ramionach przepełniona bole-

Mamy Orędowniczkę Mamy Orędowniczkę 
ścią na Golgocie. Wiele przeżyła Maryja, ale nie straci ła ufności i 
stała się naszą Orędowniczką.

„Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,
Z Tobą łączyć się w żałobie
I wylewać zdroje łez” (Stabat Mater).

Jeżeli Maryja doświadczyła w życiu tylu cierpień, to najlepiej 
ro zumie naszą często ciężką sytuacje. Dziś przybywa, aby być z 
nami. Ludzie stają się sobie najbliżsi, kiedy razem przeżywają 
trudne do świadczenia. Matka Boleściwa rozumie strach matki o 
los dziecka. Pociesza bezdomnych, uchodźców, ludzi bez dachu 
nad głową. Wspiera rodziców zatroskanych o swe dzieci. Wypra-
sza siłę i hart ducha dla opiekunów chorych, cierpiących, niepeł-
nosprawnych. Modli się za zmarłych i pragnie napełnić pokojem 
serca pogrążonych w żałobie. Dzi siejszy dzień przypomina nam, 
że Maryja towarzyszy nam w codzien nych, trudnych sprawach. 
Ona nie jest tylko Królową nieba i ziemi, ale nade wszystko Mat-
ką Bolesną współczującą swym dzieciom. Rozumie, co przeży-
wamy w chwilach zwątpienia. Zaznała smaku goryczy żałoby i 
strachu, niepewności o jutro. 

Jeżeli więc Maryja sama zaznała tylu trosk, dzięki czemu mo-
żemy liczyć na jej zrozumienie, tym ufniej po winniśmy uciekać 
się do Niej. Winniśmy powierzać Jej na sze kłopoty. Tym odważ-
niej winniśmy prosić o wsparcie w chorobie, o pokój serca, gdy 
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafi aprzytkowice pl,
www.parafi aprzytkowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. 16 - 17 (XI - III 15:30 - 16:30) w dni powszednie 
rano po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Leszek Filipek, E.c. * 
WIKARIUSZ: ks. Jarosław Gawęda * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. dr Franciszek Płaczek, E.c. * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: przed 1346  * ODPUST: I - Trójcy Przenajświętszej - niedziela po Zesłaniu Ducha 
Świętego, II - św. Katarzyny - 25 listopada

czekamy na wyniki badań. Tym gorliwiej 
winniśmy wstawiać się u Matki Bolesnej 
za dziećmi, które zbłądziły i marnują so-
bie życie. Tym częściej powinniśmy pole-
cać Jej zbawienie zmarłych. Tym śmielej 
winniśmy szukać ukojenia, gdy spotyka 
nas niesprawie dliwość, krzywda. Skoro 
Maryja sama zaznała w życiu tylu boleści, 
możemy liczyć na jej zrozumienie. Skoro 
sama zaznała goryczy osa motnienia, z mi-
łością spogląda na nasze doświadczenia. 
Skoro stała mężnie pod krzyżem Swego 
Syna, stoi pod krzyżem naszego życia. To 
przypomina nam dzisiejszy dzień. Nie 
wstydźmy się łez, nie bójmy się mówić na 
modlitwie o swych boleściach. Mamy Orę-
downiczkę, która jest z nami i nas nigdy 
nie opuści.

Każdego roku przytkowicki zespół regionalny „Sami Swoi” 
przygotowuje wieniec dożynkowy. Z tym wieńcem zespół idzie w 
asyście parafi alnej podczas procesji maryjnych w Kalwarii; przy-
nosi go w pierwszą niedzielę września 
do parafi alnego kościoła i składa przy 
ołtarzu; uczestniczy z nim w gminnych 
dożynkach. Panie i panowie z zespołu 
opowiadają, jak wieniec powstaje.

Myśląc o pracy nad wieńcem po-
jawia się problem. Jaki on ma być? Co 
ma wyrażać? Tradycję, okoliczność czy 
może ma być religijny? W tym roku wy-
dawało się, że będzie to łatwe. Przecież 
to rok Ducha Świętego, jednak do czy-
nu daleka droga. 

Po pierwsze trzeba mieć pomysł, jak 
taką konstrukcję zrobić. Jak wymierzyć, 
uciąć, wygiąć, zespawać każdy element. 
Gdy już powstanie konstrukcja po-
mysły dwoją się i troją, jak przyczepić 
zboże, aby oddać wymyślony obraz. 
Wymyśliłyśmy, że owiniemy płótnem 
konstrukcję. Do tego płótna kleiłyśmy 
kłosy zboża. Znów pojawiły się wątpli-
wości, którym zbożem wykleić pewne 

JAK POWSTAJE WIENIEC 
DOŻYNKOWY?
elementy. 

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

sów, przed kwitnieniem. Klejenie zboża odbywało się na gorąco 
odpowiednim pistoletem. Bardzo często palce były poparzone, bo 
kłosy trzeba równo ułożyć, wymierzyć i docisnąć, aby pasowały. 
Podstawę wieńca nie kleiłyśmy, lecz uwiłyśmy ze lnu. Wówczas 
podstawa jest jakby koronkowa, a główki lnu dodają jej lekkości. 
Spośród lnu wystają słoneczniki wykonane z bibuły. 

I tak przy wspólnej pracy powstał dożynkowy wieniec.
Sami Swoi
Na zdjęciach: panie z zespołu niosą wieniec podczas procesji 

Zaśnięcia Matki Bożej; wieniec w kościele; elementy wieńca.

Ale to Chrystus Pan nadał krzyżowi inne znaczenie. 
Nie jest on zatem już tylko narzędziem męczeństwa i 
śmierci, ale jest znakiem naszego zbawienia. Znakiem 
miłości Boga do człowieka. Tradycyjnie już w święto 
Podwyższenie Krzyża Świętego obchodzono dożynki 
parafialne – przynosząc w darze dziękczynnym chleb 

Krzyż był zawsze 
i płody ziemi. Poniżej wprowadzenie dożynkowe oraz 
fragment kazania o krzyżu. 

Gospodarze dożynek:
Czcigodni Księża, w odpustową uroczystość Podwyższenia 

Krzyża Świętego przychodzimy dzisiaj, aby podziękować Panu 
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Bogu za chleb. Za ten chleb nasz powszedni, o który prosimy 
codziennie, ilekroć wypowiadamy słowa modlitwy „Ojcze 
nasz”. O ten chleb powszedni, którego symbol jest nieroze-
rwalnie związany ze żniwami i z dożynkami, które tradycyj-
nie te żniwa kończą. I tak jak nasi ojcowie i dziadkowie przy-
chodzili do swojej świątyni parafi alnej pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, aby podziękować Bogu za chleb, tak dzisiaj 
my przychodzimy do naszej świątyni parafi alnej Matki Bo-
żej Królowej Polski, aby podziękować Panu Bogu za chleb. 
Dlatego, my parafi anie z Ryczowa Górnego jako gospodarze 
tegorocznych dożynek parafi alnych prosimy o poświęcenie 
chleba i płodów ziemi, które powstały dzięki pracy ludzkich 
rąk, ale przede wszystkim dzięki opiece Pana Boga, który tej 
pracy błogosławił...   

Kazanie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus!
Na początku ruchu oazowego diecezji 

krakowskiej śpiewaliśmy wraz z ludźmi mło-
dymi takie słowa:

Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości.

Dlaczego akurat niepokojem ma spojrze-
nie na krzyż zagościć? Przecież Jezus powie-
dział: -„Pokój wam zostawiam; pokój mój 
wam daję...”. Nie tak jak daje świat, Ja wam 
daję. Ale Pan Jezus także powiedział: -„Nie 
przyszedłem dać światu pokoju, ale miecz... 
Odtąd dwoje będzie przeciwko trojgu, troje 
przeciwko dwojgu; matka przeciw córce, cór-
ka przeciwko matce...”. Znamy tę zapowiedź. 
Być może właśnie krzyż i podejście do tego 
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Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./fax +48 
33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica Przewóz), 18 * 
PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks. Szymon Wróbel 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Lipowa (80), Miejsce 
(510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)  * ODPUST: I - św. Katarzyny - niedziela po 
25 listopada, II - MB Królowej Świata - 22 sierpnia

krzyża tworzy ten niepokój.
Moi drodzy, krzyż był zawsze odkąd tylko istnieje człowiek 

i Ziemia. Może to takie banalne porównanie, ale kiedy wcho-
dziłem dzisiaj rano do świątyni, ksiądz pokazał mi odnowione 
kraty w oknach tej świątyni. Bardzo pięknie odnowione. Nie 
tylko kraty, ale i okna. Każda krata układa się w krzyż. Nasze 
ciało jest w postawie krzyża. Nie da się oczu od krzyża oderwać... 
Ten krzyż, w kształcie swastyki, symbolizować miał słońce. No-
tabene, hitlerowcy zawłaszczyli ten symbol jako swój i dziś ta 
forma krzyża jest zakazana, zbezczeszczona. Zbezcześcili ją ci, 
którzy wywołali II Wojnę Światową... Teraz ta swastyka kojarzy 
się przede wszystkim z ogromnym cierpieniem, z bestialstwem i 
śmiercią milionów ludzi. 

Zawłaszczony krzyż... Dziś w podobny sposób próbuje się 
zawłaszczyć tęczę, która zawsze była znakiem przymierza czło-
wieka z Bogiem. Zresztą to cudowne zjawisko, które ukazuje się 

na niebie i na które często spoglądamy z zachwytem. Za jakiś 
czas ta tęcza może się nam jednak kojarzyć przede wszystkim z 
ideologią gender i demoralizacją dzieci i młodzieży. Już teraz się 
tak kojarzy. Zawłaszczona tęcza...

Krzyż był zawsze. Jezus zetknął się z krzyżem jako z okrutną 
tortura. W owym czasie Rzymianie nie mieli opracowanego lep-
szego sposobu niszczenia swych wrogów niż krzyże rozstawione 
na rozstajach, na których umierali w męczarniach ludzie skazani 
na śmierć przez Rzymian. Jednym z nich był Jezus Chrystus. I tak 
naprawdę On sam nadał inny wymiar krzyżowi. Kiedyś pewien 
świadek Jehowy zapytał mnie, dlaczego księża noszą w klapach 
krzyżyki. I dodał: -„Czy nosił by ksiądz w klapie wpiętą szubie-
nicę? Przecież to też narzędzie tortur i śmierci ”. Nie rozumiał 
ów świadek Jehowy tego, co myślimy o krzyżu. To Jezus nadał 
krzyżowi inny sens... 

Cdn.

Jednym z przykładów kultury materialnej naszego regionu są 
kapliczki i krzyże przydrożne. Wiele z nich to prawdziwe perły 
architektury, a na pewno wszystkie są dowodem zarówno naszej 
tradycji i ludowej pobożności, jak i świadectwem historii, gdyż 
nierozerwalnie wiążą się z życiem ludzi, stając się świadectwem 
niezwykłych wydarzeń dotyczących ich fundatorów. Gmina 
Spytkowice jest wielką skarbnicą tego rodzaju zabytków sakral-
nych. Na naszym terenie występuje ponad 100 
takich obiektów, a tradycja ich stawiania nie 
zanikła, a wręcz przeciwnie, jest kultywowana 
i to nie tylko przez starsze pokolenie.

Dzięki porozumieniu z gminą Divinka na 
Słowacji, nasz samorząd dwa lata temu pod-
jął się realizacji projektu pn. „Zwiększamy 
atrakcyjność pogranicza” w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Pol-
ska Słowacja 2014-2020, dzięki któremu nowe 
oblicze uzyskały cztery zabytkowe kapliczki, 
znajdujące się na terenie naszej gminy. Dzięki 
realizacji zadania została powstrzymana ich 
dalsza degradacja i niszczenie oraz przywró-
cono im utraconą wartość dla dziedzictwa kul-
turowego. W ramach projektu odrestaurowano 
następujące obiekty:

Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej w 
Spytkowicach - trzykondygnacyjna, słupowa 
kapliczka wykonana z piaskowca. Na schod-

Kapliczki zachowane dla kolej-
nych pokoleń

kowej podstawie znaleźć można intencyjny napis o treści: „Fun-
datorzy Franciszek - Aniela Krzystkowie - rok Pański 1923-27. 
Przechodniu odmów pobożnie Zdrowaś Maryjo”. Powyżej pod-
stawy, na kolumnie wyrzeźbiono przedstawienie: Niepokalanego 
Serca Maryi, Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Józefa. Na 
najwyższym stopniu wznosi się ukoronowana fi gura Matki Bożej 
Różańcowej.
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP
ADRES: Stanisław Górny 80a, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 02 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-
sob. po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00) ; Niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 15 (IX-VI) 
* PROBOSZCZ: ks. Roman Świerkosz, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Janusz Krupa * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 
1983 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny-Dolany (1003), Stanisław Górny (914)

Kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej w Ryczowie - jedna 
z najstarszych kapliczek znajdująca się w przysiółku Chałupki. 
Umiejscowiona została kilkadziesiąt metrów od koryta Wisły. 
Jest to dwuipółmetrowa budowla z kamienia, we wnęce której 
znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Kamienna Kapliczka Grupa Ukrzyżowania z 1863 r. w Ba-
chowicach - pięciometrowa fi gura w formie słupowej, wykonana 
z piaskowca. Znajduje się na pograniczu Bachowic i Spytkowic. 
Przedstawia konanie Pana Jezusa na krzyżu, u stóp którego znaj-
dują się: Maryja, Maria Magdalena i najmłodszy uczeń Chrystusa 
- św. Jan. W dolnej części umieszczony jest napis: „Na chwałę 
Bożą tę pamiątkę położył Piotr Przystał w 1863 r.”.

Kamienna Kapliczka z krzyżem w Miejscu - w najwyższej 
części kapliczki umieszczony jest krzyż z wyobrażeniem postaci 
cierpiącego Chrystusa. Poniżej wyrzeźbiono w kamieniu posta-
cie: Matki Bożej, św. Stanisława i św. Macieja. W środkowej części 
postumentu usytuowano fi gurę Marki Bożej Królowej Niebios, a 
nad nią napis: „Zbaw nas Panie”.

Przeprowadzone prace konserwatorskie polegały m.in. 
demontażu poszczególnych części kapliczek oraz usunięciu z 
obiektów zanieczyszczeń, farb i zaprawy cementowej. Następnie 
oczyszczono kamień, a ubytki uzupełniono. Następnym etapem 
było uzupełnienie rzeźb i detali architektonicznych na podstawie 
zachowanych form. Na zakończenie kapliczki zostały pokryte 
odpowiednimi środkami zabezpieczającymi oraz ponownie za-
montowane.

Ponadto w ramach realizacji projektu wyznaczona została i 
oznakowana trasa rowerowa ukazująca piękno krajobrazu naszej 
gminy i promująca dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. 
Szlak został poprowadzony przez najatrakcyjniejsze przyrod-
niczo zakątki gminy obok zabytkowych kapliczek wyremonto-
wanych w ramach projektu. Trasa rowerowa oznaczona została 
kolorem zielonym.

www.spytkowice.net.pl

Jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu 
Górnym przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”, organi-
zowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego. 

Zaplanowano szereg akcji mających na celu 
promowanie bezpiecznego zachowania w ruchu dro-
gowym, a w szczególności noszenia przez pieszych 
elementów odblaskowych.

Działania rozpoczęto od przeprowadzenia w 
klasach zajęć o tematyce bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Na świetlicy szkolnej odbywają się co-
tygodniowe zajęcia z cyklu „Jak zostać wzorowym 
uczestnikiem ruchu drogowego?”

Podopieczni świetlicy poznający znaki drogowe
Kolejnym działaniem było zachęcanie rodziców 

do noszenia elementów odblaskowych. Szkolny zespół 
„Roztańczone Nutki”, podczas zebrania rodziców, 
zaprezentował krótki program artystyczny pt. „Noś 
odblaski, świeć przykładem”.

Zespół „Roztańczone Nutki” podczas występu 
dla rodziców

Odblaskowa szkoła 
w Stanisławiu Górnym

W placówce odbył się również ogólnoszkolny konkurs pla-
styczny pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Sporządzono 
wystawę wszystkich prac konkursowych, a w rolę jurorów tym 
razem wcielili się rodzice uczniów naszej szkoły.
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Ocena prac konkursowych 
przez rodziców

W piątek 20 września 
uczniowie wszystkich klas wraz 
z nauczycielami oraz przed-
stawicielami rodziców założyli 
kamizelki odblaskowe, ustawili 
się w szeregu na chodniku przed 
szkołą tworząc żywy odblasko-
wy łańcuch. Akcja ta miała na 
celu zwrócenie uwagi przejeż-
dżających kierowców na loka-
lizację szkoły i przypomnienie 
im, aby zachowywali należytą 
ostrożność w jej okolicy. 
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Stanisław Dolny

Pielgrzymowanie wciąż inspiruje i zachęca, by oderwać się od 
codziennych obowiązków, oraz zaczerpnąć korzyści duchowych 
i zdrowotnych.

Wyjechaliśmy w pełnym składzie o godzinie 6.30 przyjeż-
dżając do Chochołowa na gorące źródła. Chochołowskie termy 
to największy obiekt termalny w Polsce. Zadowoleni z wysokich 
standardów kąpieli w wodzie siarkowej, solankowej i jodowanej, 
oraz z licznych hydromasaży, jacuzzi i ćwiczeń 2,5- godzinny 
pobyt szybko się skończył. Następnie pojechaliśmy do Szafl ar na 
obiad. Po drodze podziwialiśmy piękny krajobraz Zakopanego.

Pielgrzymko-wycieczka ze 
Stanisławia Dolnego 
do Ludzimierza w dniu 
22.07.2019. 

Po obiedzie wyruszyliśmy do Ludzimierza, aby pomodlić się 
tam u stóp Gaździny Podhala. Tam również obejrzeliśmy fi lm o 
historii tego niezwykłego sanktuarium. W ogrodzie różańcowym 
odmówiliśmy grupowo różaniec i zwiedziliśmy obiekty sakralne 
znajdujące się w tym ogrodzie. Mieliśmy, też czas wolny na zakup 
pamiątek i modlitwę przed Figurą Matki Bożej, która

W 1988 r. obchodziła 25-lecie koronacji. Zadowoleni i od-
prężeni wróciliśmy do swoich domów z zapowiedzią następnej 
3-dniowej pielgrzymki do Legnicy, Krzeszowa i Henrykowa.
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Ferie zimowe 2019 Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������
ADRES: K������� 80, 34-106 M������KANCELARIA PARAFIALNA: ��., ���, ���. ����� ��������� M��� 
��.
MSZE ŚWIĘTE: S����� - 18 (XI-III 17:00); N�������� � ������: Ś����� P����� 8:00 � 11:00, ������� K������� 
9:30, * P��������: ��. J����� Ż���� * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 2008 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: J����� (178), K������� (675), Ś����� P����� (768) * ODPUST: ostatnia niedziela sierpnia 
albo pierwsza niedziela września

Podkreślił kaznodzieja w odpustowym kazaniu, 
podejmując temat roli Maryi jako naszej Matki i Pocie-
szycielki, ale także mówiąc o chlebie – z racji obcho-
dzonych również w tym dniu – dożynek. Przypomniał, 
że chleb uczy być dobrym. Uczy postawy miłości wza-
jemnej i trzeba dziękować Bogu za ten pokarm pod-
trzymujący nasze życie.

Starzec Symeon, człowiek sprawiedliwy i pobożny wycze-
kiwał pociechy Izraela - czyli Jezusa. Na Niego wskazywał Jan 
Chrzciciel. Sam Jezus, komentując słowa proroka Izajasza, od-
nosi je do siebie: - „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł Dobrą Nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uci-
śnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”. 

Pan Jezus, odchodząc z tego świata, przekazał Kościołowi 
innego Pocieszyciela, którym jest Duch Święty: - „Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na 
zawsze...”. Dzięki Niemu - Duchowi Świętemu - Kościół cieszył 
się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bo-
gobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. 

A Maryja? Dlaczego Ma-
ryja miałaby przynosić nam 
pocieszenie, skoro istnieje 
Bóg, istnieje Jezus Chrystus 
uwielbiony i istnieje Duch 
Święty? Ona jest Matką Po-
cieszenia, ponieważ dała 
ziemskie życie Pocieszycielo-
wi. Zwrócił na to uwagę już 
starzec Symeon, oczekując 
pociechy Izraela, spotykając 
rodziców przynoszących 
Dziecko - Jezusa - do świątyni. 
Ona jest Matką Pocieszenia 
także dlatego, ponieważ jest 
naszą Matką, a między matką 
a dzieckiem istnieje zawsze ów 
jedyny i niepowtarzalny zwią-
zek osób - matki z dzieckiem 
oraz dziecka z matką. 

Maryję nazywamy Pocie-
szycielką, bo Ona przychodzi 
nam z pomocą, pocieszając 
nas w każdym naszym utra-
pieniu. Zapowiadała to już 
scena wesela w Kanie Galilej-

Gdy jest chleb – jest wszystko 
skiej. Kiedy zabrakło tam wina, Maryja wyprosiła u swego Syna 
Bożą pomoc. Piękne świadectwo o tym daje święty Bernard z 
Clairvaux. Pisze on: -„Nie waham się powiedzieć, że i Ona zosta-
nie wysłuchana, bo całkowicie jest oddana i uległa Panu. I z całą 
pewnością Syn wysłuchuje Matki, a i Syna wysłucha Ojciec...”. 

Maryja obecna w Kościele jako Matka Odkupiciela po macie-
rzyńsku uczestniczy w ciężkiej walce przeciw mocom ciemności, 
jaka toczy się w ciągu całej historii ludzkiej. Doświadczamy tej 
walki z ciemnością, ze złem na co dzień, także w naszym poko-
leniu. Stąd chrześcijanie z ufnością wznoszą okrzyk ku Maryi w 
swoim ziemskim pielgrzymowaniu. Starają się usilnie o to, aby 
wzrastać w świętości. Maryja pomaga wszystkim swoim dzie-
ciom, aby w Chrystusie znajdowali drogę do domu Ojca. dlatego 
i my zwracamy się do niej słowami Litanii: 

-Pocieszenie świata, 
Pocieszenie strapionych, 
Pocieszenie płaczących, 
Pocieszenie opuszczonych, 
pocieszenie nędznych, 
Pocieszenie wygnańców,
Pocieszenie żywych i umarłych,
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Pocieszenie przyjaciół Bożych,
Pociecho jedyna grzeszników,
Pociecho rozpaczających,
Pocieszycielko ubogich,
Pocieszycielko wdów i sierot,
Pocieszycielko najlitościwsza chorych,
Pocieszycielko serc naszych,
Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych...
Wstawiaj się za nami... Módl się za nami... 

Dzisiaj także dziękujemy Bogu za nasz chleb powszedni. 
Chleb jest wartością bezcenną. Słusznie więc pisze poeta:

Pachnie na stole świeży chleb
Pieczony już z nowej mąki.
To nad kłosami tego chleba
latem śpiewały skowronki.

W tym bochnie jest zaklęte życie 
i wszystkich nas przetrwanie.
I Ciało Twoje Dobry Jezu
z miłością- nam oddane.

Ten bochen chleba jest ołtarzem
na każdym naszym stole.
Więc każdą kromkę dzielmy z głodnym
Spełniając– Bożą Wolę.

Jeśli zrozumie każdy człowiek 
że, w chlebie jest Bóg Żywy
to podział bochna chleba 
musi być sprawiedliwy...

Patrzymy dzisiaj na ten chleb, którym będziemy się dzielić. 
Trudny był ten mijający rok - susza, brak deszczu... Może tutaj, 
na południu, aż tak bardzo tego nie doświadczyliśmy, ale im dalej 
na północ, tym bardziej widoczna jest klęska nieurodzaju spowo-
dowana brakiem deszczu. Budujemy zbiorniki retencyjne, mamy 
doskonałe urządzenia - drony satelity - ale nadal nie potrafi my 
przewidzieć jutrzejszej pogody... I często zapominamy o tym, że 
panem ziemi nie jest człowiek. Kiedy człowiek ogłasza się panem 
ziemi, rodzą się obozy zagłady - jak Auschwitz... 

Panem ziemi jest Bóg. Jakże rzadko współcześnie śpiewamy 
pieśń: -„Królu, Boże Abrahama...”. Zapomnieliśmy o tym zadu-
fani we własne siły i wiedzę... Przypomniał nam dzisiaj o tym 
bardzo mocno Pan Jezus w Ewangelii, mówiąc o pokorze - że 
ludzki rozum, zdolności, koneksje i nawet największe pieniądze 
mogą się okazać śmieszne i często okazują się śmieszne. 

Królu Boże Abrahama,
W Tobie moc i dobroć sama!

Wejrzyj na to ludzkie plemię,
A pogodę daj na ziemię!

Wydaje się współczesnemu człowiekowi, że jest taki silny, ale 
wobec praw natury jest maleńki i nic nieznaczący... Pamiętajmy 
o tym dzisiaj, dziękując Bogu za ten chleb.

Patrzymy na ten chleb, który był zawsze na polskim stole - i 
choć go mogło być niewiele (pamiętamy przecież takie czasy), to 
zawsze starczyło go dla rodziny, i dla biednego, i potrzebującego. 
Ten chleb ciągle uczy być dobrym i przypomina nam to, czego 
uczył św. Brat Albert, Adam Chmielowski - że trzeba być dobrym 
jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odłamać tyle, 
ile potrzebuje... Gdy jest chleb, moi drodzy, to jest wszystko, a 
jednocześnie nie ma smutku.... 
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny
ADRES: Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 71 88 * KANCELARIA PARAFIALNA:
poniedziałek, środa, piątek, sobota - przez pół godziny po Mszy św. wieczornej; wtorek, czwartek - przez 
pół godziny po Mszy św. porannej MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 8:00, 9,30, 
11:00, 16,00. * PROBOSZCZ: ks. Aleksander Kasprzyk  * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986 * ODPUST: I 
- św. Joachima i Anny - niedziela po 26 lipca, II - Miłosierdzia Bożego - II niedziela wielkanocna

Gminne dożynki 2019
* Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki *

W pierwszą nie-
dzielę września (01.09) 
na zaproszenie Wójta 
Gminy Tomice Witol-
da Grabowskiego oraz 
Ośrodka Kultury Gmi-
ny Tomice do Woźnik 
tłumnie przybyli miesz-
kańcy naszej gminy, by 
wspólnie kultywować 
tradycję i dziękować 
Bogu i ludziom za plony 
zebrane z pól podczas 
Dożynek Gminnych.

Tegoroczne dzięk-
czynienie za udane 
plony rozpoczęło się 
od uroczystej Mszy Św. 
odprawionej w kościele 
parafi alnym p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Woźni-
kach, której przewodni-

czył ks. proboszcz Tomasz Kalisz. 
Po niej uczestnicy barwnego ko-
rowodu dożynkowego, pieszo, na 
wozach i w maszynach rolniczych 
udali się boisko sportowe Ludowe-
go Klubu Sportowego „Wikliniarz” 
w Woźnikach. Tam też odbyła się 
główna część niedzielnych uroczy-
stości, a przybyłych witał chór ze 
szkoły podstawowej w Woźnikach 
pod kierunkiem Agnieszki Sien-
kiewicz.

Po powitaniu rolników, miesz-
kańców Gminy i zaproszonych 
gości m.in. Marka Polaka – Posła 
na Sejm RP, Rafała Bochenka 
– Przewodniczącego Sejmiku Wo-
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jewództwa Małopolskiego, Iwonę Gibas – Wiceprzewodniczącą 
Sejmiku Województwa Małopolskiego, Filipa Kaczyńskiego 
– radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Beatę Smolec 
– Wicestarostę Powiatu Wadowickiego, Zofi ę Kaczyńską – Prze-
wodniczącą Rady Powiatu Wadowickiego, Zdzisława Kalińskie-
go i Sebastiana Mlaka – radnych Rady Powiatu Wadowickiego, 
Pawła Adamika – Przewodniczącego Rady Gminy Tomice wraz 
z radnymi, ks. proboszczów: Józefa Wróbla, Janusza Sołtysa, 
Aleksandra Kasprzyka i Tomasza Kalisza, Ryszarda Góralczy-
ka – Sekretarza Gminy Tomice, przedstawicieli miasta Trstena 
ze Słowacji na czele z burmistrzem Magdaleną Zmarzlakową, 
sołtysów wraz z radami sołeckimi, kierowników jednostek or-
ganizacyjnych gminy Tomice oraz przedstawicieli organizacji 
społecznych z terenu gminy Tomice, zgodnie z tradycją sołtys 
Woźnik Ewelina Piszczek oraz przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich w Woźnikach przykazali chleb dożynkowy oraz wie-
niec gospodarzowi gminy wójtowi Witoldowi Grabowskiemu.

Po ofi cjalnych wystąpieniach Ośrodek Kultury Gminy To-
mice zaprosił wszystkich do udziału w imprezie plenerowej pn. 
„Regionalne rozmaitości – piknik rybny w wiklinowej wiosce”. 
Podczas imprezy na scenie prezentowały swój dorobek artystycz-
ny zespoły z gminy Tomice: zespół „Wesołe Gosposie” z Witano-
wic, zespół „Biesiada” z Tomic, zespół „Woźniczanki” z Woźnik 
oraz zespół „Radoczanki” z Radoczy. Swój koncert dała również 
Orkiestra Dęta z Zygodowic.

Oczywiście nie mogło zabraknąć też atrakcji towarzyszących 
niedzielnej plenerowej imprezie. Najmłodsi uczestnicy mieli 
możliwość udziału w warsztatach plastycznych – karpiowe ma-
lowanki oraz w czytaniu książki „Wędrówki po Dolinie Karpia”. 
Sporą radość sprawiły także dmuchane zamki oraz animacje 
m.in. bańki mydlane, malowanie twarzy, baloniki, gry XXL. 
Uwagę przyciągały stoiska promujące Stowarzyszenie Dolina 
Karpia i eko-doradcy Gminy Tomice. Każdy mógł spróbować 

swoich sił w warsztatach wikliniarskich. Na smakoszy czekała 
degustacja karpia wędzonego wraz z pokazem wędzenia przy-
gotowana przez Spiżarnię Doliny Karpia z Brzezinki oraz duże 
gary przepysznego żurku i pasztetu z ryb, które przygotowywały 
panie ze Stowarzyszenia „Wioski Naszych Marzeń”. Nie zabrakło 
także poczęstunku dla wszystkich uczestników imprezy.

Głównym punktem imprezy był występ kabaretu „”Truteń”, 
który zapewnił dwie godziny fantastycznej zabawy oraz koncert 
„Kapeli Bystro”. Muzycy porwali do zabawy wszystkich uczest-
ników imprezy, która zakończyła się w późnych godzinach wie-
czornych.

Kazanie (ks. proboszcz Tomasz Kalisz):
Zgromadziliśmy się na Mszy świętej dziękczynnej, na tzw. 

dożynkach, aby podziękować Bogu Najwyższemu za dobrodziej-
stwo chleba i zboża, z którego powstaje, a którym po trudach 
żniw napełniły się stodoły i spichlerze. Serca nasze pełne są 
dziś wdzięczności, bo wiemy, że za dobro należy się Panu Bogu 
wdzięczność i miłość. 

W modlitwie „Ojcze nasz” Jezus Chrystus uczy nas tego, 
byśmy nie prosili o majątek, o złoto, o wygodne i beztroskie ży-
cie. Nie każe nam prosić o jakieś zaszczyty, godności, honory, o 
uznanie wśród ludzi i inne sprawy, o które tak często zabiegają 
dziś ludzie, ale nakazał nam prosić Boga Ojca o chleb powszedni. 
I to tak jeszcze nie w jakiejś odległej perspektywie, ale słowami: 
-„Daj nam dzisiaj...”. Oby nam dzisiaj nie zabrakło. O jutro bę-
dziemy się modlić następnego dnia... Chrystus każe nam prosić 
o ten jakże zwyczajny kawałek niewyszukanego chleba, jaki spo-
żywamy każdego dnia. Poznali wartość chleba ci, którzy przeżyli 
wojnę. Pamiętają dobrze, jaką wartość ma kromka chleba, ci 
wszyscy, którzy byli w obozach. Zapytajmy ich o cenę chleba w 
tych strasznych czasach, a powiedzą nam, że chleb ma wartość 
życia ludzkiego. Widzieli oni na własne oczy, jak ginęły tysiące, 
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setki tysięcy i miliony 
ludzi okropną śmiercią 
głodową. Pamiętają, że 
niczym było wszystko 
wtedy dla człowieka. 
On pragnął wtedy tylko 
kromki chleba, a gdy jej 
nie dostał, umierał... 

Moi kochani, znają 
wartość chleba i dzisiaj 
ci wszyscy, którzy prze-
żywają wojnę. Znają 
wartość chleba ubodzy i 
ciężko pracujący. Każda 
kromka chleba to cena 
ich trudu. Płacą za ten 
chleb wysiłkiem, płacą 
ciężką pracą i dlatego 
znają jego wartość i ce-
nią go. Plony ziemi, jak 
wiemy, nie zależą tylko 
od wysiłku człowieka. 
Na cóż się zda najlepsza, 
najofi arniejsza praca, 
gdy przyjdzie burza lub 
inne klęski żywiołowe? 
Bóg oszczędził nam tego 
w tym roku tu, w naszej 
okolicy. Piękne plony 
zostały zebrane z trudem, ale i z radością. Dziękujmy zatem 
Bogu z całego serca, z całej duszy, bo On jest Władcą i Panem 
całego świata. 

Pan Bóg zawsze błogosławił wysiłkom i pracy rolników. 
Świadczy o tym Stary i Nowy Testament. W księgach Starego 
Testamentu w wielu miejscach znajdziemy słowa podkreślające 
znaczenie i wartość pracy rolnika. W Nowym Testamencie Je-
zus Chrystus siebie nazwał krzewem winnym, a o swoim Ojcu 
powiedział, że On jest tym, który uprawia - czyli rolnikiem. Sam 
żyjąc w niedostatku, z ciężkiej pracy rąk, znał cenę każdej krom-
ki chleba... I jakże często wspomina w swoich naukach Pan Jezus 
o gospodarzach, siewcach, żniwach. A gdy mówi o polach, o fa-
lujących łanach, o siewie, to słowa Jego nabierają zawsze ciepłego 
tonu i możemy poprzez nie odczuwać miłość Chrystusa do pól i 
do ludzi pracujących na roli. Tę miłość ku ziemi i polom przeka-
zał Chrystus Kościołowi, a Kościół w imię Chrystusa błogosławi 
ziemię, błogosławi ciężką pracę rolnika i upomina się o godność 
i prawa człowieka pracującego na roli. Kościół w Polsce czyni to 
samo, bo jest świadom tradycyjnej więzi polskiej wsi, polskiego 
rolnika, chłopa z Chrystusem i Jego Ewangelią. 

Kościół w Polsce w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa przyj-
muje wezwanie Ojca świętego Jana Pawła II do nowej ewange-
lizacji. Wszyscy na nowo musimy się starać odczytać Ewangelię 
Chrystusa, ukochać ją i jej treścią przepajać nasze życie osobiste, 
rodzinne, społeczne i polityczne. Dzisiejsza uroczystość dożyn-
kowa uświadamia nam nie tylko ogromną wartość chleba, nie 
tylko powiązanie pracy rolnika z Bożym błogosławieństwem, ale 
uświadamia nam także i tę głęboką prawdę patriotyczną, kim był 
rolnik, chłop i czym była polska wieś w historii naszej ojczyzny. 
Otóż, my wiemy, że zanim chleb znajdzie się na stole, najpierw 
musi być zasiane ziarno, potem zakorzenione, pielęgnowane, 
by wydało plon - jak mówi Chrystus - trzydziestokrotny, sześć-

dziesięciokrotny czy stokrotny. I podobnie nasz naród polski, od 
ponad tysiąca lat istniejący, musiał być zakorzeniony w Chrystu-
sowej Ewangelii, by stać się narodem chrześcijańskim, narodem 
katolickim. dlatego powinniśmy być wdzięczni naszym rodzi-
com, naszym przodkom i powinniśmy szanować nasze chrze-
ścijańskie korzenie. Co więcej, tego szacunku powinniśmy uczyć 
młode pokolenie. I dlatego ci, którzy chcą nas dzisiaj oderwać od 
naszej tożsamości narodowej, od tysiącletniej chrześcijańskiej 
tradycji, wyrządzają ogromną krzywdę naszemu narodowi. Rol-
nik polski nie dał się wykorzenić ze swojej ziemi i jest najlepszym 
spadkobiercą. Spadkobiercą zdrowej tradycji. Tradycji chrześci-
jańskiej i narodowej...

Tutaj trzeba się pochylić z szacunkiem nad ludźmi pracujący-
mi na wsi, którzy przez ponad 70 lat powojennych bronili swojej 
godności, swojej wiary, tradycji i polskiej ziemi, całego swego 
warsztatu pracy na roli. Nigdy nie zdradzili... I dzisiaj przed nami 
stoi podobne zadanie - trwać na tej ziemi dalej. Trwać na ziemi, 
która dana jest nam od Boga od tysiąca przeszło lat. 

Wincenty Witos w 1928 roku w swojej rodzinnej miejscowo-
ści - Wierzchosławicach - wołał: „Chłop zachował w najgorszych 
chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały pod-
stawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. 
Gdzie chłop stanął, tam się podstawa przyszłego odrodzenia 
ostała...”. Przy innej okazji ten przywódca chłopów powiedział: 
„Któż siłę Państwa i niezawodną ostoję ma stanowić? Świadomi, 
niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy gotowi są oddać 
zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi, a cóż dopiero w 
obronie całości Ojczyzny?”. 

Moi drodzy, trzeba jednak wiedzieć, że ojczyzna nasza i pol-
ska wieś przeżywają dziś wielorakie kryzysy, z których najwięk-
szym jest kryzys moralny. Nie będzie odnowy w naszej ojczyźnie, 
jeśli nie nastąpi odnowa moralna całego społeczeństwa, każdego 
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z nas, jeżeli nie nastąpi 
powrót do Bożych przy-
kazań i Ewangelii. Nam 
się wydawało, że gdy 
odzyskamy wolność po-
lityczną, to będzie zaraz 
raj na polskiej ziemi. A 
tymczasem rzeczywi-
stość okazała się zupełnie 
inna. To dopiero począ-
tek drogi. Dziewięć po-
koleń żyło w niewoli. Nie 
odbudujemy zniszczeń 
materialnych, a nade 
wszystko moralnych w 
jednym pokoleniu. Przed 
nami ciągle długa dro-
ga - można powiedzieć 
„marsz przez pustynię”, 
marsz naprzeciw trud-
nościom. Trzeba za naszą 
wolność płacić wysoką 
cenę. I wieś polska płaci tę cenę. Cenę najwyższą. Ale my przecież 
wierzymy w Boga i mamy nadzieję, że przy pomocy Bożej poko-
namy te wszystkie trudności. Wierzymy w to mocno... 

Dziś przyszliśmy na te dożynki, aby wspólną modlitwa po-
dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, bo wdzięczność jest 
jedną z najpiękniejszych zalet. Dziękujmy za wszelkie dobro, 
jakim obdarzył nas dobry Bóg. Okażmy Panu Bogu wdzięcz-
ność z wielkim szacunkiem dla chleba i ludzkiej pracy na roli. 
Szanujmy chleb i uczmy dzieci poszanowania chleba. Wiemy, ile 
w każdej cząstce chleba jest trudu, potu i męki ludzkiej. Wiemy, 
ile rąk ludzkich pracuje nad jednym bochenkiem chleba. Dlatego 

szanujmy go...
-Dumny jestem - powiedział jeden z wielkich pisarzy - że 

jestem synem chłopa, bo mój ojciec był jednym z żywicieli 
świata...”. Moi drodzy, szanujmy ten chleb - owoc pracy rolnika. 
Dzielmy się nim i dziękujmy Bogu za tegoroczne urodzaje, za 
szczęśliwe zbiory, za ustrzeżenie nas od gradobicia i innych klęsk 
żywiołowych... 

- Dobry Boże, spraw, aby nigdy nie zabrakło nam chleba 
powszedniego, byśmy zawsze mogli Ci dziękować za ten wielki 
dar...
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego
ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafi a_tarnawa@wp.pl * ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafi a_tarnawa@wp.pl * ADRES: T
KANCELARIA PARAFIALNA: wt., sob. - 7:30-8:30; śr., czw., pt. 18:30-19:30 (zimą 17-18) * MSZE ŚWIĘTE:
Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9:30, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845  * ODPUST: I - św. Jana Kantego - niedziela poprzedzająca lub 
następująca po 20 października, II - MB Królowej - 22 sierpnia

W dniu 9 września 2019 roku  nasza szkoła przyłaczyła się do 
ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Uczniowie przygo-
towali i zaprezentowali fragment prozy Brunona Schulza „Mój 
ojciec wstępuje do strażaków”. Była to już VIII edycja ogólnopol-
skiej akcji pod patronatem pary prezydenckiej.

www.zstarnawadolna.superszkolna.pl

Narodowe Czytanie 2019Narodowe Czytanie 2019

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

2 września 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego.

Cała społeczność szkolna uczestniczyła najpierw we Mszy 
Św., którą odprawił w intencji szkoły i uczniów Ksiądz Proboszcz 
Stanisław Pitek. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycz-
nej,  by oprócz powitania nowego roku szkolnego, powitać także 

ROZPOCZĘCIE ROKU ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO

nowego dyrektora  szkoły  - pana  Mieczysława Chojnę.  Uroczy-
stego  a zarazem bardzo serdecznego powitania dokonali przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rodzice oraz Nauczyciele.  
Życzyli wielu sukcesów zawodowych, cierpliwości,  wyrozumia-
łości dla pracowników i uczniów oraz satysfakcji z pełnionych 
obowiązków.



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

5329 września i 6 października 2019

 Pan Dyrektor serdecznie powitał wszystkich zgro-
madzonych. Przedstawił  nowych nauczycieli oraz 
wychowawców poszczególnych klas. W swoim prze-
mówieniu poświęcił sporo czasu na podsumowanie 
remontów, które odbyły się w czasie wakacji. A było ich 
bardzo dużo.

Na zakończenie Pan Dyrektor życzył uczniom jak 
najlepszych wyników w nauce, zaś nauczycielom i po-
zostałym pracownikom zadowolenia z wykonywanych 
obowiązków i dobrej współpracy. Następnie uczniowie 
udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wycho-
wawcami.

 Mamy nadzieję, że ten rok szkolny będzie udany, 
pełen sukcesów i niezapomnianych chwil!

www.sptluczan.iap.pl

Księdzu Stanisławowi 
proboszczowi parafii 
Tłuczań, z okazji 
Imienin, Wszystkie-
go Najlepszego, za-
czynając od darów 
łaski, zdrowia do 
wypełniania swoich 
zadań, wspólnotowej 
radości i pomocy 
Ducha Świętego w 
wielkich zadaniach i 

codziennym trudzie, życzą dzieci, młodzież, dorośli i 
seniorzy z parafii, kapłani oraz czytelnicy „Carolusa” 
wraz z redakcją.

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

Dobre i zdrowe relacje rodzinne, bo czas szybko 
upływa, a potem się okazuje, że nas nic nie łączy, że 
jesteśmy dla siebie obcy – radził w kazaniu odpusto-
wym kaznodzieja ze zgromadzenia Księży Michalitów, 
którzy gościli tutaj z racji peregrynacji figury św. Mi-
chała Archanioła. A poniżej ostatnia część kazania z 
cennymi wskazówkami odnośnie życia rodzinnego. 

Zastanówmy się, gdzie jest współcześnie czas i miejsce dla 
matki, ojca, by budowali autorytet i więzi rodzinne? Niejeden się 
potem dziwi: -„O, proszę księdza, moja córka chce mnie oddać do 
domu starców...”. Dlaczego? Bo ona nie czuje się z tobą związana, 

Budujmy relacje Budujmy relacje 
bo nie stworzyliście żadnej mocnej relacji... W życiu jest ważne, 
by podążać za wartościami trwałymi, za tym, co po nas zostanie, 
co zbudujemy. Kiedyś przyszedł do pewnego proboszcza młody 
mężczyzna i powiedział: -„Ja muszę pracować. Cały czas muszę 
pracować... -Ale gdzie w takim razie miejsce dla rodziny, dla 
dzieci? -Proszę księdza, ja muszę pracować... - powtórzył męż-
czyzna. -Ale wcale pan nie musi - nie zgodził się ksiądz. -Muszę, 
nawet w niedzielę, bo płacą podwójnie...”. Na tym rozmowa się 
skończyła. Ów mężczyzna ponownie przyszedł do tego kapłana 
po 20 latach i powiedział: -Wie ksiądz co? Miał ksiądz rację... Ja 
nie musiałem pracować. Większość pieniędzy, które wówczas 
zgromadziłem, wydaję na lekarzy i lekarstwa... Ale to nie jest 



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

29 września i 6 października 201954

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

największy problem. Największym moim problemem jest to, że 
nie mam żadnych relacji z moimi dziećmi...”. I to jest prawdziwy 
dramat, moi drodzy.

Zauważcie, że jak ktoś to ładnie kiedyś napisał: -„Jeśli zaślu-
bisz tylko serce, szybko je zgłębisz i pociągnie cię drugie. Jeśli 
zaślubisz człowieka, to jeżeli tylko zechcesz, twoja miłość będzie 
wieczna...”. Sakrament małżeństwa to zaślubiny człowieka z jego 
historią, z jego wadami, z jego emocjami. Decydujemy się, że 
chcemy iść razem. Wiadomo, że trudno nieraz przebywać pod 
jednym wspólnym dachem, ale miłość potrafi  być cierpliwa, po-
trafi  być łaskawa i musi nieustannie przebaczać.

Słyszałem takie oto opowiadanie... Było dwóch chłopców 
- braci. Jeden z nich upadł na ulicy i się skaleczył. Drugi wtedy 
wziął go na barana i niósł do domu. Ludzie, którzy byli przy tym 
obecni, patrzyli na sytuację z pewnym podziwem i w końcu jeden 
z nich zapytał chłopca: -słuchaj, czy dasz radę. Brat musi być bar-
dzo ciężki... -Nie, prosę pana, on nie jest ciężki... On jest moim 
bratem...”. I tak bywa nieraz w naszych rodzinach. Żona być 
może powie: -„Nie jest dla mnie ciężarem mąż, który się zmaga 
z chorobą...”. Mąż może powie: -Nie jest mi ciężka żona, która 
cierpi na nieuleczalną chorobę...”. Powiedzą tak, bo to drugie jest 
jej mężem, jego żoną. Nie jest współmałżonek ciężarem... Kiedy 
człowiek pokocha coś tak naprawdę, całym swoim sercem, to 
wówczas dopiero zaczyna tak naprawdę o to walczyć. Nieraz we 
łzach i na kolanach, ale trzeba trwać do końca. Bo po to jest nam 
dany sakrament małżeństwa. Każdy z nas ma inny temperament, 
ma swoje gorsze i lepsze strony. 

Moi drodzy, ważne jest, żeby iść za wartością, która jest trwa-
ła. W związku też z peregrynacją fi gury św. Michała Archanioła 
przypomina mi się taka historia, kiedy przyszła jedna rodzina, 
aby przyjąć szkaplerz święty. I ten ksiądz mówi tak: -„Jak pięk-
nie! Całą rodziną przyjmujecie szkaplerz...”. A ojciec rodziny na 
to odpowiada: -„Proszę księdza, wcale nie tak pięknie u nas jest 
i wcale nie tak pięknie u nas było... Ale przyjmujemy szkaplerz, 
bo św. Michał Archanioł ocalił naszą rodzinę... Już w trakcie była 
sprawa rozwodowa i czekaliśmy z żoną tylko na dogodny termin. 

Wszystko już było dopięte na ostatni guzik, a majątek podzielony. 
W pewnym momencie wracam do domu i widzę moją płaczącą 
żonę, która klęczy i trzyma w ręce jakiś obrazek. Spojrzałem na 
nią i zapytałem, co czyta. -Modlitwę do św. Michała Archanioła... 
- odpowiedziała. I do tej pory nie wiem dlaczego, ale uklęknąłem 
wówczas razem z nią i też odmawiałem tę modlitwę. I tak co 
wieczór, niewiadomo jakim sposobem, razem się modliliśmy. A 
po paru tygodniach doszliśmy do wniosku, że powinniśmy za-
walczyć o nasze małżeństwo... Odwołaliśmy rozwód i codziennie 
walczymy o nasze małżeństwo. Dlatego też przyjmujemy szka-
plerz...”.

Moi drodzy, w domu rodzinnym trzeba oddychać tlenem 
przebaczenia, trzeba oddychać tlenem miłości. Dlatego dziękuj-
cie dzisiaj Bogu za swoje rodziny. Dziękujcie dzisiaj Panu Bogu 
za swoje domy. Może różnie w tych domach było i może różnie w 
tych domach jest. Ale walczcie o te domy. Kiedy dzisiaj widzimy, 
jak świat obraca się do góry nogami, tym bardziej dziękujcie Bogu 
za te domy, które macie - ten pod sercem mamy, dzięki któremu 
mogliście sie urodzić, ten dom, który dziś jest tak zagrożony. Nie 
może już dziecko czuć się w łonie matki bezpieczne... I dziękujcie 
za domy, w których się wychowujecie, wychowywaliście i które 
tworzycie. Przede wszystkim zaś dziękujcie za ten dom, którym 
jest wasza świątynia, wasza parafi a - żebyście mogli z dumą mó-
wić: -„To jest mój mąż, to jest moja żona, to jest moje dziecko... To 
jest to wszystko, co mam najcenniejszego...”.

 I niech w tym wszystkim wspiera was Wasza Patronka - 
święta Maria Magdalena, która nie bała się pójść za Jezusem. I to 
pójście za Jezusem, ta droga otwarcia się zupełnie na Jego łaskę 
doprowadziła ją do świętości. Święty Michał, który czuwa nad 
nami, który ma nas umacniać i prowadzić, jest tym gwarantem, 
że jeśli zaufamy Bogu, to zwyciężymy. dlatego prosimy Cię, świę-
ty Michale Archaniele i prosimy Ciebie, święta Mario Magdale-
no, dzisiaj w sposób szczególny: -Wspomagajcie nasze rodziny! 
Może szczególnie te, które przeżywają jakiś kryzys, jakieś burze 
i przeciwności... Do Ciebie wołamy, święty Michale Archaniele: 
-Wstaw się u Boga za nami!
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- Prośmy bogatego w miłosier-
dzie Boga, abyśmy wpatrzeni w 
Niego, budowali Kościół, który trwa 
w nauce apostołów o Chrystusie 
– Zbawicielu świata, jest wspólnotą 
miłości i żyje Eucharystią. - mówił 
arcybiskup Marek Jędraszewski 
podczas Mszy św. z okazji 25-lecia 
Domu Pomocy Społecznej Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej  w Za-
torze.

Metropolitę przywitali pod-
opieczni Ośrodka, życząc arcybi-
skupowi wielu łask Bożych i sił, 
potrzebnych w pełnieniu pasterskiej 
posługi.

W homilii, arcybiskup zazna-
czył, że Ośrodek Caritas w Zatorze 

25-lecie DPS
ABP JĘDRASZEWSKI: INSPIRUJMY SIĘ 

PRAWDĄ O BOGU, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ
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obejmuje trzy wielkie dzieła: Dom Pomocy Społecznej, Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy im. Bł. Hanny Chrzanowskiej i Stację 
Opieki Caritas. Przypomniał historię placówki i postać kardyna-
ła Franciszka Macharskiego, który wyraził zgodę, aby ówczesny 
proboszcz w Zatorze ks. Czesław Puto przekazał na rzecz Caritas 
były folwark kościelny wraz z przylegającą do niego nierucho-
mością. W 1991 roku, w placówce miały miejsce rekolekcje dla 
niepełnosprawnych, a w 1993 roku kard. Macharski poświęcił 
nowy budynek przeznaczony na działalność Domu Pomocy 
Społecznej.

Metropolita zacytował fragment encykliki Benedykta XVI 
„Deus caritas est”, w której papież na początku przywołuje słowa 
św. Augustyna: „Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę”. Arcybi-
skup podkreślił, że miłość bliźniego jest powinnością i powoła-
niem człowieka.

– Jeśli mamy się spełniać, to osiągniemy to tylko przez mi-
łość. Jest ona wyrażona w najważniejszych przykazaniach, jakie 
nam zostawił Pan Jezus – w miłości Boga i bliźniego. Boży lud, 
powołany mocą zbawczej męki Jezusa Chrystusa, żyjący i wsłu-
chujący się w Jego słowa (…) był w sposób istotny zaangażowany 
w miłość zwróconą do drugiego człowieka, w caritas.

Zauważył, że od samego początku ta miłość przyjmowała 
kształt strukturalny, czego wyrazem było ustanowienie diako-
nów, którzy zajmowali się posługą najuboższym.

– Działalność Kościoła, która trwa już dwa tysiące lat, nazna-
czona była rysem dobroczynności. Nie można kochać Boga, nie 
służąc biednym i potrzebującym. Dobroczynna działalność Ko-
ścioła znalazła swoje urzeczywistnienie, w czasach, kiedy Kościół 
był doświadczany.

Kościół od zawsze był gotowy służyć dobrocią, miłością i 
gościnnością. Wraz z rodzącym się na polskich ziemiach chrze-
ścijaństwem, pojawiły się również liczne dzieła miłosierdzia i po-
staci świętych, których wiara wyrażała się w tym, że wielokrotnie 
oddawali swój majątek, służąc innym. Arcybiskup zauważył, że 
po II wojnie światowej, władze komunistyczne zabroniły działać 
wielu instytucjom dobroczynnym, w tym także dziełu „Caritas”, 
które w pełni odrodziło się dopiero po 1989 roku

– Z Kościołem często się walczy, ale mimo tych trudnych 
chwil, zasadniczo nie spotykamy ataków na Caritas Kościoła 
katolickiego, bo wszyscy doświadczają tego, jak przez tę dzia-
łalność, Kościół szybko i bezpośrednio trafi a do tych, którzy tej 
pomocy najbardziej potrzebują.

Metropolita podkreślił, że współcześnie zmieniają się kształty 
ludzkiej biedy, do której trzeba docierać otwartym sercem i ja-
snym umysłem, inspirując się prawdą o Bogu, który jest miłością. 
Dodał, że tylko Bóg jest fundamentem bezinteresownej miłości.

Na zakończenie, zwrócił uwagę, że Ośrodek Caritas w Zato-
rze stawia przede wszystkim na relacje międzyosobowe i na trwa-
nie w Chrystusie. Początkiem wszelkiego działania powinna być 
wdzięczność i świadomość, że każdy chrześcijanin jest bogaty 
Bożym słowem, które uzdalnia do prawdziwego świadectwa.

– Chrześcijanin nie żyje tylko chwilą bieżącą, ale ma na 
uwadze fakt, że jest ona wpisana w całą chrześcijańską drogę, 
zmierzającą do zbawienia.

Przed błogosławieństwem, głos zabrał dyrektor Ośrodka 
– ks. Krzysztof Wieczorek, dziękując arcybiskupowi za wsparcie 
i modlitwę, a także zaznaczając, że placówka istnieje dzięki Bożej 
Opatrzności.
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Poniżej druga część kazania dożynkowego, odnoszą-
ca się bardziej do spotkania integracyjnego osób nie-
pełnosprawnych. Podkreśla ona dzieło konwentu do-
tyczące nie tylko gospodarstwa, ale przede wszystkim 
opieki i troski o chorych, warsztatów terapeutycznych, 
domowej atmosfery. Jest też wzmianka o projekcie fil-
mowym upamiętniającym dzieło Mikołaja Zebrzydow-
skiego, z okazji 400 – lecia jego śmierci. 

Bracia i siostry, ta straszna ślepota człowieka i to ukierunko-
wanie go tylko na zysk, sprawia, że zaczynamy truć swoją ziemię, 
zaczynamy niszczyć Amazonię, zaczynamy niszczyć las, nie re-
spektując tej ogromnej tajemnicy, którą dźwiga w sobie ziemia. 
Dlatego na roli i w lesie potrzeba teraz szczególnie mądrości - tej 
mądrości, o którą modli się św. Paweł, tego głębokiego zrozumie-
nia tajemnicy ziemi. 

......      
Potrzeba ogarniania harmonii tej ziemi - po to, żeby jej nie 

zniszczyć, ale by ją zachować jako całość dla nas wszystkich, by 
nie zatruć siebie samych... Ale ta mądrość i to duchowe, głębokie 
widzenie potrzebne jest nie tylko na roli, nie tylko w lesie, nie 
tylko po to, aby wydawać wspaniałe plony, ale potrzebne jest 
również w naszych domach. 

Dzieło Konwentu Dzieło Konwentu 
Zebrzydowice to jest miejsce, które łączy w sposób przedziw-

ny w Konwencie gospodarstwo i rolę z opieką nad człowiekiem 
chorym, człowiekiem niepełnosprawnym. Jest dom i jest warsz-
tat. Właśnie w tym domu i warsztacie potrzeba tego głębokiego 
objęcia tajemnicy życia, tego duchowego zrozumienia, harmonii 
człowieka po to, aby zrozumieć sens tych naszych domów i tych 
naszych warsztatów.

W tym roku postanowiliśmy, przygotowując się do jubileuszu 
400-lecia śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego coś zrobić, ażeby 
upamiętnić go. I w naszym stowarzyszeniu, w Konwencie, przy-
szło nam na myśl, by zrobić coś żywego, co by dokumentowało, 
że to dzieło Mikołaja Zebrzydowskiego w 400 lat po jego śmierci 
wciąż żyje. I to przedziwna sprawa... Szpital dla rannych żołnie-
rzy, który on założył 400 lat temu, wciąż funkcjonuje... Postano-
wiliśmy udokumentować to codzienne życie naszego szpitala, na-
szego domu, w jaki sposób ono się odbywa po tych 400 latach...

Stworzyliśmy w tym celu odpowiedni projekt i weszliśmy z 
kamerami, by nakręcić fi lm pt. „Po drugiej stronie rzeki”. Jak 
wiecie, znajdujemy się po stronie „proboszczowej”, a po drugiej 
stronie naszego Cedronu jest strona „przeorowa”. Nawiązując do 
tego podziału, nazwaliśmy ten fi lm „Po drugiej stronie rzeki”. 
Kiedy wchodziła kamery, Iza, dziennikarka, była pytana przez 
kolegów dziennikarzy, jak ona to uciągnie ten materiał, ten 

temat przez całe pół godziny... 
Dla wielu współczesnych ludzi 
tajemnica tych naszych domów, 
warsztatów wydaje się czymś 
nudnym, czymś nieinteresują-
cym. 

Podczas kręcenia fi lmu ka-
merzysta chciał między innymi 
zarejestrować życie nocne, to 
jak mieszkańcy kładą się do snu. 
Czekaliśmy w tym celu na roz-
poczęcie nocnej zmiany o godz. 
22.00. To bardzo trudna zmiana 
polegająca na czuwaniu, na na-
słuchiwaniu. Czekaliśmy wtedy 
na panią Wiesię, by nagrać z 
nią wywiad... Usiedliśmy na 
chwilkę przed Domem Pomocy 
Społecznej i patrząc na kontury 
mającego ponad 500 lat dworu, 
siedziby rodu Zebrzydowskich, 
obserwowaliśmy będące w tle 
gwiazdy, a tuż obok czekały 2 
panie na swoją zmianę... (...) 
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PRZY STOLE NA PLEBANII
Po co góry przenosić?

Taka atmosfera sprzyjała różnym rozmowom, także takim na 
tematy fi lozofi czne. Gdy w końcu położyłem się spać, usłyszałem 
tę ciszę, która zalega w tym domu i jest dla niego bardzo charak-
terystyczna. Ta cisza snu... 

Mogę powiedzieć, że to wszystko było bliskie pewnemu du-
chowemu zrozumieniu, oświeceniu - pewnemu zrozumieniu głę-
bi tego miejsca. Bracia i siostry, ta głębia w tej codziennej pracy, 
w mieszkaniu na co dzień w tym domu, w udziale w warsztacie, w 
codziennej terapii jest koniecznie nam potrzebna. Jest potrzebna 
do tego, aby nie zagubił się nam gdzieś cel tego wszystkiego, co 
robimy i abyśmy nie stracili radości.

Święty Paweł dzisiaj w Liście do Kolosan życzy im w ten spo-
sób: -„Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszel-
kiej cierpliwości i stałości”. Tak. Musimy przyznać, iż zarówno 

na roli, jak i w naszych domach i warsztatach potrzebujemy tego 
ciągłego umocnienia nas we wszelkiej cierpliwości i stałości. To, 
co jest dla nas konieczne na co dzień, to przede wszystkim wielka 
cierpliwość - i w pracy na roli, i w domach, i w warsztatach. I ta 
rutyna - poczucie stałości podejmowanych obowiązków. Nawet 
pewność zmian pór roku jest konieczna, by wchodzić w tajemni-
cę tych miejsc... 

Na koniec tej dzisiejszej Eucharystii chcemy podziękować 
Bogu. Podziękować właśnie za tę tajemnicę roli. Za tajemnicę 
lasu. I za tajemnicę naszych domów i ośrodków. Św. Paweł uczy 
nas: -„Z radością dziękujcie Ojcu , który was uzdolnił do uczest-
nictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod 
władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego 
Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów...”.       

Pani gospodyni -  W dzisiejszej niedzielnej Ewangelii (6 IX) 
Pan Jezus odpowiadając Apostołom na prośbę, żeby przymnożył 
im wiary powiedział, że gdyby mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 
to by mogli góry przenosić. Ale  jaki byłby sens takich cudów, ile 
by przy tym wydarzyło się nieszczęść przypadkowych śmierci i 
różnych zniszczeń ?

Ks. wikariusz – Pani Mario, znowu pani coś wymyśliła, ale 
niech się pani nie martwi, bo jeszcze nikt nie przeniósł żadnej 
góry, chociaż nie wiadomo czy się to kiedyś nie stanie. Tu Pan 
Jezus raczej chciał uzmysłowić Apostołom istotę znaków Bożej 
mocy, które nazywamy cudami. Przytoczył  Pan porównanie o 
słudze i gospodarzu, można to różnie komentować. Ja tu widzę 
taki sens, że wiara choćby taka maleńka jak ziarnko gorczycy 
znaczy, że ten wierzący już nie jest sługą, ale przyjacielem. Są za-
pisane w Ewangelii słowa Jezusa wypowiedziane do Apostołów;  
że już ich nie nazywa sługami, ale przyjaciółmi, bo oznajmił im 
wszystko co usłyszał od Ojca. Zatem Apostołowie otrzymali to o 
co prosili i Pan przymnożył im wiary, ale tę moc wiary, wykorzy-
stali na innym polu działania, przenosząc góry niewiary.

Ks. proboszcz – Ja może tutaj uzupełnię wypowiedź ks. wi-
karego, że nikt jeszcze gór nie przenosił,  bo skąd my wiemy, z 
jakiej przyczyny są trzęsienia ziemi i różne kataklizmy. Przecież 
prorok Eliasz za panowania króla Achaba, na polecenie Boga 
„zamknął” na 3 lata niebo i nie padał przez ten czas deszcz  w 
Izraelu, jako kara za grzechy ludu. Natomiast co do przyszłości 
to rysuje się trudny scenariusz dla naszej ziemi. Pogoda jest 
coraz bardziej katastrofi czna, jakby Opatrzność Boża zostawiła 
współczesnemu światu ze względu na wysoki poziom techniki i 
nauki więcej inicjatywy. Jakby Bóg powiedział macie więcej moż-
liwości, pozwoliłem wam odkryć wiele naturalnych „mocy”, więc 
„czyńcie sobie ziemię poddaną”  Wiele może człowiek dokonać, 
według danych mu zdolności i nawet po ziemsku góry przenosić, 
ale zamiast wojen i konfl iktów, musi być zgoda i współpraca.

Ks. emeryt – Zgadzam się z tym co powiedział  ks. proboszcz, 
o zadaniach przyszłych pokoleń na ziemi. Chciałbym tu dodać, że 
można sobie wyobrazić taką sytuację, w przyszłości,  że Opatrz-
ność dla ratowania ludzkości, która będzie dysponować coraz 
potężniejszymi środkami niszczenia, bronią masowej zagłady, da 
nam ziemianom trudne zadania. Te zadania zmuszą ziemian, aby 

zamiast wojen, jednoczyli się w obronie zbuntowanej planety, bo 
mogą się „góry przenosić. Taką zresztą sytuację w jakimś sensie 
przedstawia Apokalipsa św. Jana Apostoła. Zatem współczesne 
czasy, jak żadne dotąd, wymagają życia w wierze i sprawiedliwo-
ści, wymagają szczególnie od chrześcijan, godnego świadectwa 
wiary, która nie musi gór przenosić, ale jest zdolna do tego, aby 
być sługą, jak Chrystus stał się Sługą dla zbawienia człowieka. 

Ks. dziekan – Ja bym tu chciał zwrócić uwagę na nasze życie z 
wiary, bo na to w tej Ewangelii zwrócił uwagę Pan Jezus, mówiąc 
: „Gdybyście mieli wiarę jako ziarno gorczycy”  

Znaczy to, że to od nas zależy napełnianie się wiarą, najpierw 
w sensie otwierania się na Ducha Świętego, dalej na dziękczynnym 
usposobieniu za otrzymaną łaskę wiary, którą trzeba nieustannie 
strzec i pomnażać. Oczywiście wiemy jak mamy strzec wiary, ze 
znanego cytatu z Pisma Świętego, że „wiara bez uczynków jest 
martwa”. Natomiast pomnażanie wiary może mieć różne sposo-
by, a między innymi według nauki św. Pawła następujący: „czy 
jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, na chwałę Bożą 
to czyńcie”. W ten sposób jak słusznie zauważył ks. wikariusz, ze 
sług stajemy się przyjaciółmi Chrystusa, jeżeli przyjmujemy to 
wszystko co On nam przekazał jako naukę Ojca Niebieskiego.

Ks. infułat -  Ja bym tu wrócił do pierwszej myśli, czyli do 
tego przenoszenia wiarą gór. Popatrzmy na historię Izraela, a 
konkretnie na ucieczkę z Egiptu i przejście przez Morze Czer-
wone. Widzimy tu Mojżesza, który z polecenia Bożego staje nad 
morzem uderza laską w morskie wody i one się rozstępują. Tak 
więc ta moc wiary nie zaczyna się od Chrystusa, ale jest od po-
czątku. Zresztą cała 40 letnia pielgrzymka Żydów przez pustynię, 
do Ziemi Obiecanej była ciągiem nieustannych cudów (w rodzaju 
przenoszenia gór). Sama manna, która cudownie pojawiała się 
przez cały czas na pustyni i była podstawowym pożywieniem 
Izraelitów jest cudem, który podtrzymywał nie tylko życie, ale 
i wiarę ludu. Natomiast Kościół jest areną nieustannych cudów 
z których najważniejszymi jest Eucharystia i inne sakramenty. 
Natomiast cudowne znaki pokazujące władzę Bożą nad życiem 
ludzkim i nad przyrodą, są pewnym uzupełnienia, dla podniesie-
nia poziomu wiary i tu wszystko jest możliwe, bo u Boga nie ma 
nic niemożliwego.

Ks. H. Młynarczyk     


