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32. i 33. Niedziela Zwykła

1. czytanie (2 Mch 7, 1-2. 9-14)
Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie
Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich bi-
czami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali 
wieprzowiny zakazanej przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: 
«O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? 
Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczy-
ste prawa».
Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powie-
dział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świa-
ta jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi 
do życia wiecznego».
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął 
język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z Nieba 
je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, 
że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego 
otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał 
cierpienia.
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano 
czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest tym, którzy giną 
z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez 
Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmar-
twychwstania do życia».

2. czytanie (2 Tes 2, 16 – 3, 5)
Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię
niczan
Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umi-
łował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej 
nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym 
działaniu i dobrej mowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się 
i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wyba-
wieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają 
wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co 
do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie 
czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cier-
pliwości Chrystusowej.

Ewangelia (Łk 20, 27. 34-38)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wycho-
dzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie 
przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani 
za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwych-
wstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie 
jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bo-
giem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz 
żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».
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Z życia archidiecezji

- BP JAN SZKODOŃ: MODLITWA ZA ZMARŁYCH 
UMACNIA WIARĘ W WIECZNOŚĆ

- Dziś przyjmujemy na nowo krzyż i zmartwychwstanie 
Chrystusa. Jednocześnie, jako dar, przyjmujemy świętych i 
błogosławionych. Są oni naszymi orędownikami i przykładem 
- mówił bp Jan Szkodoń w uroczystość Wszystkich Świętych 
podczas Mszy św. w Kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Po Eucharystii odbyła 
się procesja żałobna wokół kaplicy.

W homilii bp Szkodoń przypomniał, że modlitwa za zmar-
łych jest wyrazem wiary w wieczność i dowodem miłości wzglę-
dem bliźnich. – Naszą myśl kierujemy ku wieczności. Modlimy 
się za zmarłych, za tych, których kochaliśmy. (…) Jest to owoc 
wiary w świętych obcowanie – duchową łączność między Kościo-
łem zbawionym, Kościołem cierpiącym w czyśćcu i Kościołem 
pielgrzymującym – mówił.

Zaduma i refleksja nad grobami najbliższych skłania czło-
wieka do myślenia o swojej własnej śmierci i życiu wiecznym. 
Krakowski biskup pomocniczy zwrócił uwagę, że Apokalipsa 
przedstawia wieczność za pomocą trzech symboli: białej szaty, 
palmowych gałęzi i pieczęci. Podkreślił, że usłyszany podczas 
dzisiejszej Liturgii tekst ośmiu błogosławieństw zawiera istotę 
ewangelicznego przesłania Chrystusa. – Kiedy rozmawiamy o 
wieczności, zazwyczaj padają takie określenia, że bycie świętym 
to przestrzeganie Bożych przykazań. Tak, to prawda, ale Pan Je-
zus w Kazaniu na Górze powiedział, żeby na całe objawienie spoj-
rzeć przez pryzmat ośmiu błogosławieństw – zaznaczył biskup 
i dodał, że Chrystusowe błogosławieństwa kończą się obietnicą 
jedności z Bogiem.

Na zakończenie, hierarcha wzywał do modlitwy w inten-
cji zmarłych i do nieustannego trwania w postawie czuwania. 
– Przyjmujemy na nowo krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. 
Jednocześnie, jako dar, przyjmujemy świętych i błogosławionych. 
Są oni naszymi orędownikami i przykładem. (…) Papież Franci-
szek w dokumencie o rodzinie napisał, że modląc się za zmarłych, 
otrzymujemy od nich pomoc. Starajmy się w swoich środowi-
skach, szczególnie wobec młodego pokolenia, dawać świadectwo 
wiary i miłości wobec tych, którzy odeszli – mówił.

Uroczystość Wszystkich Świętych ma swoje korzenie w kulcie 
męczenników. W rocznicę ich śmierci, którą chrześcijanie trak-
tują jako narodziny dla nieba, odprawiano na ich grobach Mszę 
świętą i czytano opisy ich męczeństwa.

- PRZEWODNICZĄCY EPISKOPATU POPROSIŁ PAPIE-
ŻA FRANCISZKA O OGŁOSZENIE ŚW. JANA PAWŁA II 
DOKTOREM KOŚCIOŁA I PATRONEM EUROPY

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, w 
imieniu Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do Ojca 
Świętego Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II 
doktorem Kościoła i patronem Europy. Prośbę tę 22 paździer-
nika 2019 r., podczas kongresu „Europa Christi”, wsparł kard. 
Stanisław Dziwisz.

W 2020 roku mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II i 15. 
rocznica Jego odejścia do Domu Ojca. W związku z tymi ważny-

mi dla Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego rocznicami, 
abp Stanisław Gądecki podkreślił: „Pontyfikat papieża z Polski 
wypełniony był przełomowymi decyzjami i doniosłymi wyda-
rzeniami, które zmieniły oblicze papiestwa i wpłynęły na bieg 
historii Europy i świata”. Przewodniczący Episkopatu skierował 
prośbę do Ojca Świętego Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła 
II doktorem Kościoła i patronem Europy.

„Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II – przez licznych 
historyków i teologów określanym Janem Pawłem II Wielkim 
– wypływało z bogactwa jego osobowości – poety, filozofa, teo-
loga i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpaster-
stwa i nauczania, poprzez kierowanie Kościołem powszechnym, 
aż po osobiste świadectwo świętości życia” – napisał w liście do 
Ojca Świętego Franciszka abp Gądecki. Zwrócił też uwagę na to, 
że wielkim osiągnięciem pontyfikatu św. Jana Pawła II był Jego 
udział w przywróceniu Europie jedności, po ponad pięćdzie-
sięcioletnim podziale, którego symbolem była żelazna kurtyna. 
Przewodniczący Episkopatu zaznaczył: „Po jednoczącym i kul-
turotwórczym przepowiadaniu Ewangelii przez świętych Cyryla 
i Metodego oraz świętego Wojciecha, ponad tysiąc lat później, 
owoce ich działalności – nie tylko w wymiarze społecznym, ale 
i religijnym – znalazły swego obrońcę i kontynuatora w osobie 
papieża Polaka”.

Kard. Stanisław Dziwisz w czasie wystąpienia na kongresie 
„Europa Christi” wsparł prośbę abp Stanisława Gądeckiego skie-
rowaną do Ojca Świętego Franciszka. Podkreślił, że papież Polak 
powinien zostać uznany za doktora Kościoła i współpatrona 
naszego europejskiego domu. Powiedział: „Trzeba stwierdzić, iż 
papież Wojtyła to nie tylko wielki współczesny doktor Kościoła, 
ale i wybitny patron dla Europy, który ma ogromnie wiele do po-
wiedzenia wszystkim, zarówno wierzącym, jak i niewierzącym”.

-
 ABP MAREK JĘDRASZEWSKI O MISJACH: ROZPO-

ZNAWAĆ ZNAKI CZASU I GŁOSIĆ ŚWIATU DOBRĄ NO-
WINĘ 

– Rozpoznać znaki czasu. Rozpoznać to, co Pan Bóg mówi 
do nas dzisiaj. Rozpoznać je w świetle Ewangelii i nauczania 
Kościoła – oto ciągle aktualne i ważne wezwanie – mówił abp 
Marek Jędraszewski podczas Mszy św. dla kleryków krakow-
skich seminariów z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjne-
go w Kościele Powszechnym.

Metropolita krakowski skierował do wiernych zebranych w 
Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła swoje słowo, w któ-
rym stwierdził, że Chrystus obnaża ludzką niekonsekwencję du-
chową. Człowiek potrafi bezbłędnie odczytywać i interpretować 
zjawiska meteorologiczne, pozostając na zmysłowym postrzega-
niu świata. Prorocy zapowiedzieli jakie znaki pojawią się wraz z 
przybyciem Mesjasza, jednak ludzie nie rozpoznali w Chrystusie 
Syna Boga. – Rozpoznać znaki czasu. Rozpoznać to, co Pan Bóg 
mówi do nas dzisiaj. Rozpoznać je w świetle Ewangelii i naucza-
nia Kościoła – oto ciągle aktualne i ważne wezwanie, byśmy wciąż 
mieli oczy i widzieli, uszy i słyszeli i aby zrozumiałe dla nas było 
to, czego od nas oczekuje Pan – powiedział metropolita.

Przypomniał, że papież Franciszek 22 października 2017 roku 
w liście do kard. Fernando Filoniego, zaakceptował propozycję 
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Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i ustanowił październik 
2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 22 października 
to ważna data również dlatego, że w tym dniu rozpoczął się pon-
tyfikat Jana Pawła II. W swej homilii inaugurującej papież Polak 
mówił o konieczności modlitwy za misje, by Ewangelia dotarła do 
wszystkich ludzi. Papież prosił wtedy także, by nie bać się i otwo-
rzyć drzwi Chrystusowi. Stwierdził, że wszyscy powinni przyjąć 
Dobrą Nowinę, bo dzięki temu zyskają i zrozumieją sens swego 
istnienia na Ziemi.

Arcybiskup wskazał, że „rozpoznać znaki czasu” oznacza 
także powrócić do okoliczności Nadzwyczajnego Miesiąca Mi-
syjnego, który związany jest z listem apostolskim Benedykta XV 
„Maximum illud”. W 1919 roku zakończyła się I wojna świato-
wa, która została nazwana przez Benedykta XV „bezsensowną 
rzezią”, wyrosłą z imperialnych dążeń. Oznaczała ona koniec 
dotychczasowego świata i podważenie zasad Ewangelii. W liście 
apostolskim „Maximum illud” ówczesny papież wskazywał na 
żywotną siłę Ewangelii, jej czystość i przesłanie zbawcze, wolne 
od polityki. 

Kierując list do kard. Filoniego Ojciec Święty Franciszek 
odczytuje znaki czasu we współczesnym świecie, dlatego nawią-
zuje do słów Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu!”. W świecie podzielonym, pełnym na-
pięć należy głosić Ewangelię pokoju i zbawienia, która jest skiero-
wana do wszystkich narodów. W soborowym dekrecie o misyjnej 
działalności Kościoła Ad gentes, z 7 grudnia 1965 r., znajduje się 
stwierdzenie, że działalność misyjna to obowiązek Kościoła. Tę 
myśl pogłębił św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii 
nuntiandi, stwierdzając że obowiązek ewangelizacji to łaska i 
powołanie Kościoła. Św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris 
missio pisał: „Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościo-
łowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca”, „gdy 
obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja 
Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaan-
gażować wszystkie nasze siły”. Arcybiskup zauważył, że ciągle 
od nowa i w nowych kontekstach do nowych pokoleń, krajów i 
narodów trzeba iść z orędziem Ewangelii. Do słów św. Jana Pawła 
II nawiązał papież Franciszek, który w adhortacji apostolskiej 
Evangelii gaudium pisał, że sprawa misji powinna być na pierw-
szym miejscu i działalność misyjna stanowi paradygmat każdego 
dzieła Kościoła. – We wszystkim tym, co czyni Kościół, musi 

być zapał misyjny i otwarcie się, by głosić światu Dobrą Nowinę 
o zbawieniu, które stało się w Panu naszym, Jezusie Chrystusie 
– powiedział metropolita.

Na zakończenie listu skierowanego do kard. Filoniego papież 
Franciszek wskazuje na bardzo istotne kwestie związane z działal-
nością misyjną Kościoła. Wszystkie wspólnoty powinny podążać 
drogą misyjnego nawrócenia, a wielkie dzieło misyjne powinno 
być rozszerzane. Franciszek mówił, że Kościół nie może poprze-
stać na administrowaniu, ale powinien być w „stanie misji” i mieć 
w sobie misyjnego ducha. Wskazywał, że nie można obawiać się 
misji, które mogą zmienić zastany stan rzeczy. Poprzez reformę 
należy sprawić, że duszpasterstwo i ludzie z nim związani będą 
otwarci i przyjmą „postawę wyjścia”. – Chrystus ofiarowuje ko-
muś swoją przyjaźń nie po to, by trwał w samozadowoleniu. Być 
przyjacielem Jezusa znaczy iść za nim, bo On jest Prawdą. Iść jego 
drogą, ponieważ On jest Drogą i w ten sposób dążyć do pełni ży-
cia – powiedział arcybiskup i zauważył, że konieczna jest odwaga, 
by wychodzić ze zmurszałych struktur, otwierać się i żyć radością 
głoszenia Ewangelii. Nawiązał do listu Ojca Świętego Franciszka, 
który mówił że podobnie jak w czasach papieża Benedykta XV 
wzniecane są kolejne konflikty i podkreślane różnice. Dlatego po-
jawia się konieczność niesienia Dobrej Nowiny, że w Jezusie jest 
przebaczenie i poczucie bezpieczeństwa. Na zakończenie swego 
słowa skierowanego do kard. Filoniego papież Franciszek pisze: 
„Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i 
owocnym czasem łaski (…) aby obudził się entuzjazm misyjny 
i aby nigdy nas z niego nie okradziono”. – Trzeba dopowiedzieć: 
abyśmy my nie pozwolili na to, aby ktoś nas z tego „misyjnego 
zapału” okradł – zakończył arcybiskup. 

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczaj-
nym Miesiącem Misyjnym, pod hasłem „Ochrzczeni i posłani: 
Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Jego celem jest rozbudzenie 
świadomości misji oraz podjęcie misyjnej przemiany życia i dusz-
pasterstwa. W tym czasie wierni otaczają szczególną modlitwą 
i wsparciem misjonarzy, posługujących w różnych zakątkach 
świata. Klerycy zebrani w Kościele Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Krakowie modlili się o to, by nigdy nie zabrakło duszpa-
sterzy powołanych do głoszenia Dobrej Nowiny w krajach, gdzie 
brakuje kapłanów.

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

1. Ilu ludzi przyszło do świątyni? 

2. Za co faryzeusz dziękował Bogu? 

3. Kto został usprawiedliwiony i dlaczego?    

ŚWIĘTA CECYLIA
22 listopada

Święta ta pochodziła z rodu rzymskiego Cecyliuszów i stąd jej 
imię. Dokładnej daty jej urodzin i męczeństwa nie znamy. Przyj-
muje się, że żyła w II lub III wieku.

Była to dziewczyna szlachetna i niezwykłej urody. Pragnęła 
żyć w czystości ofiarowując siebie i całe swe życie Jezusowi. Ro-
dzice zmusili ją do małżeństwa z poganinem Walerianem. Mąż 
okazał się wrażliwym i kochającym ją człowiekiem. Opowiada-
nie ojej życiu mówi, iż wyznała mężowi swojąwnększą miłość do 
Chrystusa zapewniając, że jeśli on się ochrzci, to zobaczy Anioła, 
który ją strzeże. Walerian uszanował wolę żony i żyli jak brat ze 
siostrą. On też przyjął chrzest, a wróciwszy do domu, zobaczył 
przy Cecylii Anioła z wieńcami róż i lilii, które włożył na głowy7 
małżonków mówiąc, że są przy niesione od Boga. Walerian opo-
wiedział to wszystko swojemu bratu Tyburcjuszowi, a gdy ten się 
ochrzcił, także ujrzał Anioła Cecylii Sędzia, namiestnik Alma-
chiusz, kazał ściąć braci, a Cecylię u wię« ził. Żołnierze, którzy 
mieli ją aresztów7 ać, byli zauroczeni jej piękno* ścią i wprost 
błagali, by ratowała swoje życie wypierając się wiary Cecylia była 
jednak nieugięta. Rozgniewany oporem sędzia kazał ją zawiesić 
w łaźni nad ogniem. Kiedy po trzech dniach otworzono łaź* nię, 
Cecylia nadal żyła. Mówiła, że zamiast duszącego dymu i pary 
czuła świeży powiew wiatru. Nawet miecz kata nie mógł uczynić 
śmiertelnych ran.

Grób Cecylii znaleziono w katakumbach świętego Kaliksta. 
Obecnie urna z jej prochami jest w jednej z najpiękniejszych ba-
zylik - rzymskiej bazylice świętej Cecylii na Zatybrzu.

Świętej Cecylii przypisuje się umiejętność pięknej gry i śpie-
wu, i dlatego jest ona patronką muzyków, organistów i chórów.

Warto wielbić Boga śpiewem, bo kto śpiewa, dwa razy się
Modlitwa: Panie, wysłuchaj naszych próśb i za wstawiennic-

twem świętej Cecylii daj nam to, o co prosimy. Amen.

O, Cecylio, Męczennico 
/ pieśń ku czci św. Cecylii /

Wdzięczne dziś nucimy pienia, o Cecylio na Twą cześć, 
Wszak to naszych serc pragnienia pod twym znakiem życie 
wieść, 
W ślady twoje pójdziem śmiało niecąc w sercach pieśni żar, 
Bowiem pieśń jest naszą chwałą, pieśń to nieba wielki dar.

O, Cecylio, Męczennico, Ty nas strzeż opieką swą,
Niech na cześć twą, cna Dziewico, czystą pieśnią serca brzmią.

Ucz w każdej życia chwili czynić to, co każe Bóg,
Byśmy prawem Jego żyli, aż znajdziemy nieba próg. 
O Dziewico ukochana, broń czystości naszych dusz, 
Wskazuj Krzyż Chrystusa Pana i podszpty złego głusz.

O Cecylio, Męczennico, Ty nas strzeż opieką swą, 
Niech na cześć twą, cna Dziewico, czystą pieśnią serca brzmią.
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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 W duszpasterstwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan 
Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Roków (301), Wadowice – część (9566) * 
ODPUST: I - Ofi arowania NMP, niedziela najbliższa 21 listopada, II - MB Nieustającej Pomocy 27 czerwca

Wadowice, Parafi a Świętego Piotra
ADRES : al. MB Fa� mskiej 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 28 88, tel./fax +48 33 873 12 00, www.swpiotr.wadowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–sob. 8 
– 9, pon., śr. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 18; Niedziele i święta, 6:45, 8 (kaplica Zawadka), 8:30, 9:30 (kaplica Zawadka), 10, 11:30, 13, 16 (IX-VI), 18 Proboszcz: ks. 
Tadeusz Kasperek, dziekan dekanatu Wadowice Południe, kapelan Ojca Świętego * Wikariusze: 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

Obchodzono bardzo uroczyście w jego rodzinnej 
parafi i ONMP w Wadowicach w dniu 22 X. Uroczystej 
Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił 
ks. bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko 
– żywieckiej i tutejszy rodak. Przybyło na tę uroczy-
stość wielu kapłanów, wiele sióstr zakonnych, władze 
miasta z p. burmistrzem Bartoszem Kalińskim. Świą-
tynię wypełnili liczni wierni, pragnący uczcić Wiel-
kiego Papieża i podziękować Bogu za dar jego życia. 
Wszystkich obecnych przywitał ks. prałat Stanisław 
Jaśkowiec, proboszcz parafi i. Jego słowa zamieszczamy 
poniżej wraz z fragmentem kazania ks. bpa Romana. 

Powitanie
Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie Romanie,
Czcigodni Księża, szanowni Państwo, 
Drodzy nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci,
Droga Młodzieży

W tym uroczystym dla Wadowic dniu kolejny raz stajemy 
u źródeł życia wielkiego Papieża, Polaka i Wadowiczanina - św. 
Jana Pawła II. Przyprowadziła nas do tej świątyni wiara i przy-
prowadziła nas do tej świątyni miłość do Boga, który posyła na 
świat ludzi wyjątkowych, ludzi niezwykłych, gigantów modlitwy 
i dobra, świętych i błogosławionych. Takim człowiekiem jest 

Odpust ku czci św. Jana Pawła II 
wyniesiony na ołtarze w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Ojciec 
święty Jan Paweł II. Jest on wzorem ideału człowieka, który ze 
swego życia uczynił dar dla Boga i ludzi.

Witam gorąco i serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiej-
szą uroczystość. Cieszymy się z obecności Księdza Biskupa, prof. 
Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, nasze-
go rodaka, który przewodniczy uroczystej Eucharystii i wygłosi 
do nas słowo pasterskie. Z radością pragnę powitać czcigodnych 
Księży, z Księdzem Dziekanem naszego dekanatu, Zbigniewem 
Bizoniem. Witam Księży przybyłych spoza naszych wadowickich 
dekanatów. Są nimi Ks. Kanonik Jan Figura, proboszcz parafi i 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie, Ks. Kan. 
Wiesław Cygan, proboszcz parafi i św. Józefa w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Ks. Prałat Stefan Misiniec, były proboszcz parafi i w 
Kalwarii, Ks. Kan. Zdzisław Stwora, mój rocznikowy kolega, 
pracujący w parafi i Kronberg w Austrii, Ks. Prałat Stanisław 
Mika, nasz rodak, pracujący w Niepołomicach i Ks. Kan. Jan 
Piwowarczyk z parafi i Regulice. Jest również wśród nas Ks. Józef, 
pracujący w Stanach Zjednoczonych. 

Witam bardzo serdecznie Siostry Zakonne, Władze naszego 
papieskiego miasta z Panem Burmistrzem Bartoszem Kaliń-
skim. 

Oto jest dzień, który dał nam Pan!
Radujmy się nim i weselmy!
Słowa te mają dzisiaj szczególny charakter i bardzo wymow-
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ne znaczenie. Oto jest dzień 
wielkiej naszej wdzięczności 
Panu Bogu i Matce Najświęt-
szej za wydarzenia, które 
złotymi zgłoskami wpisały 
się w historię Kościoła, Oj-
czyzny i naszego papieskiego 
miasta.    

Kazanie
Moi drodzy, w kolekcie 

- czyli w takiej modlitwie, 
którą wypowiada kapłan na 
początku Mszy świętej i w 
której chcemy zebrać nasze 
prośby i wypowiedzieć je 
- znajdziemy dwa wyraziste 
akcenty, charakterystyczne 
dla Papieża Jana Pawła II. 
Ta modlitwa zaczyna się od 
wezwania Boga bogatego w 
miłosierdzie. Jeszcze będąc 
bardzo młodym księdzem, 
usłyszałem z ust amery-
kańskiego wykładowcy, że 
ten pontyfikat - wtedy to 
były pierwsze lata pontyfi-
katu Jana Pawła II - będzie 
prowadził do tego, że przejdzie on do historii jako „papież mi-
łosierdzia”. W tej kolekcie także jest odwołanie się do pierwszej 

encykliki, którą zawiózł ze sobą kardynał Wojtyła do Rzymu i 
ogłosił bardzo szybko, bo na początku pontyfikatu. Encyklika 
ta nosi tytuł „Redemptor hominis”. Właśnie Zbawiciel człowie-
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ka, Odkupiciel człowieka jest takim 
drugim akcentem całego nauczania 
Papieża, który zmierzał do tego, aby 
odnowić wiarę w Tego, który jest jedy-
nym Zbawicielem. 

Przeżywamy dziś rocznicę wyboru 
Jana Pawła II. Ta rocznica, przypada-
jąca 22 października, przenosi nas do 
początku jego pontyfikatu. Uświada-
miamy sobie, że zwyczajnie to data 
śmierci kogoś, zwłaszcza męczennika 
jest co roku obchodzona dla upa-
miętnienia, dla wzywania świętego. 
Pierwsze małżeństwo, które zostało 
wyniesione na ołtarze za Jana Pawła 
II, razem, łącznie - jako małżeństwo 
- jako datę wspomnienia ma dzień 
ślubu. W przypadku naszego Papie-
ża właśnie ten początek pontyfikatu 
został ustanowiony jako dzień wspo-
mnienia. To jest dziś 22 październi-
ka... 

Jesteśmy w kościele, w którym Jan 
Paweł II został ochrzczony, modlił się, 
był ministrantem, przeżywał swoje 
prymicje kapłańskie i biskupie. Przybył także na początku swego 
pontyfikatu do tego miasta i wygłosił wtedy pierwsze przemó-
wienie. W tym miejscu spróbujmy dziś odczytać trzy słowa, 
znaki i wydarzenia, które są związane z tym miastem, także z tą 
świątynią, abyśmy podążyli za tym, na co te znaki wskazują.

Pierwszy znak to ucałowanie chrzcielnicy. 7. czerwca 1979, 
kiedy Jan Paweł II przybywa do tego miejsca po raz pierwszy jako 

Papież, mówi takie słowa: 
Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez 

środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, pro-
wadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim 
kościele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do 
łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty 
Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już 
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raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia chrztu Polski jako 
ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz dru-
gi, jak przypomniał ksiądz prałat, na 50 rocznicę mojego chrztu, 
jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, 
przybywając z Rzymu jako następca św. Piotra. 

Zachowały się zdjęcia i filmy, które ukazują, jak Jan Paweł II 
przechodzi przez ten kościół, dzisiejszą Bazylikę do chrzcielnicy, 
przyklęka i całuje jej górny brzeg, gdzieś na styku kamiennej czę-
ści i metalowej przykrywy. Stałem wraz z kilkoma klerykami czy 
może kandydatami do seminarium jako kleryk II roku i trzyma-
jąc krzyż procesyjny, zastanawiałem się, dlaczego on to robi. Bo 
przecież można ucałować progi domu, także domu Bożego, bar-
dzo wymowne powinno być ucałowanie ołtarza albo tabernaku-
lum, bo przecież tam jest Pan... Ale dlaczego całowanie chrzciel-
nicy? W jakiś rok później czytałem książkę ważną dla Karola 
Wojtyły „O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny”. To jest jedna z tych książek, które pozwalają zrozumieć 
życie Karola Wojtyły i Jana Pawła II - życie całkowicie oddane 
Maryi, życie świętego. Także do tej książki odwołuje się herb 
biskupi i słowa „Totus Tuus”, które zawsze były wykładane jako 
„Cały Twój, Maryjo”. Jeżeli się czyta tę właśnie książkę, odkrywa 
się, że to nabożeństwo maryjne w istocie rzeczy sprowadza się do 
życia według obietnic chrztu, według łaski chrztu. To właśnie z 
tego powodu, że kiedyś oddał swoje życie, powierzył się Maryi 
poprzez to oddanie w tym doskonałym nabożeństwie, że kiedyś, 

w pewnym momencie zaczął w sposób bardzo świadomy żyć jako 
człowiek, który zdecydował się nie popełnić grzechu, który po-
stanowił robić wszystko, wypełniając tylko i wyłącznie wolę Bożą 
w sposób doskonały, wszystko to prowadzi do zrozumienia, skąd 
u niego ten gest nowatorski, często niezrozumiały - ucałowanie 
chrzcielnicy, w której rozpoczęło się jego życie Boże.

Drugi znak. Ministrant i modlitwa do Ducha Świętego. Już 
drżącą ręką, niewyraźnym charakterem pisma na rok przed 
śmiercią Jan Paweł II zapisał osobistą modlitwę do Ducha Świę-
tego. Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec, kiedy pew-
nego dnia zauważył, że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki 
ministranta. Tak to zdarzenie po latach będzie wspominał: 

W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem. 
Ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Gdy mój ojciec to 
spostrzegł, powiedział pewnego dnia: Nie jesteś dobrym mini-
strantem. Nie modlisz się dość do Ducha Świętego. I pokazał mi 
jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej. Z jakim on przekonaniem 
wówczas do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos...

Właśnie tę modlitwę Jan Paweł II polecał młodzieży na spo-
tkaniu przy Kościele św. Anny w Warszawie podczas pierwszej 
pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Powiedział wtedy: 

-Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój 
ojciec i pozostańcie jej wierni. 

CDN
  

11 listopada wspominamy dzień, w którym po wielu latach 
wytrwałego opierania się zaborcom, społeczność międzynaro-
dowa przyznała nam prawo do własnej państwowości. Po latach 
ucisku i niewoli wreszcie legalnie można było mówić i uczyć po 
polsku, budować własną 
gospodarkę i struktury 
państwowe. Ofiary ty-
sięcy Polaków, którzy 
ginęli podejmując roz-
paczliwe próby walki o 
niepodległość, przynio-
sły owoce. 

Czemu świętujemy? 
Żeby pamiętać! Żeby 
uczcić tych, którzy od-
dali tak wiele, często z 
życiem włącznie. Żeby 
kształtować postawy 
patriotyzmu i gotowości 
do poświęceń w nas i 
przyszłych pokoleniach. 
Ta pamięć kształtuje 
w nas poczucie, że 
przynależymy do jed-
nego narodu, że mamy 

Odpowiedzialność za wspólne 
dobro

wspólną historię i jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. 
Po to wreszcie, żeby przypomnieć sobie czym jest i jak wiele jest 
warta wolność. 

Przed naszym przodkami jesteśmy odpowiedzialni za wol-
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2 listopada zmarł ksiądz dr Jacek Pietruszka, dyrektor Mu-
zeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowi-
cach.

Ks. Jacek Pietruszka ur. 1967 r. w Krakowie. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1991 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego. 
W trakcie pracy w parafii katedralnej na Wawelu w minionych 
latach współpracował m.in. z tamtejszym Muzeum Katedral-
nym i Archiwum Kapituły Metropolitalnej oraz ukończył mię-
dzyuczelniane studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa 
zorganizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz 
Politechnikę Krakowską.

Od października 2013 r. pracował w Muzeum Dom Rodzin-
ny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jako zastępca 
dyrektora ds. organizacyjnych. Od 2015 r. pełnił w nim funkcję 
dyrektora placówki.

Zmarł 2 listopada o godz. 1.51 w wyniku ciężkiej choroby. O 
szczegółach dotyczących pogrzebu poinformujemy w później-
szym terminie.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Zmarł ks. Jacek Pietruszka – 
dyrektor Muzeum Dom Rodzin-
ny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach

ność, którą dla nas wywalczyli, bo wolność nie jest wcale moż-
liwością robienia co się tylko komu podoba. Jest zdaniem i od-
powiedzialnością, są to warunki, w których możemy stawać się 
co raz bardziej ludźmi i uczyć się kochać. Naszym zadaniem jest 
tak rozwijać nasze talenty, by nasza ojczyzna stawała się krajem 
silnie gospodarczo i moralnie. To my wybieramy władzę, to my 
możemy uczciwie pracować przemieniając Polskę, zakładać do-
bre firmy, brać udział w rządzeniu krajem przez wybieranie wła-
ściwych ludzi, a czasami przez to, że sami możemy być wybrani 

do troszczenia się o dobro wspólne. Najgorsze co można zrobić to 
powtarzać, że na nic nie mamy wpływu. Zwracajmy uwagę też na 
to, żeby nie tracić naszej wolności przez grzech i kłamstwo. Czę-
sto jesteśmy oszukiwani. Na każdym kroku czyhają ludzie chętni 
do tego, by pod pozorem ofiarowania nam prawdziwej wolności, 
ukradkiem tę wolność ograniczać. Czuwajmy zatem i bądźmy 
odpowiedzialni za dobro własne i naszego narodu. 

Ks. Stanisław Jaśkowiec 

Nasza długoletnia czytelniczka, czło-
wiek wielkiej dobroci i pobożności 
odeszła do domu Ojca po wieczną 

nagrodę. 
Przez miłosierdzie Boże niech odpo-

czywa w pokoju wiecznym. 
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Zbliża się stulecie od ogłoszenia przez papieża 
Benedykt XV w 1920 roku Matki Bożej Loretańską 
Patronką Lotników. Z tej okazji od 8 grudnia br. do 
10 grudnia roku 2020 będzie trwał Loretański Rok 
Jubileuszowy. Co więcej, z tej samej okazji papież 
Franciszek podjął 31 października br. decyzję, aby 
wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Pan-
ny Loretańskiej pod dniem 10 grudnia było odtąd 
obchodzone w całym Kościele powszechnym, a nie 
tylko w niektórych miejscach, jak to było dotychczas 
(np. w sanktuariach loretańskich, chociażby w na-
szych karmelitańskich Piotrkowicach).

Kult Matki Bożej Loretańskiej jest związany z 
sanktuarium Świętego Domku w Loreto, który we-
dług tradycji jest Domem Świętej Rodziny – świad-
kiem Zwiastowania i Dziecięctwa Pana Jezusa. W 
1294 roku Domek został przeniesiony do Loreto, 
czego według tradycji mieli dokonać aniołowie, 
by uchronić tę pamiątkę Wcielenia przed inwazją 
muzułmanów. Właśnie ze względu na to cudowne 
przeniesienie Matka Boża Loretańska jest patronką 
lotników i Jej statuę można spotkać w kaplicach 
lotniskowych na całym świecie. Wcześniej w wielu 
miejscach całego globu powstały sanktuaria loretań-
skie z domkiem nazaretańskim, m.in. w Piotrkowi-
cach k. Kielc.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku prze-
prowadzono w Nazarecie i w Loreto badania arche-
ologiczne, potwierdzające autentyczność Świętego 
Domku (materiał budulcowy, pyłki, grafity, itd. są 
identyczne z tymi w Nazarecie). Znaleziono też mo-
netę wybitą przez rodzinę „De Angelis”, która była 
sprawczynią przewiezienia Domku do Loreto, co 
później zinterpretowano, że uczynili to aniołowie. 
Wyniki badań naukowych w sprawie opublikował Giuseppe 
Santarelli. 

Pozostaje nam więc jedynie cieszyć się z tego kolejnego ekle-
zjalnego gestu czci wobec Najśw. Maryi Panny, wszak „gdy Mat-
ka czci doznaje, to poznaje się, kocha, wielbi w sposób należyty i 
zachowuje się przykazania Syna” (Lumen Gentium, 66).

Jubileuszowy Rok Loretański

A naszym Współbraciom z moich rodzinnych Piotrkowic 
gratulujemy, że w celebrowaniu wspomnienia Matki Bożej Lore-
tańskiej 10 grudnia nie będą już odosobnieni.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD 
Na zdjęciu figura Matki Bożej Loretańskiej czczona 

w Piotrkowicach k. Kielc

Długie, listopadowe wieczory – niejednokrotnie zimne i 
deszczowe sprzyjają rozmyślaniom o naszych przodkach. Od 
nas wierzących domagają się szczególnej modlitwy. Choć odeszli 
to jednak często nosimy głębokie ślady ich obecności w naszym 
życiu. W kościołach w tym czasie są praktykowane wypominki. 
Czyta się imiona i nazwiska tych, którzy od nas odeszli – przeszli 
do wieczności. 

W tym miesiącu, który w liturgii rozpoczyna się dniem 
Wszystkich Świętych uświadamiamy sobie, że Bóg powołuje 
nas do kształtowania naszego wnętrza. Wyraża się ono w naszej 

Proszę o zaangażowanie
wierności powołaniu życiowemu. W pracy nad sobą pomagają 
nam święci. Ich przykład mobilizuje nas do przekraczania naszej 
przeciętności. Bliskie jest nam powiedzenie: „Moglibyśmy dużo 
mieć, gdybyśmy chcieli chcieć.”

Wadowice są w tej dziedzinie wyjątkowo ubogacone. Bardzo 
blisko nam do Świętego Jana Pawła II i do o.Rafała Kalinowskie-
go, a także do o.Rudolfa Warzechy. W ostatnich tygodniach zo-
staliśmy powiadomieni o chęci Kościoła wyniesienia na ołtarze 
rodziców Ojca Świętego. Katolicki tygodnik Niedziela pisze na 
ten temat następująco: 
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 663 997 749 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Jerzy Skórkiewicz * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 
1929

„Rodzice Jana Pawła II - droga ku beatyfi kacji. W maju przy-
szłego roku może ruszyć proces beatyfi kacyjny Karola seniora 
i Emilii Wojtyłów, rodziców Św. Jana Pawła II. Stosowną zgodę 
musi najpierw wydać Stolica Apostolska. Wielu komentatorów 
uważa, że decyzja o rozpoczęciu procesu może zapaść w bliskości 
100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Postulatorem procesu zo-
stał kard. Stanisław Dziwisz.

Będzie to jeden z trudniejszych procesów, bo od śmierci 
rodziców Papieża upłynęło wiele lat i trudno będzie dotrzeć do 
naocznych świadków życia tej rodziny. - Można zadać pytanie, 
dlaczego proces jest podejmowany tak późno. Niewątpli wie Ja-
nowi Pawłowi II było niezręcznie to robić i być sędzią niejako 

we własnej sprawie - wyjaśnia ks. dr Andrzej Scąber, referent ds. 
kanonizacyjnych archidiecezji krakowskiej.”(Niedziela, Nr 44 z 
3.11.2019r.)

Setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II będziemy obchodzić 
18 maja 2020 roku. Ten wielki jubileusz skłania nas, mieszkań-
ców Wadowic do większego ożywienia naszej bliskości z Patro-
nem naszego miasta. 

Serdecznie proszę Czytelników „Bazyliki”, aby swoje pomy-
sły obchodów jubileuszu w naszym mieście napisali na kartkach i 
złożyli je do skarbony, która znajduje się w naszym kościele przed 
obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jestem wdzięczny 
wszystkim, którzy się w tę pracę zaangażują. 

Ks. Infułat

19 października 2019 r. w Domu Strażaka w Bachowicach 
odbył się „Dzień Seniora”- spotkanie dla starszych mieszkańców 
Bachowic, którego organizatorem było tutejsze Koło Gospodyń 
Wiejskich. Na spotkanie zostali zaproszeni liczni goście, m.in.: 
senator Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzej Pająk, przewodni-
czący Rady Gminy Spytkowice – Jerzy Piórowski, wójt Gminy 
Spytkowice –  Mariusz Krystian, sołtys wsi – Marian Szewczyk, 
Radni Gminy Spytkowice, dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-

DZIEŃ SENIORA
szkolnego w Bachowicach – Małgorzata Balonek, Koła Gospodyń 
z okolicznych miejscowości oraz Pensjonariusze z Domu Pomocy 
Społecznej nr 1 w Wadowicach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafi alnym. 
Następnie goście udali się do Domu Strażaka na wspólną bie-
siadę. Panie z Koła Gospodyń częstowały wszystkich pysznymi 
daniami i wypiekami.

Imprezę uświetnił występ artystyczny wolontariuszy ze 
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Szkolnego Koła Wolontariatu „My dla innych” pod opieką 
pań: Joanny Dębskiej i Agaty Flagi. Młodzież w humorystyczny 
sposób przedstawiła wiersze polskich poetów oraz zaśpiewała 
wszystkim dobrze znane piosenki.

Spotkanie było dla Seniorów okazją do spędzenia wspólnie 
czasu, porozmawiania i powspominania „dawnych czasów”.

Agata Flaga
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Barwałd Dolny - Parafia św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl, 
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18 
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, R. M.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750), 
Barwałd Średni (1200) ODPUST: św. Erazma - w niedzielę po 2 czerwca

We czwartek 17 października odwiedził nas misjonarz, ojciec 
Grzegorz. Opowiadał o swoim pobycie na misjach na Kubie. 
Przedstawił życie mieszkańców tej wyspy, ich codzienny trud 
oraz swoją rolę jako misjonarza w tym komunistycznym kraju.

Aby ubarwić swoją opowieść, pokazał nam sombrero, pon-
cho, flagę Kuby, a także model samochodu popularnego na tej 
wyspie. Na koniec z chęcią odpowiadał na pytania uczniów.

www.spbarwaldsr.edupage.or

Spotkanie z Misjonarzem
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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

„Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skar-
biec wartości”. Słowa te wypowiedział przed laty Jan 
Paweł II i stały się one myślą przewodnią wielkiej 
uroczystości. 

31 października  2019 r. do szkoły w Barwałdzie 
Górnym przybyło wielu gości. Wydarzenie też było 
szczególne. Nadszedł czas uroczystego otwarcia 
sali gimnastycznej wybudowanej dzięki wsparciu 
Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Miasta Kalwarii 
Zebrzydowskiej.  Świętowanie  rozpoczęło  się w ko-
ściele parafi alnym, gdzie zgromadzili się uczniowie, 
mieszkańcy Barwałdu oraz zaproszeni goście. 

W czasie mszy świętej odprawionej przez księ-
dza proboszcza  Krzysztofa Rudzika dziękowano 
za nowy obiekt oraz tych wszystkich, którzy przy-
czynili się do jego powstania. Następnie ucznio-
wie, nauczyciele, pracownicy szkoły  oraz goście 
przemaszerowali za sztandarem do szkoły. Tam na 
wszystkich zebranych czekała gala olimpijska. Naj-
pierw poznaliśmy krótkie wydarzenie z życia patrona szkoły Ka-
rola Wojtyły, który w czasie dzieciństwa stłukł szybę w kościele 
w czasie gry w piłkę nożną. Wydarzenie to jest wspomnieniem o 
tyle ciekawym, że ówczesny katecheta miał wypowiedzieć słowa: 
„Oj Wojtyła, Wojtyła co z Ciebie wyrośnie?” Te słowa padły także 
z ust księdza proboszcza, który następnie poświęcił salę gimna-
styczną. Jak wszyscy wiemy Wojtyła – Jan Paweł II kochał sport. 
Kochają go również uczniowie szkoły. Razem z nauczycielami 
przygotowali piękne widowisko, które rozpoczęło się od wpro-
wadzenia znicza olimpijskiego. Zebrani podziwiali przemarsz 

Nowa sala gimnastyczna 

olimpijczyków, taniec z fl agami i kołami olimpijskimi oraz  wstę-
gami. Dzieci pocieszały smutnego kolegę, który nie ma wielkich 
osiągnięć w sporcie i ciągle mu coś nie wychodzi ale dzięki nim 
pokonuje trudności.   Uczniowie zaprezentowali także pokazy 
akrobatyczne oraz kabaret związany ze sportami ekstremalnymi. 
Nadszedł w końcu czas na uroczyste otwarcie sali gimnastycznej. 
Wstęgę przecinali mieszkańcy oraz goście. Wśród nich byli: Dy-
rektor Jolanta Noworolnik,Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej 
Augustyn Ormanty, Senator Andrzej  Pająk, Małopolski Wice-
kurator Oświaty Halina Cimer, Przewodniczący Rady Miejskiej 



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

10 i 17 listopada 201916 

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

 1710 i 17 listopada 2019

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

Piotr Janusiewicz, Radny Tade-
usz Wilk, Proboszcz Krzysztof 
Rudzik, Prezes  Straży Pożarnej 
Jan Wiecheć ,  Sołtys  Jolanta 
Oleksy, Przewodnicząca Rady 
Rodziców Wioletta Cach  oraz 
najmłodsza uczennica szkoły 
Milenka Moćko. Kiedy wszyscy  
zgromadzeni myśleli, że to już 
koniec na środek został wywo-
łany Ireneusz Filek uczeń szkoły, 
który jest aktualnym Mistrzem 
Polski w szpadzie w kategorii 
Młodzików. Zaprezentował z 
kolegą swoje umiejętności. Ko-
lejną niespodzianką był występ 
Mateusza Stawowego ucznia 
szkoły oraz Sary Silva, którzy są 
Mistrzami Polski w Tańcu Towa-
rzyskim Dzieci i Juniorów Młod-
szych. Bardzo miłym akcentem z 
udziałem najmłodszych uczniów 
szkoły oraz Pana Burmistrza było 
symboliczne przekazanie klucza 
do sali gimnastycznej. Odbyło się to w sposób niecodzienny. 
Można powiedzieć, że klucz „przyleciał balonem”. Był to moment 
radosny ale i bardzo wzruszający. Na koniec Pani Dyrektor oraz 

zaproszeni goście: przemawiali, dziękowali, życzyli radości i suk-
cesów obecnym uczniom oraz tym, którzy pojawią się w murach 
szkoły i na sali gimnastycznej. 

W czwartek 24 października w naszej szkole miały miejsce 
dwa bardzo ważne wydarzenia – ślubowanie klas pierwszych i 
ofi cjalne otwarcie nowej świetlicy szkolnej powstałej w ramach 
realizacji projektu „Mali Giganci”.

Na uroczystość przybyli rodzice uczniów oraz zaproszeni go-
ście: Pan Wójt Bogusław Antos, Pani Sekretarz Barbara Klęczar, 
Pani Skarbnik Anna Kawska, Pani Przewodnicząca Rady Gminy 
Jadwiga Kozioł oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Pan Grzegorz Wojtas.

Jako pierwsze odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych, którzy zostali ofi cjalnie włączeni do społeczności 
uczniowskiej. Dzieci zaprezentowały krótki program artystycz-

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH I 
OFICJALNE OTWARCIE NOWEJ ŚWIE-
TLICY SZKOLNEJ POWSTAŁEJ 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 
„MALI GIGANCI”

ny, po którym złożyły uroczystą przysięgę i Pani Dyrektor Eweli-
na Kutermak uroczyście pasowała ich na uczniów.

W tym samym dniu miało miejsce otwarcie nowej świetlicy 
szkolnej powstałej w ramach realizacji projektu „Mali Giganci” 
realizowanego przez gminę Brzeźnica. Świetlica zapewnia pro-
fesjonalną opiekę uczniom naszej szkoły. Dzieci chętnie zostają 
w świetlicy, a najlepszym dowodem na jej funkcjonowanie jest 
niechęć z jaką ją opuszczają.

 opracowanie: Kinga Opyrchał
www.zspbrzeznica.pl
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Budzów - Parafia MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafiabudzow.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i 
święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Kaleciak * WIKARIUSZ: ks. Janusz Enz * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), Zachełmna (535)  
ODPUST: MB Pocieszenia, ostatnia niedziela sierpnia 

W dniu 27 paź-
dziernika 2019 roku 
mieszkanka Budzowa 
Pani Antonina Ga-
łuszka obchodziła 
setne urodziny.  Wraz 
z Wójtem Gminy Bu-
dzów Panią Antoninę 
odwiedzili: Przewod-
nicząca Rady Gminy 
Krystyna Szczepaniak 
, Sekretarz Gminy 

Setne urodziny mieszkanki 
Gminy

Janina Pieronkiewicz , Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ka-
tarzyna Mosór oraz Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Suchej Beskidzkiej Jacek Kamiński, którzy prze-
kazali jubilatce specjalne życzenia, kwiaty oraz upominki.  Ju-
bilatka odebrała z rąk Wójta Gminy Budzów listy gratulacyjne 
od Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz od Wojewody 
Małopolskiego Piotra Ćwika.

Z okazji tego szczególnego jubileuszu składamy Pani Antoni-
nie serdeczne gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia , spokoju 
i szczęśliwych kolejnych lat życia.

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

Uroczystość Wszystkich Świę-
tych | fot. J. Janik
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@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

 W dniu 14 października 2019 roku odbył się apel z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

O godzinie 9.25 uczniowie szkoły oraz nauczyciele zebrali się 
na sali gimnastycznej aby uczestniczyć w akademii.  Na początku 
spotkania Przewodnicząca Szkoły oraz Pani Dyrektor i Przewod-
nicząca Rady Rodziców zabrały głos. Po krótkim przemówieniu 
zostały złożone życzenia dla nauczycieli.

Następnie rozpoczął się spektakl otwierający pokaz wystę-
pów uczniów. Był on przygotowany przez klasy 6b i 6c, z pomocą 
Samorządu Szkolnego. Opowiadał on o świecie wartości waż-
nych dla uczniów i nauczycieli. Po tym przedstawieniu uczniowie 
innych klas rozpoczęli swoje występy. Tegorocznym tematem 
były wiersze Jana Brzechwy. Uczniowie klas od 0 do 8  przed-
stawiali jeden z wylosowanych we wcześniejszych tygodniach 
wiersz. Inscenizacje były dobrze wykonane i widać w nich było 
duży wkład uczniowskiej pracy. Wyniki konkursu ogłoszono 15 
października 2019 r.

Na zakończenie apelu Pani Dyrektor dodała kilka słów od 
siebie, po czym zebrani rozeszli się do klas. Całe wydarzenie 
skończyło się o godzinie 12.20.

 
Natalia Radwan

www.spfrydrychowice.iap.pl

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

Po porządkach przyszedł czas na wiązanki i zapalenie zniczy. 
Uczniowie naszej szkoły  odwiedzili miejsca pamięci i cmentarz.

Gdy zapalaliśmy znicze spotkaliśmy panią Zofię Oremus, 
która oprowadziła klasę VIII po starym cmentarzu, pokazała 
groby żołnierzy AK, opowiadając historie związane z ich życiem 
w czasie wojny. Wzbudziło to duże zainteresowanie młodzieży.

www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

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

Koordynatorki projektu „Moja szkoła, moje miasto, mój 
kraj”, Agnieszka Jewuła i Magdalena Wiercimak  rozpoczęły wi-
zytę przygotowawczą w Hiszpanii. Celem wizyty jest zapoznanie 
osobiste z przedstawicielami szkoły przyjmującej, omówienie 
końcowych warunków przyjęcia grup, sprawdzenie lokali noc-
legowych, przygotowanie wzorów potrzebnej dokumentacji oraz  
końcowe dopracowanie zajęć pod względem tematycznym. 

 Wcześnie rano w środę 23.10.19 wyruszyły na lotnisko w 
Krakowie i poleciały do Malagi, gdzie powitała ich piękna sło-
neczna pogoda. Malaga zachwyciła pięknem zabytków i miejsc, 
gdzie można odpocząć. Celem spaceru po Maladze było zapo-
znanie się z miejscami, które uczniowie zwiedzą podczas swoich 
mobilności. Koordynatorki zapoznały się z cenami biletów oraz 
możliwościami rezerwacji grupowych. 

Po wizycie w Maladze nauczycielki udały się do Granady, 
gdzie zostały zakwaterowane. Granada zachwyciła swoimi pięk-
nymi zabytkami. Wieczorny spacer był zwieńczeniem męczące-
go dnia. 

www.zspjaroszowice.szkolnastrona.pl 

Wizyta przygotowawcza w Granadzie

Kalwaria Zebrzydowska - Parafia św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, 
czw, pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:
30, 11:00 (dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszc z: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Marek Kulman  
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942 * ODPUST: I - św. Józefa - 19 marca, II - Najśw. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
- niedziela po oktawie Bożego Narodzenia

Jesień to czas szczególnie niebezpieczny dla pieszych poru-
szających się po drogach bez wymaganych przepisami elemen-
tów odblaskowych. Aby zminimalizować ilość potrąceń pieszych 
oraz rowerzystów, dzieci z publicznego przedszkola i uczniowie 
klas I-III Zespołu Szkół Nr1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w 
Kalwarii po raz kolejny  przeszli 17 października 2019 r. ulicami 
naszej miejscowości w „Odblaskowym Marszu” w ramach udzia-

Odblaskowy marsz 
łu w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

Po sformowaniu kolumny wielobarwny korowód prowadzo-
ny przez radiowóz  policyjny wyruszył z pod szkoły. Wszyscy 
uczniowie ubrani byli w kamizelki odblaskowe. Dodatkowym 
elementem przykuwającym uwagę były plakaty, oznakowane 
baloniki oraz opaski odblaskowe. Kierowcy i mieszkańcy żywo 
reagowali na przemarsz dzieci. Mówili, że taka akcja uświado-
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miła im, jak bardzo konieczne jest noszenie elementów odbla-
skowych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania odblaskowego marszu.

 www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Klecza - Parafia św. Wawrzyńca
ADRES: Klecza Dolna 175, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 21 24 *KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7:30-8:00; pon., śr., pt. 18:30-19:30 (zimą 17:30-18:30) * MSZE ŚWIĘTE  : Niedziele i święta - 
7, 9, 10:15 (kaplica Zarąbki), 11:30, 16 (W. Post, V-VI, X-XII) * PROBOSZCZ: ks. 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

Dzień Wszystkich Świętych to czas pamięci o tych , których 
nie ma już wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te 
dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców 
i kwiatów. Wiele jest jednak mogił, o których nikt nie pamięta.
W ostatnich dniach października, uczniowie naszej szkoły, 
wyruszyli na pobliski cmentarz i pod znajdujący się nieopodal 
pomnik. Posprzątano zaniedbane mogiły, zapalono znicze i zmó-

Szkoła pamięta
wiono modlitwę. W ramach akcji Szkoła Pamięta przygotowano 
gazetkę upamiętniająca losy mieszkańców Kleczy Dolnej z cza-
sów II wojny światowej. Dzięki niej uczniowie będą mogli zgłębić 
historię miejsca zamieszkania, bowiem należy pielęgnować pa-
mięć o bohaterach naszej wolności. 

www.zspkd.webd.pl
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Uczniowie klas 1a i 3a wzięli udział w organizowanym przez 
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska spacerze po Kleczy. 
Celem spaceru było ponoszenie świadomości uczniów w zakresie 
wpływu Kleczanki na zasoby wodne oraz rola wody w krajobra-
zie przyrodniczym.

www.zspkd.webd.pl

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

Wspiera nas i broni w walce z szatanem, któremu 
zależy na tym, by nas zniszczyć. W kolejnym, poniż-
szym fragmencie kazania odpustowego – o. Norbert, 
karmelita z Zawoi, opierając się na ćwiczeniach ducho-
wych św. Ignacego Loyoli, przedstawia trzy etapy dzia-
łania szatana, który najpierw upatruje naszych słabych 
punktów, by w nie uderzyć. O jego taktyce i podstępie 
wobec nas – traktuje ten fragment słowa.

Teraz, moi drodzy, chciałbym troszeczkę zwrócić waszą 
uwagę na sposób, w jaki zły - czyli szatan - chce nas zniszczyć i 
wszelkie dobro, jakie jest wokół nas i w nas. Święty Ignacy Loyola 
(hiszpański święty, o którym z pewnością słyszeliście) w swo-
ich ćwiczeniach duchowych zauważa, że szatan zachowuje się 
względem nas, jak dowódca wojska. Każde wojsko ma swojego 
dowódcę i ten dowódca przejmuje kontrole, planuje atak i kon-
troluje przebieg tego ataku. I taki właśnie dowódca wojska, kiedy 
chce zdobyć fortecę, znajduje się blisko i kiedy chce ją zdobyć, 
najpierw się tej twierdzy dobrze przypatruje i szuka jej najsłab-
szych punktów - tych najmniej strzeżonych i najmniej uzbrojo-
nych. Następnie zaczyna je atakować. Święty Ignacy mówi, że 
w taki właśnie sposób działa szatan - krąży i bada człowieka ze 
wszystkich stron. Atakuje nas i próbuje zwyciężyć tam, gdzie 
jesteśmy najsłabsi, gdzie nam najwięcej brakuje. A tych słabych 

Św. Michał nasz Obrońca 
punktów każdy z nas ma wiele. Takimi słabymi punktami są na-
sze przyzwyczajenia, różne nałogi, uporczywe trwanie w grzechu 
ciężkim, niewierność, nieczystość, nieprzebaczanie i tak dalej, i 
tak dalej... Zły jest doskonałym psychologiem i obserwatorem; 
potrafi wypatrzyć każde nasze czułe, delikatne, wrażliwe miejsce 
- chociażby powstałe w skutek traumy czy jakiegoś trudnego, 
przykrego doświadczenia w naszym życiu. I wie, że w to właśnie 
miejsce może nas najdotkliwiej zranić, by powalić nas na ziemię. 

Demon chce dokonać, moi drodzy, całkowitego zniszczenia 
nas jako ludzi w trzech etapach. Króciutko wam to opiszę, po-
nieważ uważam, że te trzy etapy to swego rodzaju taktyka, którą 
warto poznać i zapamiętać. Wiedza tak przyda się nam wszyst-
kim albo w naszym życiu, albo w życiu napotykanych przez nas 
osób, naszych bliskich czy znajomych, w których życiu dzieje się 
coś złego. Mianowice, pierwszym etapem ataku złego jest próba 
oderwania nas od Boga, od Jego łaski i źródła duchowej siły. W 
tym pierwszy etapie kusi człowieka, kusi nas do tego, abyśmy 
dopuścili się świadomie i dobrowolnie grzechu ciężkiego czyli po 
prostu abyśmy przekroczyli Boże przykazania. Wiemy doskona-
le, że przez grzech ciężki zrywamy więź duchową między nami 
a Bogiem. 

Jeśli ten pierwszy etap walki szatan wygra, człowiek nie uzna 
swojej porażki i nadal będzie tkwić w grzechu ciężkim, który bar-
dzo często powoduje to, że pojawiają sie kolejne grzechy, jeszcze 
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl, 
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ: 
ks. 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

cięższe. wówczas szatan przechodzi do drugiego etapu walki z 
nami, jakim jest odizolowanie człowieka od innych ludzi. Po pro-
stu dzieli ludzi, skłóca, poróżnia między sobą. Skłóca i dzieli ro-
dziny i małżonków, poróżnia przyjaciół i sąsiadów, skłóca dzieci 
z rodzicami i na odwrót. Robi to wszystko po to, aby człowiek 
- odcięty już od Boga i odizolowany od bliskich, od przyjaciół 
- pozostał sam, bez żadnej pomocy. 

Jeśli szatan zwycięży również na tym etapie, przechodzi do 
ostatecznego etapu. Człowiek w takim momencie - pozbawiony 
już łaski Bożej i odgrodzony od Boga i innych ludzi (czy to rodzi-
ny, czy przyjaciół, czy znajomych) - jest już tak słaby duchowo, 
psychicznie, a nawet fizycznie, że ulega ostatecznemu atakowi 
złego ducha, który przekonuje go, że jego życie pozbawione jest 
sensu, że jest to życie bez wartości, bez znaczenia i że trzeba z 

takim bezwartościowym i bezużytecznym życiem po prostu 
skończyć... 

W ten sposób, moi drodzy, cel szatana zostaje osiągnięty 
- człowiek zostaje doprowadzony do unicestwienia. Jest to prze-
rażające, bo dotyka ten problem coraz młodszych ludzi. Zatem 
miejmy otwarte oczy na to, co się dzieje w naszym życiu, w 
naszym wnętrzu i wokół nas. Jeżeli szczerze popatrzymy na to, 
co się dzieje z ludźmi w naszym otoczeniu, co sie dzieje w spo-
łeczeństwach, w których przyszło nam żyć i w ogóle na świecie 
(mamy przecież dostęp do wszelakich mediów), dostrzeżemy, że 
rzeczywiście toczy się walka o nasze życie, o nasze szczęście, o 
nasze dobro i zbawienie.

Cdn.   

Licznie zebrani parafianie modlili się wieczorem w intencji 
zmarłych na lanckorońskim cmentarzu w Uroczystość Wszyst-
kich Świętych, a dzieci i młodzież prowadzili wspólną modlitwę.

Różaniec w intencji Zmarłych 
na cmentarzu

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

W piękną, słoneczną środę uczniowie klas V i klasy IV 
pod opieką mgr Bożeny Zborowskiej, mgr Bernadety Ciapy, 
mgr Rafała Woźniaka i mgr Marty Gołuszki odwiedzili naj-
mniejszy park narodowy w Polsce. Znajduje się on na Wyży-
nie Krakowsko-Częstochowskiej niedaleko Krakowa. Powstał 
w 1956 roku. Na jego terenie znajduje się  wiele ciekawych zabyt-
ków i obiektów.

Jednym z nich jest Jaskinia Łokietka.Związana jest z nią 
legenda o ukrywającym się w niej 
polskim władcy Władysławie Łokiet-
ku.Uczniowie  zobaczyli w niej komory 
tj. Sala Rycerska, Sypialnia, Kuchnia, 
a w nich podziwiali  stalaktyty rur-
kowe (tzw. makarony), ściany okryte 
polewami i małe, cieniutkie, faliste 
draperie.

Po zwiedzeniu groty uczestnicy 
wycieczki zeszli niebieskim szlakiem 
i przeszli przez Bramę Krakowską-
jedną z kilku skalnych bram w tym 
parku.Po drodze do Muzeum Przy-
rodniczego zobaczyli skały wapienne 
tj. Igła Deotymy, Rękawice, Skały 
Kawalerskie. Podziwiali także ruiny 
zamku w Ojcowie – jednego z zamków 
na Szlaku Orlich Gniazd.

Zwiedzanie muzeum rozpoczęli 
w sali projekcyjnej ,gdzie zobaczyli 
pokaz dwu filmów zrealizowanych 
w technologii 3D, z których jeden 
przedstawia tworzenie się doliny 
Prądnika od czasu górnej jury po cza-

W Ojcowskim Parku Narodowym
sy współczesne, a drugi pokazuje Ojcowski Park Narodowy. 
Po projekcji przeszli do sal wystawowych, po których oprowadził 
ich lektor. Poruszanie się na ekspozycji ułatwiły przekazywane 
polecenia oraz czytelne oznakowanie sal.

Pierwsza sala poświęcona jest zagadnieniom geologicznym. 
W jej środku znajduje się słup ukazujący przekrój geologiczny 
w rejonie Ojcowa. W gablotach pokazane są liczne eksponaty 
geologiczne i paleontologiczne z obszaru Parku, przedstawiające 
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charakterystyczne skały (wapienie 
uławicone i skaliste, margle, gliny, 
buły krzemienne i lessy) oraz znaj-
dowane w nich odciski i odlewy 
zwierząt jurajskich – obejrzeć 
tu można gąbki, ramienionogi, 
jeżowce, amonity, belemnity, śli-
maki, małże i mszywioły. Ostat-
nia gablota przedstawia wybrane 
utwory naciekowe oraz brekcję 
kostną z jaskiń okolic Ojcowa.W 
kolejnych salach uczniowie zo-
baczyli rekonstrukcję jaskini.  
W dalszej części ekspozycji zgro-
madzono pamiątki po Profesorze 
Władysławie Szaferze, który był 
jednym z inicjatorów utworzenia 
Ojcowskiego Parku Narodowego; 
obejrzeć tu można m.in. mikro-
skop oraz wybrane odznaczenia 
i dyplomy Profesora, które zostały 
przekazane do zbiorów Parku.Główną część ekspozycji 
przyrodniczej stanowi sala z dioramą; na początku 
zwiedzający mają do dyspozycji umieszczone na antre-
soli stanowiska 3D, w których obejrzeć można prawie 
400 stereoskopowych fotografii grzybów, roślin naczy-
niowych, drzew i krzewów oraz owadów i innych bez-
kręgowców występujących na terenie Parku. Następnie  
przeszli  do korony buka, w której pokazano wybrane 
gatunki ptaków, jakie spotkać można w buczynie. 
Lektor prowadzi dalej do głównej dioramy, pokazują-
cej trzy charakterystyczne dla Parku środowiska wraz 
z wybranymi przedstawicielami roślin i zwierząt: bu-
czynę karpacką, zbiorowiska naskalne oraz łąkę w dnie 
doliny wraz z płynącym potokiem. W dioramie ukaza-
no wygląd tych środowisk wczesnym latem; obejrzeć 
tu mogli 3 gatunki płazów, 
2 gatunki gadów, 49 gatunków 
ptaków i 14 gatunków ssaków 
oraz chrząszcze, motyle i śli-
maki.

Po obejrzeniu bardzo 
ciekawych muzealnych eks-
pozycji uczniowie zwiedzili  
zamek w Pieskowej Skale. Jest 
on drugą z budowli obron-
nych na Szlaku Orlich Gniazd 
znajdującą się w tym parku 
narodowym.  Zobaczyli  także 
znajdującą się w jego pobliżu 
skałę wapienną zwaną Maczu-
gą Herkulesa. 

Ten dzień obfitował w wiele 
atrakcji.

Pogoda dopisała, 
więc uczestnicy wycieczki mo-
gli dostrzec piękno położonego 
niedaleko nas Ojcowskiego 
Parku Narodowego.

www.szkolalencze.pl
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Łączany - Parafia 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 

 

We środę 23 października dzieci 6-cio i 5-cio letnie wyruszy-
ły na wycieczkę do Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa „A-
pilandia” w Kleczy Dolnej. 

Przedszkolaki wizytę w „Apilandii” rozpoczęły od zwiedza-
nia pasieki. Następnie obejrzały ekspozycję, która prezentowana 
była za pomocą różnorodnych technologii multimedialnych, 
interaktywnych instalacji, a także animacji. Dzięki nim dzieci 
poznały znaczenie i rolę pszczół, nie tylko dla człowieka, ale rów-
nież dla funkcjonowania roślin oraz zwierząt.  Co więcej, każdy 
przedszkolak mógł wcielić się w rolę pszczelarza i zapoznał się z 
tajnikami jego pracy.

Na koniec dzieci brały udział w warsztatach, które okazały się 
dla nich bardzo interesujące. W trakcie warsztatów przedszkola-
ki zrobiły woskowe świeczki. Czas oczekiwania na efekty pracy 
dzieci umiliła degustacja miodu, a także pyłku pszczelego. Wo-
skowe świeczki dzieci zabrały do domów. Wszystkim dzieciom 
wycieczka bardzo się podobała.

www.szkolalaczany.pl

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

30 października odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów 
klasy I. Zanim nastąpił ten ważny moment, uczniowie musieli 
udowodnić, że mogą zostać przyjęci do grona społeczności szkol-
nej. A w jaki sposób mogli to udowodnić? Oczywiście umiejętno-
ściami, przede wszystkim w tańcu, odpowiedzi na szereg bardzo 
ważnych pytań, recytacji i śpiewie, które musieli zaprezentować 
rodzicom, nauczycielom oraz starszym koleżankom i kolegom. 
Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do 
pierwszego tak ważnego egzaminu. Pierwszoklasiści, niczym 
uczestnicy studniówki, rozpoczęli uroczystość przy dźwiękach 
poloneza. Następnie prezentowali to, czego nauczyli się w szkole 
przez dwa miesiące. Doniosłym momentem akademii było Ślu-
bowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu 
pasowania dokonał Pan Dyrektor dotykając każdego ucznia du-
żym ołówkiem  i wypowiadając słowa: „… pasuję Cię na ucznia 
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego
w Łękawicy”.

Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności 
uczniowskiej. Z okazji tej uroczystości każdy pierwszoklasista 
otrzymał flagę, dyplom oraz upominek. Po zakończeniu części 
oficjalnej robione były pamiątkowe zdjęcia, a następnie wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni do klasy na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

www.splekawica.pl

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

W słoneczną sobotę 12 października chętni uczniowie naszej 
szkoły pod opieka nauczycieli wybrali się na rajd trasą Szlaku 
Papieskiego „Nie lękajcie się” z Marcyporęby do kaplicy na 
Drabożu. Uczciliśmy w ten sposób wydarzenie kolejnego Dnia 
Papieskiego, organizowanego na pamiątkę wyboru papieża Jana 
Pawła II na Tron Piotrowy w Watykanie.

Od maja ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła otrzymała 
zaszczytne zadanie opieki nad Szlakiem Papieskim z rąk Fun-
dacji „Szlaki Papieskie” i tym Rajdem chcieliśmy uczcić patrona 
naszej szkoły św. Jana Pawła II.

Naszej wędrówce sprzyjały doskonałe warunki pogodowe, 
co umożliwiło nam obserwacje pięknych krajobrazów okolicy. 
Mieliśmy okazjędostrzec wyłaniające się na linii widnokręgu 
ostre szczyty Tatr.

Wędrówka ta była również okazją do rozmów, na które w co-
dziennej bieganinie brakuje nam czasu. Była również okazją do 
przemyśleń na temat życia naszego Patrona, jego zamiłowania do 
pieszych wędrówek, relacji z ludźmi na wspólnych szlakach oraz 
czerpania sił do pracy z kontaktów z przyrodą.

Po dotarciu do Kaplicy poprosiliśmy we wspólnej modlitwie o 
opiekę św. Jana Pawła II dla nas oraz dla całej naszej społeczności 
szkolnej.

Z. C.
www.spmarcyporeba.iap.pl 

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

Obecny rok, który przeżywamy, ma się już ku końcowi. 
Wspominaliśmy w nim, i dalej wspominamy różne wydarzenia 
i rocznice. Z okazji wspominania tych rocznic i wydarzeń, war-
to wiele z nich przekazać potomnym, ocalić od zapomnienia. 
Poniżej zamieszczam jedną opowieść – bo szkoda by było, aby 
została zapomniana:

Prawdziwa opowieść z czasu wojny
Mały synek ratuje ojca od śmierci
Był rok 1944, we wsi Zasań koło Myślenic, mieszkała rodzina 

z trójką dzieci, na czwarte czekali; matka była w ciąży. Dzieci 
miały: 10 – 5 – 4 lata. Franuś, Józiu i Staś.

Ciężkie czasy wojny, głód i strach o życie. Niemcy – okupanci 
– nałożyli na rolników kontyngenty trzeba było oddawać ( zbo-
że, ziemniaki, świnie i bydło), a oprócz tego, Niemcy wpadali do 
gospodarstw rolników, zabierając co tylko w gospodarstwie było 
- z żywności.

Rodzice utrzymywali się z roli. Uprawiali zboże, ziemniaki, 
hodowali krowy. Nie mieli konia. Prace w polu obrabiało się 
wołami. Ponieważ zabierano kontyngenty, prawie nic nie zosta-
wało na przeżycie. Po kryjomu chowało się świnkę lub barana. 
Pewnego razu Niemcy przyjechali konną furmanką, z jakimś 
napotkanym gospodarzem, którego zmusili, by z nimi jechał. 
Przeszukali zagrodę, mieli z sobą tłumacza, aby się z ludźmi 
porozumieć. Niemiec znalazł chlew ze świniakiem. Kazali ojcu 
zaprzęgać woły i na wóz zabrali świniaka. Matka stała z dzieć-
mi na polu, i płacząc patrzyła na to co się dzieje. Nieniec przez 
tłumacza powiedział do matki. Niech ktoś przyjdzie po woły do 
Trzemeśni, bo ojciec już nie wróci, pójdzie do Oświęcimia, bo 
nie oddaje całego kontyngentu. Usłyszał to 10 – letni, najstarszy 
syn Franuś, stał najbliżej ojca. Dziecko oniemiało ze strachu. 
Najukochańszy tata jest w niebezpieczeństwie, jedyny żywiciel 
rodziny, już nie wróci? Rzucił się na kolana z płaczem, Niemca 
całuje po rękach i za kolana obejmuje. Zawahał się Niemiec. Bóg 
tak chciał, by jego serce skruszyć i ojca ocalić. Powiedział do 
matki: „ Nie wysyłajcie nikogo po woły, ojciec wróci”, Franusia 
pogłaskał po głowie i podarował mu mały akordeon, który miał 
na furmance. Jednak obudziła się litość w jego sercu. A może 

Ocalić od zapomnienia
tam daleko w Niemczech, w jego domu też został taki jego synek, a 
on poszedł na wojnę i to go skruszyło? Ale rzadko tak się zdarzało, 
raczej inni nie mieli litości, z zimną krwią rozstrzeliwali matki z 
dziećmi na ręku, podpalając domy i pacyfi kując całe wsie. Franuś 
ocalił ojca, a rodzina przetrwała wojnę. Franuś zaś w 17 roku życia 
dostał ciężkiego zapalenia płuc i zmarł, bo nie było w pobliżu le-
karza. Rodzice tęsknili za nim bardzo i często wspominali, roniąc 
łzy. Mieli po wojnie jeszcze troje dzieci, które niestety pomarły. 

Opowiedział to najmłodszy z synów, czyli: Staś. Obecnie Sta-
nisław ma 78 lat, jedyny żyjący z tej rodziny. A nad rodzinnym 
grobem tej rodziny, można się zadumać i wspomnieć tamte, 
straszne dni wojny.

 K. Szymoniak 2019r.

O powyższym zdarzeniu opowiedział Pan Stanisław, a jego 
żona – Kazimiera - przelała na papier to zdarzenie. Przeżywając 
- Stanisław – jako 4 letnie dziecko, pamięta to wszystko, jakby 
przez „ mgłę”. Ale rodzina tymi wspomnieniami „ żyła”, i to mu 
się utrwaliło dobrze w pamięci i w sercu. Było wiele podobnych 
zdarzeń, w czasie wojny i okupacji. O kilku podobnych zdarze-
niach z czasu okupacji, i czasu pacyfi kacji – jaka miała miejsce w 
moich stronach – i ja pamiętam, z opowiadań tych, którzy, także 
doświadczyli litości – od niektórych Niemców – którzy pacyfi -
kowali, lub od tych, którzy prowadzili kontrole na drogach, czy 
rewizje w domach. Byli wśród Niemców tacy, u których się odzy-
wało sumienie i budziła się litość. A nie mogli przeciwstawić się 
tej „ hitlerowskiej machinie”, czynili to : „ pod pewnego rodzaju 
przymusem”. 

Dzielmy się z innymi o takich zdarzeniach , opowiadajmy 
jedni drugim, przekazujmy: dzieciom i młodzieży. Opowiadanie 
o takich zdarzeniach dobrze wpływa na umysł i serce człowieka, 
i na właściwe kształtowanie sumienia innych. A tam, gdzie tylko 
człowiek może bronić innych - winien to czynić i spieszyć im z 
pomocą.                                                    

                                                        Cdn.
                                                                Ks. Jan Marcisz

                                                       Mucharz, 30. 10. 2019r.               

Dnia 19 września 2019 lektorzy z naszej parafi i wraz z Ks. 
Szymonem wybrali się na Paintball. Wszyscy mogli aktywnie 
się pobawić przez mniej więcej trzy godziny. Nie zniechęcił ich 
nawet.

Na koniec lektorzy urządzili chrzest Ks. Szymonowi, który 
pierwszy raz był z nimi na paintballu i w ogóle pierwszy raz 
brał udział w czymś takim. Ks. Szymon trzymał się dzielnie; bez 
strzelby trafi ły go tylko 4 kule.

Wszyscy wrócili do domu we wspaniałych humorach.

Paintball lektorów 
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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

Opisując Cmentarz Parafi alny w Palczy, trudno szukać in-
nego określenia,  jak pięknie położony. W pierwszych dniach 
listopada, w tym miejscu, przy grobach przystają ludzie najbliżsi 
i ci znajomi osób, które niedawno lub całkiem dawno odeszły 
do wieczności. Jak powiedział ks. Proboszcz w dniu Wszystkich 
Świętych: „Gromadzi nas tu wiara. Stajemy w tym miejscu w 
duchu wiary, Ewangelii, miłości, w duchu ludzkiej solidarności 
i prosimy, aby Ten, który zwyciężył śmierć, grzech i zmartwych-
wstał, ogarnął nas swoim miłosierdziem. (…) Kiedy gromadzimy 
się na tym cmentarzu, kierujemy nasze myśli stąd do wieczno-
ści. Szanujemy to miejsce, modlimy się tu, pamiętamy o nimi 
dbamy o nie(…). Pamiętamy, że wcześniej, czy później jedna z 
chwil będzie naszą ostatnią chwilą.”  Podany przykład w homilii 
Mszy świętej, odprawionej w Kaplicy na palczańskim cmentarzu 
szczególnie mocno to zaakcentował. Chodzi o Srebrne Wzgórze 
i Klasztor Ojców Kamedułów na Bielanach. Słowa „Memento 
mori” – pamiętaj, że umrzesz, towarzyszą mnichom cały czas.             
„(…) W dniu Wszystkich Świętych, Chrystus mówi „Błogosła-
wieni”. Błogosławieństwo zdobywamy w trudzie, w pocie czoła, 
na kolanach, zabiegając o to, co ludzkie, ale pamiętając, aby to, co 
ludzkie nie przysłoniło nam tego, co Boskie.” (…). W tym miej-
scu podany został przykład życia i męczeńskiej śmierci błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełuszki. (…) To człowiek świadomy, że 
życie jest wielkim darem, wielką łaską. Głosił ewangelię, był do 
końca wierny swemu powołaniu. Stawał pośród ludzi, mówił o 

W wędrówce na cmentarze…
prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wzajemnej solidarności.(…) 
Święci przeszli przez ziemskie życie jak symbole i znaki żywej 
obecności Bożej. To Oni są dowodem na to, że świętość jest 
możliwa.(…) Święty Paweł tak powiedział o życiu człowieka: W 
dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrze-
głem, osiągnąłem przygotowany dla mnie wieniec chwały. O kim 
mówi św. Paweł? Mówi o życiu człowieka, mówi o powołaniu do 
świętości. Czego nas uczy? Pokory!(…) W dniu Wszystkich Świę-
tych przychodzimy na cmentarz z pokorą. Czcimy Wszystkich 
Świętych. Przypominamy pokorne słowa Świętego Jana Pawła 
II: Módlcie się za mnie za mojego życia i po mojej śmierci.  W 
takim dniu szczególnie uświadamiamy sobie nasze ziemskie za-
danie.(…)”  

Wracamy do początku tego tekstu i cytujemy dwa zdania: 
Opisując Cmentarz Parafi alny w Palczy, trudno szukać innego 
określenia, jak pięknie położony. Dodajmy: szczególnie nastra-
jający do modlitwy. I: W pierwszych dniach listopada, w tym 
miejscu, przy grobach przystają ludzie najbliżsi i ci znajomi 
osób, które niedawno lub całkiem dawno odeszły do wieczno-
ści. Dodajmy: Ludzie, którzy tak licznie przyszli i przyjechali 
na Mszę św. we Wszystkich Świętych. Uczestniczyli w wieczor-
nej modlitwie różańcowej w drodze od Kościoła Parafi alnego 
na Parafi alny Cmentarz. Ludzie, którzy przyszli na Mszę św. i 
odwiedzili Cmentarz w Dzień zaduszny. Ludzie, którzy uczest-
niczyli w Mszach św, w niedzielę 3 listopada i tej odprawionej 
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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

W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych zaprosili-
śmy dzieci do udziału w Korowodzie Świętych, w czasie którego 
uczestnicy poznawali własnych patronów i innych świętych. Dwa 
hasła towarzyszyły tegorocznemu Korowodowi: “Ja też mogę być 
święty” i “Święty świeci 
przykładem”. Zachęcały 
one do poznawania ży-
cia świętych i pokazy-
wały, że świętym może 
zostać każdy z nas i 
być może obok nas żyją 
przyszli święci.

Drugie hasło miało 
także wymiar eduka-
cyjny. Wspólne zdjęcie, 
na którym widać w 
blasku fl esza odblaski i 
światełka uczestników 
ma zachęcić i pokazać 
sens i konieczność po-
ruszania po zmroku z 
odblaskami.

W czasie  dwugo-
dzinnego świętowania 
dzieci uczestniczyły w 
nabożeństwie różańco-
wym w kościele, szły w 

Każdy może zostać świętym
radosnym korowodzie wokół rynku w Paszkówce, a potem ba-
wiły się w czasie Balu Wszystkich Świętych w Parafi alnym Domu 
Integracji Społecznej. Organizatorzy przygotowali konkursy pla-
styczne, tańce integracyjne, słodki poczęstunek oraz pamiątkowe 

o 1030 na cmentarzu. W ogłoszeniach parafi alnych 
ks. Proboszcz dziękował Bogu za piękną pogodę i 
ludziom za wspólną modlitwę, także tym wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie i uświetnie-
nie Eucharystii oraz miejsca gdzie była sprawowana. 
Parafi anie wyrażają także ks. Proboszczowi 
serdeczne podziękowanie za duchowe przeżycie tych 
dni, dedykując myśl ks. Jana Twardowskiego: „W wę-
drówce na cmentarze zawsze kryje się wiara, bo nikt 
nie biegnie do kogoś, kogo nie ma – biegnie do tego, 
kto jest, ale jest niewidoczny.” Bóg zapłać.

Listopadowa modlitwa za zmarłych ciągle trwa. 
Codziennie ks. Proboszcz wraz z gromadzącymi się na 
modlitwie parafi anami modli się za wypominanych 
oraz wszystkich zmarłych. Zaprasza całą społeczność 
parafi alną na codzienną modlitwę. 
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dyplomiki dla każdego uczestnika.
Część plastyczno – konkursową 

tegorocznego Korowodu Świętych 
przygotowała p. Gosia, prowadząca w 
naszej parafi i zajęcia dla dzieci „Kred-
kami do nieba”,  a w prowadzeniu Balu 
Wszystkich Świętych wydatnie pomogły 
dziewczęta ze scholi „Perełki Maryi” 
pod opieką p. Edyty i p. Justyny.

www.paszkowka.eu
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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

W bieżącym roku mija 40 lat od powstania w parafi i w Przy-
tkowicach scholi. Obchody tego jubileuszu odbyły się w dniach 
19 i 20 października.

W sobotę 19 października na sali w remizie OSP odbyło się 
okolicznościowe spotkanie osób, które uczestniczyły w działal-
ności scholi i grupy oazowej. Na spotkanie przybył ks. prałat 
Marian Wolak, wieloletni proboszcz parafi i, a także p. Walenty 
Serwin, długoletni organista. Obecnych było ok. 100 osób – do-
rosłych, młodzieży i dzieci. Były osoby, które działały w scholi u 
początku jej działalności i w latach późniejszych. Była s. Miriam 
(Maria Bilska) i ks. Zbigniew Sala.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16. Prowadziła je katechetka 
p. Iwona Kondela. Na początku było zapalenie świecy, odczytanie 
Ewangelii i modlitwa. 

W pierwszej części przypomniana została historia scholi. Po-
wstała ona z inspiracji ówczesnego proboszcza ks. Wolaka w 1979 
r. Opiekę muzyczną sprawował organista p. Walenty Serwin, a 
potem p. Stanisław Serwin. Początek scholi był też początkiem 
działalności grupy oazowej – wspólnie z ministrantami i lekto-
rami tworzyli Liturgiczną Służbę Ołtarza. Prezentowane slajdy 
przypominały życie scholi i grupy oazowej - p. katechetka uzu-
pełniała zdjęcia opisem. 
Obok śpiewu w kościele 
były pielgrzymki do 
Kalwarii i na Wawel 
(później do Łagiewnik), 
wycieczki, wakacyjne 
rekolekcje. Oglądanie 
i opowiadanie prze-
platane były śpiewem 
piosenek związanych 
z kolejnymi okresami 
działalności – od  „Re-
wolucji” po śpiewy 
współczesne. Śpiew pro-
wadziła schola, której 
towarzyszył p. organi-
sta i zespół muzyczny, 
a włączali się wszyscy 
obecni. Na koniec tej 
części złożono podzię-
kowania ks. Wolakowi i 
p. W. Serwinowi.

Następnie zaprezen-
towany został specjalny 

JUBILEUSZ 40-LECIA SCHOLI 
(cz. I)
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego
ADRES: Radocza, ul. Jagiellońska 2, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 96 93, tel./fax +48 33 873 28 01 * 
KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. porannej pt. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18, 
Niedziele i święta - 7:30, 10, 18 (zimą 17:00) * PROBOSZCZ: ks. Janusz Sołtys * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. 
Henryk Młynarczyk, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350  * ODPUST: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia

tort przygotowany no 40-lecie. Rozpoczęła się część druga – czas 
na rozmowy przy kawie i herbacie. 

Trzecią, ostatnią oficjalną częścią spotkania było przygoto-
wanie śpiewów na niedzielą Mszę świętą, będącą zwieńczeniem 
obchodów 40-lecia.  Ale ich przygotowanie nie zakończyło spo-
tkania. Zgromadzeni czuli się tak dobrze, że jeszcze długo, długo 
śpiewali razem piosenki oazowe.

W zgodnej opinii osób uczestniczących w spotkaniu było ono 
bardzo udane – cieszyli się, że mogli w nim uczestniczyć i spo-
tkać się, czasem po wielu latach.

xlf

Poniżej zamieszczamy fragment kazania wygło-
szonego podczas Mszy św. na cmentarzu w dniu 
Wszystkich Świętych przez ks. H. Młynarczyka.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Umiłowani w Chrystusie Panu, czy jesteśmy tymi, 

którzy się cieszą i radują, dlatego że nas prześladują? Czy 
rzeczywiście czujemy się takimi? Zastanówmy się, kim 
jesteśmy, tu na cmentarzu. Jesteśmy wielkim Bożym woj-
skiem walczącym o zbawienie swoje i innych, walczącym 
przez przebaczenie, miłość, miłosierdzie To nie po to jest to 
święto Wszystkich Świętych, żeby się spotkać z krewnymi, 
żeby przyjechać do domu, nacieszyć się rodzinną wspólno-
tą, powspominać zmarłych i się też trochę pomodlić. Po 

ŚWIĘTOŚĆ NASZYM 
POWOŁANIEM
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to też, ale to nie jest najważniejsze, to nie należy do istoty tego 
święta. Uroczystość Wszystkich Świętych ma nam przypomnieć, 
że my mamy także być świętymi, nie ma tu innego godziwego 
rozwiązania. A uwielbienie Boga i uczczenie Świętych Pańskich 
jest potrzebne tylko i wyłącznie nam, jako kandydatom na świę-
tych. To jest potrzebne byśmy byli dobrymi Bożymi żołnierzami 
walczącymi o wieczność, o życie w Bogu i dla Boga walczącymi 
Bożą bronią i Bożymi metodami. Przyszliśmy walczyć o to, co 
jest najważniejsze, a o czym w ciągu naszego życia zapominamy. 
Tak więc przyszliśmy tutaj nabrać sił przez oddanie czci Bogu i 
Jego świętym i wyproszenie Jego pomocy, bez której nic dobrego 
nie możemy uczynić. 

Co to znaczy być świętym. Być świętym, tak najkrócej, to 
znaczy podobać się Bogu. I pytać się w swoim sercu, czy to, co 
zrobiłem, podobało się Bogu, czy się Mu nie podobało. Czy może 
nas za to pochwalić, czy nie. A jeśli nas pochwali, to nie dlatego, 

że myśmy to zrobili, ale że pozwa-
liśmy Jemu zadziałać w naszym 
sercu, w naszej duszy i w naszym 
ciele. Bo to wszystko co dobre, jest 
Jego dziełem. Nic dobrego nie mo-
żemy uczynić bez Boga, bez Chry-
stusa. Na tym polega świętość. I 
do tej świętości musimy wszyscy 
dążyć. Oczywiście, nie chodzi tu o 
świętość heroiczną, o tych wyno-
szonych na ołtarze. Bo na ołtarze 
wynosi się takich świętych, którzy 
w jakiś sposób mogą być przykła-
dem i mogą pociągać. Ale chodzi o 
taką świętość, która zwycięża zło 
świata, Jest zwycięska i względnie 
powszechna. 

Pisze św. Paweł Apostoł: -Po-
zdrówcie świętych w Efezie... Co to 
oznacza? Po prostu „pozdrówcie 
chrześcijan”. Wtedy tak mówiono 
o tych, którzy zaufali Chrystusowi 

i my o taką zwyczajną świętość mamy walczyć. Taką świętość, 
która nie jest pyszna, ale ma upodobanie w pokorze, bo kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższo-
ny. Więc nasza świętość polega na tym, żebyśmy chcieli się podo-
bać Bogu i czynili to, co uważamy, że On od nas potrzebuje. 

Ale przecież nasze życie jest różne. Bardzo często upadamy z 
powodu grzechów, ale równocześnie - jeżeli już dojrzeliśmy do 
tego, że chcemy sie podobać Bogu i chcemy z Nim żyć w zgodzie i 
przygotowujemy się na spotkanie z tymi, którzy odeszli - musimy 
strać się jak najszybciej za każdym razem, gdy jakieś zło nas do-
tyka, z tego zła się wyswobodzić. Jedyną metodą wyswobodzenia 
się ze zła - ze złych marzeń, złych upodobań, ze złych myśli, z nie-
nawiści, z jakichś spraw, które nas opętają - jest zwykła spowiedź, 
ale póki co, dobrze jest zaraz żałować za nasze grzechy powsze-
dnie, najlepiej odmawiając cichutko w myślach,: -„Spowiadam 
się Bogu wszechmogącemu i wam bracia... Choćby to miało być 
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sto razy na dzień, to sto razy mów. To wstęp do dobrej spowie-
dzi, do tego, by się otworzyć i by Bóg na nas popatrzył łaskawie, 
zobaczył, że jesteśmy słabi, że grzeszymy, ale by równocześnie 
dostrzegł to, że chcemy się Jemu podobać. 

I taka cicha spowiedź powszechna jest bardzo ważna... Dla-
czego? Ponieważ ona rozbudza nadzieję. Zapamiętajmy sobie, 
że nadzieja jest bardzo ważna. Dziecko ma nadzieję, że gdy do-
rośnie, będzie takie jak jego tata czy mama; uczeń ma nadzieję, 
że skończy szkołę, pracownik nadzieję na dobrą pracę. Wszyscy 
żyjemy nieustannie jakąś nadzieją. Nawet gdy uczynimy tylko 
krok, to mamy nadzieję, że nasza noga trafi na twardy grunt. Na 
każdym kroku potrzebna jest nam nadzieja. I dlatego się spowia-
damy, że mamy nadzieję, iż Bóg nam odpuści grzechy i zostanie-
my Jego świętymi. Tę nadzieję trzeba nieustannie ćwiczyć. Bez 
tego będziemy ludźmi beznadziejnymi.

Druga ważna sprawa w tym, aby Bogu się przypodobać i być 
świętym, to prawda, że wiara bez uczynków jest martwa. Na-
dzieja dotyczy duszy. To w duszy rodzi się nadzieja i dotyka tych 
rzeczy, które są do przemyślenia i do zdecydowania. Natomiast 

to, że wiara bez uczynków jest martwa, oznacza, że do działania 
angażujesz swoje ciało. Bo uczynki są przecież rzeczywistością 
związaną z ciałem, z naszą zmysłowością, więc wciągasz te 
uczynki w działanie i chcesz, aby podobały się Bogu, żeby były 
po Bożej myśli. Tak więc nadzieja, która kieruje naszą duszą i 
uczynki, które zmuszają ciało, żeby było posłuszne i szło dobrą 
drogą, to dwie podstawowe rzeczy, które w jakiś sposób dają nam 
wyobrażenie o naszej świętości.

Może tego nie zauważyliście, ale jest tak - przynajmniej 
dla niektórych - że łatwiej jest pewnym ludziom, może nawet 
wszystkim, wystrzegać się zła niż czynić dobro. Łatwiej jest się 
powstrzymać od złego, niż uczynić dobro, bo dobro wymaga 
większego zaangażowania i władzy nad ciałem. Tutaj często jest 
wielki błąd i schody trudne do przekroczenia. Trzeba żebyśmy 
mieli nad swoim ciałem taką władzę, żeby nam się chciało czynić 
dobro. To dobro, które w nadziei sobie ułożymy, umyślimy i żeby 
to ciało było posłuszne duchowi.             

Ks. H. Młynarczyk                               
    CDN.

31 X 1999 miała miejsce konsekracja kościoła w 
Radoczy, była to ostatnia niedziela października, któ-
ra zbiegła się z liturgiczną uroczystością Poświęcenia 
Kościoła Własnego. Konsekratorem był ks. kardynał 
Franciszek Macharski. O tym tak bardzo ważnym 
wydarzeniu w życiu naszej wspólnoty parafialnej bę-
dziemy jeszcze wspominać, a w tym numerze poniżej 
zamieszczamy kazanie ks. kardynała wygłoszone pod-
czas tej uroczystości.     

Słowo księdza kardynała
Moi Bracia i moje Siostry, wszyscy tu zgromadzeni, ze wzglę-

du na dzisiejsze święto mamy szczególną okolicz-
ność. W naszej archidiecezji świętujemy dzisiaj 
rocznicę poświęcenia Kościołów. W Archidiecezji 
świętuje się rocznicę, a  my święcimy uroczyście i 
konsekrujemy ten oto kościół... To nie dziesiątki 
lat, się tu liczą, ale całe wieki. Przez wieki i od 
wieków jest tutaj świątynia. Świątynia Boga to 
znak Jego obecności, zawsze żywy. Przemijały 
pokolenia, wszystko w świecie się zmieniało, a 
Chrystus wczoraj - tzn. przed wiekami i dziś jest 
przy nas. On, który nas prowadzi, znów dołącza do 
nas jako towarzysz, brat, przyjaciel. On - Święty. 
On - jedyna prawda, droga i życie - tak się zbliża 
i tak staje się tu obecny jak te ściany. Chciał, żeby 
człowiek miał udział w budowaniu tego Jego zna-
ku. On sam jest znakiem miłującej miłości Boga. A 
gdy Bóg niezmierzony i odwieczny, nieskończony 
Pan chciał znaleźć się między ludźmi, to Ojciec 

 20 ROCZNICA
KONSEKRACJI KOŚCIOŁA 
W RADOCZY

Syna swego dał i wtedy człowiek - Maryja uświęcona świętością, 
Niepokalana Maryja - jako pierwsza posłużyła sobą, aby Słowo 
stało się Ciałem. Tak przez wieki Bóg mówił do tych pokoleń, 
do waszych ojców, dziadów i pradziadów. Mówił do tych, którzy 
tu mieszkali i do ich kapłanów i biskupów. Mówił, wzywając do 
tego dzieła. 

Budowanie kościoła jest tylko znakiem, a my przychodzimy 
prosić, żeby Bóg zechciał przyjąć ten znak, którym jest ten ko-
ściół i żeby ten znak uczynił żywym. Żywym, jak drzewo dobrze 
zakorzenione. Żywym jak źródło, z którego nie braknie wody. 
Żywym i dającym owoce. O to chcemy prosić. 

Do nas należało dać z siebie wiele. Siebie samych dać. Dać 
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tyle, aby ten znak zaistniał. Wołamy o Ducha Świętego, bo tylko 
moc Najwyższego może sprawić, że to, co od człowieka zostaje 
przyjęte przez Boga i staje się cząstką wspaniałego zamierzenia 
i dokonania Bożego dzieła. On wszystko bierze w ręce i ciągle, 
nieustannie,  każdego dnia woła o to, żeby się ludzkie dłonie 
przyłączyły do Jego dłoni, ludzkie serca do Jego serca, a ludzka 
miłość do Jego miłości.

To jest ta chwila, w której my chcemy poświęcić, konsekrować 
nie naszym własnym dokumentem albo własnym polerowaniem 
tego, co zostało dokonane przez ludzi z Bożego natchnienia. 
Przecież chcemy poświęcić - konsekrować. A cóż znaczy po-
świecić? To znaczy - przybliżyć siebie i to, czego dokonaliśmy 
do źródła życia. Nie do muzeum, w które przez dziesiątki lat na 
Wschodzie i na Zachodzie (a zwłaszcza na Wschodzie) chciano 
zamienić nasze świątynie. W muzea albo w miejsca zwyczajnej 
ludzkiej pracy, byle tylko nie wspominać w tych miejscach o 
Bogu i przybliżyć się do źródeł życia i łaski.

 A owe źródło życia i łaski zostało otwarte na Golgocie, na 
świętej górze Kalwarii. Ono tam zostało otwarte i płynie nie-
ustannie. Wszystko, co jest z dobra, prawdy 
i świętości, bierze się z tego przebitego boku 
i Serca Jezusowego. Nie ma innego sposobu 
na to, żeby to, co ludzkie, biedne, zmarsz-
czone, popękane, brudne, prawie że nie do 
uratowania, stało się nową rzeczywistością, 
jak tylko to jedno - odkupienie przez Jezu-
sową mękę, krzyż i Zmartwychwstanie. To 
w tym przetwarzaniu braliście udział od 
wieków, a także i temu pokoleniu zostało to 
dane, bo przecież gdy się wszystko waliło, 
można było przez mądrość, roztropność i 
poczucie piękna, które uczestniczy w Bo-
żej mądrości, Bożej roztropności i Bożym 
pięknie doprowadzić do tego, ze mamy 
nie ruinę, ale  nowe przetworzenie. To jest 
znak! Bóg jeden potrafi to, co jest poza za-
sięgiem rąk ludzkich. Bo to nie ściany, mury 
i drewno, ale ludzkie serca , ludzkie sumie-
nie. Ono, dotknięte przez tę wodę i krew 

płynąca z przebitego boku Jezusowego... 
Przybliżamy się teraz do Boga i niesiemy ten 

kościół jakby w swoich dłoniach, by dotknęła Go 
moc Boża. Pragniemy by one zostały uświęcone 
i dlatego te nasz dłonie przybliżamy. Jesteśmy tu 
zjednoczeni wszyscy razem - i ci, co wewnątrz, i ci, 
co na zewnątrz, aby nas nie ominęła ta Boża łaska 
ze źródła życia na Golgocie płynąca, której wzywa-
my, aby ona dotknęła i uświęciła to miejsce....    

Co to znaczy poświęcić? To znaczy raz jeszcze 
wrócić pod krzyż Chrystusa. Wrócić i oddać Je-
zusowi Chrystusowi, Królowi Ukrzyżowanemu i 
Zmartwychwstałemu to, co jest Jego, a  co poprzez 
wieki ludzie starali odbierać Bogu, jak gdyby On 
był tyranem, który dla siebie bierze wszystko, a 
człowieka chce w swojego niewolnika zamienić. 
Toż On z krzyża uwalnia nas swoją męką i śmier-
cią, swoją miłością z tego okropnego, totalitarnego 
reżimu, w którym świat bierze człowieka w swoje 
dłonie i zamienia go w niewolnika. A każdy z nas 
uważa chwilami, że jest panem i wówczas dopiero 

nie poddaje się dobru, prawdzie i pięknu, ale swoim własnym i 
cudzym modom i zachciankom. Oddaje się swojemu grzechowi. 
Ale dzisiaj, kiedy chcemy poświęcić i konsekrować ten kościół, 
oznacza to, że chcemy przyjąć tę świętość Boga. Tak ją przyjąć i 
tak błagać Boga, żeby ona z nami poszła w głąb naszych serc i z 
nami poszła w świat; żeby przez nasze ludzkie stopy, dłonie, my-
śli, serce, twórczość, miłość, przez nasze rodziny i małżeństwa, 
przez samotność ludzką, przez posługę kapłańską i zakonną nasz 
Święty Zbawca, Jezus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały stawał 
się wśród nas obecny. 

Moi bracia i siostry, czasem ludzie szukają pociechy, a cza-
sem w swojej niepewności zadają sobie pytanie, czy rzeczywiście 
Pan Bóg jest z nami. Zastanówcie się, jaka to ludzka siła i jaki to 
ustrój, jaki to system ekonomiczny potrafił zapewnić przez wieki, 
ponad 6 wieków, obecność miłosiernego Boga swoim ludziom, 
obecność prawdziwą? Jakiż człowiek mógł by sprawić, byśmy tu 
powrócili do tego krzyża, który tu stoi, do tego ołtarza, który tu 
jest i do tych świętych, którym się tu cześć oddaje?  A my nawet 
po 6 wiekach powracamy na to miejsce i tu klękamy. Któż to mógł 



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

10 i 17 listopada 201946 

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

 4710 i 17 listopada 2019

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

sprawić, jeśli nie Ten, który nam obiecał, że nas nie opuści  nigdy, 
po wszystkie dni aż do skończenia świata. A  później zabierze nas 
wszystkich z ludzkiej śmierci w swoją nieskończoną, nieginącą, 
nieumierającą miłość, w swoje szczęście, w swoje niegasnące 
piękno i światłość?

Za chwilę będziemy modlić się do Wszystkich Świętych. Dzie-
ci przyniosły tu swoje znaki - to jest wieź, to jest komunikacja, że 
jest obcowanie nas, biednych ludzi na ziemi z tymi, których Bóg 
zostawia nam i wśród nas jako świętych. Nie miejmy wątpliwo-
ści, ze my wszyscy żywą świątynią jesteśmy obecną wśród nas 
pojedynczo, razem, wszyscy, a czasem  jak te męczennice nazare-
tanki, świadkowie. Bóg nas miłuje. Jego miłość jest większa niż 

zło. A pojutrze jest dzień, w którym nie tylko we wspomnieniu, 
ale i w modlitwie będziemy dziękować tym wszystkim poszcze-
gólnym ludziom, którzy składali się na te pokolenia, które przez 
6 wieków i dłużej przychodzili tu, by cześć Eucharystii świętej w 
nabożeństwie składać, przyjmować Ewangelie i nieść ją ze sobą 
do swoich domów. Tu się będziemy modlić i na cmentarzu za na-
szych wszystkich zmarłych, którzy przez wieki dawali Panu Bogu 
przez żywą świątynię znak Jego obecności wśród. Nie zazdrosz-
czę wam, bo jestem współuczestnikiem tego wielkiego dzieła, w 
którym świętość, miłość i mądrość Boga jest zawsze bliżej nas. 
Niech ona będzie coraz bliżej...         

       

Lektor  - posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczy-
tywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świę-
tego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela 
Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, 
nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor 
może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii.

Zadania Lektora
Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się 

prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i 
ustawicznie wspierać jego świętość. (Kodeks Prawa Kanonicz-
nego kan. 210)

Czcigodnemu Ks. Proboszczowi Januszowi Sołtysowi z okazji 
imienin składamy serdeczne życzenia długich lat życia w zdro-
wiu i pomyślności, pod troskliwą opieką Matki Bożej w tytule 
Jej Ofiarowania, która w sposób szczególny patronuje Księdzu. 

Niech wyprasza u Boga wszelkie łaski potrzebne do dalszej, 
gorliwej służby Bogu i powierzonym pasterskiej trosce wier-
nym. Niech owoce tej posługi napełniają serce Księdza rado-

ścią, nadzieją i pokojem. Szczęść Boże!

Wdzięczni parafianie oraz czytelnicy i redakcja „Carolusa”

Nowi lektorzy
Pięć przykazań lektora:
Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić 

życie według niego.
Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, 

a także ćwiczy tekst czytań.
Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. 

Pilnuje czystości swojego języka.
Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez 

postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiąz-
ków.

Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. 
Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców 
zawartych w Słowie Bożym.

www.parafi aryczow.pl
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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

30 października w Domu Strażaka w Półwsi odbyła się IX 
Sesja Rady Gminy Spytkowice. Wśród obecnych na sali znaleźli 
się: Radni Rady Gminy, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Skarbnik 
Gminy Alina Antosz, radni powiatowi, sołtysi wsi, kierownicy 
referatów Urzędu Gminy oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych Gminy.

Po przyjęciu porządku obrad informację o działalności i 
funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił 
Wójt Gminy. Wójt poinformował m.in. o przeprowadzonym 
spotkaniu z proboszczem parafi i w Bachowicach w sprawie 
utworzenia tam Domu Seniora. Rozmowa przyniosła wstępne 
ustalenia co do lokalizacji obiektu. Wójt poinformował również 
o podpisaniu porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Krakowie w sprawie udziału naszej Gminy w projekcie dotyczą-
cym aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

W kolejnym punkcie Radni otrzymali informację o przebie-
gu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 
2019 r., przebiegu wykonania planów fi nansowych samorzą-
dowych osób prawnych za pierwsze półrocze oraz informację 
na temat postępu prac związanych z opracowaniem Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Spytkowice.

W dalszej części obrad Radni rozpatrzyli uchwały m.in. w 
sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej, określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków 
transportowych oraz podjęcia działań zmierzających do polep-
szenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamiesz-

Rada Gminy obradowała po raz 9.

kałych na terenie Gminy Spytkowice. Radni pochylili się także 
nad projektami uchwał w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy 
za zbiorowe odprowadzenie ścieków realizowane przez GZUW 
w Spytkowicach, Gminnego Programu Stypendialnego oraz 
przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w celu 
opracowania projektów budowy zatok autobusowych w Spytko-
wicach i Półwsi oraz wykonania chodnika w Spytkowicach. Po-
nadto Radni wyrazili zgodę na nabycie i zamianę nieruchomości 
położonych w Ryczowie.

www.spytkowice.net.pl

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

W związku ze zbliżającą się beatyfi kacją Czcigodnego Sługi 
Bożego, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, 
chciejmy przywołać przynajmniej niektóre wątki dotyczące jego 

Prymas Tysiąclecia i Karmel 
Terezjański

eklezjalnej posługi mającej związki z Karmelem Terezjańskim. 
Nie wolno nam najpierw zapomnieć o szczególnym zatroskaniu 
zasłużonego Prymasa o sprawę beatyfi kacji o. Rafała Kalinow-
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skiego. Prymas pragnął, aby nastąpiła ona w kontekście wielkiej 
nowenny przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 r. 
Nadto wskazywał na inną okoliczność, postulującą ewentualną 
beatyfikację, mianowicie na celebrowany w 1962 r. jubileusz 
czterechsetlecia Reformy Karmelu, podjętej przez św. Teresę od 
Jezusa w 1562 r. w Ávili, której to reformy „Servus Dei Rapha-
el Kalinowski, fuitauctor in Polonia, vitae suaesacrificio” – jak 
czytamy w liście Prymasa i Konferencji Episkopatu do św. Jana 
XXIII (z 12 stycznia 1961 r.). Wcześniej, bo już 8 grudnia 1958 r., 
kard. Wyszyński zabiegał o to u abp. Józefa Gawliny, opiekuna 
polskiej emigracji w Rzymie, podkreślając, że w związku z przy-
gotowaniami Narodu na Tysiąclecie Chrztu Polski należy obok 
zadań religijno-moralnych i naukowych przyspieszyć sprawy 
beatyfikacyjne naszych rodaków, wśród których o. Rafała Kali-
nowskiego. Prosił więc abp. Gawlinę o objęcie swoją opieką tego 
działu pracy przed Millennium i o jego czuwanie nad tą kwestią 
w Rzymie (N. 7259/58/P). 

Co więcej, aby proces o. Rafała Kalinowskiego, a także inne 
procesy kandydatów na ołtarze z Polski mogły postępować do 
przodu, 7 stycznia 1964 r. Prymas zwrócił się z prośbą do o. pro-
wincjała Waleriana Ryszki OCD (1912-1977), o wysłanie do 
pracy w Rzymie naszego współbrata o. Michała Machejka OCD 
(1918-1998). W liście tym (N. 56/64/P) czytamy m.in.: „Ojciec 
Święty Paweł VI bardzo przychylnie odniósł się do mojej prośby 
o przyśpieszenie na Tysiąclecie Chrztu Polski postępowania be-
atyfikacyjnego i kanonizacyjnego naszych polskich Sług Bożych. 
A w Kongregacji Obrzędów brak jest kapłana polskiego, którego 
obowiązkiem byłoby czuwanie, żeby na czas były nadsyłane akta 
procesów oraz niezbędne dokumenty historyczne. (…) W Polsce 
jest zaledwie kilku kapłanów, którzy doskonale znają pra-wo be-
atyfikacyjne zarówno w teorii jak i w praktyce. Do nich zalicza 
się o. Michał Machejek. (…) Proszę więc o. Prowincjała o wsz-
częcie odpowiednich kroków, żeby o. Michał mógł udać się do 
Rzymu i tam pracować na rzecz spraw Kościoła Katolickiego w 
Polsce”. Prośba ta – jak wiemy – została zrealizowana i o. Michał, 
po zrzeczeniu się posługi przeora w Poznaniu i po (wprawdzie 
kłopotliwym) uzyskaniu paszportu, przybył do Rzymu w lipcu 
1965 r., zamieszkał w naszej Kurii 
Generalnej Karmelitów Bosych, 
a przy polskim kościele pw. św. 
Stanisława bp. i m. w Rzymie przy 
BottegheOscure zorganizował 
biuro – Postulatorski Ośrodek Stu-
diów, zostając najpierw Postulato-
rem Generalnym Polski, a później, 
już za pontyfikatu św. Jana Pa-wła 
II, bo w 1984 r., Relatorem w Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych. 
Dzięki jego zaangażowaniu, nie 
tylko św. Rafał Kalinowski, ale 
wielu naszych rodaków i roda-
czek, zostało wyniesionych do 
chwały ołtarzy (jakkolwiek za 
życia kard. Wyszyńskiego tylko 
dwoje: św. Maksymilian Kolbe 
(1971) i bł. Maria Ledóchowska 
(1975). Prymas Tysiąclecia zawsze 
żywił wobec o. Michała swoją 
wdzięczność, o czym świadczą 
choćby następujące jego słowa z 
listu skierowanego 5 stycznia 1972 

r. do Postulatorskiego Ośrodka Studiów, w którym wspierała o. 
Michała w pracy, jako sekretarka, s. Sebastiana Krzyś, sercanka: 
„Jestem gorąco wdzięczny za Waszą pracę i za życzenia, (…), tak 
pełne nadziei, na chwałę Bożą przez przyszłych świętych i błogo-
sławionych polskich. Podzielam Wasz optymizm i raduję się, że 
jesteście tam w Rzymie pełni zapału”.

Inny, niełatwy, to prawda, wątek relacji naszej Polskiej Pro-
wincji Karmelitów Bosych  z  Archidiecezją  Warszawską i jej Or-
dynariuszem, dotyczy dialogu o odzyskanie klasztoru i kościoła 
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, odebranego Zako-
nowi po upadku powstania styczniowego. Kapituła Prowincjalna 
przed upływem stulecia od tej kasaty, złożyła na ręce ks. Pryma-
sa, arcybiskupa warszawsko-gnieźnieńskiego, memoriał o zacho-
waniu prawa własności obiektu, zapobiegając tym samym tegoż 
prawa przedawnieniu. Ks. Prymas nie dał nigdy pisemnej dekla-
racji w tej kwestii, ale prosił przy różnych okazjach o cierpliwość, 
mówiąc, że seminarium duchowne archidiecezji warszawskiej, 
jakie mieściło się w tymże klasztorze, jest dla Kościoła lokalnego 
sprawą priorytetową i obiecał zwrot własności po wybudowaniu 
seminarium na Bielanach. Śmierć Prymasa w 1981 r. i późniejsze 
ukierunkowania w archidiecezji nie sprzyjały jednak ewentual-
nemu powrotowi karmelitów bosych do ich własności. Dialog 
z archidiecezją od 1993 r. prowadziła Warszawska Prowincja 
Karmelitów Bosych, która w tym właśnie roku powstała wskutek 
podziału Prowincji Polskiej na warszawską i krakowską. W 2017 
r. arcybiskup warszawski, kard. Kazimierz Nycz, w ramach re-
kompensaty moralnej za klasztor na Krakowskim Przedmieściu, 
przekazał naszemu Zakonowi kościół i klasztor Świętej Trójcy w 
Warszawie na Solcu i współbracia prowincji warszawskiej za-
mieszkali w nim i objęli posługę w miejscowej parafii z dniem 26 
sierpnia tegoż 2017 r. 

Nie zapomnijmy jednak, że pomimo tego trudnego dialogu, 
Czcigodny Sługa Boży, Prymas Tysiąclecia, utworzywszy w 1962 
r. Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego w Warszawie, za-
prosił doń z wykładami z teologii modlitwy i mistyki naszego 
współbrata, o. Ottona Filka OCD (1918-2014), który przez 30 lat 
tam pracował jako kompetentny i ceniony specjalista (ŻK 130/
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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

W dniu 15 października przy naszej szkole odbył się piknik 
Rodzinne Święto Pieczonego Ziemniaka dla wszystkich uczniów 
naszej szkoły oraz dla przedszkolaków. Organizatorami wspólnej 
zabawy byli Rada Rodziców, Stowarzyszenie „Kleks” oraz Grono 
Pedagogiczne  naszej szkoły. Najpierw odbyły się zajęcia, zabawy 
oraz zawody sportowe na świeżym powietrzu. Po nich wszyscy 
skorzystali z pysznego poczęstunku. Na koniec można było za-
poznać się z pracą strażaka, policjanta, spróbować swoich sił w 
gaszeniu wodą  wyznaczonego celu lub sprawdzić swoje umiejęt-
ności ratownicze.

Zabawa była przednia, jedzenie pyszne, no i pogoda dopisała 
nadzwyczajnie... Piękny dzień;)

PIKNIK - RODZINNE ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA

2014, s. 57). Nadto w 1968 r. kard. Wyszyński innego naszego 
współbrata, o. Symplicjusza Bałysa OCD (1933-2004) miano-
wał duszpasterzem akademickim w Warszawie, udzielając mu 
równocześnie indultu do odprawiania Mszy św. poza kościołem 
(„sub divo”) oraz władzy głoszenia Słowa Bożego i spowiadania 
na terenie całej Polski (N. 1791/69/P). Posługę tę o. Symplicjusz 
pełnił przez 3 lata, bo w 1971 r. skierowano go do pracy wśród 
Polonii Chicagowskiej w Stanach Zjednoczonych.

Nadto już schorowany, niecały rok przed swoją śmiercią, 
Prymas Tysiąclecia skierował na ręce o. prowincjała Eugeniusza 
Morawskiego, bardzo ciepły list gratulacyjny z racji obchodów 
stulecia wskrzeszenia życia karmelitańskiego w Polsce. Obchody 
te, w obecności przełożonego generalnego, o. Filipa Sainz de Ba-
randa OCD (1930-2017), odbyły się w Czernej w lipcu 1980 r. Pi-
sał nam sędziwy już wtenczas Kardynał Prymas, i słów tych, jak 
pamiętam, z szacunku wobec niego, wysłuchaliśmy na początku 
liturgii na stojąco: „Opatrzność Boża prowadziła Waszych Ojców 
trudnymi drogami. Doświadczali oni prześladowania, kasaty 
klasztorów i całej Prowincji. A jednak życie karmelitańskie dzięki 
dobroci Bożej nie przestało istnieć. Przetrwało ono w klasztorze 
w Czernej, gdzie ojcowie pielęgnowali ducha modlitwy i kontem-
placji. Zaznaczyć trzeba, że do tego klasztoru i w tym czasie przy-
był opatrznościowy mąż, o. Rafał Kalinowski, który wydatnie 
ożywił życie karmelitańskie” (Nasz Karmel, 2/1980, s. 4).

Prymas zachęcał następnie, „aby jubileusz nie przeminął bez 
oddźwięku w naszym życiu i pracach nad soborową odnową”. I 
pouczał nas po ojcowsku: „Wasze życie i posługę apostolską niech 
nadal cechuje szczególna cześć i miłość do Maryi, Matki Karme-
lu (...). Pielęgnujcie modlitwę i ducha kontemplacji, w myśl Wa-
szych tradycji. (...) Wiernych, którzy do Was przychodzą i wśród 
których gdziekolwiek pracujecie, uczcie modlitwy i synowskiej 
miłości ku Maryi” (tamże).

Wydaje mi się, że słowa te, mimo upływu prawie czterdziestu 
lat, nie straciły nic ze swej aktualności; przeciwnie, wydają się 
one nabierać dzisiaj szczególnej mocy, niejako testament wyno-
szonego na ołtarze Kościoła Prymasa Polski, wobec nas, polskich 
karmelitów bosych.

Dodajmy jeszcze, że Siostry Karmelitanki Bose niektórych 
polskich klasztorów zachowują wobec Czcigodnego Sługi Bożego 
Prymasa Tysiąclecia wdzięczną pamięć, także za pomoc (nie tyl-
ko moralną) okazywaną w podejmowaniu nowych fundacji, czy 
w pracach budowalno-remontowych swoich domów. To prawda, 
że w jednym czy drugim przypadku, decyzje podjęte przez Pry-
masa „na mocy specjalnych poruczeń Stolicy Apostolskiej” nie 
były w odniesieniu do klasztorów naszych Sióstr w powołaniu 
najszczęśliwsze, to jednak ogólnie i z perspektywy czasu patrząc, 
przeważyło zawsze dobro, choć okupione cierpieniem.

Warto też przywołać znajomość najpierw Biskupa Lubel-
skiego, a potem Prymasa Polski ze Służebnicą Bożą Kunegundą 
Siwiec OCDS (1876-1955), zaproszenie jej do udziału w rekolek-
cjach, które prowadził na Siwcówce dla pań z powstającego Insty-
tutu Prymasowskiego i pozytywną ocenę jej „Nadprzyrodzonych 
Oświeceń”.  

Niech przywołanie w przededniu beatyfi kacji kard. Stefana 
Wyszyńskiego tych pośpiesznie zebranych faktów i myśli dopo-
maga nam być bardziej zjednoczonymi z Kościołem naszej Oj-
czyzny, a świetlany przykład eklezjalnego i patriotycznego zaan-
gażowania Wielkiego Prymasa Tysiąclecia niech nam dopomaga 
– zgodnie z je-go słowami – „pielęgnować ducha rozmodlenia i 
kontemplacji w służbie Ludowi Bożemu, ucząc go modlitwy i sy-
nowskiej miłości do Maryi”, naszej Matki i Królowej Karmelu.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
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Czcigodny Księże Proboszczu! 
Przyjmij od nas serdeczne życzenia imieninowe wraz 
z modlitwą. Niech Miłosierny Bóg darzy Cię zdro-
wiem i siłą do dalszej pracy duszpasterskiej, daje 
światło Ducha Świętego w podejmowaniu nowych 
zadań i w realizowaniu kapłańskiego powołania. 

Niech Matka Boża Pocieszenia otacza Cię swą opieką, 
wypraszając potrzebne łaski i napełniając Twe serce 

prawdziwą radością. 

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

Parafia w Tarnawie świętowała 20 X br. uroczystość 
odpustową. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. Zbigniew Oczkowski. W drugiej części 
kazania, którą zamieszczamy poniżej ks. Zbigniew 
przywołuje postać patrona parafii – wybitnego pro-
fesora i człowieka miłosierdzia, wspomina srebrny ju-
bileusz kapłaństwa ks. proboszcza Zbigniewa, a także 
dziękuję za wsparcie w rozbudowie świątyni w parafii 
Hucisko, której jest proboszczem. 

Na pięknej Orawie znajduje się kilkanaście parafi i. Kiedyś 
miałem możliwość pracy w parafi i Podwilk. Byłem tam świad-
kiem tego, jak mieszkańcy przygotowują się do odpustu. A prze-
żywają odpusty dwa razy w roku. Przygotowanie każdej parafi i 
polegało na tym, że około 20 kapłanów przyjeżdżało do każdej 
parafi i i spowiadało przez cały dzień. Kiedy pytam, czy dzisiaj 
jest tak samo, to kapłani pracujący na Orawie, potwierdzają i mó-
wią, że nadal mieszkańcy tamtejszych parafi i przystępują do spo-
wiedzi i Komunii świętej przed swoim odpustem parafi alnym. 
Świadczy to o tym, ze są bardzo przywiązani do swoich patronów 
i bardzo poważnie traktują tajemnicę osobistego nawrócenia. 

Bracia i siostry, serdecznie was zapraszam i zachęcam do 
takiej postawy wiary. Wiary, która jest dojrzała, która nie jest 
tradycją, nie jest mechanizmem 
jakichś nawyków społecznych. 
Wiara, w której odkrywamy Boga 
- że nas kocha - i wchodzimy z 
Nim w relacje przyjaźni, ucząc się 
od Niego zarazem tego, jak kochać 
drugiego człowieka i jak kochać 
samego siebie. 

Tej dojrzałej wiary, która także 
wyraża się w codziennej Komunii 
świętej uczył i uczy nieustannie 
wasz wielki patron - święty Jan 
Kanty, profesor i nasz rodak, który 
urodził się w Kętach (a więc wcale 
nie tak daleko). Już kiedy był mło-
dym człowiekiem, odznaczał się 
wyjątkową inteligencją. Dlatego 
bardzo szybko ukończył studia i 
jako młody człowiek został pro-
fesorem. Najpierw wykładał na 
Akademii w Miechowie, a potem 
w Krakowie. Pozostawił po sobie 
60 ważnych dokumentów ze swoim 
własnoręcznym podpisem, które 
przetrwały do naszych czasów. Sły-

Ku czci św. Jana Kantego 
nął z wielkiego miłosierdzia. Czynił dużo dobra wokół siebie. Ale 
także jako kapłan, odprawiając Eucharystię i spowiedź świętą, 
zachęcał wiernych do tego, aby często korzystali z tych pięknych 
sakramentów. Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, 
jakie prowadził, dożył 83 lat i umarł w opinii świętości 24 grud-
nia 1473 roku w Krakowie.

Wasza wspólnota parafi alna w Tarnawie powinna być 
wdzięczna Panu Bogu za tak wspaniałego patrona. Powinniście 
być wdzięczni swoim rodakom, swoim poprzednikom za to, że 
otworzyli się na jego osobę, że zdobyli jego relikwie i obecnie 
możecie się cieszyć jego stałą opieką nad waszą wspólnotą...

 Ale w dniu dzisiejszym pragnę was zachęcić do wdzięczności 
Panu Bogu za waszego księdza proboszcza - księdza Zbigniewa, 
który jest dziekanem naszego dekanatu Sucha Beskidzka, a któ-
ry - jak wiecie - przeżywa w tym roku jubileusz 25 lat swojego 
kapłaństwa. Dla waszego księdza proboszcza to bardzo ważny 
czas w przeżywaniu swojego powołania, o którym mówił św. 
Jan Paweł II Wielki, że powołanie jest wielką tajemnicą. Dar i 
tajemnica... Od kilku lat ks. Zbigniew swoje powołanie przeży-
wa wśród was - we wspólnocie parafi alnej w Tarnawie. Cieszy 
się waszą wspólnotą. Razem z wami dokonuje poważnych prac 
związanych z waszą świątynią. A my, kapłani dekanatu Sucha 
Beskidzka dziękujemy wam, że obdarzacie swojego pasterza 
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Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP
ADRES: Tłuczań 158, 34-114 Brzeźnica, tel./fax +48 33 879 01 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7.30-8; pon., śr., pt. 18.30-19.30 (zimą 17.30-18.30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta 
- 7:30, 9:30 (kaplica Chrząstowice), 11 * PROBOSZCZ: ks. mgr Stanisław Pitek * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstowice (454), Kossowa (411), Tłuczań 
(998) * ODPUST: I - Nawiedzenia NMP - 31 maja, II - św. Andrzeja Apostoła - 30 listopada

wdzięczną miłością. Otaczajcie go swoją modlitwa, aby mógł w 
zdrowiu i bezpieczeństwie służyć i wam, i całemu dekanatowi. 

I na koniec, moi Kochani, pragnę serdecznie podziękować za 
wsparcie duchowe i materialne na rzecz rozbudowy małej świą-
tyni w parafi i Hucisko, gdzie jestem proboszczem. Od kilku lat 
towarzyszycie nam w tym trudnym dziele rozbudowy naszego 
kościółka. Dzięki Waszej pomocy możemy korzystać już z jednej 
nawy bocznej. Dziękuje także 

Księdzu Janowi, który w moim imieniu głosi Wam Słowo 
Boże i przywozi parafi i w Hucisku wasze ofi ary. Niech dobry Bóg 
błogosławi Wam. Błogosławi Waszym Rodzinom i całej Waszej 
Wspólnocie Parafi alnej za Wasze dobre serca. Niech święty Jan z 
Kęt wyprosi nam łaski umiłowania Jezusa Eucharystycznego.

Przypomniał bierzmowanym ks. bp Jan Zając, który 
w środę 30 X, a wiec tuż przed uroczystością Wszyst-
kich Świętych udzielił sakramentu bierzmowania tu-
tejszej młodzieży. To powołanie do świętości określił 
ks. bp Jan jako pójście za Chrystusem, pełnienie Jego 
woli, dźwigania krzyża dnia codziennego i ofiarowanie 
go Panu, by zyskać życie wieczne. Poniżej fragment 
kazania z tej uroczystości. 

Kochani moi, jak wspomniałem na początku, dzisiaj bę-
dziecie powołani do świętości. Nie tylko dlatego, że zbliża się 
uroczystość Wszystkich Świętych, ale przede wszystkim dlatego, 
że taki jest cel naszego życia - stać się świętym. Ktoś pomyśli: 
-„Bez przesady... Aż tylu by miało być świętych?”. Ktoś inny po-
myśli: -„Nie jestem godzien; to za wysoki progi na moje nogi...”. 

Jesteście powołani do świętości 
A jednak... Jeżeli ktoś chce rzetelnie, na serio 
potraktować przyjęcie sakramentu bierzmo-
wania, to musi się zdecydować, by to uczynić 
właśnie dlatego, że chce zostać świętym. I tego 
stwierdzenia nie odwoła. 

Dlatego też, gdy pytałem was, czego ocze-
kujecie od Boga w tym sakramencie, nie za 
mocno, ale myślę, że szczerze powiedzieliście, 
że pragniecie, aby Duch Święty, którego otrzy-
macie, umocnił was do mężnego wyznawania 
wiary i do postępowania według jej zasad. 
Innymi słowy potwierdziliście to, że chcecie 
iść drogą do nieba i że chcecie postępować 
według zasad wiary. A zasady wiary są jasne 
i czytelne. Po to żyjemy na ziemi, żeby dostać 
się do nieba, żeby zostać świętymi. To nie jest 
tak, że od razu będziemy wszyscy kanonizo-
wani i od razu będą wszyscy malować aureole 
nad naszymi głowami. Nie, to nie o to chodzi. 
Jest to przede wszystkim wezwanie do tego, 
aby być zbawionym, aby dostać się do nieba. 
I trzeba, abyście umieli dzisiaj dać Panu Bogu 
odpowiedź. Bo Pan Bóg nas dzisiaj wezwał 

do tego, abyście szli za Nim; aby jednak dać odpowiedź: -„Oto 
jestem”. 

I skoro stojąc tu przed chwilą wypowiadaliście to swoje posta-
nowienie, oznacza to, że jesteście już gotowi i teraz potrzeba tylko 
światła Ducha Świętego, żeby wam pomógł zrozumieć, na co się 
decydujecie. Nie tylko chcecie przyjąć sakrament bierzmowania, 
bo istnieje taka tradycja, że w pewnym wieku należy się przygo-
tować do przyjęcia tego sakramentu i może się to przydać, gdy 
potem ktoś będzie żądać zaświadczenia, że jesteście bierzmowani 
i możecie brać udział w życiu Kościoła. To prawda, że trzeba zde-
cydować, czy przyjąć ten sakrament, ale przede wszystkim trzeba 
zrozumieć i uwierzyć, że decydujecie się na to, ażeby pójść drogą, 
którą Pan Jezus wskazuje - drogą do nieba. A tą drogą do nieba, 
drogą prowadzącą do świętości jest droga do krzyża.

Słyszeliście przed chwilą słowa Ewangelii, które Pan Jezus 
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dziś kieruje szczególnie do was. Przypomnę je, bo to odnosi się 
do każdego z nas - nie tylko do was, drodzy kandydaci do bierz-
mowania, ale do wszystkich, którzy tu dziś jesteśmy obecni:  

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje...

Wielkie wymagania Pan Jezus stawia... W ten sposób jeszcze 
dodatkowo potwierdza, że jest to droga bardzo trudna. Ale mówi 
Pan Jezus: -„Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto starci 
swe życie z Mego powodu, znajdzie je...”. Czy słyszycie te słowa 
Pana Jezusa? One odnoszą się dziś konkretnie do mnie, do cie-
bie, do każdego z nas. A zwłaszcza do was, przystępujących do 
bierzmowania. Macie się bowiem zdecydować na to, żeby pójść 
za Panem Jezusem, żeby być gotowym stracić swoje życie, ażeby 
później zyskać je na wieczność. 

Żeby to wyjaśnić, chce nawiązać do posta-
ci, która może jest wam znana - śp. Helenki 
Kmieć... Ta młoda dziewczyna oddała swoje 
życie dla drugiego człowieka, dla Chrystusa. 
Kim ona była? Zdolną dziewczyną, doskonałą 
uczennicą, wspaniałą koleżanką. Miała wiele 
talentów. Ale przede wszystkim była głęboko 
wierząca i chciała służyć drugiemu człowieko-
wi. W tym celu, by służyć drugiemu człowieko-
wi, kończąc studia przygotowywała się do tego 
dzieła i zgłosiła się do księży salwatorianów 
jako wolontariuszka misyjna. Powiedziała, że 
chcę wyjeżdżać do dalekich krajów jako oso-
ba świecka, by głosić tam Ewangelię miłości. I 
pojechała najpierw do Zambii, gdzie pracowała 
wśród dzieci ulicy, ucząc je i wychowując. Na-
stępnie postanowiła ruszyć dalej.... 

Mam to szczęście, że pochodzi z mojej ro-
dziny i znałem ją osobiście. Przed wyjazdem 
zapytałem jej, czy nie boi się jechać do dalekiej 
Boliwii, gdzie jest tak niebezpiecznie. Odpo-

wiedziała, że zdaje sobie z tego sprawę, ale wie, że są tam dzieci, 
które czekają na jej przyjazd. I dlatego pojedzie. I pojechała... 
Po niecałych dwóch tygodniach pewien młody człowiek zadał 
jej śmierć. Zabił... Ktoś powie, że to wielka tragedia. Tak. Ale w 
świetle dzisiejszej Ewangelii ona oddała swoje życie. Złożyła ofia-
rę, bo służyła drugiemu człowiekowi. Wszystkie swoje zdolności, 
talenty i czas poświęcała dla drugiego człowieka. W ciągu całego 
swojego młodego życia. Ktoś powie, że straciła życie. Ona oddała 
życie i zyskała życie - życie wieczne. I dzisiaj wierzymy, że jest w 
domu Ojca, w niebie. I dziś opiekuje się i troszczy o tych wszyst-
kich, którzy ją o to proszą...

Cdn.              
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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

W poniedziałek (28.10) poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, 
wójt gminy Tomice Witold Grabowski oraz dyrektor szkoły Józef 
Żegliński wzięli udział w uroczystym otwarciu zmodernizowa-
nego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach.

Dzięki pracom polegającym na oczyszczeniu powierzchni i 
usunięciu uszkodzeń, nawierceniu otworów fi ltracyjnym wy-
pełnionych żwirem fi ltracyjnym, zagruntowaniu, położeniu 

Nowa nawierzchnia zachęca do gry
warstwy ET i wykonaniu właściwej nawierzchni ze sztucznej tra-
wy, stare ponad 30-letnie asfaltowe boisko zniknęło z otoczenia 
szkoły.

Użytkowników obiektu z pewnością ucieszy fakt, że zastoso-
wane rozwiązanie w postaci sztucznej trawy o wysokich parame-
trach, zapewni bezpieczne z niej korzystanie.

Dodatkowo zamontowane zostały nowe bramki, piłkochwy-
ty oraz wyremontowano trybuny, dzięki czemu powstał obiekt 
doskonale nadający się do organizacji imprez sportowych maso-
wych.

W 2017 r. rozpoczęliśmy przebudowę infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomi-
cach. W 2018 r. oddaliśmy do użytku plac zabaw. W tym roku 
Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał nam kolejne środ-
ki na wymianę starej, asfaltowej nawierzchni na nową, bezpiecz-
ną. Krok za krokiem realizujemy projekt całkowitej zmiany tego 
terenu, by stał się on miejscem przyjaznym dla naszych miesz-
kańców – powiedział wójt gminy Tomice Witold Grabowski.

Całkowity koszt realizacji wyniósł 252.872,97 zł, w tym pozy-
skana dotacja celowa w wysokości 163.000,00 zł.

www.tomice.pl 
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Witanowice - Parafi a św. Mikołaja
ADRES: Witanowice 7, 34-103 Witanowice, tel. +48 33 879 49 23 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: codziennie po Mszy św. o 7.30 i 18.30 (zimą o 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 
-18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Wróbel, R.M. * 
WIKARIUSZ: ks. Bogusław Nagel ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Babica (690), Lgota (370), Witanowice (1100), Wyźrał (380) * 
ODPUST: św. Mikołaja, niedziela najbliższa 6 grudnia 

29 października 1944 r. podczas krwawej pacyfi kacji przysiół-
ka Podlas w Lgocie zamordowanych zostało ośmiu jej mieszkań-
ców. We wtorek (29.10) w Lgocie odbyły się uroczyste odchody 
75. rocznicy tamtych tragicznych wydarzeń.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się od wizyty przedstawi-
cieli władz samorządowych naszej Gminy w miejscach pamięci, 
gdzie złożyli hołd mieszkańcom lgockiej ziemi zamordowanym 
przez hitlerowskiego okupanta. Przemierzając „Szlak Krzyży 
Lgockich” zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów w miejscu 
tragedii, pod krzyżem nad dawną mogiłą ziemną, w której po-
chowano ofi ary pacyfi kacji oraz na cmentarzu parafi alnym w 
Witanowicach, gdzie 12 marca 1945 roku przeniesiono do zbio-
rowego grobu szczątki ofi ar pacyfi kacji.

O godz. 15.00 przy „Pomniku Ofi ar Pacyfi kacji” w Lgocie ze-
brali się członkowie rodzin pomordowanych mieszkańców przy-
siółka Podlas, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji 
pozarządowych i kombatantów, a także mieszkańcy gminy. Nie 
zabrakło też pocztów sztandarowych. Uroczystość rozpoczęła się 
odsłonięcia, odnowionego staraniem Gminy Tomice, pomnika, 
który został poświęcony przez ks. proboszcza Józefa Wróbla. 
Odbył się apel poległych, modlitwa za ofi ary pacyfi kacji, a także 
okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości. Nie zabrakło 
części artystycznej przygotowanej przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Witanowicach pod kierunkiem Renaty Kowalczyk.

Na zakończenie wtorkowych obchodów goście zostali zapro-
szeni do Domu Strażaka w Lgocie. Tam pierwotnie miało odbyć 
się spotkanie z Edwardem Wyrobą – autorem II wydania publi-
kacji „Oni nie doczekali…” oraz fi lmu „Krzyż Lgocki w Mauzo-
leum Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie”, sfi nansowanych 
przez gminę Tomice. Niestety kilka dni przed 75. rocznicą pacy-
fi kacji Edward Wyroba zmarł. Spowodowało to modyfi kację tej 
części uroczystości. Jej gospodarzem został Sekretarz gminy To-
mice Ryszard Góralczyk, który przybliżył przybyłym tragiczne 
wydarzenia sprzed 75 lat. Zebrani otrzymali publikację „Oni nie 
doczekali…”, a także oglądnęli fragmenty fi lmu z 1997 r. Minutą 
ciszy uczczono również pamięć zmarłego autora obu historycz-
nych publikacji.

Uroczystość 75. rocznicy pacyfi kacji przysiółka Podlas w 
Lgocie została przygotowana przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice przy współpracy z Urzędem Gminy Tomice, sołtysem i 
radą sołecką wsi Lgota oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Lgota.

www.tomice.pl

Pamiętali o krwawej pacyfikacji 
sprzed 75. lat
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D Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP
ADRES: Woźniki 67, 34-103 Witanowice, tel. 33 879 45 24 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy 
św., pt. 16 - 18 * MSZE ŚWIĘTE: sob 18 (zimą 17), ndz 7:30, 9:30 (X-V), 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Tomasz Kalisz 
RM * ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Woźniki (1262), Zygodowice (410) * ODPUST: Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia

Organizatorem XIV międzynarodowej edycji konkursu pla-
stycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” jest Muzeum w 
Bielsku Podlaskim. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Wstańcie, 
chodźmy!”- to słowa, które wg Ewangelii św. Mateusza, skierował 
Chrystus do Apostołów po modlitwie w Ogrójcu i które w tytule 
swojej książki przytacza św. Jan Paweł II. Każdy człowiek ma 
swoje powołanie. „Wstańcie, chodźmy !” to słowa, które Chrystus 
kieruje do każdego z nas. Zaprasza żeby podążać za Nim drogą, 
która prowadzi do Ojca. Jury konkursu podkreśliło, że uczest-
nicy tegorocznej XIV edycji konkursu doskonale interpretują 
tegoroczne hasło Dnia Papieskiego. Z jednej strony dostrzegają 
trudności tej drogi, chociażby w kontekście chorób, niepełno-
sprawności czy grzechu. Z drugiej, prace młodych twórców, są 
barwne, pełne optymizmu i młodzieńczego zapału. Warto zatem 
czerpać z tej pozytywnej energii, porzucić stagnację, wstać i pójść 
drogą, na końcu której jest Bóg.

Na XIV międzynarodową edycję konkursu plastycznego 
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” wpłynęły 1974 prace, 
z czego 115 ze świata (Białoruś, Chiny, Szkocja, Ukraina, USA, 
Wielka Brytania, Włochy), 1519 z Polski i 340 z diecezji drohi-
czyńskiej.

Nagrodę w kategorii I zdobył  Wojciech Ciepły ze Szkoły 
Podstawowej w Woźnikach  z oddziału przedszkolnego „Bie-
dronki”. Laureata do konkursu przygotowała pani Agnieszka 
Sienkiewicz. Praca Wojtusia została zamieszczona w folderze 
pokonkursowym. 

Praca 5-letniego Wojtusia 
nagrodzona
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 
ADRES: Wysoka 190, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 26 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw. 7:30-8:
30 śr., pt., sob. 18:30-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Adam Stawarz, E.c., 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1176 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Górny (Czerna 130), 
Wysoka (1800) * ODPUST: św. Marii Magdaleny - 22 lipca

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w akcję 
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

„Oni ginęli cicho,
dla bezpiecznego nieba.

Nikt im nie mówił musicie,
lecz powtarzali: Tak trzeba.

Wiatr zatrzepotał fl agami,
w dal wzlatywała przemowa.
Nikt nam nie mówił musicie,
my chcemy Im podziękować.”

 

Szkoła pamięta
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w akcję 

Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Głównym 
celem tej inicjatywy było pielęgnowanie pamięci o ważnych po-
staciach i wydarzeniach naszej historii, szczególnie tych, którzy 
są związani z dziejami naszej społeczności. W tym roku obcho-
dzimy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 75 rocznicę 
wybuchu  Powstania Warszawskiego. Chcieliśmy w szczególny 
sposób oddać hołd patronom naszej szkoły- Poległym za Ojczy-
znę w latach 1939-1945.

 W minionym tygodniu października na korytarzu szkolnym 
powstała gazetka okolicznościowa przypominająca o miejscach 
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pamięci znajdujących się w naszej małej ojczyźnie. Na gazetce 
znalazły się również podziękowania dla tych którzy walczyli o 
naszą wolność. 25 października uczniowie młodszych klas od-
wiedzili cmentarz parafialny w Wysokiej, aby tam przy obelisku 
upamiętniającym walczących za Ojczyznę oddać hołd poległym 
minutą ciszy. Uczniowie klas IV- VIII  wraz z wychowawcami 
odczytali nazwiska poległych upamiętnione na tablicy znajdują-
cej się w szkole oraz w skupieniu uczcili ich minutą ciszy. W tych 
szczególnych dla naszej szkolnej społeczności miejscach przed-
stawiciele szkolnego samorządu złożyli biało- czerwone kwiaty.

Pamiętajmy o bohaterach naszej wolności!
 

Monika Moczydłowska
www.spwysoka.szkolnastrona.pl
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Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego
ADRES: pl. Kościuszki 3, 32-640 * Zator, tel. +48 33 841 22 21, * e-mail: zator@diecezja.pl. * 
www.zator.diecezja.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., śr., czw. 16-18; sob. 8-10 * MSZE ŚWIĘTE * 
Niedziele i święta: 7, 8 (kaplica Laskowa), 9, 10:30, 12, 18 * PROBOSZCZ: ks. Jacek Wieczorek, R.M. * 
WIKARIUSZE: ks. Dariusz Nawara, ks. mgr Bartłomiej Bartosik, moderator dekanalny Duszpasterstwa Służby 
Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie * NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. Krzysztof Wieczorek, kapelan 
Centrum Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze; ks. mgr Wojciech Momot * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Laskowa (426), Podolsze (1345), 
Rudze (438), Trzebieńczyce (309), Zator (3727)  * ODPUST: I - św. Wojciecha - niedziela po 23 kwietnia, II - św. 
Franciszka z Asyżu - niedziela po 4 października 

Ten bardzo znany i lubiany święty patro-
nuje kaplicy w Laskowej, która przynależy 
do parafii zatorskiej. W niedzielę 6 X br 
świętowano tam uroczystość odpustową. 
Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Ja-
cek Wieczorek. On też wygłosił piękne ka-
zanie o tym jak powinniśmy naśladować św. 
Franciszka w jego wierze, oddaniu Bogu, 
pokucie, przemianie serc. Oto jego słowa. 

To nie tylko ubóstwo - radykalne ubóstwo 
- opierające się na tym, że nie chciał niczego po-
siadać, ale przede wszystkim głęboka wiara. Św. 
Franciszek pokutuje. Pokutuje i to bardzo. Św. 
Franciszek spędzał bardzo wiele czasu na modlitwie 
i pokucie. Wiemy, że otrzymał łaskę stygmatyków. 
Pamiętajmy o tym, że stygmaty to rany w miejscach, 
w których Pan Jezus został zraniony na krzyżu - na 
rękach, na nogach, sercu... I to są rany bardzo bo-

Św. Franciszek – człowiek głę-
bokiej wiary 

lesne - rany otwarte i krwawiące. 
Święty Franciszek otrzymał takie 
stygmaty. Czasami się tak zdarza, 
że jeżeli ktoś bardzo przeżywa 
mękę Pana Jezusa, to sam takie 
stygmaty otrzymuje. Ostatnim 
znanym stygmatykiem był Ojciec 
Pio. W tradycji Kościoła zjawisko 
stygmatów jest znane. Są one 
wynikiem mocnego i głębokiego 
przeżywania męki naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. 

Św. Franciszek jest także, jak 
się o nim obecnie mówi w duchu 
pewnej mody - „pierwszym eko-
logiem”. To on dbał o przyrodę, 
to on z tą przyrodą żył bardzo 
blisko, to on - jak głosi legenda - 
nie bał się dzikich zwierząt, nawet 
wilków. Te zwierzęta były wobec 
niego potulne, łagodne i przyja-
zne. Nawet takie, które normalnie 
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła
ADRES: Zebrzydowice 12, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 48 50 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon-śr 8:00-8:30, czw. 16:00-18:00 (sprawy małżeńskie), pt. 8:00-8:30 * MSZE 
ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Stanisław 
Dolasiński, E.c. NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. dr Stefan Uchacz CM, kapelan sióstr szarytek; 
o. Damian - Jacek Wasylewicz OH, wyśw. 1992, kapelan domu zakonnego Braci Bonifratrów oraz 
kapelan DPS dla Dorosłych * ODPUST: św. Michała Archanioła, 29 września * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: XIV w. MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody – część, Zebrzydowice

są wobec człowieka nastawione wrogo i których człowiek na ogół 
się boi, przy św. Franciszku zachowywały się zupełnie inaczej.

Był to człowiek głębokiej wiary. Dlatego między innymi zało-
żył swój zakon - zakon franciszkański, w którym ludzie kierować 
się będą przede wszystkim ślubem ubóstwa, a naczelną zasadą 
będzie, by niczego nie posiadać. Tym właśnie święty Franciszek 
się sugeruje. Idzie do Papieża ze swoimi braćmi, ze swoimi ko-
legami i prosi go, aby zatwierdził jego zakon. Papież i cała jego 
świta w Rzymie stwierdzają ;-„Jakże to? Ty taki biedny, taki 
obdartus i przychodzisz, prosząc o własny zakon? Jakiż to może 
być zakon i jak będzie funkcjonować, skoro niczego nie posiada-
cie?”. Święty Franciszek jednak udaje sie do Papieża i zostaje w 
końcu przyjęty, po tym, jak Papieżowi przyśni się, że Franciszek 
podtrzymuje mury kościoła i że ten Kościół dzięki niemu będzie 
nadal istniał. 

Franciszek wskazał Kościołowi zupełnie nową drogę. Bo 
trzeba pamiętać, że w tamtych czasach były już inne zakony, ale 
zawsze związane z konkretnym miejscem. Były zakony kontem-
placyjne, w których zakonnicy modlili się i pracowali, trudnili się 
nauką, przepisywaniem ksiąg, byli wykładowcami, wędrownymi 
kaznodziejami... Ale życie w takim zakonie przebiegało wy-
łącznie w murach danego klasztoru lub pomiędzy klasztorami. 
Natomiast św. Franciszek chciał to zmienić. Mówił: -„Wyjdźcie 
do ludzi! Idźcie i głoście Chrystusa! Idźcie i głoście Ewangelię! 
Mówcie o Panu Bogu; nie bójcie się! Bądźcie ludźmi głębokiej 
wiary i głębokiego zaufania...”. 

Dzisiaj słyszeliśmy Ewangelię mówiącą o tym, że należy słu-
żyć. Św. Franciszek był tym, który służył innym. Zawsze był goto-

wy do posługi drugiemu człowiekowi. Zawsze był gotowy iść mu 
z pomocą. Zawsze był gotowy wysłuchać, ale przede wszystkim 
modlić się za drugiego człowieka i pokutować za niego. I dziś na-
prawdę, choć upłynęło już tyle czasu, tyle wieków od czasu, gdy 
św. Franciszek żył, działał i odszedł do Pana Boga, to jednak ta 
postać, choć zupełnie z innej epoki, wciąż jest niezmiernie aktu-
alna i wciąż w różnych kontekstach przywoływana. Na czym po-
lega fenomen św. Franciszka? Na tym, że wciąż głosi Chrystusa, 
że własnym życiem daje przykład tego, że uwierzył w Pana Boga. 
Ale uwierzył całkowicie i do końca, że całkowicie Bogu zaufał. 

I pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest to, aby zaufać Panu 
Bogu i ciągle - o czym była mowa w dzisiejszej Ewangelii - modlić 
się o to, żeby nasza wiara była wiarą, która samych nas przemie-
nia. I jak ta wiara przemieniła św. Franciszka w momencie, gdy 
zaczął się stawać zupełnie innym człowiekiem, tak ta wiara ma 
i nas przemieniać, nasze codzienne życie. I każdy z nas musi sie 
uderzyć w pierś i powiedzieć: -„Panie Boże, jestem człowiekiem 
małej wiary... Bo gdybym był wielkiej wiary, to - jak głosi dzisiej-
sza Ewangelia - powiedziałbym tej morwie „przesadź się”, powie-
działbym tej górze „przesuń się”, a tak właśnie by się stało...”. 

A przecież my jesteśmy ludźmi małej wiary i modlimy się, i 
prosimy: -„Panie, przymnóż mi wiary! Panie, niech uwierzę w 
Ciebie na serio i niech będę Twoim świadkiem wszędzie, gdzie-
kolwiek mnie poślesz...”.

11 października w naszej szkole odbyła się uroczystość paso-
wania na ucznia klasy I. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każ-
dego ucznia moment, klasa  zaprezentowała swoje umiejętności 
w programie artystycznym.  

W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodzi-
ców, koleżanek i kolegów uczniowie ślubowali:

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia.                          
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.                             
Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom.
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość.

Ślubujemy! - uroczyste pasowa-
nie na ucznia

 Pani dyrektor dokonała ceremonii pasowania każdego 
ucznia dużym ołówkiem, wypowiadając słowa,, Pasuję Cię na 
ucznia klasy I SP im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach”. Z 
okazji uroczystości wychowawczyni wręczyła uczniom dyplomy i 
duże kolorowe ołówki. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. 
Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym 
gronie, zorganizowali słodkie przyjęcie. Ten dzień na długo zo-
stanie pierwszakom   w pamięci.

                                                                                                        
Wychowawczyni  

Wioletta Sikora-Pasternak
www.spzebrzydowice.pl
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