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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 i 3. Niedziela Adwentu

1. czytanie (Rdz 3, 9-15)
Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo 
niewiasty
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i 
zapytał go: „Gdzie jesteś?”
On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem 
się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.
Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drze-
wa, z którego ci zakazałem jeść?”
Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała 
mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”
Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty 
wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się 
czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowa-
dzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo two-
je a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

2. czytanie (Rz 15, 4-9)
Chrystus zbawia wszystkich ludzi
To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, 
abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali 
nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście 
wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi 
ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was 
ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych 
dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych 

ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili 
Boga, jak napisano: “Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i 
śpiewać imieniu Twojemu”.

Ewangelia (Łk 1, 26-38)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dzie-
wicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 
Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to po-
zdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Bę-
dzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 
a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam 
męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłod-
ną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.
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CO NIESIE TYDZIEŃ
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

Druga Ewa, Maryja, Niepokalanie Poczęta, bo nie wypa-
dało, aby Matka Zbawiciela Jezusa Chrystusa była w ja-

kikolwiek sposób podległa szatanowi, dlatego od pierwszej chwili 
poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego. Dlatego ta chwila 
którą określamy jako Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi 
Panny jest początkiem nowego etapu w historii zbawienia, eta-
pu uczłowieczenia nieba i przebóstwienia ziemi w osobie Jezusa 
Chrystusa. Dalej, to nie Boże Narodzenie połączyło w szczególny 
sposób niebo z ziemią, ale   Zwiastowanie Maryi, które stało się 
9 miesięcy przed Narodzeniem Zbawiciela. Dlatego św. Paweł 
pisze: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bo-
wiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i 
nieskalani prze Jego obliczem.

Oczekując na zwycięskiego Boga, według słów proroka 
Izajasza, pokrzepmy serca osłabłe, wzmocnijmy kolana 

omdlałe, powiedzmy małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto 
wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata, On sam przy-
chodzi, aby nas zbawić. Ale potrzebna jest nam nadzieja mocna, 
o jakiej mówi Ewangelia z poniedziałku: Nie mogli dostać się do 
Jezusa z powodu tłumów, to rozebrali dach nad miejscem gdzie 
był Jezus i spuścili przed Niego łoże ze sparaliżowanym, aby go 
uleczył. I tak się stało.

Adwent jest oczekiwaniem i przygotowaniem, mówi o tym 
prorok Izajasz : „Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, 

wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu” Przygoto-
wać drogę dla Pana to także zobaczyć w miłosierdziu drugiego 
człowieka zagubionego. O tym mówi Ewangelia z wtorku, o za-
błąkanej owcy, którą dobry pasterz poszedł szukać, zostawiwszy 
99 innych, a znalazwszy ją cieszy się nią bardziej niż pozostałymi. 
Tak jest i z nami, Ojciec nasz niebieski dba o wszystkich i szuka 
zaginionych.      

Pomoc nasza w Imieniu Pana, dlatego pisze prorok Izajasz 
„Ci co zaufali Panu odzyskują siły, otrzymają skrzydła jak 

orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Ewangelia ze środy 
to uzupełnia słowami Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie 
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny 
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Al-

 UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO PO-
CZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

bowiem jarzmo Moje jest słodkie, a brzemię lekkie”. Lekkie jest 
i słodkie jest brzemię Pańskie, bo On je z nami niesie, Bo On 
osładza nam trud.

„Oto Ja przemieniam cię w młocarskie sanie, nowe o podwój-
nym rzędzie zębów: Ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pa-
górki w drobną sieczkę”. Tak pisze prorok Izajasz, o tych co idą w 
imię Pańskie, a Jezus w Ewangelii z czwartku mówi do tłumów o 
Janie Chrzcicielu, że między narodzonymi z niewiast, nie powstał 
większy niego, lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy 
jest niż on. Na Janie kończą się proroctwa, bo odtąd Ewangelia, 
nieustanna obecność Chrystusa w Kościele, dar Ducha Świętego 
i miłość Ojca, będą tą drogą i światłością, która prowadzi do zba-
wienia.

Pisze prorok Izajasz: „ O gdybyś zważał na me przykazania, 
stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja 

jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego 
ziarenka twoje latorośle”. Natomiast tych, którzy lekceważą Boże 
przykazania, nie szukają Boga i Jego sprawiedliwości Chrystus 
porównuje (Ewangelia z piątku) do rozkapryszonych dzieci, które 
nie mogą się pogodzić ze swoimi rówieśnikami i o wszystko mają 
pretensje. Tak współcześni mieli pretensje do Jana Chrzciciela, że 
przez surowość życia był opętany przez złego ducha, a do Jezusa, 
że żarłok i pijak i przyjaciel celników i grzeszników. Tymczasem 
mądrość usprawiedliwiona jest przez czyny, których głupi nie 
rozumieją.                    

Eliasz był prorokiem jak ogień, a słowo jego płonęło jak 
pochodnia, jakże wsławiony jest Eliasz przez swoje cuda. 

On został wzięty do nieba w skłębionym płomieniu na wozie 
o koniach ognistych. Napisano o nim że będzie zachowany na 
czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą. Tak jest w 
pierwszym czytaniu z soboty. A Ewangelia nawiązuje do tego, bo 
Chrystus odpowiadając uczniom na pytanie czy rzeczywiście ma 
przyjść Eliasz powiedział że Eliasz już przyszedł ( miał na myśli 
Jana Chrzciciela) i został zabity i dodał Pan, że także On, Syn 
Człowieczy, będzie od nich cierpiał.

Ks. H. Młynarczyk
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Z życia archidiecezji
ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W PIERWSZĄ NIE-

DZIELĘ ADWENTU: CHRZEŚCIJANIE POWINNI WCIĄŻ 
TRWAĆ W POSTAWIE CZUWANIA

- Postawa czuwania jest niezbędna dla chrześcijan, czyli tych, 
którzy uwierzyli w Chrystusa. Dla nich ciągle ważną rzeczą jest, 
by przygotować się i być gotowym na spotkanie z Jezusem, który 
nadchodzi - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędra-
szewski podczas Mszy św. odprawionej w Polskiej Misji Katolic-
kiej w Hanowerze.

Metropolita krakowski w pierwszą niedzielę adwentu od-
prawił Mszę św. dla wiernych Polskiej Misji Katolickiej w Ha-
nowerze. Na początku homilii przypomniał, że adwent to czas 
oczekiwania na przyjście Jezusa. Kolejne lata naszej ery to czas 
liczony od chwili narodzenia Chrystusa. – Nasza era. Nasza 
chrześcijańska era to wiek ludzi, którzy rozumieją siebie i swoją 
tożsamość poprzez powiązanie swego życia z Panem Jezusem, z 
Jego zbawczym dziełem, z tym, że przychodząc na świat stał się 
człowiekiem po to, byśmy my, ludzie mogli stać się na powrót 
Bożymi dziećmi – powiedział arcybiskup. Kolejne niedziele 
adwentu wzbudzają poczucie, że zbliża się czas dziękczynienia 
Bogu za to, że z miłości zesłał Swego Syna. Zbawienia dostąpią 
ci, którzy uwierzą, że narodzony w betlejemskiej grocie Jezus jest 
Odkupicielem człowieka.

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia jest zarazem 
symbolem ludzkiego życia, które zmierza do chwili spotkania z 
Chrystusem. W liturgii Słowa Jezus mówi, że należy czuwać i być 
wciąż przygotowanym na niespodziewane spotkanie z Bogiem. 
– Postawa czuwania jest niezbędna dla chrześcijan, czyli tych, 
którzy uwierzyli w Chrystusa. Dla nich ciągle ważną rzeczą jest, 
by przygotować się i być gotowym na spotkanie z Jezusem, który 
nadchodzi. Jednocześnie ten czas chrześcijan, nasza era, to czas 
(…) ciągłego doskonalenia się wewnętrznego – podkreślił metro-
polita.

Św. Paweł pisał, że należy przyoblec się w zbroję światła, która 
ochroni przed niebezpieczeństwami upadku w zło i grzechy. Nie 
trzeba zbytnio troszczyć się o ciało, lecz przyoblec się w Jezusa 
Chrystusa, to znaczy przyjąć Jego sposób myślenia i naukę. Arcy-
biskup zauważył, że chrześcijanie czuwając powinni doskonalić 
się i coraz głębiej związywać z Chrystusem i Jego Ewangelią. 
Wskazał, że ludzie są istotami obdarowanymi nieśmiertelną 
duszą. Człowiek, przyoblekając się w Chrystusa, musi stawać się 
coraz bardziej gotowym na Jego przyjście. – Jezus jest coraz bliżej 
nas, wraz z upływem naszego czasu. Adwent to czas wielkiego, ra-
dosnego oczekiwania na przyjście Pana, a jednocześnie czas wiel-
kiej modlitwy, abyśmy w chwili, o której nie wiemy kiedy nastąpi, 
byli gotowi przyjąć z radością Chrystusa, który nas wprowadzi 
do domu Ojca, gdzie – jak mówił Zbawiciel – jest mieszkanie dla 
każdej i dla każdego z nas. To sprawia, że nasz chrześcijański ad-
went ma w sobie tyle nadziei i tyle radości. O moc tej nadziei i głę-
bię tej radości prośmy Chrystusa – zakończył abp Jędraszewski.

PORT LIZBONA 2022
W Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęły się przygotowania 

do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2022.
Spotkanie modlitewno-organizacyjne odbyło się 30 listopada 

w Sanktuarium Jana Pawła II. Rozpoczęło się Mszą św., podczas 

której homilię wygłosił ks. Michał Korbel, koordynator diecezjal-
ny ŚDM. – Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy przygotowania 
do przyjścia Chrystusa. Adwent to czas postanowień i nawra-
cania się, zmieniania w swoim życiu tego, co niekoniecznie jest 
dobre i tego, co nie zawsze nam wychodzi. Jest to doskonały czas, 
aby w pewien sposób podsumować swoje życie. Podsumować ten 
rok, który minął i rozpocząć nowy rok liturgiczny z czystą kartą. 
Konfesjonały stoją otworem po to, abyśmy się nawracali. I trzeba 
tego nawrócenia Kościołowi – wyjaśnił kapłan. – Ale musimy 
jednocześnie pamiętać, że nie da się nawracać nie zauważając 
tego, co w nas dobre. Każdy z nas ma w sobie mnóstwo dobra. 
Choć świat podsyła nam coś zupełnie innego, pokazuje jak wiele 
zła jest wokół, to my sami musimy to dobro zauważać i się nim 
dzielić. Pamiętajmy, że im więcej dobra dam z siebie, tym więcej 
tego dobra do mnie wróci. Im częściej dobrem będę się dzielił, 
tym częściej będę je otrzymywał – powiedział ks. Korbel.

Po Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Kolejnym punktem było spotkanie organizacyjne, na którym 
księża odpowiedzialni podzielili się aktualnymi informacjami.

Krajowe Biuro Organizacyjne (KBO) razem z komitetami die-
cezjalnymi przygotowują na każdy miesiąc program formacyjny 
„Masz wiadomość”, który będzie służył wspólnotom, parafiom i 
grupom. Ustalono również, że w Polsce 13 dzień każdego miesią-
ca będzie dniem modlitwy za ŚDM w połączeniu z nabożeństwem 
fatimskim.

Przewiduje się, że do Lizbony wybierze się zdecydowanie wię-
cej polskich pielgrzymów, dlatego KBO zaproponowało podział 
osób zaangażowanych na sekcje: koordynacyjną, modlitewno-
formacyjną, promocji, organizacji oraz portugalską. – 1 grudnia 
w naszej diecezji zostanie powołane Centrum ŚDM, które będzie 
zarządzać sekcjami. Wyciągając wnioski z przygotowań przed 
Panamą, widzimy, że jest taka potrzeba. Nie będzie to nowa gru-
pa formacyjna, lecz będzie ona działać w ramach Duszpasterstwa 
Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej – wyjaśnił ks. Sebastian 
Kowalczyk, duszpasterz młodzieży. Zgłoszenia do sekcji można 
kierować na adres centrum@sdm.diecezja.pl.

Doświadczenie ŚDM w Panamie pokazuje również, że klu-
czową rolę w przygotowaniach i przeżyciu spotkania z papieżem 
i młodzieżą odgrywa stała modlitwa w tej intencji. Wszystkich 
chętnych do Lizbony będzie prowadzić akcja „Port M10”. – Nazwa 
Lizbona pochodzi od fenickiego „Allis Ubbo” czyli „bezpieczny 
port”. Gdy pochylaliśmy się nad tą nazwą, Łukasz Muzyka rzucił, 
że o Maryi mówi się że jest „Portem rozbitków”. Będziemy w dro-
dze do Lizbony tworzyć łódki – oznajmił ks. Marcin Filar, pomy-
słodawca „#panamskiej10”. – Każdy, kto kiedykolwiek żeglował, 
wie, że w załodze każdy ma swoje ważne miejsce. Przed Panamą 
modliliśmy się 15 miesięcy, teraz będzie to 2,5 roku – zaznaczył. 
Jedną załogę na łódce tworzy 5 osób, które codziennie modlą się 
dziesiątkiem różańca w intencji ŚDM. Jeśli ktoś nie ma swojej za-
łogi, może zgłosić się jako samotny marynarz i wkrótce dołączy 
do pełnej grupy. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie 
www.mlodzi.diecezja.pl.
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MODLITWA ZA ZMARŁYCH U MATKI BOŻEJ KALWA-
RYJSKIEJ

- Lekcja, jakiej udziela nam dziś Jezus, jest jednoznaczna. 
To do Niego należy ostateczne słowo. Nasz los jest w Jego ręku 
– mówił dziś kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy świętej w 
Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Ksiądz Kardynał sprawował Eucharystię w koncelebrze Ks. bpa 
Tadeusza Rakoczego, Ks. bpa Jana Zająca oraz kapłanów z 
rocznika.

Na początku modlitwy zebranych w kaplicy Matki Bożej Kal-
waryjskiej przywitał kustosz sanktuarium, o. Konrad Cholewa 
OFM.

W homilii Ksiądz Kardynał odwołując się do liturgii słowa 
zwrócił uwagę na słowa Jezusa: nabierzcie ducha i podnieście 
głowy oraz na cel dzisiejszego pielgrzymowania całego rocznika 
święceń.

– Dziś, w tej Eucharystii, w sposób szczególny powierzamy 
Bogu naszych zmarłych braci, z którymi razem przyjęliśmy świę-
cenia prezbiteratu pamiętnej niedzieli 23 czerwca, pięćdziesiąt 
sześć lat temu. Odeszli z naszego grona na ziemi, ale wierzymy 
głęboko, że ich dusze – jako mężów sprawiedliwych – są w ręku 
Boga.

Kardynał zwrócił uwagę, że każdy z tych, za których się modlą, 
wniósł wkład w życie i misję Kościoła Krakowskiego, a niektórzy 
– od 1992 roku – w życie i misję Kościoła Bielsko-Żywieckiego.

Następnie przywołał postać św. Jana Pawła II i zaznaczył 
wdzięczność wobec Boga, iż na drodze życia kapłańskiego, posta-
wił im pasterza według Bożego Serca.

– Cieszymy się, że po swej błogosławionej śmierci nie przestał 
on ubogacać całego Kościoła swoim nauczaniem, swoim przykła-
dem i świętością – mówił.

Na zakończenie polecił wszystkie sprawy Kościoła dobremu 
Bogu przez ręce Pani Kalwaryjskiej.

– Prośmy o miłosierdzie i pokój wieczny dla współtowarzyszy 
naszej kapłańskiej drogi i służby. I prośmy św. Jana Pawła II o jego 
orędownictwo i błogosławieństwo z wysoka dla nas wszystkich 
– zakończył Kardynał.

Ksiądz Kardynał, Księża Biskupi oraz kapłani rocznikowi 
przyjęli święcenia prezbiteratu 23 czerwca 1963 roku z rąk kard. 
Karola Wojtyły w królewskiej katedrze na Wawelu.

90 LAT MINĘŁO… JUBILEUSZ OJCA LEONA KNABITA 
OSB

26 grudnia 2019 r. swoje 90. urodziny obchodził będzie tyniec-
ki benedyktyn, o. Leon Knabit. Urodzony w Bielsku Podlaskim, 
absolwent seminarium 
duchownego diecezji 
siedleckiej i kapłan 
tejże, pracował jako 
ksiądz do roku 1958, gdy 
przyjęto go do nowicjatu 
opactwa Benedyktynów 
w Tyńcu. W klasztorze 
pełnił rozliczne funk-
cje: proboszcza, mistrza 
nowicjatu, podprzeora, 
przeora, a nadto przeora 
klasztoru w Lubiniu.

- 90 lat minęło… 
Jubileusz ojca Leona 
Knabita OSB

Jego działalność rekolekcyjno-duszpasterska z czasem obję-
ła tradycyjne i nowoczesne media: o. Knabit jest autorem wielu 
książek o tematyce religijnej, od 2009 r. prowadzi bloga (w 2011 
r. uhonorowanego nagrodą „Bloga Roku”), prowadził programy 
telewizyjne (m.in. „Ojciec Leon zaprasza” w TVP i „Ojciec Leon 
Zawodowiec” w Religia.tv), głosi rekolekcje, udziela wywiadów, 
publikuje artykuły w prasie i Internecie; dał się poznać jako zna-
komity kaznodzieja także w ramach swych spotkań autorskich, 
wykładów, okolicznościowych kazań; przyjaciel Karola Wojtyły 
i popularyzator jego myśli; ceniony spowiednik i współbrat w 
życiu monastycznym; kawaler Orderu Odrodzenia Polski i Or-
deru „Ecce Homo”; w 2007 r. wyróżniony Laurem Krakowa XXI 
Wieku.

- JUBILEUSZ 20-LECIA WPISU KALWARYJSKIEGO 
SANKTUARIUM NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZIC-
TWA UNESCO

26 listopada 2019 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się 
uroczystości jubileuszowe 20-lecia obecności Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjnego na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej o godzinie 17.00 przewod-
niczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

W dniach od 25 do 27 listopada doroczne spotkanie przeży-
wali w Kalwarii Zebrzydowskiej zarządcy obiektów UNESCO w 
Polsce.

Manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz 
park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej został wpisa-
ny na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 1 grudnia 1999 
roku w Marakeszu (Maroko). Jest on świadectwem religijności 
i kultury oraz pierwszym założeniem typu „wielkich kalwarii” 
w Polsce. Kryterium decydujące o wpisie obiektu mówi o inte-
gralności naturalnego krajobrazu, który został wykorzystany do 
kultu Męki Pańskiej i Najświętszej Maryi Panny w formie alei i 
kaplic. Piękno krajobrazu i architektury łączy się harmonijnie z 
walorami duchowymi.

Sanktuarium powstało na początku XVII wieku z inicjatywy 
Mikołaja Zebrzydowskiego, który przekazał opiekę nad miejscem 
bernardynom. Sanktuarium jest jednym z największych miejsc 
kultu Męki Pańskiej oraz Najświętszej Maryi Panny. Z niesłab-
nącym zainteresowaniem pątnicy uczestniczą w Misterium Męki 
Pańskiej organizowanym w Wielkim Tygodniu oraz uroczysto-
ściach ku czci Wniebowzięcia NMP. Liczba nawiedzających piel-
grzymów rocznie sięga dwóch milionów.

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

1. Do kogo Bóg posłał anioła Gabriela? 

2. Jaką wiadomość przyniósł Anioł? 

3. Jakie imię nosiła krewna Maryi? 

NIEPOKALANE POCZĘCIE
Oznacza wolność Maryi od grzechu pierworodnego. Przeko-

nanie to żyło w chrześcijaństwie od początku. Ewangelia prze-
kazuje pozdrowienie anielskie: „Bądź pozdrowiona pełna łaski” 
(Łk 1, 28). Na Wschodzie w VII w., a później w całym Kościele 
obchodzono święto Poczęcia Maryi. Papież Pius IX uroczyście 
ogłosił jako prawdę wiary, że Maryja od pierwszej chwili swego 
poczęcia, ze względu na przyszłe zasługi Chrystusa Zbawiciela, 
została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. 
Uroczyste ogłoszenie prawdy o Niepokalanym Poczęciu dopiero 
w XIX w. było wyrazem przezwyciężenia trudności teologicz-
nych, jakie rodziły się w zestawieniu tej prawdy z prawdą o od-
kupieniu wszystkich ludzi przez Chrystusa. Zachowanie Maryi 
od grzechu pierworodnego, któremu podlega każdy człowiek, jest 
szczególnym przywilejem, łaską, udzieloną Jej przez Boga jako 
Matce Bożego Syna — Bogarodzicy.

Niepokalane Poczęcie
Wiecie, że właściwa nazwa Medalika objawionego przy Rue 

du Bac to Medalik Niepokalanego Poczęcia. Tak też był on nazy-
wany na początku swej już blisko dwuwiekowęj historii. Nieba-
wem, na skutek niezliczonych cudów z nim związanych, zaczęto 
go powszechnie nazywać Cudownym Medalikiem. Ale związek z 

Niepokalanym Poczęciem pozostał.
Maryja odwołuje się do swojego tytułu, który 

w tamtych czasach budził jeszcze w Kościele licz-
ne kontrowersje. Zstępuje z nieba i sama rozstrzy-
ga spór teologów: ogłasza, że jest Niepokalanie 
Poczęta! Jak ważna musi być ta prawda, skoro w 
spór ingeruje sama Najświętsza Maryja Panna i 
nawiązuje do niej w każdym następnym przyjściu 
na ziemię! Także w swym niezwykłym objawie-
niu w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w 1834 r., 
kiedy kazała proboszczowi poświęcić

parafię swemu Niepokalanemu Sercu, a owo-
cem tego aktu stały się znowu niepojęte cuda. 
Okazuje się, że nadanie Maryi tytułu Niepokala-
na otwiera bramy Nieba...

Matka Najświętsza ukazuje swe Niepokalane 
Poczęcie jako coś więcej niż powód Jej wiecznej 
chwały. Cudowny Medalik „zaprasza”, byśmy 
uciekali się do Maryi Niepokalanie Poczętej, 
wzywając bowiem Ją tym tytułem, otrzymujemy 
w zamian dar Jej modlitwy. A ponieważ jest Ona - 
jak mówił kard. Stefan Wyszyński - „Wszechmo-
cą Błagającą”, nasze uciekanie się do Niepokalanej 
owocuje otrzymaniem za Jej przyczyną od Boga 
wszelkich łask potrzebnych nam na naszej drodze 
do świętości.

Dostrzeżenie znaczenia prawdy o Niepoka-
lanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny zdaje 
się być znakiem, że nie tylko podziwiamy Jej stan 
łaski i wolności od grzechu, ale pragniemy tego 
samego! Maryja z Cudownego Medalika staje 
się dla nas wzorem współpracy z darami łaski. 
Tym samym wszystko, co otrzymujemy przez Jej 
pośrednictwo, nie pozostaje w nas bezowocne i 
przybliża nas do świętości.

Może dlatego Cudowny Medalik zaowocował 
cudami?
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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

Tak określił Najświętszą Maryję Pannę w swoim 
kazaniu ks. prof. Władysław Zuziak, który przewod-
niczył Sumie odpustowej ku czci Ofi arowania NMP w 
wadowickiej bazylice w niedzielę 17 XI br. i wygło-
sił kazanie ukazujące czym było Ofi arowanie Maryi 
Bogu, czym było ofi arowanie Karola Wojtyły i czym 
jest nasze ofi arowanie, którego początkiem jest przy-
jęcie Chrztu świętego. Mówił też o budowaniu życia 
opartego na Bogu, odnosząc te słowa do współ-
czesnych rodzin. Poniżej treść kazania.

Czcigodny Księże Proboszczu Stanisławie,
Drogi Księże Infułacie i Wy, drodzy Bracia Kapłani,
Drodzy Siostry, Bracia, Dzieci, Młodzieży

Cieszymy się w ten wyjątkowy dzień w waszej Bazylice 
i całej wspólnocie parafi alnej, gdzie modlimy się razem z 
okazji uroczystości odpustowej ku czci Ofi arowania Naj-
świętszej Maryi Panny. Wypraszamy przez Jej pośrednic-
two łaski dla nas, dla naszych rodzin, żeby ta wspólnota, 
gdzie ten duch Jana Pawła II wciąż jest obecny, aby ta 
wspólnota była żywa, radosna i promieniowała Dobrą 
Nowiną, Ewangelią wśród najbliższych. (...)

Chcemy godnie uczestniczyć w Najświętszej Ofi erze, 
dlatego przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy.... 

Maryja – żywa świątynia Boga 
 
Kazanie:
Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszą niedzielę nasza wspól-

nota parafi alna obchodzi w tej pięknej i odnowionej Bazylice 
uroczystość odpustową ku czci Ofi arowania Najświętszej Maryi 
Panny. Kościół w tym dniu wspomina przede wszystkim ofi arę, 
która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu jej świadomego 
życia pod natchnieniem Ducha Świętego. Przekonanie, że Ma-
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ryja już w dzieciństwie w szczególny sposób została ofiarowana 
Bogu opiera się na długiej tradycji - począwszy od II wieku. Dla 
uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobno święto, najpierw w 
Jerozolimie (prawdopodobnie już w VI w., kiedy to poświęcono 
w Jerozolimie kościół pw. Najświętszej Maryi Panny, a potem od 
VIII w. na Wschodzie, w kościele prawosławnym i od XVI w. ten 
kult rozszerzył się na cały Kościół. 

Jest wiele obrazów na ten temat. Wykonali je znani malarze 
- między innymi Gaddi (jego obraz znajduje się w kościele Santa 
Croce w Florencji) Ghirlandajo czy Tycjan (obraz w akademii 
weneckiej). Na tych obrazach Najświętsza Maryja Panna jest 
ukazana jako oblubienica Boga, wstępująca w białej szacie, z 
gorejącą świecą w ręku po stopniach schodów, które prowadzą 
do świątyni. Piękne to są obrazy, których motywem jest to, jak 
młoda, można powiedzieć panienka, wybrana przez Boga wcho-
dzi do świątyni jerozolimskiej po jej stopniach.

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny jest 
świętem patronalnym w naszej wspólnocie parafialnej, a także 
u sióstr prezentek, które poświęcają się edukacji dziewcząt. Jest 
też dniem szczególnej pamięci w zakonach kontemplacyjnych, o 
czym wspominał św. Jan Paweł II w 99 roku, kiedy powiedział, 
że Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg 
złożył swoje zbawienie. Jako służebnica bez reszty oddana swe-
mu Panu. Ależ to piękne! To, o czym mówi św. Paweł później w 
Nowym Testamencie - że jesteśmy żywymi świątyniami Boga. 
Choćby nasze kościoły, bazyliki były cudowne, piękne, jak ta 
nasza tutaj, gdzie jest zaledwie pewien odblask piękna material-
nego, to o ileż wspanialsze jest piękno duszy, piękno wewnętrzne 
człowieka będącego żywą świątynią Boga. Taką żywą świątynią 
była właśnie Maryja. 

Przez ustanowienie święta Ofiarowania Maryi w świątyni Ko-
ściół chce przypomnieć prawdę, ze Maryja od wieków była prze-
znaczona w planach Bożych dla wypełnienia wielkiej, zbawczej 
misji. Upatrzona i wybrana przez Opatrzność na Matkę Zbawi-
ciela, przez co sama stała się darem ofiarnym Ojcu Niebieskiemu. 
Nadto do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie 
i z całym oddaniem. Świadczą o tym chociażby Jej własne słowa, 
które w chwili Zwiastowania wypowiedziała: -„Oto ja, służebni-
ca Pańska...”. Świadomie 
nazywa się Maryja słu-
żebnicą Boga, gotową 
wypełnić swoim życiem 
wolę Bożą, chociażby 
miało to od niej wyma-
gać największych ofiar 
i wyrzeczeń. Dzisiejsze 
święto przypomina nam 
Jej pierwsze spotkanie 
z Bogiem, któremu 
się świadomie oddała. 
Ofiarowanie. Rodzice Ją 
ofiarowali, ale Ona jako 
młoda dziewczyna pod 
natchnieniem Ducha 
Świętego czyniła to ra-
zem z Bogiem. 

Kiedy to Ofiarowa-
nie nastąpiło, Ewangelia 
nie podaje, ale jest pew-
ne, że takie wydarzenie 
było i dzień taki miał 

miejsce. Był to dzień dojrzałego spotkania z Bogiem. Dzień ten 
nosi nazwę prezentacji. Ofiarowanie... Bo Matka Najświętsza była 
Bogu przedstawiona. Nastąpiło to w świątyni jerozolimskiej. W 
języku polskim możemy to określić jako „prezent”. Bo Matka 
Najświętsza przyniosła siebie Bogu w darze - w prezencie. 

Czym był ofiarowanie w tradycji żydowskiej? Zgodnie ze 
starotestamentowym zwyczajem Żydzi, zanim ich dziecko ukoń-
czyło piąty rok życia, zabierali je do jerozolimskiej świątyni i 
oddawali kapłanowi, by ofiarował je Panu. Rodzice Najświętszej 
Maryi Panny - jak przekazuje nam tradycja - przez wiele lat nie 
mogli mieć dzieci. Obecnie jest coraz więcej małżeństw bezdziet-
nych, a młode małżeństwa oczekują upragnionego dziecka. 

Jednocześnie wiemy, drodzy bracia i siostry, że przez wsta-
wiennictwo św. Jana Pawła II wielu z nich zostało obdarzonych 
łaską macierzyństwa i ojcostwa, kiedy się modlili o wstawien-
nictwo do św. Jana Pawła II, wielkiego orędownika rodziny, 
dzieci, obrońcy życia. Św. Anna mimo tego, że nie mogła mieć 
dzieci, nie utraciła wiary, że Bóg pobłogosławi i obdarzy ją po-
tomstwem. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na 
służbę Bogu. Jej modlitwy zostały wysłuchane. Urodziła dziecko 
- córkę - której dała na imię Miriam, Maria. Poświęciła więc na 
służbę Bogu swe jedyne, długo oczekiwane i wymodlone dziec-
ko. Maryja przez całe życie była oddana Bogu. Od momentu, w 
którym została Niepokalanie Poczęta, poprzez swe narodziny, a 
potem ofiarowanie w świątyni stała się doskonalszą świątynią niż 
jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. 

Od wieków była wybrana, przeznaczona w Bożych planach 
dla wypełnienia wielkiej, zbawczej misji. Upatrzona przez 
Opatrzność na Matkę Zbawiciela przez to samo stałą się darem 
dla Boga Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bar-
dzo pilnie, z całym oddaniem, o czym świadczą chociażby Jej 
własne słowa wypowiedziane do Archanioła Gabriela: -„Oto ja, 
służebnica Pańska...”. 

W naszych czasach nie ma już zwyczaju ofiarowywania swo-
ich dzieci Bogu na służbę w świątyni. Wszyscy jednak zostaliśmy 
niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców i chrzest-
nych w czasie chrztu świętego. Tak jak to było w życiu małego 
Karola, gdy rodzice z wiarą przynieśli swoje dziecko i w mo-
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mencie chrztu otrzymał łaskę uświęcającą, stając się dzieckiem 
Bożym jak każda i każdy z nas w chwili chrztu. Zobaczcie, jak 
to jest pięknie wkomponowane w ludzkie życie, że dziecko, które 
się rodzi, by wzrastać w rodzinie i być radością swych rodziców, 
jest przez nich zanoszone do świątyni, do Boga... Rodzice wie-
dzą, ze to życie jest darem Bożym, a oni tylko pośredniczą w tej 
pięknej misji przekazywania życia. Nie powinniśmy zapominać 
o wydarzeniu chrztu świętego w naszym życiu, ale powinniśmy 
nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć poświęcenia siebie 
Bogu i szukania Jego woli, jak to czyniła Maryja. 

W 1973 roku Karol Wojtyła jako kardynał w Krakowie, kie-
dy poszedł do sióstr prezentek z okazji tej uroczystości, którą tu 
dziś przeżywamy, powiedział, że mamy się oddać Bogu. To jest 
sprawa podstawowa. Są różne sprawy, które składają się na całość 
człowieczeństwa, ale podstawą jest to oddanie. Jeżeli się przyj-
rzymy naszemu życiu w Kościele, to Kościół nas dyskretnie, ale 
konsekwentnie do tego prowadzi. Bo co oznacza chrzest? Że czło-
wiek oddaje się Bogu. Co znaczy przygotowanie do I Komunii 
Świętej i inne sakramenty? Kościół nas nieustannie wychowuje 
do oddania się Bogu. I człowiek, który zawierzył siebie Bogu, jest 
mocny, jest odporny na takie czy inne trudności czy przeciwno-
ści życia codziennego. 

Tego uczy nas Maryja - służebnica, uczennica i matka, która 
bez reszty stara się, aby bez reszty działa sie wola Ojca. To jest 
piękny przykład Jej zjednoczenia się z Jezusem. Ona nas zawsze 
prowadzi do swojego Syna. -„Uczyńcie wszystko, co powie wam 
mój Syn...”. Maryja jest naszą duchową Matką. Przez wieki była 
obecna w naszych polskich rodzinach i chce być nadal w naszych 
polskich gniazdach rodzinnych. Kto bardziej niż Ona zna trudy 
codziennego życia, ciężar domowych obowiązków czy problemy 
dorastających dzieci. To Ona strzeże każdego poczętego życia, 
każdego narodzonego dziecka, osoby starszej, chorej czy samot-
nej... 

Maryja wzywa nas dziś do budowania życia rodzinnego 
opartego na Bogu. Do zawierzenia Mu każdej rodziny z Jej rado-
ściami i smutkami. Modlitwami, bracia i siostry, obejmujemy tyle 
rodzin zranionych, gdzie nie ma jedności, gdzie są takie czy inne 
trudności i prosimy, żeby ten duch Bożej miłości na nowo tam 
zapanował. Duch Bożego pokoju. Bracia i siostry, Ona, najlepsza 
Matka, potrafi wyprosić u Boga każdy cud, jeśli tylko oddamy się 
pod Jej opiekę. 

Dzisiejsza rodzina potrzebuje Bożego wsparcia, ponieważ ze 
wszystkich stron ponawiane są próby jej zniszczenia. Podstawo-

wa komórka społeczeństwa i Kościoła czyli domowy Kościół, bę-
dący „komunią personalną”, które to wyrażenie tak bardzo lubił 
św. Jan Paweł II. Wspólnota osób w rodzinie - rodzice, dzieci, 
dziadkowie - całe pokolenia. Ten domowy Kościół jest gwarancją 
ciągłości i przyszłości pokoleń w Kościele i społeczeństwie. Po-
przez małżeństwo i rodzinę toczy się nie tylko historia państw i 
narodów, ale w kontekście wiary także i dzieje zbawienia. O tym, 
jak ważna jest dla Boga rodzina, może świadczyć choćby fakt, że 
chciał, aby Jego Syn, przychodząc na ziemię, wychowywał się 
właśnie w ludzkiej Rodzinie. Poprzez rodzinę człowiek został 
obdarzony pierwszym darem Stwórcy dla stworzenia, a więc 
życiem. Później stopniowo przez wychowanie w atmosferze wza-
jemnego szacunku i serdeczności człowiek może doświadczyć i 
uczyć się wartości, które budują pokój, umiłowanie prawdy, spra-
wiedliwości i sensu odpowiedzialnej wolności. 

Jakie to ważne, bracia i siostry! Właśnie tej prawdy o człowie-
ku, mężczyźnie i kobiecie, o dzieciach, tej Bożej prawdy o rodzi-
nie i jej powołaniu uczył się młody Karol Wojtyła u stóp Matki 
Bożej w tej świątyni. Cieszymy się, że ten obraz, przed którym 
się modlił, jest wciąż w tym samym miejscu i że ta Matka Boża 
wychowała tyle pokoleń i wciąż będzie wychowywać. Ten młody 
człowiek imieniem Karol czynił to od zarania swojego dzieciń-
stwa i w młodości tu, w Wadowicach, gdzie wszystko się zaczęło... 
Sam wspominał po latach, że kiedy pracował w Borku Fałęckim, 
to podczas przerwy śniadaniowej otwierał zawsze książeczkę „O 
doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej”. Ta książeczka była 
poplamiona sodą. Ale gdyby tej książeczki nie było, gdyby nie 
było tego zawierzenia Maryi, nie byłoby Karola Wojtyły jako 
kardynała i papieża, który zawierzył Kościół Krakowski Matce 
Bożej. I takie są owoce, bracia i siostry, człowieka zjednoczonego 
z Bogiem. Widzę go - św. Jana Pawła II - w tej kaplicy na Watyka-
nie, kiedy klęczał na marmurowym klęczniku. Już nie mógł, ale 
się przed Mszą świętą zawsze długo modlił. Z jednej strony był 
mocno zakorzeniony w Bogu i wsłuchiwał się w Jego słowo - jak 
Maryja i święci - a z drugiej strony ten sam Papież tym drugim 
uchem nadsłuchiwał, co się dzieje - że jest bieda ludzka, że są pro-
blemy rodzinne... Tylko człowiek, który zaufał Bogu, który jest 
blisko Boga, może być blisko drugiego, brata i siostry...

To jest ważne, bracia i siostry. Uczmy się dzisiaj od Maryi i od 
św. Jana Pawła II właśnie tego zawierzenia, tej bliskości bycia z 
Bogiem i tej bliskości bycia z drugim człowiekiem, I przy drugim 
człowieku.  

Cdn.

- We wspólnocie czujemy się o wiele lepiej niż samemu. Czu-
jemy wtedy, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami i możemy 
spotkać się z innymi ludźmi, którzy są inni niż my, mają inne 
pasje i talenty, jednak łączy nas jedno - Jezus Chrystus - mówi 
Marcelina Szymańska, dekanalna liderka młodzieży i jedna z 
organizatorek I Rejonowego Spotkania Młodych, które odbyło 
się w sobotę 16 listopada w Wadowicach, gromadząc kilkuset 
uczestników. 

SIŁA WSPÓLNOTY ZANURZONEJ 
W CHRYSTUSIE
REJONOWE SPOTKANIE MŁODYCH W WADOWICACH

– Chcemy spotykać się z młodymi, chcemy stwarzać taką 
przestrzeń do wspólnego spotkania, do wspólnej modlitwy, do 
formacji, pogłębienia swojej wiedzy, swojej wiary, no i przede 
wszystkim wspólnej modlitwy, wspólnej Eucharystii – mówi o 
wydarzeniu ks. Jarosław Gawęda, dekanalny duszpasterz mło-
dzieży dekanatu Kalwaria.

Wadowickie spotkanie, którego organizatorami byli De-
kanalni Liderzy i Duszpasterze Młodzieży z 6 dekanatów 
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tworzących rejon wraz z 
Radą Młodzieży i Dusz-
pasterstwem Młodzieży 
Archidiecezji Krakowskiej, 
było pierwszym z cyklu 
spotkań. – Tymi wydarze-
niami chcemy się wpisać 
w obchody 100. rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II, 
dlatego właśnie spotykamy 
się tutaj w Wadowicach, „w 
miejscu gdzie wszystko się 
zaczęło” – tłumaczy Anna 
Maczałaba z Rady Mło-
dzieży Archidiecezji Kra-
kowskiej. – Stąd nie tylko 
miejsce naszego pierwsze-
go spotkania, ale i jego 
temat: chrzest – dodaje.

Wydarzenie odbyło się 
pod hasłem „Zanurzeni” 
i dotykając tematu chrztu, 
skupiło się wokół wyjątko-
wej chrzcielnicy, przy któ-
rej prawie 100 lat temu do 
wspólnoty Kościoła włączony został Karol Wojtyła. – Nasze ha-
sło oznacza to, że mamy być zanurzeni w Chrystusie, a ten proces 
zanurzenia w Chrystusie zaczyna się na chrzcie świętym – mówi 
ks. Adam Kurdas, dekanalny duszpasterz młodzieży dekanatu 
Wadowice-Północ i jeden z organizatorów wydarzenia, podczas 
którego uczestnicy mogli m.in. wysłuchać świadectwa neofity i 
siostry jadwiżanki, zajmującej się przygotowaniem dorosłych do 
przyjęci sakramentu chrztu. Wzięli także udział w Eucharystii 
oraz nabożeństwie z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, po 
którym każdy otrzymał pamiątkową ampułkę z wodą święconą. 
Rejonowe Spotkanie Młodych w Wadowicach zakończył quiz 
wiedzy o Ojcu Świętym.

– Św. Jan Paweł II od momentu, w którym został w tym 

kościele ochrzczony, codziennie przed szkołą przychodził tutaj, 
modlił się w tej świątyni, w drodze do szkoły, w drodze ze szko-
ły, potem tu służył jako ministrant, wreszcie tu dojrzewała jego 
myśl do kapłaństwa, która w rezultacie zrealizowała się już w 
Krakowie – podkreśla ks. Kurdas wskazując na rolę wadowickiej 
bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w życiu papieża 
Polaka.

– Ojciec Święty był niesamowitym człowiekiem, który za-
angażował młodych w Kościół. Połączył młodych i powiedział, 
żeby nie bali się zaangażować w Jego działania. Ważne jest też 
hasło, które towarzyszy w tym roku Duszpasterstwu Młodzieży 
– “Jesteś Bożym teraz!”. Te słowa papieża Franciszka oznaczają 
to, żeby nie odkładać niczego na jutro, ale, żeby działać teraz 

– dodaje Marcelina Szymańska.
Rejonowe Spotkania Młodych 

to inicjatywa młodzieży, która 
poprzez tę wyjątkową sztafetę 
modlitwy pragnie rozpocząć 
duchowe przygotowania do 100. 
rocznicy urodzin św. Jana Pawła 
II. Spotkanie w Wadowicach roz-
poczęło cykl wydarzeń, które od 
listopada br. do maja 2020 r. każ-
dego miesiąca odbywać będą się 
w jednym z rejonów Archidiece-
zji Krakowskiej. Organizatorami 
Rejonowych Spotkań Młodych 
jest Duszpasterstwo Młodzieży, 
Rada Młodzieży oraz Dekanalni 
Liderzy i Duszpasterze Mło-
dzieży. Honorowy patronat nad 
wydarzeniami objął metropolita 
krakowski, abp Marek Jędra-
szewski.

(Źródło: www.diecezja.pl)
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W niedzielę, 24 listopada, w bazylice Wa-
dowickiej w uroczystej Mszy św. wzięła udział 
delegacja związku Podhalan. Modlili się przede 
wszystkim w intencji śp. Jakuba Zachemskiego, 
który spoczywa na wadowickim cmentarzu. 
Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. 
Władysław Zązel z diecezji bielsko żywieckiej. 
Na początku Mszy św. pani Anna Mlekodaj 
wygłosiła słowo, właśnie o Jakubie Zachemskim, 
pierwszym prezesie Związku Podhalan, które 
zamieszczamy poniżej.  W następnym numerze 
będzie ciąg dalszy relacji z tego wydarzenia 

Jakub Zachemski – vir honestus et bonus 
civis

24 listopada na wadowickim cmentarzu zro-
biło sie nadspodziewanie kolorowo. Oto grupa 
górali  w barwnych strojach regionalnych, ze 
sztandarami oddziałów Związku Podhalan z 
Makowa Podhalańskiego i Odrowąża, przybyła, aby złożyć na 
grobie Jakuba Zachemskiego wiązankę biało-czerwonych kwia-
tów, pomodlić się oraz podziękować pierwszemu i długoletniemu 
prezesowi  Związku Podhalan za jego pracę. Po krótkiej modli-
twie, której przewodniczył kapelan Związku, ks. Władysław Zą-
zel, delegacja złożona z kilkunastu osób udała się do wadowickiej 
bazyliki, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta konce-
lebrowana w intencji śp. Jakuba Zachemskiego.   

Głównym powodem tych odwiedzin, jak wyjaśnił pan prezes 
Piotr Gąsienica, była 100 rocznica powstania Związku Podhalan. 
Jedną z form uczczenia tego szlachetnego jubileuszu stało się 
nawiedzenie grobów wszystkich zmarłych prezesów tej pierwszej 
polskiej organizacji regionalnej, jaka została zatwierdzona przez 
władze II Rzeczypospolitej u progu 
niepodległości.  W Wadowicach 
Podhalanie pojawili się dzień po 61. 
rocznicy śmierci  swojego pierwszego 
przywódcy – Jakuba Zachemskiego. 

Urodził się w 1870 roku w Odro-
wążu Podhalańskim, małej góralskiej 
wsi Niżnego Podhala, położonej z 
dala od głównych szlaków komuni-
kacyjnych, rzadko więc przez kogo-
kolwiek odwiedzanej. Rodzice Jakuba 
mieli poza pierworodnym jeszcze 
pięcioro dzieci, byli też stosunkowo 
zamożni. Za namową  ówczesnego i 
niezwykle zasłużonego dla Podhala 
proboszcza odrowąskiej parafii ks. 
Jana Kantego Misia, postanowili po-
słać Jakuba do szkół, z nadzieją, że 
chłopak zostanie w przyszłości księ-
dzem. W tamtych czasach najbliższe 
Podhalu  gimnazja znajdowały się w 
Wadowicach oraz w Krakowie. Po-

Jakub Zachemski człowiek go-
dziwy i dobry obywatel

czątkowo chciano oddać chłopca do bliższych Wadowic, ale ten 
energicznie się przeciwstawił takiemu rozwiązaniu. Miał nawet 
oświadczyć, że albo pójdzie do Krakowa, albo nigdzie.  Trochę to 
może dziwić, skąd u dziesięciolatka, który nigdy nie był dalej, jak 
w Nowym Targu (a i to nie jest pewne), taka determinacja. Być 
może słyszał opowieści o polskich królach, Wawelu i Wandzie, 
co nie chciała Niemca, a wszystko to rozpaliło w nim tęsknotę 
za tym nieznanym, tak ważnym dla Polski miastem. Stało się tak 
jak chciał. W roku szkolnym 1882/83 został uczniem cieszącego 
się dobrą sławą gimnazjum św. Anny (im. B. Nowodworskiego). 
Swój pobyt w murach tej szkoły tak skomentował w księdze pa-
miątkowej wystawionej z okazji 300-lecia jej istnienia:    

Mam synowskie uczucia do szkoły gimnazjum św.  Anny, za 
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to że: Nauczyła mnie czuć i myśleć po 
polsku. Pogłębiła we mnie umiłowanie 
pracy umysłowej fizycznej, wyrobiła 
we mnie poczucie obowiązkowości i 
sumienności, wszczepiła w mą dusze 
cnoty chrześcijańskie oraz za to, że nie 
była łatwa. Po Bogu i domu rodzinnym 
najwięcej zawdzięczam szkole Nowo-
dworskiego.

Po maturze wstąpił do seminarium 
duchownego, jednak po 4 latach stu-
diowania teologii (mimo doskonałych 
wyników w nauce) nie odnalazł w sobie 
powołania do posługi kapłańskiej. Prze-
niósł się więc na III rok filologii klasycz-
nej. Łacina i greka były poezją jego duszy 
i rozkoszą umysłu. Po studiach trafił do 
Wadowic, gdzie w tutejszym gimnazjum 
pełnił kolejno funkcje nauczyciela, se-
kretarza i dyrektora. Po I wojnie świa-
towej Jakub Zachemski objął stanowisko  dyrektora gimnazjum 
w Nowym Targu. W 1924 roku przeprowadził się do Krakowa, 
gdzie został dyrektorem gimnazjum, w którym sam przed laty 
pobierał naukę. W 1931 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
Wadowice, o których nie chciał słyszeć, stały się jego domem. Tu 
znalazł szczęście rodzinne, tu spędził ostatnie 10 lat życia pod 
opieką swojej córki Zofii Grzesłowej, tu także w 1958 r. został 
pochowany obok swojej zmarłej 8 lat wcześniej żony Zofii.  

Jeszcze przed I wojną światową Jakub Zachemski włączył 
się w organizację regionalnego ruchu podhalańskiego. Czynnie 
uczestniczył we wszystkich przedwojennych Zjazdach Podhalan. 
Po zarejestrowaniu Związku Podhalan w 1919 r. stanął na jego 
czele jako prezes Zarządu Głównego. Godność tę powierzano 
mu w kolejnych wyborach aż do 1935 roku, kiedy z powodów 
osobistych zrezygnował z niej na rzecz swojego wieloletniego 
zastępcy (a prywatnie także kuzyna)  Feliksa Gwiżdża. Warto 
zaznaczyć, że po II wojnie światowej Podhalanie ponownie 

złożyli swój Związek w ręce Jakuba 
Zachemskiego. Niestety, nieprzychyl-
ność ówczesnych władz, wrogo spo-
glądających na wszelkie organizacje, 
pragnące kontynuować przedwojenne 
tradycje, sprawiła, że 31 grudnia 1948 
roku Związek oficjalnie zakończył 
swoją działalność. Reaktywowano ją 
dopiero po latach w nieco bardziej 
przychylnych, choć nadal trudnych 
czasach, jednak już bez udziału pierw-
szego prezesa.

Za czasów prezesury Jakuba 
Zachemskiego Związek Podhalan 
zdziałał wiele dobrego dla podnie-
sienia kulturalnego, edukacyjnego 
i gospodarczego regionu. Kolejne 
Zjazdy podejmowały zobowiązujące 
uchwały, których efektem (rzecz ja-
sna przy wsparciu innych instytucji) 

było m.in. utworzenie w Nowym Targu żeńskiego seminarium 
nauczycielskiego, kursów gospodarstwa domowego dla gaździn 
prowadzących pensjonaty, utworzenie szkoły rolniczej, tworze-
nie na wsiach bibliotek, czytelni, zespołów regionalnych, teatrów 
amatorskich i wiele innych działań. Ogromną wagę przywiązy-
wano do kształcenia postaw patriotycznych oraz do formowania 
moralności młodego pokolenia Podhalan, nierzadko nadwerężo-
nej przez gorszące doświadczenie lat wojennych. Źródłem wiedzy 
na temat poszczególnych inicjatyw Związku w okresie między-
wojennym jest „Gazeta Podhalańska”, która została założona na 
mocy decyzji II Zjazdu Podhalan w 1912 r. Dostarcza ona wielu 
informacji także o ówczesnych standardach służby publicznej, 
które nakazywały rzetelność, prawość, a nade wszystko bezinte-
resowność w działaniu pro publico bono.     

Jakub Zachemski stał się wzorem dla każdego kolejnego ze 
swoich następców.  Pracę na rzecz rodzinnego Podhala trakto-
wał na równi ze swoją pracą zawodową. Rzetelność, odpowie-

dzialność, obowiązkowość i 
sumienność wyznaczały na-
turalny rytm jego życia. Cnoty 
nabyte w czasie nauki w gim-
nazjum rozwinęły się i najpeł-
niej rozkwitły w jego służbie 
dla drugiego człowieka. Jako 
nauczyciel, pedagog, pracow-
nik administracji państwowej, 
a także działacz społeczny 
kierował się wpojonymi w 
latach szkolnych wartościami, 
dzięki którym został zapamię-
tany jako człowiek serdeczny i 
prawy, stawiający innym wy-
sokie wymagania, ale przede 
wszystkim wymagający od 
samego siebie. Niech pamięć 
o tym niezwykłym człowieku 
będzie dla nas zobowiązaniem 
wdzięczności. 

CDN.           
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W 26 rocznicę śmierci śp. ks. Michała Pioska, 
pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła pw. 
Św. Piotra Apostoła w krypcie – przy Jego grobie 
została odprawiona Msza św. z udziałem brata śp. ks. 
Michała – ks. Franciszka Pioska, który tutaj co roku 
przybywa. Wierni modlili się w intencji ks. Michała, 
wyrażając wdzięczność Panu Bogu za Jego życie i ofiar-
ną służbę. Treść słowa wygłoszonego przez obecnego 
ks. proboszcza – poniżej. 

Czcigodny Księże Franciszku wraz ze swoim Współbratem 
w kapłaństwie, którzy pracujecie w Kościele na Słowacji, wita-
my Was serdecznie, jak co roku, tutaj, w tym miejscu - Ciebie 
jako Brata, jak i również 
rodzinę, która przez te 
26 przybywała i przy-
bywa na to miejsce, by 
w rocznicę śmierci Ks. 
Michała być na Mszy 
świętej. Z roku na rok 
jest Was coraz mniej, 
zwłaszcza, gdy chodzi o 
rodzeństwo. Bo choć tak 
liczne to było rodzeń-
stwo, tylko ty zostałeś, 
Księże Franciszku, spo-
śród nich... 

Witam Was, drodzy 
Parafianie, Bracia i Sio-
stry, którzy przez te 26 
lat zawsze w tym dniu 
przybywacie. Przyby-
wamy tu po to, aby od-
prawiając Mszę świętą 
dziękować za życie, 
posługę i za dzieło, które 
razem z wami podjął śp. 
Ks. Michał, przy którego 

Modlitwa wdzięczności 
grobie tę Mszę świętą sprawujemy. Wczoraj, w uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata w naszych ogłoszeniach 
mówiłem, że był on pierwszym proboszczem tej parafii i 
tym, który razem z wami zbudował ten kościół. To wszyst-
ko, co wokół tego kościoła powstało, przede wszystkim gdy 
chodzi o parafię, życie duszpasterskie, ale i również inne 
obiekty sakralne, jak nasze kaplice są tak bardzo związane 
z duszpasterską i materialną posługą Ks. Michała. Trzeba 
przypominać, chociaż upłynęło już bardzo dużo lat od 
tamtego listopadowego dnia, który mocno wpisał się w 
pamięć, szczególnie waszą, którzy razem z Ks. Michałem 
tę parafię (od jej utworzenia w 1985 r.) kształtowaliście, jak 
i potem, kiedy przyszła decyzja o budowie kościoła i gdy 
własnymi rękami oraz ofiarami przyczynialiście się nie 
tylko do wykonania fundamentów, ale i wznoszenia ścian 
tej świątyni... 

Ta Msza święta jest kolejnym dziękczynieniem i póki 
będziemy żyć, póki będziemy mogli się podczas kolejnych 
rocznic gromadzić, będziemy się tu modlić - tym bardziej, 
że śmierć Ks. Michała, jak również wszystkich budowni-

czych tego kościoła, którzy odeszli spośród nas, wpisuje się w ten 
miesiąc listopadowy. Miesiąc, który rozpoczęliśmy od uroczysto-
ści Wszystkich Świętych, a potem przez te 8 dni gromadziliśmy 
się w oktawie Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym, 
aby tam modlić się za tych, którzy tej modlitwy potrzebują i pie-
lęgnować pamięć - czyli wdzięczność. Bo modlitwa za zmarłych 
jest modlitwą wdzięczności, pamięci za dobre czyny tych ludzi, 
których wspominamy i mobilizuje nas, abyśmy my jako żyjący 
dobre czyny podejmowali, bo - jak mówi apostoł - one idą przed 
tron Boga i kiedyś będą orędowały za nami, gdy chodzi o nasze 
własne zbawienie.

Ile tych dobrych czynów Ks. Michała było, to odczytamy w 
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księdze żywota... Nagle odszedł zaproszony do królestwa niebie-
skiego, ale za całe to dobro tą Mszą świętą dziękujemy - i za ten 
jego ślad duchowy, jak i materialny.  

Chrystus nasz Król. Wczoraj poprzez litanię do Serca Bożego, 
poprzez Akt Oddania się Sercu Bożemu powierzaliśmy samych 
siebie. Trzeba nam właśnie tego wytrwania w drodze, którą 
idziemy. Gdy mijają kolejne rocznice śmierci Ks. Michała, mu-
simy sobie przypominać, ze z roku na rok jesteśmy coraz bliżej 

naszego własnego przejścia do domu Ojca. Dlatego prośmy rów-
nież o własne zbawienie, abyśmy kiedyś usłyszeli z ust Chrystusa, 
naszego Pana i Króla: -„Zaprawdę powiadam ci: dziś ze Mną 
będziesz w raju...”. Abyśmy i my mogli zostać zbawieni, osiągnąć 
niebo i tam w gronie wszystkich świętych i zbawionych, a wśród 
nich z Ks. Michałem mogli Boga wysławiać. Dlatego o tę łaskę 
zbawienia módlmy się także dziś, w trakcie tej Eucharystii w 26 
już rocznicę odejścia do domu Ojca Ks. Michała Pioska...   

W uroczystość 
Wszystkich Świętych Za-
konu Karmelitańskiego, 
tj. 14 listopada, minęło 
sto lat od przyjścia na 
świat w Bachowicach 
Stanisława Warzechy, 
późniejszego o. Rudolfa 
od Przebicia Serca św. 
Teresy. Z tej okazji w 
kościele sanktuaryjnym 
p.w. św. Józefa w Wa-
dowicach, w niedzielę 
Chrystusa Króla – 24 
listopada br., odbędą się 
obchody upamiętniające 
to wydarzenie, na które okolicznościowy stempel wydała Pocz-
ta Polska. Wcześniej w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego 
cmentarza parafialnego zostały wykonane prace na miejscu pier-
wotnego pochówku Sługi Bożego: 
dawna marmurowa tablica została 
wymieniona i uzupełniona informa-
cją, że doczesne szczątki Kandydata 
na ołtarze 1 marca 2019 r. zostały 
przeniesione do kościoła klasztor-
nego. Wydano także upamiętniającą 
to stulecie pocztówkę, przywołującą 
zasadnicze miejsca i daty związane z 
życiem i posługą o. Rudolfa. 

Już w sam dzień urodzin Sługi, we 
czwartek 14 listopda oraz w dniu na-
stępnym w Bachowicach modlono się 
beatyfikację swego Ziomka i Mszom 
świętym przewodniczył ks. Wojciech 
Warzecha, bratanek Sługi Bożego, 
odbyły się też uroczystości w szko-
le, zorganizowane przy współpracy 
szkoły i parafii (konkurs, wystawa i 
akademia). W niedzielę 17 listopada 
w kościele parafialnym w Bachowi-
cach na wszystkich Mszach św. kaza-
nia o ojcu Rudolfie głosił o. Szczepan 
Praśkiewicz, postulator. Natomiast 

Stulecie urodzin sł. B. 
o. Rudolfa Warzechy (1919-2019)

Mszy św. w niedzielę 
Chrystusa Króla, 24 
listopada o godz. 14.00 
w klasztorze na Górce 
w Wadowicach będzie 
przewodniczył pro-
boszcz bachowicki, ks. 
Jerzy Skórkiewicz, a ho-
milię wygłosi o. Tade-
usz Florek, prowincjał 
Krakowskiej Prowincji 
Karmelitów Bosych. 
Przybędą zaproszeni 
kapłani, wśród któtrych 
o. Benedykt Belgrau, 
asystenta Stowarzysze-

nia Przyjaciół o. Rudolfa. Na rozpoczęcie nabożeństwa zostanie 
odczytany list gratulacyjny Przełożonego Generalnego Zakonu 
z Rzymu, nadesłany na ręce p. dr. Władysławy Misiarz, prezesa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Sługi 
Bożego, o następującej treści:

Drodzy Bracia i Siostry!
Zmierzający ku swemu koń-

cowi bieżący 2019 Rok Pański 
był pełen wymownych rocznic 
dotyczących bł. Alfonsa Marii 
Mazurka i naszych, będących w 
drodze na ołtarze, Współbraci 
Karmelu Terezjańskiego w Pol-
sce. W roku tym, 13 czerwca, 
minęła bowiem 20. rocznica 
bea-tyfikacji o. Alfonsa, a nadto, 
28 sierpnia, 75.lecie jego mę-
czeństwa, poprzedzonego, 4 dni 
wcześniej, męczeńską śmiercią sł. 
B. Franciszka Powiertowskiego. 
Co więcej, 15 października tego 
roku przypadała 50. rocznica 
śmierci sł. B. Anzelma Gądka, a 
nieco ponad 15 lat temu, 8 grud-
nia, odszedł do wieczności śp. o. 
Cherubin Pikoń, i do ewentual-
nego rozpoczęcia jego procesu 
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beatyfikacyjnego przygotowuje się instytut „Elianum”.
W końcu w tym roku, 14 listopada, w uroczystość Wszystkich 

Świętych Zakonu Karmelitańskiego, mija setna rocznica urodzin 
sł. B. o. Rudolfa Warzechy. To właśnie jego postać i przesłanie 
pragnę przywołać w tym moim słowie i pozdrowić Was wszyst-
kich, którzy zgromadziliście się przy jego sarkofagu w Wadowi-
cach, by modlić się o beatyfikację tego znanego spowiednika, 
kierownika duchowego, opiekuna chorych i cierpiących – jak 
sami go zapamiętaliście. Nazywacie go „kapłanem z otwartymi 
oczami” i „specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem”, bo rze-
czywiście był on takim w swoim życiu zakonnym i kapłańskim, 
przeżywanym w komunii z Jezusem Chrystusem, Jego Matką, 
św. Józefem i Świętymi Karmelu – wszak przyszedł na świat w 

ich liturgiczną uroczystość, a swą modlitwą i stosownym ukie-
runkowaniem przyczynił się bardzo do kanonizacji św. Rafała 
Kalinowskiego.

Dziś także on zmierza ku chwale ołtarzy i jego heroiczne cno-
ty bada Stolica Apostolska. Łączę się w modlitwie o beatyfikację 
o. Rudolfa z Wami Wszystkimi i z serca błogosławię.

Oddany w Karmelu
 o. Saverio Cannistrŕ OCD, Przełożony Generalny.

Zdjęcia:  Stanisław Warzecha, późniejszy o. Rudolf, 
jako gimnazjalista u Karmelitów Bosych „na Górce”.

 Nowy napis na byłym grobie o. Rudolfa.
 Okolicznościowy stempel pocztowy. 
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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 8:00-8:30, sr-pt 19:00-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18:00, Niedziele i święta: 8:00, 
10:30, 16:00 * PROBOSZCZ: ks. Jerzy Skórkiewicz * Pomaga ks. Kazimierz Krzywda ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1929 

Ojca ks. Jerzego Skórkiewicza, proboszcza z Ba-
chowic, miało miejsce w czwartek 21 listopada br. o 
godz. 12:00 w jego rodzinnej parafi i w Regulicach. W 
pogrzebie uczestniczyli liczni kapłani, rodzina, znajomi 
oraz wierni z parafi i, w których pracował ks. Jerzy. 
W kazaniu ks. dr Jan Piwowarczyk, proboszcz parafi i, 
podkreślił pracowitość i pobożność śp. Mariana jako 
Ojca, męża, parafi anina, szanowanego i otwartego na 
innych ludzi, cieszącego się z powołania do kapłaństwa 
syna. Poniżej zamieszczamy to kazanie wraz z podzię-
kowaniem syna – ks. Jerzego. 

List. Ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego:

Drogi Księże Proboszczu Jerzy,
Droga Rodzino śp. Mariana Skórkiewicza,

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o 
śmierci śp. Mariana. Nie mogąc osobiście 
uczestniczyć w uroczystościach pogrze-
bowych, pragnę wyrazić moją duchową 
łączność z Wszystkimi, których ta śmierć 
napełniła bólem, pragnę przekazać wyra-
zy serdecznego współczucia i zapewnić o 
modlitwie.

Paschalne misterium Chrystusa cele-
browane w obrzędach pogrzebowych jest 
wyrazem naszej głębokiej wiary w tajem-
nicę przejścia przez śmierć do życia wiecz-
nego. Prośmy wspólnie, aby Jezus Chrystus, 
Zwycięzca śmierci i Odkupiciel człowieka 
przyjął zmarłego Mariana do swego Kró-
lestwa, gdzie wraz z Najświętszą Maryją 
Panną i wspólnotą Świętych na wieki bę-
dzie wychwalał Miłosierdzie Boże.

Wszystkim uczestnikom liturgii pogrze-
bowej udzielam pasterskiego błogosławień-
stwa.  

   
Marek Jędraszewski

    Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kazanie (ks. dr. Jan Piwowarczyk):
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we 

Mnie, nie umrze na wieki...”.

Ostatnie pożegnanie śp. Maria-
na Skórkiewicza 

Wraz z Księdzem Kanonikiem Jerzym, którego ojca żegnamy 
dzisiaj w czasie tej Mszy świętej, witam w świątyni św. Waw-
rzyńca w Regulicach przybyłych Kapłanów, Księży Prałatów, 
dziekanów, Proboszczów, Wikariuszów, którzy przyszli, aby nas, 
aby Ks. Jerzego wesprzeć w wielkiej modlitwie za spokój duszy 
śp. Mariana Skórkiewicza. 

Witam Parafi an z Jordanowa, z Bachowic i innych parafi i, 
którzy przybyli, ażeby spędzić po Bożemu ten czas, aby medy-
tować nad sensem życia, wszelkiego trudu, czasem utrapienia, 
pracy nad sobą, nad piękną miłością i stawiać sobie pytanie, czy 
jestem w tej chwili gotowy / gotowa na spotkanie z Panem...

Witam serdecznie całą wspólnotę parafi alną i zapraszam 
do wspólnej medytacji; zapraszam do żarliwej modlitwy i w 
konsekwencji do Komunii świętej za spokój duszy śp. Mariana 
Skórkiewicza. 

Siostry i bracia, minęło właśnie południe... chcę siebie i was 
poprowadzić na wzgórze Golgoty. Tam w 
samo południe działy się najbardziej trudne 
rzeczy tyczące Zbawiciela świata i człowieka. 
Jezus Chrystus, wcześniej skazany haniebnie 
na śmierć, ubiczowany okrutnie, dźwigający 
krzyż, upadający pod tym krzyżem, doszedł 
na wzgórze Golgoty, niosąc poprzeczną belkę 
krzyża i - jak Ojcowie Kościoła nas uczą - w tej 
belce niósł Chrystus Pan moje i twoje grzechy, 
żeby przeprosić Boga Ojca za grzechy świata. 

A więc Golgota... Pionowa belka stoi już 
wbita w ziemię. Jezus teraz jest wyciągany 
na nią i zostają do niej przybijane Jego nogi. 
Jezus już nie ma żadnej władzy nad własnym 
ciałem, nad własnymi siłami. W żaden sposób 
nie może sobie pomóc. Krew zaczyna cieknąć 
coraz mocniej i wylewać się na ziemię. To 
może dlatego do dzisiaj mówimy tak pięknie 
„Ziemia święta, Ziemia Zbawicielam zroszona 
Przenajświętszą Krwią Pana naszego Jezusa 

Chrystusa...”.
Jezus o tej porze rozpoczyna zatem wielkie dzieło cierpienia 

za zbawienie świata. Rozpoczyna się czas Jego konania... To ko-
nanie trwało 3 godziny - od południa do 15. po południu. Stąd 
wspominamy to zawsze w piątek o godz. 15.00. Dla nas - dzieci 
Bożych, uczniów Chrystusa - ta godzina jest godziną Bożego 
Miłosierdzia. To właśnie o godz. 15 Jezus skosztował octu i po-
wiedział: -„Wykonało się...”. Skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. 
Umarł... Umarł Bóg - Człowiek. Umarł za mnie, za ciebie i za śp. 
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Mariana, dając Bogu Ojcu swoją duszę, swoje ciało i największe 
cierpienie, jakie można sobie wyobrazić w życiu człowieka. I On 
- prawdziwy Bóg i Człowiek, równy Bogu Ojcu - tą ofiarą zdołał 
przeprosić Ojca za grzechy świata.    

Dlatego mamy teraz pewność, że Jezus przez to dzieło wy-
służył w domu Ojca dla każdego z nas mieszkanie. Mieszkanie 
w domu Ojca... Spoczął w grobie na 3 dni. A później następuje 
wspaniały moment, gdy Ojciec wskrzesza swojego Syna. Jezus 
wraca do życia w majestacie i chwale. Ten, który był umarły, 
wraca do życia. Potem spotykać sie będzie ze swoimi uczniami, z 
apostołami. Jezus żyje! Pokonał grzech, śmierć i szatana. Odku-
pił świat. Odkupił człowieka. i to jest najradośniejsze wydarzenie 
zbawcze w dziejach historii świata, historii człowieka. 

Trzeba, abyśmy dzisiaj śp. Mariana niejako zanurzyli du-
chowo raz jeszcze w dzieło odkupienia świata i człowieka. To się 
działo wtedy, kiedy Marian przy tej chrzcielnicy w Regulicach 

otrzymywał chrzest święty, Był zanurzony w mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie Pana. takie jest jedno ze znaczeń chrztu świę-
tego. Marian poprzez chrzest święty zanurzony w mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie Pana. a dzisiaj tylu księży sprawuje Przenaj-
świętszą Ofiarę za spokój jego duszy, o miłosierną miłość Pana, o 
rychłe zbawienie naszego brata. 

Trzeba, abyśmy w czasie pogrzebu uświadomili sobie, że oł-
tarz oznacza Chrystusa, który jest Ofiarą, Cierpiętnikiem i Tym, 
który ofiaruje siebie Bogu Ojcu za nas. Dlatego przy ołtarzu za-
wsze stoi krzyż przypominający dokonaną na wzgórzu Golgoty 
Ofiarę. A przy trumnie jest paschał czyli ta potężna świeca ozna-
czająca dzieło odkupienia. Chrystus cierpiał, umarł, ale wrócił 
do życia. Jest światłością świata i przewodzi nam na drogach 
naszego zbawienia. 

O zmarłym mówi się dobrze albo w ogóle. A ponieważ można 
mówić przy Marianie dzisiaj dobre rzeczy, to kilka z nich przy-
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wołam, gdyż dane nam było znać się przez 22 lata. Chciałbym 
do jego życia przyłożyć zasadę „ora et labora” (módl się i pracuj). 
Tak żył. Tak się zachowywał. Tak postępował każdego dnia śp. 
Marian. On się modlił i pracował. W ten sposób wielbił Boga. 
Rozpoznał drogę swojego życia i powołania. To sakramentalne 
małżeństwo. Piękne małżeństwo - małżeństwo z miłości z We-
roniką. I owoce tego małżeństwa - jego kochane dzieci Krystyna 
i Jerzy, kapłan, który dziś przewodniczy tej Mszy świętej. Udane 
małżeństwo, pełne zaufania, życzliwości, zrozumienia, miłości, 
dobroci i wspólnego dźwigania różnych trudów czyli jak to 
mówimy - wspólnego dźwigania krzyża. Obdarzał swoje dzieci 
szlachetną, ojcowską, rodzicielską miłością. 

Myślę, że najpiękniejsze, co w tym kontekście można przypo-
mnieć, to atmosferę jego rodzinnego domu, atmosferę domowego 
Kościoła, którą stwarzał. To pacierz rano i wieczór. To Euchary-
stia niedzielna, ta pamiątka Pana, sprawowana przy wszystkich 
ołtarzach świata, która była dla niego zawsze tak ważna. Wraz z 
małżonką, trzymając dzieci za ręce, przychodzili tu wspólnie, by 
usłyszeć Boże Słowo, by się nim napełnić i by ofiarować wszelki 
trud Panu Jezusowi. By się Panem Jezusem napełnić, by zaprosić 
Go w Komunii świętej i dzięki temu mieć moc czynienia dobra, 
łaskę uczynkową. I napełniony Chrystusem, Bogiem wraz z We-
roniką i swoimi dziećmi wracali z kościoła do domu...

Zawodowo pracował bardzo ciężko w kamieniołomie - w Re-
gulicach i w Zalasiu. Trudno powiedzieć, że to nie jest przyjemna 
praca. To była mordercza praca, wykonywana, by stwarzać godne 
warunki życia dla żony, dzieci, a później także wnuków. Oprócz 
tej pracy prowadził małe gospodarstwo, żeby ziemia była żywi-
cielką jego dzieci i żony.

Marian był człowiekiem otwartym na innych, pomagającym 
wszystkim właściwie dookoła. Człowiekiem dążącym każdego 
dnia do zgody i unikającym jakichkolwiek sprzeczek. Prowadził 
życie spokojne, życie rodzinne, dając przykład nam wszystkich. 
Przepełniała go radość z dzieci, później z wnuków i prawnuków. 
Jakiż był dumny! Mówił do mnie na kolędzie, że Pan Jezus kocha 
jego dom i rodzinę, bo powołał do służby w świętym Kościele 
syna Jerzego. Jaka to była wielka spra-
wa dla niego! Rozpamiętywał ciągle, 
co to znaczy być kapłanem na służbie 
dzień i noc dla Pana Jezusa, dla Ko-
ścioła, dla drugiego człowieka (często 
nawet nieżyczliwego). W związku z 
tym uważał, ze nieustannie musi się 
modlić za Jurka, aby przez całe życie 
pięknie służył Jezusowi, Kościołowi i 
ludziom.

Od dziesiątków lat - przynajm-
niej od 30 - o 15 odmawiali z żoną 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na 
kolanach, w swoim domu. I różaniec. 
I różnego rodzaju nabożeństwa w na-
szym kościele - roraty, nabożeństwa 
majowe, ku czci Serca Pana Jezusa, 
różańcowe. On tu zawsze był, dopóki 
miał siły i zdrowie. 

Bardzo raduję się tym, że Eucha-
rystia zawsze była w centrum jego 
życia. Często się spowiadał i absolut-
nie zawsze przyjmował Pana Jezusa 
w Komunii Świętej. Bóg jednak dał 
cierpienie na kilka lat przed odej-

ściem z tego świata... W tym czasie chciał, żeby ksiądz przycho-
dził, usłużył spowiedzią, podał Pana Jezusa w Komunii Świętej, 
a czasem sakrament namaszczenia chorych, które to sakramenty 
przyjmował z ogromną pobożnością i wiarą. Dbał także w sposób 
duchowy i materialny o tę świątynię przez comiesieczne ofiary na 
potrzeby kościoła własnego w Regulicach. 

Wspominam też, drogi Marianie, mnóstwo robót fizycznych 
sprzed 21 lat. Przecież Ty już wtedy nie byłeś młody... ale przez 
pół roku przychodziłeś, ażeby utrudzić się dla parafii, dla Pana 
Jezusa, dla Kościoła. Takich ludzi już prawie nie ma. Ale Marian 
takim był. A skoro takim był, Bóg to wie. Bóg to lepiej wie niż 
proboszcz. I bardzo wierzę, że wszystko, co o Nim dobrego po-
wiedziałem, Bóg wie i przyjął to jako zadatek jego zbawienia... A 
my jesteśmy po to, abyśmy przez dar czasu, medytacji, modlitwy, 
Komunii świętej wypraszali dla niego miłosierną miłość Pana i 
rychłe zbawienie.

Podziękowanie ks. Jerzego, syna zmarłego
Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem życia, a nie śmierci... 

Naszemu Metropolicie, Księdzu Arcybiskupowi Markowi 
Jędraszewskiemu dziękuję za przekazane listownie słowa otu-
chy, wsparcia i bliskości. Księdzu dr. Janowi Piwowarczykowi, 
tutejszemu proboszczowi dziękuje za organizację za organiza-
cję dzisiejszej uroczystości, za wygłoszone krzepiące Słowo, za 
systematyczną troskę o Tatę jako parafianina. Ks. proboszczowi 
Janowi, Ks. wikariuszowi Pawłowi i wcześniejszym księżom wi-
kariuszom dziękuję za spełnianą posługę wobec Taty z Komunią 
Świętą na pierwszy piątek miesiąca.

Kochany Tato, razem z całą rodziną Panu Bogu dziękuje-
my, że byłeś z nami, ze całe swoje życie czyli 87 lat związałeś z 
Regulicami. Za to, że tak cicho i spokojnie dopełniła się Twoja 
doczesność. Dziękujemy za 63 lata Waszego sakramentalnego 
małżeństwa z żoną Weroniką. Naszej mamie Weronice dzięku-
jemy za miłość i troskę, za cierpliwość w opiece nad mężem, nad 
naszym Tatą, opiece, która nie znała podziału na dzień i noc, 
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ale była nieustająca. Siostrze Krystynie serdecznie dziękuję za 
sumienną troskę i pomoc, szczególnie tę doskonałą pomoc pie-
lęgnacyjną, gdy siły Taty już ustawały. Szwagrowi Stanisławowi 
dziękuję za wszelką pomoc i działania podejmowane z troski o 
rodzinę. Wnukom i Prawnukom zmarłego Mariana dziękuję za 
wszelkie znaki pamięci, życzliwości, zainteresowanie i troskę w 
czasie jego życia, jak i teraz, po śmierci. Pozostałym Członkom 
Rodziny z bliska i daleka dziękuję za rodzinne więzi, spotkania, 
telefoniczne rozmowy. Podziękowanie dla Bliskich, dla Sąsiadów, 
dla służby zdrowia z naszego regionu. 

Dziękuję Kapłanom związanym z Regulicami, Rodakom oraz 
tym, którzy tutaj w różnym czasie pracowali. Dziękuję Kapłanom 
z parafii i dekanatów, w których do tej pory pracowałem i w któ-
rym obecnie pracuję. Dziękuję Księdzu 
Kazimierzowi za dobrą współpracę w 
Bachowicach. Dziękuję Kapłanom - Ko-
legom z rocznika święceń 1993, obecnym 
tu oraz tym, którym obowiązki parafialne 
albo udział w rekolekcjach kapłańskich 
nie pozwoliły na przybycie. Łączą się du-
chowo z nami i ofiarują w tych dniach w 
kraju czy poza jego granicami Msze święte 
za zmarłego Mariana. Dziękuję Siostrom 
Zakonnym za obecność i za obiecaną 
modlitwę za Zmarłego oraz za naszą ro-
dzinę. Dziękuję Uczestnikom przybyłym 
z Regulic, z Bachowic, z Jordanowa, z 
Krakowa i z innych miejscowości. Dzię-
kuję Przedstawicielom Władz Samorzą-
dowych. Dziękuję Delegacjom Placówek 
Oświatowych.

Dziękuję za obecność, za modlitwę, 
za ofiarowane Komunie święte, za zamó-
wione intencje mszalne, za tę szczególną 
wspólnotę - wspólnotę modlitwy dzieci 
wobec Ojca. Ojca, który jest w niebie. 
Dziękuję Służbie Liturgicznej z Regulic 
i Bachowic. Panu Kościelnemu, Panu 

Organiście z Bachowic. Dziękuję za piękny śpiew Chórowi z 
Bachowic. 

Jeśli kogoś w tym podziękowaniu nieświadomie pominąłem, 
to proszę o wyrozumiałość. A za wszystkich Uczestników dzi-
siejszej pogrzebowej uroczystości ofiaruję w Bachowicach Mszę 
świętą na rozpoczęcie Adwentu, czyli w niedzielę 1 grudnia o 
godz. 10.30. 

W tajemnicy życia wiecznego, w które wierzymy, niech bę-
dzie uwielbiony miłosierny Bóg. Chwała Ojcu i Synowi, i Du-
chowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen.    
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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

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy 
się przy pamiątkowym obelisku 
upamiętniającym katastrofę kolejo-
wą jaka wydarzyła się w Barwałdzie 
Średnim 75 lat temu. Zginęło wówczas 
około 130 osób, a ponad 100 zostało 
rannych. Katastrofa kolejowa w Bar-
wałdzie Średnim, to najtragiczniejsza 
pod względem liczby ofiar śmiertel-
nych katastrofa kolejowa na polskich 
ziemiach.

24 listopada 1944 roku po godzinie 
15:00 na linii kolejowej nr 117 (odci-
nek Kalwaria Zebrzydowska-Wado-
wice) około 300 metrów w kierunku 
wschodnim od obecnego przystanku 
Barwałd Średni (ten powstał dopiero 
w 1993 roku) w aktualnym kilometrze 
7,323 przepełniony pociąg osobowy 
relacji Zakopane-Kraków (został skie-
rowany okrężną drogą przez Wadowi-
ce-Spytkowice z powodu uszkodzenia 
przez partyzantów szlaku Kalwaria-
Skawina) zderzył się w Barwałdzie 
czołowo z transportem wojskowym.

Dzisiejsza uroczystość miała bar-
dzo podniosłą atmosferę, prof. Andrzej 
Nowakowski przypomniał to tragiczne 
wydarzenie, nie mogło zabraknąć mo-
dlitwy, złożenia kwiatów i zniczy oraz 
okolicznościowych przemówień.

Pamiętamy

Wśród obecnych był min. Andrzej Pająk Senator RP, 
Rafał Stuglik - radny Województwa Małopolskiego, Zo-
fia Kaczyńska - Przewodnicząca Rady Powiatu Wado-
wicekigo, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, radni 
Tadeusz Wilk i Wiesław Łuczak, sołtys Paweł Odrobina, 
duchowni, a także rodziny ofiar i młodzież szkolna.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl
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Barwałd  Górny - Parafi a Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998  ODPUST: Miłosierdzia Bożego - II niedziela wielkanocna

„Auschwitz to symbol zła, ale nie tylko symbol. Tam zamor-
dowano więcej niż milion ludzi. Milion Żydów i jeszcze dziesiąt-
ki tysiący innych! Auschwitz stał się czarną ciemną otchłanią 
ludzkiej-nieludzkiej historii, a polska ziemia, która dla Żydów 
przez ponad 800 lat była ziemią wspólnego życia i spokoju, stała 
się przez Niemców przeklętą ziemią. Auschwitz to symbol bar-
barzyństwa, nieludzkości, rasizmu i ksenofobii!”  Prof. Szewach 
Weiss

7 listopada uczniowie klasy 7 i 8 pojechali do Miejsca Pamięci 
i Muzeum Auschwitz-Birkenau (Oświecim - Brzezinka). Wy-
ruszyliśmy już po 7 by przed 9 być na miejscu. Podzielono nas 
na dwie grupy i każdy uczestnik wyjazdu otrzymał słuchawki i 
nadajniki, by lepiej słyszeć przewodników. Zwiedzaliśmy m.in.  
blok nr 6, gdzie można było prześledzić losy ludzi, którzy zostali 
przywiezieni do obozu.  Na fotografi ach przedstawiono każdą 
czynność związaną z przyjęciem więźnia do obozu, podłe wa-
runki i bestialskie traktowanie więźniów. W bloku nr 11 - bloku 
śmierci znajdowały się cele obozowe ludzi skazanych na śmierć 

..by nie zapomnieć Ofiar Holokaustu
oraz pomieszczenia,  gdzie essesmani pełnili stałą służbę.

W ciszy i zadumie przeszliśmy pod scianę śmierci, gdzie 
hitlerowcy rozstrzelali tysiace osób w bloku nr 5 znajdowały się 
przedmioty odebrane zamordowany,, m.in. grzebienie, okulary, 
walizki, buty. zwiedzaliśmy także komorę gazową i kremato-
rium nr 1. W krematorium działały 3 piece do spalania zwłok, 
w komorach gazowych w stropie znajdowały się otwory, przez 
które wrzucano śmiertelny cyklon B. W drugiej części obozu 
przejechaliśmy do Birkenau. Na terenie znajdują się drewniane i 
murowane baraki, pomnik upamiętniający ofi ary. Na rampie stoi 
autentyczny bydlęcy wagon, „świadek” tych okropnych czasów, 
którym transportowano więźniów. 

Zwiedzanie zakończyliśmy ok 12. To była wycieczka, która 
wywołała w nas mnóstwo smutnych emocji. Choć  wyjazd nie 
należał do takich, o którym można powiedzieć, że było fajnie, to 
młodzi ludzie powinni  zwiedzić to miejsce kaźni i oddac hołd 
pomordowanym.

www.zsbarwaldg.iap.pl
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com, 
www.facebook.com/parafi abrzeznica, www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, 
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)  ODPUST: Najśw. Serca Pana Jezusa

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok 
liturgiczny. W rozważaniu na „Anioł Pański” Papież podkre-
ślił, że „prowadzi on nas do świętowania Bożego Narodzenia i 
przypomina, że Jezus przychodzi każdego dnia do naszego życia 
i powróci w chwale u kresu czasów. Ta pewność skłania nas do 
patrzenia w przyszłość z ufnością”.

Franciszek przypomniał, że w pierwszym czytaniu Izajasz 
prorokuje o Świątyni Pana w Jerozolimie. Jest ona ukazana jako 
punkt spotkania wszystkich narodów. Po wcieleniu Syna Bożego, 
to Jezus objawił się jako prawdziwa świątynia. Dlatego wizja pro-
roka może być odczytana jako obietnica i zachęta do spojrzenia 
na życie, jak na pielgrzymkę do Chrystusa, który ma moc je prze-
mienić i wnieść do niego pokój.

Jezus przybywa jako posłaniec pokoju
„Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, mogą ją znaleźć 

jedynie idąc drogami Pana. Zło i grzech wynikają z faktu, że 
jednostki i grupy społeczne wolą podążać drogami podyktowa-
nymi interesami egoistycznymi, powodującymi konfl ikty i wojny 
– mówił Papież. – Gdyby natomiast każdy szukał, pod przewod-
nictwem Pana, drogi dobra, to wówczas na świecie byłoby więcej 

Papież na progu Adwentu: 

Patrzmy w przyszłość 
z ufnością

harmonii i zgody. Adwent jest właściwym czasem, by przyjąć 
przybycie Jezusa, który przychodzi jako posłaniec pokoju, by 
wskazać nam drogi Boga”.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zachęca do czuwania, abyśmy 
byli gotowi na Jego przyjście. „Czuwanie oznacza posiadanie 
wolnego serca, to znaczy gotowego, aby dawać i służyć” – powie-
dział Papież.

Musimy przebudzić się ze snu
„Sen, z którego musimy się przebudzić obejmuje obojętność, 

próżność, niemożność nawiązania autentycznie ludzkich relacji, 
brak troski o ludzi samotnych, opuszczonych i chorych. Ocze-
kiwanie na Jezusa musi się zatem przełożyć na zaangażowane 
czuwanie – mówił Franciszek. – Chodzi przede wszystkim o 
zdumienie działaniem Boga, Jego niespodziankami i danie Mu 
pierwszeństwa. Czuwanie oznacza także wrażliwość na bliźniego 
znajdującego się w trudnej sytuacji, pozwolenie, aby wyzwaniem 
były dla nas jego potrzeby, nie czekając, aż on czy ona poprosi nas 
o pomoc, ale nauczenie się uprzedzania, wyprzedzania, tak, jak 
Bóg zawsze czyni wobec nas”.
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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 

Pochodzę z parafii Opatrzności Bożej w Bielsko-Białej. 
Moim proboszczem był ks. Józef Sanak i za jego kadencji 
wstąpiłem do seminarium. Swięcenia były w roku 1997.  

- W jaki sposób trafił ksiądz na rekolekcje akurat 
do tej parafii?

- Co prawda nie znaliśmy się osobiście  z ks. Proboszczem, 
ale głosiłem rekolekcje w parafii, gdzie proboszczem jest jego 
kolega rocznikowy   – ks. Dariusz Firszt, który kiedyś, podob-
nie jak ja,  pracował na Ukrainie. Stąd się znamy. 

- Czy nadal Ksiądz pracuje na Ukrainie?
- Tak, zaczyna się 22 rok mojej pracy w tym kraju. 
- Dlaczego akurat Ukraina i jak to się zaczęło?
-  Pierwszy raz pojechałem na Ukrainę 25 lat temu jeszcze 

jako kleryk. Wtedy Ukraina bardzo mi się spodobała i tak już 
zostało. Po święceniach przez rok pracowałem w Polsce, a 
potem już była tylko Ukraina... 

- Nie tęskni Ksiądz?
- Za Polską zawsze tęsknię, bo ojczyzna jest tylko jedna, 

ale pracuje się tam, gdzie jest potrzeba. 
- Czy na wyjazd zgłosił się Ksiądz sam?
- Tak, do pracy misyjnej na Ukrainie zgłosiłem się jeszcze 

przed przyjęciem święceń, ale nie otrzymałem pozwolenia. 
Uzyskałem je dopiero w pierwszym roku pracy w Polsce. 
Wydał mi je biskup, ale tylko dlatego, że poprosił o mnie 
pisemnie kardynał Marian Jaworski... 

- Czyli poznał Ksiądz osobiście ks. kardynała 
Jaworskiego?

- Tak Ks. kardynał wiedział, że chcę pracować na Ukrainie 
i dlatego zwrócił się z prośbą do biskupa Rakoczego, żeby mi 
pozwolił. Zostałem wtedy skierowany do parafii Miżyniec, 
Radochońce i Hussaków. Pracowałem tam bardzo krótko, 
bo tylko 4 miesiące. Potem trafiłem na 10 lat do Lwowa 
– Brzuchowic, gdzie pracowałem w seminarium jako ojciec 
duchowny i wykładowca. W kolejnych latach pracowałem w 
Niżankowicach, gdzie mieści się sanktuarium maryjne. Od 3 
lat pracuję w Haliczu. Wszędzie oczywiście pełniłem funkcję 
proboszcza. W Haliczu jest Sanktuarium bł. Jakuba Strzemię, 
patrona naszej diecezji.       

- Jakie Ksiądz dostrzega różnice pomiędzy Kościo-
łem w Polsce a na Ukrainie?

- Widzę jedną podstawową. Otóż, moja obecna parafia Halicz 
liczy 10 osób, w drugim kościele jest 15 parafian, a trzecim, który 
dopiero otwieramy będzie kilka osób – sami nie wiemy jeszcze 
dokładnie ile. To jest praca z jednostkami, a nie jak w Polsce, że 
do kościołów przychodzą tłumy ludzi. To są konkretne osoby 
– czasem jest ich 10, czasem 15, czasem 20... I bardzo dużo jest 

Rekolekcjonista Adwentowy 
ks. Jacek Waligóra

takich parafii na Ukrainie. 
- W jaki sposób Kościół w takich warunkach się 

utrzymuje?  
- M.in. dlatego jeździmy na różne rekolekcje, głosimy ka-

zania, piszemy prośby o pomoc do różnych fundacji... Dodat-
kowych problemem jest to, że aby wyjechać, trzeba znaleźć dla 
siebie zastępstwo... 

-  Co może Ksiądz powiedzieć o życiu na Ukrainie 
jako człowiek, który tam mieszka ponad 20 lat?

- Wyjechałem na Ukrainę w latach dziewięćdziesiątych i były 
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to o wiele lepsze lata niż obecne. Ludzie byli jacyś inni i żyło się 
inaczej, lepiej. Po tym jak otworzyły się granice, coraz więcej 
mieszkańców wyjeżdża na zachód i przywożą ze sobą różne 
zachodnie zwyczaje. I to wcale nie ułatwia pracy, ale jeszcze 
utrudnia... 

- Czy nawiązuje ksiądz w Kazaniach do sytuacji na 
Ukrainie?

- Staram się tego nie robić. To nie są rekolekcje o Ukrainie, 
ale rekolekcje adwentowe. Pojawiają się oczywiście pewne wątki, 

ale to raczej na marginesie. Poruszane przeze mnie w kazaniach 
tematy są wręcz katechizmowe. Wczoraj mówiłem dla przykła-
du o spowiedzi, o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, a przez 
następne 3 dni będę mówić o 3 Sercach – o Sercu Bożym, jutro o 
Sercu Matki Bożej, a w środę o Sercu św. Józefa.

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

Wyjazd do Bielska
Trzecia sobota października to dzień, kiedy licząca prawie 40 

osób grupa dzieci i młodzieży z Choczni udała się na wycieczkę. 
Jako cel obraliśmy Bielsko-Białą. Najpierw skierowaliśmy się do 
parafi i p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Walen-
tego w Lipniku. Dzięki uprzejmości tamtejszych księży spotka-
liśmy się przy Ołtarzu Pańskim na Mszy Świętej sprawowanej 
w dzień wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszko, człowieka 
dzielnego, który w czasach pełnych strachu miał odwagę walczyć 
o innych ludzi. W parafi i, w której przyjął chrzest inny dzielny 
człowiek, Karol Wojtyła, ojciec przyszłego papieża-Polaka, tema-
tem przewodnim była właśnie odwaga, o którą prosiliśmy Boga. 
Przez krótką chwilę cieszyliśmy oczy pięknem świątyni, po czym 
udaliśmy się w dalszą drogę, by skonfrontować się z własnymi 
ograniczeniami w Ninja Parku Jumpowni. Po wysiłku fi zycznym 
i chwili regeneracji czekało nas jeszcze jedno wyzwanie - jak tu 
rzucić kulą, żeby zbić wszystkie kręgle? Że nie jest to sztuka ła-
twa, przekonaliśmy się na własnej skórze, tym razem już nie w 
Bielsku. Jednym udawało się to fenomenalnie, innym nawet fory 
niewiele pomogły. Trudno, nie każdy jest urodzonym mistrzem 
gry w kręgle. Bogatsi o nowe doświadczenia powróciliśmy do 
Choczni, by zbierać siły i zdobywać formę przed następnym 
wyjazdem.
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W przeddzień I niedzieli Adwentu, jak zwyczaj każe, grupka 
dzieci z Choczni udała się na zabawę andrzejkową. W tym roku 
postanowiliśmy otworzyć się na świat i pojechaliśmy do parafii w 
Przytkowicach. Obok nas, w większości z Oazy Dzieci Bożych, i 
dzieci z parafii gospodarzy, bawili się z nami młodzi z Osieczan. 
Zabawę prowadziła profesjonalna ekipa wodzirejów. Oprócz tań-
ców znanych i lubianych, poznawaliśmy też kilka nowych ukła-
dów tanecznych. Przez chwilę mogliśmy poczuć, jak to jest mieć 
aureolę i przebywać w chmurach...

Andrzejki

Św. Mikołaj w Kaczynie 
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Barbórka
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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

Z okazji Dnia Misia w bibliotece zapanowało misiowe sza-
leństwo! Były misie maleńkie i ogromne ! Każdy chciał przytulić 
misia! Niektórzy nawet próbowali się w przeuroczy sposób siło-
wać się z misiami. 

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

W sobotę 16 listopada 2019 r. w Domu Strażaka w Izdebniku 
odbyła się „Jesienna biesiada patriotyczna z Akoladą” zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Akolada Izdebnicka.

Sala widowiskowa w Domu Strażaka w Izdebniku była szczel-
nie wypełniona zaproszonymi gośćmi: członkami stowarzyszeń 
i KGW działających na terenie Gminy Lanckorona: KGW w Iz-
debniku, KGW w Jastrzębi, Stowarzyszenia 3 Wionki z Jastrzębi, 
Stowarzyszenia Siedlisko ze Skawinek oraz gościnnie zaprzyjaź-
nionym Klubem Seniorów „Złota Jesień” z Zabierzowa. Wśród 
gości znalazł się również Wójt Tadeusz Łopata z małżonką, Ks. 
Proboszcz Andrzej Gawenda, Radni Rady Gminy Katarzyna Za-
remba i Grzegorz Leniartek, Sołtys Izdebnika Mariusz Piekarz, 
Sołtys Skawinek Ryszard Gonet, Przewodni-
cząca Gminnej Rady Seniorów Danuta Hor-
wacik, członkowie Gminnej Rady Seniorów i 
Klubu Senior+ w Lanckoronie.

 Pani Prezes Akolady Cecylia Lang wrę-
czyła Wójtowi Tadeuszowi Łopacie podzię-
kowania za pomoc przy organizacji spotkania 
oraz za wsparcie i wszelką okazaną pomoc 
z jego strony. Wójt serdecznie podziękował 
Pani Prezes oraz powiedział, że bardzo doce-
nia pracę Stowarzyszenia Akolada.

 Ks. Proboszcz Andrzej Gawenda dzięku-
jąc za zaproszenie podkreślił piękny, patrio-
tyczny charakter spotkania, wyraził nadzieję, 
że ta inicjatywa stanie się tradycją i będzie co-
rocznie kultywowana oraz nawiązał do tego, 
że wielu mieszkańców Izdebnika brało udział 
w walkach o wolność Ojczyzny.

 W trakcie spotkania zgromadzeni goście 

JESIENNA PATRIOTYCZNA BIE-
SIADA Z AKOLADĄ W IZDEBNIKU

mogli posłuchać występu Wiktorii – uczennicy  Zespołu Szkół w 
Izdebniku, wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne przy akompa-
niamencie zespołu Secret Band, Klub Seniorów „Złota Jesień” z 
Zabierzowa zaprezentował humorystyczną sztukę „Wiedzą sąsie-
dzi kto na czym siedzi”, zorganizowano konkurs na najpiękniej-
szy kotylion patriotyczny, chętni mogli wziąć udział w konkursie 
karaoke, a Stowarzyszenie 3 Wionki z Jastrzębi i przedstawiciel 
Klubu Seniorów z Zabierzowa zaśpiewali piosenki specjalnie 
ułożone dla Akolady, ostatnim punktem wieczoru była zabawa 
taneczna.

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

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

Dnia 21 listopada 2019 roku uczniowie klas IV, V, VI pojechali na wycieczkę do 
Krakowa. W kinie Cinema City w Bonarce obejrzeli film edukacyjny pt. „Ekstremal-
na pogoda” w formacie 4D. Film pokazał pracę i walkę badaczy oraz zwykłych ludzi 
z groźnymi zjawiskami przyrody. Wszyscy byli zachwyceni rewolucyjną technologią 
4D. Dzięki ruchomym fotelom, efektom specjalnym i zaawansowanym technologiom 
mogli doświadczyć niezapomnianych przeżyć kinowych i stać się częścią produkcji 
filmowej.

Po seansie uczniowie wzięli udział w interaktywnym quizie, który oprócz fanta-
stycznej rozrywki stworzył okazję do przyswojenia wiedzy zdobytej podczas projekcji 
filmu. Najlepsze wyniki osiągnęli: Sebastian z kl. VI oraz Jakub i Wiktoria z kl. IV. 

Następnie uczniowie pojechali do Fabryki Szklanych Ozdób Choinkowych AR-
MAR w Bęble koło Krakowa.Tam z przewodnikiem poznali kolejne etapy produkcji 
bombek świątecznych, obejrzeli film oraz brali udział w warsztatach.

www.zspjaroszowice.szkolnastrona.pl

Wycieczka klas IV, V, VI do Kra-
kowa i Bębła

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W KAL-
WARII ZEBRZYDOWSKIEJ: BÓG JEST 
OJCEM PEŁNYM MIŁOŚCI, STALE OBEC-
NYM W DZIEJACH LUDZKOŚCI
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- Bóg nie odwraca się od człowieka, nie jest wielkim zegar-
mistrzem, który nie przejmuje się dziejami ludzkości. Przeciwnie 
– w te dzieje wkracza jako Ojciec miłości - mówił metropolita 
krakowski abp Marek Jędraszewski podczas uroczystości jubile-
uszowych 20-lecia obecności Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej na liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

26 listopada abp Marek Jędraszewski przewodniczył uroczy-
stej Mszy św. dziękczynnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sank-
tuarium Pasyjno-Maryjne 20 lat temu zostało wpisane na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Na początku Eucharystii kustosz kalwaryjskiego sanktu-
arium o. Konrad Cholewa OFM stwierdził, że ten jubileusz jest 
okazją do złożenia Bogu dziękczynienia. – Szczególnie chcemy 
dziś dziękować Bogu, że naszym dziedzictwem jest także dobro 
duchowe, które tu przez wieki gromadzi się w pielgrzymach, 
przybywających na to święte miejsce – powiedział.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski przypomniał, że 
w oświeceniu powstała koncepcja Boga jako zegarmistrza, który 
stworzył mechanizm i nie ingeruje w jego działanie. Zakłada ona, 
że Bóg nie przejmuje się losami ludzkości, a człowiek nie musi o 
Nim myśleć.

Metropolita krakowski przywołał czytanie z liturgii słowa, w 
którym prorok Daniel dokonał interpretacji snu Nabuchodono-
zora. Zmieniają się czasy i władcy świata, ale Bóg jest jedynym 
Królem nieba i ziemi, którego królestwo jest wieczne. Ta wizja 
wskazuje, że przyjdzie Mesjasz, którego oczekiwał naród izrael-
ski. Chrześcijaństwo głosi, że jest nim narodzony z Maryi Jezus 
Chrystus, który przyjdzie jako ostateczny sędzia czasów i histo-
rii. 

Zbawiciel wskazywał na przemijalność budzącej zachwyt 
świątyni jerozolimskiej. Według św. Łukasza Chrystus zapowia-
dał jej zburzenie oraz zniszczenie miasta. Stało się tak, ponieważ 
Jerozolima nie poznała czasu swego nawiedzenia i nie przyjęła 
Mesjasza. – To wszystko wskazywało, że Bóg nie odwraca się od 
człowieka, nie jest wielkim zegarmistrzem, który nie przejmuje 
się dziejami ludzkości. Przeciwnie – w te dzieje wkracza jako oj-
ciec miłości. Tak należy rozumieć to, co powiedział Chrystus do 
Nikodema podczas nocnej rozmowy: „Tak bowiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (…) Bóg umiłował 
świat. Bogu zależy na świecie – powiedział arcybiskup. Zauwa-
żył, że miłość Boga przejawia się poprzez znaki. To Bóg jest pa-
nem dziejów i historii, a świat zmierza do momentu, gdy Chry-
stus przybędzie jako sędzia. – Wielka wizja dziejów ludzkich, 
nad którymi jest Boża Opatrzność – to głosi chrześcijaństwo już 
prawie dwa tysiące lat obecne w dziejach ludzkości – powiedział 
metropolita.

Zauważył, że ta Eucharystia jest okazją by podziękować 
Bogu, że klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej został wpisany na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To miejsce tworzą także 
dzieje pielgrzymów, modlących się u stop Maryi i na dróżkach. 
Arcybiskup wskazał, że należy troszczyć się o wielkie dziedzic-
two kultury, jakimi są kalwaryjskie bazylika i klasztor; przekazy-
wać je kolejnym pokoleniom, by spotkanie Boga z człowiekiem w 
tym miejscu mogło przynosić błogosławione owoce i wskazywać 
kolejnym pokoleniom, że istnieje Bóg Ojciec pełen miłości i Ma-
ryja, przed którą można złożyć swe troski, bóle i niepokoje. 

Po Mszy św. w bazylice odbył się koncert, w którym wystąpili 
Marcin Wolak, Stanisław Krawczyński oraz Krakowska Orkie-
stra Kameralna. Natomiast przed Eucharystią abp Marek Jędra-
szewski poświęcił kaplicę w jnfirmerii pw. św. Szymona z Lipnicy, 
która mieści się w budynku bernardyńskiego seminarium. Znaj-
duje się w niej m.in. regulowany ołtarz, który stanowi ułatwienie 
dla starszych, schorowanych braci. Opiekę nad nimi sprawuje 
dyrektor infirmerii, br. Oktawiusz Zygmunt OFM, fizjoterapeuta 
oraz bracia klerycy, którzy pełnią tygodniowe dyżury.

Manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz 
park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej został wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 1 grudnia 1999 roku. 
Sanktuarium powstało w XVII wieku z inicjatywy Mikołaja Ze-
brzydowskiego. Jest ono świadectwem religijności i pierwszym 
założeniem typu „wielkich kalwarii” w Polsce. Corocznie nawie-
dza je nawet dwa miliony pielgrzymów. 

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

Remont dachu i elewacji na kościele w Kleczy zaplanowany 
jest na kilka lat. W tym roku przed zimą udało się wymienić na 
nowe , spróchniałe okiennice w całej wieży kościelnej tj. 6 sztuk 
o wysokości ok. 6 m , gdzie znajdują się dzwony . Od dzisiaj głos 
dzwonów będzie miał jakby nową barwę i będzie budził jeszcze 
dobitniej serca i sumienia wszystkich parafian.

www.parafiaklecza.pl

Wymiana okiennic na wieży ko-
ścielnej
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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

Podczas wizyty w Greccio, gdzie św. Franciszek zbudował 
pierwszy w historii żłóbek, Papież ogłosił list apostolski zaty-
tułowany „Godny podziwu” o znaczeniu i wartości tego znaku. 
„Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią. Ukazuje nam czułość Boga 
i to, że zniża się On do naszej małości” – napisał Ojciec Święty. 
Przypomniał też historię i znaczenie elementów, które się na nie-
go składają.

Papież zaznaczył, że swoim listem chciałby wesprzeć piękną 
tradycję rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże Narodze-
nie przygotowują stajenki, a także zwyczaj umieszczania ich w 
miejscach publicznych. „Chciałbym, aby ta praktyka nie ustała, 
a wręcz liczę na to, że tam, gdzie została zaniechana, zostanie 
odkryta na nowo i ożywiona” – pisze Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał historię pierwszego żłóbka, która 
związana jest z życiem Biedaczyny z Asyżu. Greccio znajduje 
się w przepięknej górskiej okolicy niecałe 100 km na północny-
wschód od Rzymu. Według źródeł franciszkańskich, to właśnie 
tam miał zatrzymać się Święty, kiedy wracał od papieża Honoriu-

Papież Franciszek o żłóbku:

To żywa Ewangelia ukazująca 
czułość Boga

sza III, który zatwierdził regułę założonego przez niego zakonu. 
Groty te przypominały mu krajobraz Betlejem, które niedawno 
odwiedził i mogły być źródłem pomysłu odtworzenia sceny 
narodzin Pana Jezusa. Z czasem na zboczu jednego ze wzgórz 
św. Franciszek otrzymał od miejscowego szlachcica miejsce na 
pustelnię. Dziś znajduje się tam klasztor i to do niego przybył 
Papież, aby ogłosić swój list apostolski.

Ten czyn św. Franciszka był, zdaniem Ojca Świętego, wielkim 
dziełem ewangelizacji. Stało się tak dlatego, że to proste przed-
stawienie ewangelicznej sceny, ma moc poruszyć nasze emocje. 
„Wzrusza nas, ponieważ ukazuje czułość Boga. On, Stwórca 
wszechświata, uniża się do naszej małości” – napisał Franciszek. 
Podkreślił, że tworzenie żłóbka w naszych domach pomaga nam 
przeżyć na nowo wydarzenia, które miały miejsce w Betlejem, 
wspomaga wyobraźnię i daje poczucie zaangażowania w histo-
rię zbawienia, jest świetnym sposobem na przekazywanie wiary 
najmłodszym.

W dalszej części listu Papież wyjaśnia kolejno znaczenie 
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elementów, które składają się na 
wystrój stajenki, takich jak gwiaź-
dziste niebo i cisza nocy, która 
symbolizuje nasze kłopoty i stra-
pienia. Stajenka pokazuje nam, że 
Bóg nie zostawia nas samymi, ale 
światło jego miłości pojawia się 
w mrokach naszego życia. Ojciec 
Święty zwraca również uwagę na 
ruiny starożytnych budynków 
otaczające Świętą Rodzinę. Są one 
znakiem upadłej ludzkości, tego 
wszystkiego, co popada w ruinę, 
tak jak nasze ciało z biegiem lat. 
Chrystus przychodzi aby dawać ży-
cie, leczyć i odbudowywać. Papież 
przypomina, że w żłóbku umiesz-
czamy też często góry, strumienie, 
owce i pasterzy. „W ten sposób 
pamiętamy, że całe stworzenie 
uczestniczy w święcie przyjścia 
Mesjasza” – czytamy w liście.
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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

W niedzielę 10 listopada w łączności z Nadzwyczajnym Mie-
siącem Misyjnym, który przeżywaliśmy w październiku, oraz 
w dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, gościmy w 
naszej wspólnocie parafialnej Grzegorza i Lidię, którzy podzielili 
się z nami świadectwem posługi misyjnej. Na początku swojego 

Niedziela Misyjna
małżeństwa spędzili oni 1,5 roku w Peru, gdzie głosili Ewangelię 
i posługiwali miejscowej ludności, szczególnie nauczając dzieci 
i młodzież. Założyli oni południowoamerykańskie stroje, czyli 
panczo, oraz zaśpiewali oni dla nas pieśń po hiszpańsku, a także 
"Barkę" w tym języku, która została właśnie napisana w Amery-

Kolejnym elementem, który często znajduje się w przygoto-
wywanych przez nas żłóbkach są figurki żebrzących ludzi. Nie są 
one wyłącznie dekoracją. „Ubodzy są często tymi, którzy najbar-
dziej potrafią rozpoznać obecność Boga wśród nas” – zaznaczył 
Papież. Jezus wybrał proste i ubogie życie dlatego, aby uczyć 
nas uchwycenia tego, co istotne i tym żyć. „Ze żłóbka wyraźnie 
wyłania się przesłanie, że nie możemy dać się zwieść bogactwu i 
ulotnym propozycjom szczęścia” – dodał Ojciec Święty.

Najważniejszym elementem stajenki są oczywiście figurki 
Świętej Rodziny. Patrząc na nie uczymy się zaufania Bogu i  po-
dążania za Jego wolą. Jednak serce stajenki zaczyna bić dopiero 
wówczas, gdy w dniu Bożego Narodzenia składamy w niej figurkę 
Dzieciątka. „Wydaje się to niemożliwe, ale właśnie w ten sposób 

Bóg chciał objawić wspaniałość swojej miłości. Objawia się ona w 
uśmiechu i w wyciągnięciu rąk ku każdemu. Zawsze przekracza 
nasze schematy” – napisał Papież.

Na koniec Ojciec Święty przypomniał, z jaką radością każdy 
z nas czekał w domu na moment, kiedy można było zacząć bu-
dować betlejemkę. Wspomnienia te uświadamiają nam, że nasza 
wiara została nam przekazana. „Nie ma znaczenia, w jaki sposób 
urządzony jest żłóbek, liczy się to, aby przemawiał do naszego 
życia. Wszędzie i w jakiejkolwiek formie mówi on zawsze o miło-
ści Boga, Boga, który stał się dzieckiem, aby nam powiedzieć, jak 
blisko jest każdego człowieka, niezależnie od stanu, w którym się 
on znajduje” – zakończył Papież.
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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

ce Południowej przez jednego z misjonarzy. Dziękujemy za ich 
świadectwo pracy misyjnej, oraz życia wiarą w swojej codzien-
ności. Dziękujemy również za wszelkie ofiary złożone na rzecz 
pomocy rodzinom chrześcijańskim w najmłodszym państwie 
świata, czyli Sudanie Południowym z racji Dnia Solidarności z 
Kościołem Prześladowanym.

26 listopada ósmoklasiści zwiedzili niemiecki obóz koncen-
tracyjny w Oświęcimiu.

Uczniowie klas VIII pod opieką mgr Anny Woźniak, 
mgr Anny Sikory i mgr Rafała Woźniaka przekonali się, do cze-
go może prowadzić nienawiść. W 1940 roku na terenie Oświęci-
mia, który znajdował się wówczas na zie-
miach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, 
został utworzony obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau. Zginęło w nim kil-
ka milionów ludzi różnej narodowości. 
Uczniowie uświadomili sobie okrucień-
stwo i bezwzględność pracowników obo-
zu oraz bezsilność i bezradność przetrzy-
mywanych tam osób.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 lipca 1947 określała, 
że tereny byłego hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu wraz 
z wszelkimi zabudowaniami i urządze-
niami zachowuje się po wsze czasy jako 
Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego 
i innych Narodów.

W ten sposób uczczono pamięć 
wszystkich zamordowanych.

5 kwietnia 1967 ofiary hitlerowskiego 
faszyzmu zamordowane i zmarłe mę-

W tym miejscu trzeba być
czeńską śmiercią w obozie zagłady w Oświęcimiu zostały zbioro-
wo odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy. 

Pamięć o Nich oraz wydarzeniach z tamtych lat to nasz obo-
wiązek i przestroga dla kolejnych pokoleń .

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 

 

Uczniowie klas I - III wiedzą, że śniadanie to najważniej-
szy posiłek w ciągu dnia, najlepszy start w nowy dzień. Dzięki 
niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej się koncentrują 
podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Z tego też powodu, w 
piątek - 8 listopada, dzieci przygotowały uroczyste, zdrowe 
śniadanie. Wszyscy przystąpili do tego zadania z ogromnym 
zapałem i zaangażowaniem. Praca szła pełną parą, czego efek-
tem były stoły zastawione samymi pysznościami.  Pojawiły się 
kolorowe, zdrowe kanapki, sałatki owocowe i warzywne, soki, 
przekąski… Śniadanie przebiegało w przyjemnej atmosferze,
a smakowite dania zachęcały do długiego delektowania się po-
siłkiem. Mamy nadzieję, że to święto było dla uczniów dniem 
pełnym niezapomnianych i smacznych wrażeń

www.szkolalaczany.pl

ZDROWE ŚNIADANIE 
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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

Dzisiaj o godz.15.00 miało miejsce uroczyste otwarcie boiska 
przy naszej szkole w Łękawicy.Pierwsze takie boisko, ze sztuczną 
nawierzchnią w całej Gminie.

Po krótkiej modlitwie, błogosławieństwie, poświęcenia bo-
iska dokonał proboszcz parafii ks. Marek Matusik.

Na otwarciu byli :
Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Mało-

polskiego
Ks. Marek Matusik – Proboszcz Parafii Parafii pw. św. Józefa 

Robotnika w Łękawicy
Szymon Duman – Wójt Gminy Stryszów
Magdalena Adamczyk – Przewodnicząca Rady Gminy Stry-

szów
Radni oraz Sołtysi Gminy Stryszów
Wacław Radoń – Sekretarz Gminy Stryszów
Zbigniew Żmija – Skarbnik Gminy Stryszów (obecność nie-

potwierdzona)
Krzysztof Cichoń – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 

w Urzędzie Gminy Stryszów
Mateusz Przejczowski – Pracownik Urzędu Gminy Stryszów

www.splekawica.pl 

Uroczyste otwarcie boiska
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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

Należy do najpopularniejszych 
świętych w Europie. Jest wiele 
świątyń i kaplic pod jego wezwa-
niem. To On patronuje parafii w 
Marcyporębie, gdzie co roku 11 
listopada jest szczególnie czczony 
w uroczystości odpustowej. Tego-
rocznej Sumie odpustowej prze-
wodniczył i kazanie wygłosił ks. 
Grotowski. Poniżej pierwsza część 
jego słowa. 

Dzisiaj wspominamy jednego z naj-
bardziej znanych i czczonych świętych 
w Europie. Urodził się w pogańskiej 
rodzinie na terenie dzisiejszych Węgier. 
Rodzice wybrali dla niego w młodym 
wieku karierę wojskową. Już w wieku 
15 lat wstąpił Marcin do armii. Stał się 
chrześcijaninem jeszcze wtedy, gdy tam 
służył, gdy obywał tę wojskową służbę. A 
piękna legenda lub prawdziwe opowiadanie, które jest przedsta-
wione na obrazie w ołtarzu głównym mówi o tym, że stanowić 
może dla nas wzór postępowania względem człowieka ubogiego. 
Kiedy spotkał żebraka (znamy dobrze tę opowieść) oddał mu 
połowę swego żołnierskiego płaszcza. Jeszcze tego samego dnia 

Św. Marcin – Patron znany i ceniony 
czy tej samej nocy ukazał mu się 
w widzeniu Chrystus, który był 
właśnie w ten płaszcz odziany. To 
spowodowało, że wyszedł z armii. 
(Nie wolno było chrześcijaninowi 
w armii służyć, gdyż wiązało 
się to z koniecznością zabijania 
ludzi). Poszedł następnie do bi-
skupa prosić o to, by udzielił mu 
chrztu. Po przyjęciu sakramentu 
rozpoczął życie mnicha - zaszył 
się w pustelni i uciekał przed za-
szczytami i ludźmi, którzy chcieli 
go wybrać na biskupa. W końcu 
jednak do tego doszło i Marcin 
został biskupem w Tours. Szybko 
stał się jednym z najbardziej zna-
nych biskupów w Kościele.

Benedykt XVI porównał 
sposób działania św. Marcina, do 
sposobu działania samego Chry-

stusa. Konkretnie na przykładzie porównania gestu podzielenia 
się płaszczem przez Marcina do tego, jak Chrystus oddał siebie 
samego jako pokarm dla wierzących, gdy siebie samego dał jako 
chleb, gdy przemienił się w czasie ostatniej wieczerzy. Mecha-
nizm działania jest tu podobny - w takich czynach przejawia się 
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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

miłość bliźniego, prawdziwa solidarność i umiejętność połącze-
nia się z drugim człowiekiem.

Marcin był bardzo popularnym świętym przede wszystkim 
w późnej starożytności, ale po ilości kościołów pod jego wezwa-
niem (również w Polsce) można wnioskować o tym, że i później 
był świętym w Kościele cenionym i znanym. Wiemy, że jest oko-
ło 200 parafi i, kościołów i kaplic pod wezwaniem św. Marcina. 
Poza tym z osobą tego świętego związanych jest wiele opowieści, 
przypowieści, przysłów. Dziś, gdy popatrzymy na góry, jedno 
z nich się spełnia. Często bowiem powtarza się, że św. Marcin 
przyjeżdża na białym koniu, co ma symbolizować rychłe nadej-
ście zimy i opady śniegu. 

W ikonografi i chrześcijańskiej św. Marcin bardzo często 
ukazywany jest z gęsią. „Gęsina na świętego Marcina”. Skąd się 
to wzięło? Ano stąd, że podobno właśnie gęsi swoim gęganiem 
zdradziły miejsce pobytu Marcina, gdy poszukiwano go na od-
ludziu, by uczynić biskupem. Nie potrafi ono go odnaleźć i do-
piero gęsi wskazały, gdzie się ukrywał. Stąd ta gęś przy świętym 
Marcinie i tradycja przyrządzania gęsiny w dzisiejszym dniu... 

Wszyscy znamy historię podzielenia się przez Marcina z 
ubogim swoim płaszczem. Ale w kaplicy św. Marcina przy Asy-
żu, w kościele św. Franciszka znajduje się przepiękny fresk, który 
o Marcinie bardzo dużo mówi. To obraz, który pokazuje ofi cera 

rzymskiego, ofi cera wojska (którym jest św. Marcin niedługo po 
przyjęciu chrześcijaństwa), odmawiającego swemu dowódcy pod-
jęcia walki z wrogiem. Dowódca oskarża go wówczas o tchórzo-
stwo, a ten mówi, że zamiast broni weźmie krzyż i z tym krzyżem 
w pierwszym szeregu wojska pójdzie walczyć z nieprzyjacielem. 
Deklaruje, że będzie walczył bez broni. I to jest kolejny symbol, 
kolejny znak św. Marcina, świadczący o wyjątkowym charakterze 
św. Marcina, który w dzień odpustu powinniśmy szczególnie roz-
ważyć. Być misjonarzem, głosić Chrystusa nie oznacza posiadania 
broni i nawracania siłą. Nie można zmuszać kogoś do zostania 
chrześcijaninem. Bycie misjonarzem nie polega na tym, by owi-
nąć różańcem zaciśniętą pięść i wzywaniu wszystkich do bycia 
katolikami. Bycie chrześcijaninem polega na głoszeniu nauki 
Chrystusa słowem, a przede wszystkim przykładem swego życia 
- byciem miłosiernym, przebaczającym i ubogim. W ten sposób 
należy pokazywać, jak Chrystusa można naśladować...  

I to pokazuje nam dzisiejsza Ewangelia, która jest zawsze Sło-
wem dla człowieka pragnącego wierzyć w Pana Boga. Ewangelia 
dziś przywołuje dwa wskazania Chrystusa, które daje On swoim 
uczniom. Pierwsze to ostrzeżenie przed tym, aby nigdy nie stać się 
jako chrześcijanin zgorszeniem dla drugiego człowieka. Drugie - 
może jeszcze trudniejsze - to wezwanie do przebaczenia. 

Cdn. 

Kto? Św. Rafał Kalinowski. Ale tę najważniejszą 
była droga do świętości. W ostatnią niedzielę listopa-
da parafianie z Jaszczurowej świętowali odpust ku czci 
patrona ich kaplicy i tej miejsco-
wości – św. Rafała Kalinowskiego. 
Mszy św. przewodniczył i kazanie 
wygłosił o. Daniel, karmelita 
bosy. Drukujemy krótki wstęp 
do Mszy św. ks. proboszcza oraz 
fragment kazania przybliżającego 
postać św. Rafała.

Przeżywamy ogromną radość, bo 
dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata i odpust ku czci 
naszego patrona tego miejsca - Jasz-
czurowej, tej kaplicy - św. Rafała Ka-
linowskiego. Bardzo się cieszymy, że 
głównym celebrantem tej Mszy świętej 
jest współbrat tego świętego - O. Kar-
melita, O. Daniel, który podczas tej 
Eucharystii modlić się będzie o wszelki 
łaski i błogosławieństwo wszystkich tu 
zgromadzonych, dla całej Jaszczurowej, 

Przemierzył wiele dróg 
byśmy nabrali takiego ducha jak św. Rafał, ducha oddania Panu 
Bogu i ducha służby, ducha braterstwa. 

O. Daniel:
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Każdy z nas wie, ile ma jeszcze różnego rodzaju niedoskona-
łości, ile braków... Dlatego tez na początku tej liturgii przeprośmy 
Pana Boga, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę Najświętszą 
Ofiarę.

Kazanie:   
Umiłowani przez Boga Najwyższego Bracia i Siostry!
-„Jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju...” - słowa, które usły-

szał człowiek - wydawałoby się - którego koniec jest tak bliski i 
tak beznadziejny... Jakże te słowa są bliskie Rafałowi Kalinow-
skiemu! Może troszeczkę wam przypomnę jego biografię, choć 
nie wątpię, że niektórzy znają ją już bardzo dobrze. Na tym 
jednak zatrzymamy się przez chwilę, gdyż tam odnaleźć można 
klucz do jego powołania i świętości. 

Urodzony w Wilnie, niedaleko Ostrej Bramy, Rafał Kali-
nowski przychodzi na świat jako drugie z ośmiorga rodzeństwa 
i zostaje ochrzczony jako Józef. Tydzień po jego urodzeniu matka 
Rafała, Józefa, umiera. Zostaje Wiktor, brat starszy o 3 lata i on 
- niemowlę. Wiemy, jak dawniej bywało zazwyczaj - w takich 
sytuacjach ktoś z bliskiej rodziny zajmował się dziećmi. W tym 
przypadku sierotami opiekowała się Wiktoria, siostra zmarłej 
matki. I to ją po 3 latach poślubił Andrzej Kalinowski. Sielan-
ka nie trwała jednak długo. Na świat przyszło dwoje kolejnych 
dzieci i ona również umarła... Ojciec żeni się po raz trzeci, z Zofią 
Puttkamerówną, córką Maryli Wereszczakówny, którą tak wspa-
niale opisywał Adam Mickiewicz. Możemy wspomnieć tylko, 
jak niewielka była różnica pomiędzy Rafałem a tą trzecią matką. 
Wynosiła ona zaledwie 7 lat. I Rafał Kalinowski całe to rodzeń-
stwo traktuje jak prawdziwe, biologiczne rodzeństwo, jakby mieli 
wszyscy tych samych rodziców. Wiemy o tym z jego listów. Mało 
tego, najbardziej zażyłe stosunki ma z tą trzecią żoną swego ojca. 

Zofia ma największy wpływ na jego życie duchowe i religijne. Oj-
ciec właśnie za jej namową zapisuje Wiktora i Józefa (Rafałą) do 
szkoły rolniczej z internatem - do Instytutu Agronomicznego w 
Hory-Horkach pod Orszą. Rafał nie chce takiej przyszłości. Ma-
jąc zaledwie 18 lat wyjeżdża na uniwersytet - do Mikołajewskiej 
Akademii Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie studiuje. 
Po skończeniu studiów zostaje oddelegowany do budowy kolejo-
wej trasy Transsyberyjskiej. Widząc sytuację polityczną narodu, 
który stara się podnieść z kolan i walczy o wolność z zaborcami, 
rezygnuje ze stopni wojskowych, z kariery i przyłącza się do po-
wstańców... 

Moi drodzy, kim był św. Rafał Kalinowski? Myślę, że w dzi-
siejsze święto wszyscy powinniśmy postawić sobie właśnie to py-
tanie. A był on człowiekiem, który przemierzył w historii swego 
życia nie tylko trasę od Wilna do Wadowic, ale przemierzył całą 
- można by powiedzieć - Europę i Azję. Bo przecież wędrował 
przez Litwę, Rosję, Polskę, Francję, następnie Italię, Szwajcarię, 
Anglię, by na końcu powrócić do Polski. W każdym z tych miejsc 
zamieszkiwał bez kompleksów. W każdym z tych miejsc potrafił 
odnaleźć się i zawsze cechowała go niesamowita otwartość na po-
trzeby drugiego człowieka, niezwykła otwartośc i życzliwość dla 
drugiego człowieka. To był jego dialog ze współczesnością. Nie 
czynił różnicy pomiędzy ludźmi różnych narodowości, kultur i 
wyznań. Przemierzył wiele dróg w Azji i Europie. Jednakże droga 
do świętości nie mierzy się w kilometrach i nie zaczyna się gdzieś 
na zewnątrz, ale zaczyna się w ludzkich sercach i zaczyna się od 
najmłodszych lat. I to Rafał Kalinowski wyniósł już ze swego 
rodzinnego domu...

Cdn.
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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

W głębokim przeżywaniu Adwentu ważną 
rolę zajmują Msze św. roratnie charakteryzu-
jące się obecnością takich symboli jak świeca 
roratnia, wieniec adwentowy, lampiony, ciem-
ność i światło. Okres Adwentu to czas radosne-
go oczekiwania na przyjście na świat Zbawicie-
la. Bardzo ważną postacią tegorocznych Rorat 
jest Kardynał Stefan Wyszyński, Jest postacią 
szczególną, gdyż był to człowiek, który swoją 
postawą i słowem walczył o zachowanie wiary 
w Narodzie polskim. 

 „Takiego Prymasa Bóg daje raz na tysiąc 
lat” – tak o Kardynale Wyszyńskim mówił pa-
pież św. Jan Paweł II.

Oczekując na planowaną beatyfi kację 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na roratach 
mamy okazję odświeżyć, zgłębić i poznać nowe 

W głębokim przeżywaniu 
Adwentu
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fakty z życia Prymasa Wy-
szyńskiego.

Szkoła Podstawowa w 
Palczy nosi imię Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, z 
tego choćby względu jest 
to ważny czas dla naszej 
wspólnoty parafialnej.

W katechezach rorat-
nich ks. Proboszcz opo-
wiada o życiu oraz służbie 
Kościołowi i Ojczyźnie 
Prymasa Tysiąclecia.
Każdego dnia na Roratach, 
dzieci po losowaniu serdu-
szek z postanowieniami, 
zabierają do swoich domów figurki Matki Bożej, aby wspólnie 
z rodziną modlić się. Następnego dnia dzieci przynoszą figurki 
Matki Bożej przed Roratami do kościoła, na kolejne losowanie. 
Codziennie losowane są też inne związane ze świętami nagrody. 

W głębokim przeżywaniu Adwentu nie przeszkadza nikomu, 
zmieniony wygląd naszej świątyni. Do budowli dołączana jest 
lewa nawa boczna i ze względu na trwające nieprzerwanie prace 

budowlane, właśnie lewa 
strona kościoła została od-
dzielona tymczasową ścia-
ną. Ogromnie cieszy fakt, że 
stoją już mury przygotowane 
pod dach, ale zdajemy sobie 
sprawę jak wiele jeszcze jest 
do zrobienia i jak ogromne 
wydatki czekają parafię. 
Ksiądz Proboszcz dziękuje 
parafianom za składane 
na ten cel ofiary. W każdą 
niedzielę dziękuje ofiaro-
dawcom z innych parafii. 
W piękne dzieło rozbudowy 
naszej świątyni włączyli się 

już parafianie z Lachowic, Rzozowa, Gdowa, Biertowic, Chrza-
nowa, Rudnika, Bęczarki i Jasienicy, oraz indywidualni ofiaro-
dawcy, za co z całego serca my parafianie dziękujemy. W intencji 
wszystkich ofiarodawców ks. Proboszcz modli się i ofiaruje Msze 
święte a my zapewniamy o wdzięczności i modlitwie.  
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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

Dzisiaj, w niedzielę 1 grudnia rozpoczął się Adwent. Jest to 
czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W tym roku prze-
wodnikami duchowymi w przygotowaniu do Świąt Bożego Na-
rodzenia będą Maryja, Jan Chrzciciel i Sługa Boży kard. Stefan 
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, który 7 czerwca 2020 r. zostanie 
beatyfi kowany.

W czasie Rorat będziemy poznawać osobę i życie wielkiego 
prymasa, który pomógł nam zachować wiarę i odzyskać upra-
gnioną wolność w najtrudniejszym okresie współczesnych dzie-
jów,

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Roraty na godz. 17.00 
od poniedziałku do piątku, a w sobotę na godz. 7.00. Dzieci przy-
chodzą z lampionami.

„Takiego prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat”  – tak o kard. 
Wyszyńskim mówił papież Jan Paweł II. Dlatego, aby lepiej po-
znać jego postać, dzieci będą zbierały obrazki z wydarzeniami z 
życia kard. Wyszyńskiego.

Jak co roku, jest nowa piosenka roratnia, tym razem pt. „Cze-
kam”

www.paszkowka.eu

Adwent
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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

Dziewicy i męczennicy – obchodzono 25 XII br uro-
czystość odpustową. Sumie odpustowej przewodniczył 
i kazanie wygłosił ks. Bogdan Sarniak, przewodnik 
pielgrzymki skawińskiej do Częstochowy. W pierwszej 
części kazania przytoczył biografię świętej, ukazując 
jej wielką wiarę, mądrość i odwagę w dawaniu świadec-
twa swej miłości do Chrystusa. Tę część zamieszczamy 
poniżej. 

Umiłowani Siostry i Bracia!
Gromadzi nas dzisiaj w tej świątyni św. Katarzyna Aleksan-

dryjska, dziewica i męczennica. Jak wszyscy wiemy, była ona 
patronką drewnianego kościoła, który służył parafi i do lat pięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia. Wspominamy dzisiaj jej głęboką 
wiarę, życiową mądrość, ufną nadzieję, którą pokłada w Panu 

Bogu. Wspominamy też jej odwagę, dawanie świadectwa o Chry-
stusie i jej narodziny dla nieba przez męczeńską śmierć. 

Dziękuję ks. Leszkowi, waszemu proboszczowi, a mojemu 
seniorowi z pierwszej parafi i z Nowej Huty za to, że zaprosił 
mnie na tę waszą uroczystość. Dla mnie jest to też okazja, by 
lepiej poznać waszą patronkę, aby pomodlić się wspólnie za was 
za jej wstawiennictwem. Ale uroczystość odpustowa jest okazją, 
aby zapytać, czego dzisiaj może nas nauczyć św. Katarzyna, która 
przecież żyła tak dawno temu. Czego może nauczyć nas - ludzi 
z XXI wieku: i dzieci, i młodzież, i małżonków, i rodziców, ale 
także nas, kapłanów? 

Moi drodzy, myślę, że dobrze znana wam jest postać św. Ka-
tarzyny. Przyznam się, że choć oczywiście wiedziałem, iż taka 
święta istnieje (jest dobrze rozpoznawalna po atrybutach na 
świętych obrazkach), ale nigdy nie zgłębiałem jakoś dokładnie jej 

Ku czci św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 
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życiorysu. Dlatego pozwólcie, 
że zatrzymam się na chwilę nad 
znanymi faktami (choć może 
przysłoniętymi przez liczne le-
gendy i tradycję) z jej życia...

Wiemy, że żyła na przełomie 
III i IV wieku w Aleksandrii, 
gdzie się urodziła jako (jak 
podaje tradycja) córka króla. 
Była wykształcona, zamożna i 
słynęła z urody. Pomimo tego 
wszystkiego uwierzyła Chrystu-
sowi - stała się chrześcijanką, a 
ponadto złożyła ślub dozgonnej 
czystości. Wkrótce wybuchło 
najdłuższe i najbardziej krwawe 
w dziejach Kościoła prześla-
dowanie za panowania cesarza 
Dioklecjana. To prześladowanie 
dotknęło również Katarzynę. Jeden z zastępców cesarza osobiście 
przyjechał do Aleksandrii, aby owo prześladowania nadzorować. 
W tym czasie pochwycono Katarzynę i zmuszano ją do złożenia 
ofiar bożkom, a ona wyznała wiarę w Boga Jedynego w Trójcy 
Świętej. I tak, kiedy patrzymy na to malowidło na ścianie nad 
drzwiami prowadzącymi do zakrystii, widzimy te trzy palce zło-
żone szczególnie. To właśnie symbol jej wyznania wiary...

Kiedy zastępca cesarza zobaczył wielką wiarę Katarzyny, po-
stanowił zarządzić swego rodzaju debatę pomiędzy Katarzyną a 
tamtejszymi uczonymi. Dziewczyna miała wówczas zaledwie 18 
lat, ale swoją argumentacją ukazała prawdziwość wiary chrześci-
jańskiej i swym przykładem poprowadziła wielu ludzi do wiary w 
Chrystusa. Pomimo tego rozgniewany cesarz skazał ją na bolesne 
tortury, opisane przez liczne świadectwa z końca IV wieku. Nie 
ugięła się jednak... Kiedy chciano ją łamać kołem, jej modlitwa 

sprawiła, że przy-
szedł anioł i to 
koło się po prostu 
rozpadło. Dlatego 
jednym z atry-
butów tej świętej 
jest pęknięte koło. 
Na widok boha-
terstwa w czasie 
znoszenia tortur 
miało się nawró-
cić nawet kilkuset 
żołnierzy i innych 
ludzi. Ostatecznie 
wyrok został wy-
konany i jak po-
dają różne źródła 
miało to miejsce 
pomiędzy rokiem 

307 a 312.
To męczeństwo św. Katarzyny musiało być jednak czymś 

naprawdę niezwykłym, skoro została ona wyróżniona tak wielką 
czcią. Ciało św. Katarzyny od setek lat znajduje się w klasztorze 
pod Górą Synaj, gdzie zapewne zostało przeniesione z Aleksan-
drii. Może ktoś miał to szczęście i podczas pielgrzymki do Ziemi 
Świętej nawiedził to miejsce, ten prawosławny klasztor. 

Jak podają źródła jest patronką między innymi zakonu kata-
rzynek, Nowego Targu, Bytowa, kolejarzy, kołodziejów, piekarzy, 
przewoźników, prządek, szwaczek, uczonych, woźniców... Także 
popularne kiedyś było powiedzenie: „Święta Katarzyna Adwent 
rozpoczyna...”.

Siostry i bracia, tyle wiadomości historycznych i pochodzą-
cych z legend oraz tego, co mówi tradycja...

Cdn.           
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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

Przypominamy to wyjątkowe wydarzenie dla na-
szej parafii, przywołując uroczystość sprzed 20 lat, 
z udziałem ks. kard. Franciszka Macharskiego. Za-
pewne nasiparafianie pamiętają historię budowy tej 
świątyni, ogrom pracy i wysiłku włożony przez rodzi-
ny zamieszkujące w Radoczy, ofiarność wielu, wielu 
ludzi, co sprawiło, że możemy dziś się modlić w tak 
pięknym kościele. Niech w naszych sercach będzie dla 
nich wdzięczność i pamięć w modlitwie. A wracając 
do wspominanych uroczystości, przypominamy słowa 
powitania ks. kardynała wygłoszone przez śp. Adama 
Kręciocha, a także podziękowanie byłego proboszcza 
– ks. Henryka Młynarczyka. 

Powitanie ks. kardynała
Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Kardynale

Z nieskrywanym wzruszeniem i prawdziwą radością my 
wierni Kościołowi parafianie Radoczy witamy Cię gorąco w 
progach naszej świątyni. Witamy również gorąco i cieszymy  się 
z obecności zaproszonych  gości, przedstawicieli władz samo-
rządowych powiatu i gminy oraz księży i wszystkich  wiernych, 
którzy przybyli na dzisiejszą 
uroczystość. Uroczystość, 
która będzie naszym wspól-
nym świętem. 

Eminencjo, prosimy Cię, 
abyś poświęcił nasz ołtarz, 
wokół którego będziemy się  
skupiać na wspólnej Eucha-
rystii.

Prosimy Cię, abyś po-
święcił nasz kościół, który 
za twoim pośrednictwem 
stanie się naszym wspólnym 
domem modlitw zanoszo-
nych przed: oblicze naszego 
najlepszego Ojca w niebie.

Naszym mottem niech 
będą słowa św. Pawła do 
Efezjan: „Nie jesteście już 
obcymi i przychodniami, 
ale jesteście współobywate-
lami świętych i domowni-
kami Boga - zbudowani na 
fundamencie apostołów i 
proroków, gdzie kamieniem 

W 20  - rocznicę konsekracji kościoła 
węgielnym jest sam Jezus Chrystus. W nim zespolona cała 
budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także 
wznoście się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie 
Boga przez Ducha”.

W przeciągu długiego okresu historycznego, bo prawie 650 
– letniego, jesteśmy nielicznym pokoleniem, któremu przypada 
łaska uczestniczenia w tak doniosłym akcie liturgicznym. Od 
wielu lat przyczynialiśmy się do odbudowy kościoła. Przygoto-
waliśmy oprawę zewnętrzną, ale nie zapomnieliśmy o przygoto-
waniu duchowym, biorąc udział w nowennie, adoracji, modlitwie 
i rekolekcjach. Robiliśmy na nasze możliwości wszystko, co jest 
potrzebne.

Wieś Radocza została założona pod koniec XIII w. Była wła-
snością Radowanity Radocza, od którego wzięła się nazwę. W 
latach 1326 - 1564 znajdowała się w granicach księstwa oświę-
cimskiego i zatorskiego, później powiatu śląskiego. Od 1819 r. 
należała do powiatu w Wadowicach.

Kościół     w     Radoczy wzmiankowany w 1356 r. był najpierw 
filią parafii w Mucharzu. W roku 1430 zniszczony przez wojsko 
husyckie. Świątynia, która dotrwała do obecnych czasów wybu-
dowana została w 1535 r. W latach 1568-1598 za sprawą właści-
ciela Radoczy Jerzego Ajchingena, kościół został zamieniony na 
zbór kalwiński. Po odzyskaniu świątyni przez miejscową ludność 
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sufragan krakowski bp Mikołaj Oborski dokonał w 1624 r. po-
nownej konsekracji oraz zmiany   wezwania   -dawniej patronem 
radockiego kościoła był św. Klemens, obecnie nosi tytuł Przemie-
nienia Pańskiego.

Przez te wszystkie lata od początku istnienia parafii kościół 
był rozbudowywany, restaurowany, powiększany i remontowany, 
lecz pomimo tych zabiegów nie udało się obronić budowli przed 
zębem czasu.

W roku 1969 r. do naszej parafii na posadę proboszcza przy-
chodzi ks. Stanisław Wolny. Od tego czasu zmienia się obraz 
naszej świątyni. Ks. Kanonik Stanisław podejmuje niestrudzenie 
nieustanną pracę z remontem, a później z przebudową kościoła. I 
tak na początku powstaje nowa podłoga w prezbiterium, 1/3 no-
wego pokrycia dachowego, zostają naprawione wszystkie ławki 
i odmalowane łącznie z drzwiami kościoła. W rok później zbu-
dowano na fundamentach kruchtę z belek, wykonano chodnik 
betonowy od bramy do zakrystii, dokonano radiofonizacji. W 
1973 r. wykonano dla kościoła ołtarz mszalny wraz z amboną, 
dokonano remontu dachu z jego pokryciem, została wyremonto-
wana wieża z podwójnym jej malowaniem, założono rynny.

W roku 1975 wstrzymano budowę nowej zakrystii z powodu 
donosu. W rok później otrzymano pozwolenie na budowę za-
krystii i dalszy remont kościoła. Zakończono budowę zakrystii z 
założeniem nowych drzwi, nowej posadzki oraz rynien.

W roku 1980 udaje się sforsować konserwatora zabytków i 
uzyskać projekt na remont, a raczej na przebudowę kościoła. I 
już w roku 1981 powstaje fundament pod dzwonnicę oraz ściany 
dzwonnicy. Powstaje również nowy chór (5 - krotnic -powięk-
szony) wraz z nowymi schodami. Zostają wyburzone ściany 1/2 
nawy kościoła i odbudowane z bel drewnianych. Rozpoczęto pra-
cę nad budową nowej kruchty przy głównym wejściu do kościoła. 
Pracę przy remoncie kościoła przerwano na l rok ze względu na 
uprowadzenie stanu wojennego. W roku 1982 zakończono l etap 
odbudowy. W rok później dokonano wstępnej elektryfikacji ko-
ścioła. W roku 1985 od chóru do murowanej zakrystii nowa część 
kościoła oraz stara część zostały wyburzone i odbudowane od 
fundamentów. Została odmalowana duża wieża kościelna, małą 
wieża pokryto blachą miedzianą, założono rynny, pokryto cały 
dach eternitem, wewnątrz wykonano sufit.

W roku 1986 dokonano oczyszczenia trzech ołtarzy,  ułożono 
posadzkę, zakończono główne prace przy budowie kościoła. Od-
wodniono teren przykościelny oraz go oświetlono. W rok później 
odgromiono kościół i zakupiono nowe ławki i konfesjonał)’.

Ze smutkiem przyjęliśmy komunikat odczytany w czasie 
ogłoszeń w czerwcową niedzielę 1990 r., że Przewielebny Ks. 
Kanonik Stanisław Wolny zostaje zwolniony z obowiązków pro-
boszcza parafii w Radoczy i mianowany administratorem parafii 
w Budzowie.

Dzięki Opatrzności Bożej parafia Radocza otrzymuje pro-
boszcza Ks. Henryka   Młynarczyka  nie mniej energicznego, któ-
ry stał się godnym kontynuatorem budowy kościoła i przyczynił 
się w sposób szczególny do upiększenia i uświetnienia naszej 
świątyni. Kamieniem został wyłożony plac  przykościelny, wy-
konano nowe schody, nowe bramy oraz  parkan z przepięknymi, 
niepowtarzalnymi kapliczkami stanowiącymi stacje Męki Pań-
skiej oraz stacje Przemienienia Pańskiego. Wykonano parking. 
Został: wyremontowany i oddany do : użytku Dom Katolicki. W 
kościele sprawiono nowy, kamienny ołtarz wraz z nową podłogą 
w prezbiterium. Ciesząc się z takiego stanu kościoła i jego otocze-
nia, my parafianie Radoczy mamy szczególną okazję podzięko-
wać księżom: Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Wolnemu i oraz 

Ks. Henrykowi Młynarczykowi za pracę i współpracę na rzecz 
naszego kościoła, za nieszczędzenie trudu, zapewne za chwile 
zwątpienia w realizacji tego trudnego zadania. Za wszystko czego 
dokonaliście dla naszej parafii, serdeczne Bóg Zapłać.

A Ciebie Eminencjo, Księże Kardynale jeszcze raz i prosimy, 
abyś dokonał poświęcenia.

W imieniu parafii Ks. Kardynała powitał 
Adam Kręcioch

31 PAŹDZIERNIKA 1999

Podziękowanie ks. proboszcza H. Młynarczyka:

Podziękowanie Bogu i Księdzu Kardynałowi za posługę kon-
sekracji i Mszę św.

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich 
Świętych. Niech będzie uwielbiony Bóg we wszystkich świąty-
niach Jemu poświęconych. Niech będzie uwielbiona Trójca Prze-
najświętsza na każdym miejscu i w każdym czasie.

Chcemy tu i teraz podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu 
przede wszystkim za dar wiary naszych praojców, który otrzy-
maliśmy w świętym spadku, dalej za dar tej świątyni, dzieło 
Bożej Opatrzności i owoc pracy mieszkańców Radoczy z ich 
duszpasterzem ks. kanonikiem Stanisławem Wolnym, i w końcu 
dziękujemy Bogu za dar konsekracji tej świątyni i dar konsekracji 
ołtarza przez posługę naszego Arcypasterza Najczcigodniejszego 
Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

Ta konsekracja z mojej winy jest trochę spóźniona, za to 
dotyka wielkiego Jubileuszu Dwutysiąclecia. Ten kościół wbrew 
pozorom jest naprawdę cały nowy z fundamentami, ale przez 
swoją drewnianą strukturę nawiązuje do przeszłości. Ołtarz to 
dwanaście kamiennych belek, na których spoczywa kamienna 
mensa, jest przez to symbolem mistycznego Ciała Chrystusa.

Eminencjo, przywitały Cię dzieci ze Wszystkimi Świętymi, 
młodzież ze Składem Apostolskim i dorośli z raportem o doko-
nanej pracy. Teraz wszyscy Ci wyrażamy wdzięczność za przy-
bycie, za świętą posługę, za krzepiące słowo, za życzliwość dla 
naszej parafii. Ten rok jest dla nas obfity w dary łaski. Gościliśmy 
Cię tu przecież przed czterema miesiącami, dziś jesteś znowu, jak 
obiecałeś. Przybywasz niemal prosto z Rzymu, gdzie na Synodzie 
Biskupów było Ci powierzone tak ważne zadanie, był to wielki 
zaszczyt nie tylko dla naszej Archidiecezji, ale i dla całej ojczy-
zny. Przybyłeś do nas również pomimo, że Kraków dzisiaj też 
chciałby mieć Ciebie u siebie. Bóg Ci zapłać, że jesteś wśród nas.

Mamy prawo również czuć się wyróżnieni i przez to, że wy-
brałeś dla naszego kościoła datę poświęcenia wypadającą akurat 
w liturgiczną uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. Za to 
również Bóg zapłać. To nas dodatkowo powinno zobowiązywać 
do większej gorliwości.

Obiecujemy, że będziemy się teraz starać o dalsze upiększanie 
tej świątyni, a przede wszystkim o upiększanie świątyń naszych 
serc, cytaty z bram będą naszymi przewodnikami. Będziemy 
pamiętać, że to „Dom Boży i brama do nieba, że „ jesteśmy Bożą 
świątynią „ i o słowach Chrystusa Pana „gorliwość o Dom Twój 
pożera mnie”. Obiecujemy, że będziemy się wpatrywać w Ciebie 
Boże w Twojej świątyni. Liczymy, że pomoże nam w tym Bogu-
rodzica Dziewica Maryja i Wszyscy Święci. W następnym roku 
chcemy obchodzić 650 rocznicę istnienia parafii, by powiązać 
ją z Wielkim Jubileuszem. Prosimy o pamięć i modlitwę w tej 
sprawie.
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Roraty 

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

Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze daleko, ale dlaczego nie 
zacząć przygotowań właśnie teraz? W Ryczowie już 9 listopada 
postanowiliśmy zacząć małymi krokami myśleć o świętach. W 
salce parafi alnej odbyły się warsztaty ręcznego malowania bom-
bek choinkowych pod czujnym okiem fachowców z Pracowni 
Artystycznej „As” z Czernichowa. Zajęcia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno tych najmniejszych parafi an, jak i 
tych troszkę starszych . W czasie trwania warsztatów została 
przedstawiona cała historia tworzenia bombek, począwszy od 

Malowanie baniek na choinkę
dmuchania szklanych kul, nadawania kształtów, srebrzenia, 
dekorowania i na końcu pakowania już gotowych małych arcy-
dzieł dla klientów. Podczas ozdabiania bombek, każdy uczestnik 
wykazał się pomysłowością i dużym talentem malarskim w two-
rzeniu swoich ozdób choinkowych. Podczas warsztatów można 
było również obejrzeć i zakupić gotowe bombki stworzone w pra-
cowni fi rmy „As”. Nie zabrakło również fotoreportera - księdza 
proboszcza, który jak zwykle wszystko uwiecznił na pięknych 
fotografi ach.

www.parafi aryczow.pl 
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Spytkowice - Parafia św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./fax +48 
33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica Przewóz), 18 * 
PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks. Szymon Wróbel 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Lipowa (80), Miejsce 
(510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)  * ODPUST: I - św. Katarzyny - niedziela po 
25 listopada, II - MB Królowej Świata - 22 sierpnia

23 listopada 2019 r. odbyło się w Spytkowicach 
spotkanie promocyjne nowej publikacji wydanej 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach 
pt.: „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II”.

Album przedstawia większość ośrodków kultu 
maryjnego z obszaru powiatu wadowickiego. Stara-
liśmy się ukazać historię, piękno sakralne, a także 
wymiar duchowy. Publikację wzbogacają barwne 
fotografie, które prezentują różnorodność sposobów 
przedstawiania Najświętszej Maryi Panny oraz cały 
podziw i oddanie ludu Bożego dla swojej Królowej.

Publikacja nie powstałby bez życzliwości i po-
mocy wielu ludzi dobrej woli. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kieruję do współtwórców albumu, bez 
których ofiarnej, kilkumiesięcznej pracy, nie udałoby 
się stworzyć naszej publikacji:

- autora albumu pana Józefa Łasaka, za możli-
wość stworzenia i wydania albumu,
- współautorów: pana Pawła Kubaszewskiego i pana 
Mariusza Krystiana Wójta Gminy Spytkowice, za 

NOWY ALBUM „MADONNY 
ZIEMI RODZINNEJ ŚW. JANA 
PAWŁA II”

nieocenioną pomoc w tworzeniu publikacji,
- panu Pawłowi Kostce, fotografowi, za wykonanie 
zdjęć,
- pani Renaty Marek, naszej niezastąpionej korektor-
ki tekstów,
- Drukarni i Wydawnictwa Grafikon, za szczególne 
zaangażowanie wspaniałych grafików i pracowników 
drukarni,
- ks. prof. dra hab. Jana Szczepaniaka za cenny 
wykład i prezentację multimedialną „Najświętsza 
Maryja Panna w dziejach narodu polskiego” przed-
stawioną w czasie spotkania promocyjnego.
Słowa podziękowania kieruję również do opiekunów 
obiektów sakralnych istniejących na terenie ziemi 
wadowickiej oraz do wszystkich osób, które w jaki-
kolwiek sposób pomogły w powstaniu tej wartościo-
wej publikacji.

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

Jak co roku 11 listopada, dla uczczenia Narodowego Święta 
Niepodległości, przy szkole w Ponikwi zapłonęło ognisko patrio-
tyczne. Zebrali się przy nim uczniowie, rodzice oraz nauczyciele 
Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Ponikwi i Stanisławiu 
Górnym.  Korzystając ze śpiewników, przy akompaniamencie 
gitary, wspólnie odśpiewali bardziej i mniej znane pieśni żołnier-
skie. Ta swoista lekcja patriotyzmu dostarczyła wielu wzruszeń i 
radości. Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozmowami przy 
pieczeniu kiełbasek. 

Ognisko patriotyczne w szko-
łach katolickich
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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 poniedziałek we wszystkich oddziałach przedszkolnych 
misie miały swoje wielkie święto. Każdy niemal przedszkolak 
przyniósł w tym dniu swojego ukochanego misiaczka, były za-
bawy, czytanki o misiach, słodki poczęstunek (ciasteczka oczy-
wiście upiekły Misie;) i wiele innych atrakcyjnych zajęć. W ten 
jeden dzień miśki opanowały przedszkole...

www.spswinnaporeba.edupage.org

Światowy Dzień Pluszowego 
Misia
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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
 

W dniu 25.10.2019 r. cała społeczność szkoły zebrała się na 
Sali gimnastycznej aby świętować Ogólnopolski Dzień Praw 
Dziecka. Obchody rozpoczęły się występem uczniów z Samo-
rządu Uczniowskiego, którzy przypomnieli historię Konwencji 
Praw Dziecka oraz prawa i obowiązki dzieci. Następnie był śpiew, 
taniec i zabawa. Po występie Pani Dyrektor wręczyła słodkie na-
grody ufundowane przez Samorząd Uczniowski za konkurs na 
plakat promujący Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Dzieci z oddziału przedszkolnego z okazji Dnia Pluszowego 
Misia poczęstowały całą społeczność uczniowską własnoręcznie 
przygotowanymi ciasteczkami w kształcie misia

www.zstarnawadolna.superszkolna.pl

Ogólnopolski Dzień Praw 
Dziecka 2019
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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

Powiedział ks. bp Jan Zając, kierując te słowa 
szczególnie do młodych, oczekujących na przyjęcie Du-
cha Świętego w sakramencie bierzmowania. W ostat-
niej części słowa zachęca do czynienia wszystkiego, co 
podoba się Panu Jezusowi, do trwania w przyjaźni z 
Nim, a jednocześnie do odrzucania zła, pokus których 
realizacja jest tylko na naszą zgubę. Ostatni fragment 
kazania poniżej. 

Osiągnięcie świętości jest niemożliwe. To wcale nie przera-
sta naszych możliwości. Oczywiście, same tylko siły ludzkie do 
osiągnięcia tego celu są niewystarczające, ale jeżeli złączycie się 

z Panem Jezusem i przyjmiecie Jego Ducha wraz z wszystkimi 
darami, On was poprowadzi do świętości. Pamiętajmy zawsze o 
tym, że do nieba idą tylko święci. Trzeba czynić wszystko, aże-
by tę świętość jeszcze tutaj, na ziemi osiągnąć. Bo jeśli tego nie 
uczynimy, jeśli do tego stanu świętości czegoś nam zabraknie, 
zostaniemy oczyszczeni. Oczyszczeni w czyśćcu, ażeby wejść do 
nieba jako święci.

Dlatego róbcie wszystko, czyńcie wszystko, co możecie, ażeby 
to rozpoczęcie waszej nowej drogi nastąpiło z pełnym przekona-
niem. Ufam, że uczynicie to za moment w tym właśnie miejscu. 
Wy, wasi rodzice i wasz duszpasterz. Głęboko wierze w to, że 
wszyscy będziecie podejmować to wspaniałe zadanie polegające 

Duch Święty poprowadzi Was 
do świętości 
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na pójściu za Chrystusem Panem poprzez wypełnianie swojego 
powołania. Ażebyście się troszczyli o swoją wiarę, o swoją na-
dzieję, a przede wszystkim świadczyli miłość, która będzie tym 
znakiem, że jesteście po stronie Pana Jezusa, że idziecie razem z 
Nim i że będziecie wspierać siebie nawzajem w tej drodze, która 
jest drogą krzyżową, ale zawsze prowadząca do zwycięstwa w 
niebie, do Zmartwychwstania w domu Ojca w niebie. 

Taka właśnie przyszłość rysuje się przed wami, takie piękne 
perspektywy i aby zostało to zrealizowane, trzeba nam teraz 
wejść z głęboką wiarą do Wieczernika... A o tym mówiło prze-
cież pierwsze czytanie... Bo właśnie w Wieczerniku miało miejsce 
Zesłanie Ducha Świętego i nastąpi ono ponownie w tym Wie-
czerniku. Ta wielka tajemnica, którą Pan Jezus dziś właśnie wam 
powierza, dopełnia się w Wieczerniku. Dlatego trzeba nam wzy-
wać Ducha Świętego. Ale jeszcze wcześniej trzeba wyznać swoją 
wiarę. Dlatego zanim przystąpicie do sakramentu bierzmowania, 
Kościół stawia przed wami dwa szczególne zadania... 

Pierwszym zadaniem jest wyrzeczenie się szatana i jego po-
kus, a drugim wyznanie wiary. To bardzo ważna rzecz. Z pewno-
ścią przygotowując was do bierzmowania duszpasterz wasz o tym 
mówił - że trzeba wyrzec się szatana i jego pokus. Dlatego teraz 
proszę - nie tylko was, kandydaci do bierzmowania, ale wszyst-
kich tu obecnych - byśmy uczynili to wspólnie; byśmy wyrzekli 
się szatana i wyznali naszą wiarę...

Padło tu słowo „szatan”... Co ono oznacza? Oznacza, że ży-
jemy w takiej rzeczywistości, w której zły duch, - szatan, diabeł 
- istnieje. I on będzie robił wszystko, co tylko w jego mocy, by was 
zniszczyć. On to planuje nawet teraz, w tym momencie. Nieusta-
nie podejmuje kroki, by sprowadzić was z drogi, którą chcecie 
zdążać, drogi za Panem Jezusem. Dlatego trzeba wypowiedzieć 
mu wojnę i rozpocząć z nim walkę, zaczynając od wyrzeczenia 
się jego, wyrzeczenie się złego ducha; przez to, że powiecie:  -Wy-

rzekam się!
Musicie być nieustannie czujni, bo zły duch wszelakimi 

przemyślnymi  sposobami będzie was kusił i mamił. I co jest 
również ważne? Przeżywamy w naszej Ojczyźnie obecnie szcze-
gólne chwile. Sami jesteście świadkami, jaka w tej rzeczywistości 
toczy się walka. Walka nie tylko z Panem Bogiem, nie tylko z 
ludźmi wierzącymi, ale walka na śmierć i życie. Walka tocząca 
się na wielu płaszczyznach, walka pod różnymi płaszczykami i 
kolorami...  A gwarantuję wam, że taka walka nie byłaby możliwa 
bez współudziału złego ducha. To on - szatan - mami, tumani i 
podsuwa ludziom takie czy inne ideologie. szatan ma na świe-
cie swoich popleczników, którzy mu pomagają. Dlatego trzeba 
naprawdę bardzo stanowczo powiedzieć mu: -„Wyrzekam się 
ciebie!”. Co więcej, w przyszłości należy czuwać nad stałością 
tego postanowienia. Nie wolno dać się zwieść złemu duchowi, 
nie wolno poddawać się jego sugestiom. A pojawiać się mogą 
one wszędzie - począwszy od środków masowego przekazu, a na 
szkołach skończywszy. Dlatego tak ważne jest, byśmy wszyscy 
dziś tu wyrzekli się szatana i jego pokus. To niebezpieczeństwo 
jest realne i zagraża nam wszystkim - nie tylko młodym, ale rów-
nież nam, starszym. 

A po tym wyrzeczeniu nastąpi wyznanie wiary i powiedze-
nie: -„Wierzę!”. Kochani moi, tylko człowiek prawdziwie wierzą-
cy może przyjąć sakrament bierzmowania i każdy inny sakra-
ment. Trzeba więc wyznać naszą wiarę. Zapraszam wszystkich tu 
obecnych, ażeby razem z tymi młodymi ludźmi złożyć wyznanie 
wiary i przyjąć sakramenty święte - młodzi bierzmowanie, a 
pozostali sakrament Eucharystii. Bo to rzecz niezwykle dla nas 
wszystkich ważna, ale szczególnie tych młodych, którzy ruszają 
w stronę Pana Jezusa, ażeby przeżywać tę wielką tajemnicę miło-
sierdzia Bożego, jaką jest sakrament bierzmowania...           
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Witanowice - Parafi a św. Mikołaja
ADRES: Witanowice 7, 34-103 Witanowice, tel. +48 33 879 49 23 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: codziennie po Mszy św. o 7.30 i 18.30 (zimą o 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 
-18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Wróbel, R.M. * 
WIKARIUSZ: ks. Bogusław Nagel ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Babica (690), Lgota (370), Witanowice (1100), Wyźrał (380) * 
ODPUST: św. Mikołaja, niedziela najbliższa 6 grudnia 

W piątek 29 listopada 2019 roku grupa szesnastoosobowa 
członków Szkolnego Koła Caritas wybrała się do schroniska Ani-
mals w Oświęcimiu. Cel wyprawy był bardzo szlachetny. Wolon-
tariusze dostarczyli dary dla podopiecznych schroniska, które 
zbieraliśmy w szkole. Jak doświadczyliśmy, radość opiekunów i 
wolontariuszy była bardzo wielka. Z zaciekawieniem wysłucha-
liśmy Pań, które oprowadziły nas po schronisku. Opowiadały o 
różnych i to bardzo trudnych doświadczeniach zwierząt, które 
znajdują się w tym miejscu. Mimo, chłodnej pogody i popołu-
dniowych godzin piątkowych spotkaliśmy wielu wolontariuszy, 
którzy przychodzą do tego miejsca, by wyprowadzić na spacer 
stęsknione psy, by z nimi pobawić się i spędzić z nimi kilka chwil. 
Dla nas było to nowe doświadczenie, które z pewnością każdy 

Członkowie SK Caritas 
w Schronisku Animals

z nas przemyślał i przeanalizował. Szkoda tylko, że schronisko 
znajduje się daleko od naszego zamieszkania. Wielu z nas - chęt-
nie i to często -  odwiedzałoby to miejsce.

W imieniu Pracowników Oświęcimskiego Schroniska dla 
Zwierząt Animals pragniemy przekazać podziękowania dla 
wszystkich Darczyńców za wszystkie podarowane dla psów i 
kotów: zabawki, karmę, poduszki, koce, smycze, a także kwotę 
pieniężną w wysokości 150 zł na akcję „Wiaderko ciepła”.

Zaznaczyć trzeba, że wolontariusze  SK Caritas odbyli ten 
wyjazd, jako nagrodę za bardzo aktywne zaangażowanie w pracę 
i akcje charytatywne, które od września organizuje Szkolne Koło 
Caritas.

www.witce.superszkolna.pl
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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

W dniu 20 listopada 2019r. przedszkolaki w oddziale „Biedro-
nek” obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, przypa-
dający w 30 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. 
Z tej okazji uczennice kl. VII – Julia Mikołajczyk i Oliwia Bur-
liga, przygotowały i przeprowadziły z dziećmi zajęcia,w których 
omówiły ich prawa na podstawie wcześniej zaprezentowanego 
fi lmu edukacyjnego. „Biedroneczki” podczas losowania  ikonek 
z symbolami poznanych praw, miały  okazję wypowiedzieć się 
na temat zdobytych już wiadomości. Podsumowaniem zajęć było 
stworzenie przez dzieci  plakatu z namalowanymi przez nich ilu-
stracjami, dotyczącymi  tego międzynarodowego święta.

B.U.
www.spwozniki.edupage.org 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW 
DZIECKA W BIEDRONKACH
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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

W dniach 7-8 listopada odbyła się wycieczka historyczna 
„Rajd Szlakami Legionów”.

Uczestnicy zwiedzali związane z I wojną światową zabytki 
zlokalizowane w okolicach Tarnowa, między innymi w Pleśnej, 
Kwiatoniu, Gorlicach.

Uczestnikami byli uczniowie z 4 szkół z Wadowic i okolic, 
w tym 9 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem – panią Ka-
tarzyną Lasek. Organizatorem wycieczki był dyrektor szkoły w 
Wadowicach pan Tadeusz Włodek.

Wycieczka rozpoczęła się od zbiórki w Wysokiej i 2-godzin-
nej trasy. Następnie odwiedziliśmy cmentarz żołnierzy z I wojny 
światowej oraz zwiedziliśmy skamieniałe miasto. Wieczorem 
zapaliliśmy ognisko oraz udaliśmy się do szkoły na nocleg. Kolej-
nego dnia wybraliśmy się na cmentarz w Łużnej, górę Rotundę, a 
na sam koniec zwiedzania odwiedziliśmy cerkiew w Kwiatoniu.

Naszym zdaniem wycieczka była udana, panowała dobra 
atmosfera, a poziom naszej wiedzy historycznej na pewno się 
poprawił.

                                                                    (ZK)
www.spwysoka.szkolnastrona.pl

Szlakami Legionów
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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 

Do odnowy Kościoła z pomocą rodzin wezwał Papież na 
kursie Roty Rzymskiej. Franciszek przypomniał, że Kościół w 
swej parafi alnej strukturze jest wspólnotą rodzin, które mają się 
stać świadkami Ewangelii na swym terytorium. Podkreślił, że 
to Duch Święty tworzy tę wspólnotę i to na 
Jego pomoc trzeba liczyć w tym apostolskim 
procesie. Papież wezwał też wszystkich dusz-
pasterzy, aby wspierali taką wizję Kościoła. 
Dzięki temu dokona się w nim odnowa i w 
jeszcze większym stopniu stanie się on siecią 
rodzin – świadków i misjonarzy Ewangelii.

Franciszek odniósł się do tematu kursu, 
którym jest obrona małżeństwa i troska 
duszpasterska o zranione pary. Podkreślił, 
że Kościół nie może odwracać wzroku od 
wielorakich zranień, których doznały pary 
małżeńskie. Nie można też do nich pocho-
dzić w sposób jedynie biurokratyczny, wręcz 
mechaniczny. Trzeba wejść w doświadczenie 
tych, którzy cierpią i pragną szczęścia osobi-
stego i w małżeństwie.

Kościół chce jedynie szczęścia zranionych, 
dochodzi prawdy o ich miłości

„Dlatego też, kiedy Kościół napotyka na 
tę rzeczywistość zranionych małżeństw, naj-
pierw płacze i cierpi wraz z nimi. Zbliża się 
do nich z olejkiem pocieszenia, by ich ukoić 

Papież Franciszek:

Kościół pomaga rodzinom 
w kryzysie, a rodziny odnawiają Kościół

i leczyć. Chce się obarczyć cierpieniem, które napotyka. A kiedy 
stara się być bezstronny i obiektywny w poszukiwaniu prawdy o 
rozbitym małżeństwie, nigdy nie jest obcy, po ludzku i duchowo, 
tym którzy cierpią. Nigdy nie jest bezosobowy czy chłodny w 
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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

W dniu 25 listopada przedstawiciele Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie zaprezentowali uczniom klas IV-VIII 
przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza.

Szczególną uwagę zwrócili na jakość pieców, którymi ogrze-
wane są nasze domy oraz czym się kierować przy wymianie 
kotłów. Uczniowie z dużym zaciekawieniem oglądnęli pokaz 
palenia węgla w różnych piecach.

www.spzebrzydowice.pl

Jak dbać o czystość powietrza?

obliczu tych smutnych i przejmujących historii życia. Dlatego 
również w swych procesach kanonicznych i prawnych, Kościół 
zabiega jedynie o dobro zranionych osób, dochodzi prawdy o 
ich miłości. Dąży jedynie do wspierania ich uprawnionego i 
upragnionego szczęścia, która wcześniej jeszcze niż dobrem oso-
bistym, którego wszyscy pragniemy, jest darem Boga, przezna-
czonym dla Jego dzieci i od Niego pochodzącym”.

Franciszek podkreślił, że w takich wypadkach trzeba przede 
wszystkim słuchać głosu Ducha Świętego, bo jak zaznaczył taki 
proces to nie matematyka. Bez Ducha Świętego nie ma procesu 
kościelnego – podkreślił Papież.

Ojciec Święty zwrócił też uwagę na drugi temat kursu Roty 
Rzymskiej, a zatem na ochronę małżeństwa, aby był ono tym, 
czego chce Pan Jezus.

Małżeństwo to droga wiary, niezbędna posługa

„Choć więc małżeństwo napełnia radością, daje ludzkie i du-
chowe spełnienie, to jednak małżonkowie chrześcijańscy nigdy 
nie mogą zapomnieć, że są powołani osobiście i jako para mał-
żeńska, do postępowania po drodze wiary, w Kościele i z Kościo-
łem, postępowania razem po drodze świętości. W Nowym Testa-
mencie małżeństwo chrześcijańskie jest przeżywane jako droga 
wiary, wewnętrzne zjednoczenie małżonków, którzy są fi larami 
Kościoła domowego. Z tej drogi w Duchu, z Jego światła, które 
ogrzewa i zaspokaja ludzkie serce, pochodzi cenna i niezbędna 
posługa małżonków w Kościele, której coraz większą potrzebę 
odczuwa się w naszych wspólnotach parafi alnych i diecezjalnych. 
Posługa wynikająca z sakramentu, posługa misyjna, w której gło-
si się, że Chrystus żyje i działa, posługa, która wspaniałomyślnie 
powołuje do życia nowe stworzenia, nowe dzieci Boże”.
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Pani gospodyni: W Ewangelii z 3 Niedzieli Adwentu Pan 
Jezus powiedział o św. Janie Chrzcicielu, że między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy od niego od Jana. 
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on.  
Jak to rozumieć i co to oznacza?

Ks. wikariusz: Pani Mario, to jest trudne pytanie, od-
powiedź pozornie jest prosta, ale w rzeczywistości jest 

tu dużo tajemnicy, ale spróbujmy się z tym zmierzyć. Najpierw 
odpowiedzmy sobie na pytanie co to znaczy być największym 
spośród narodzonych z niewiast, a następnie co to znaczy być 
najmniejszym w królestwie niebieskim. 

Pan Jezus kilkakrotnie tłumaczył swoim uczniom co to 
znaczy być pierwszym, największym i jak to osiągać. I tu warto 
zacytować: pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi, kto chce 
być pierwszym, niech będzie niewolnikiem wszystkich, rządzić 
to znaczy służyć, kto nie stanie się jak dziecko nie wejdzie do 
królestwa niebieskiego, itd. Pan Jezus też sam o sobie powiedział 
że przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ale te 
wszystkie cytaty odnoszą się do doczesnej oceny wielkości, choć 
jej wymiary już tu na ziemi mają inne kryteria.

Ks. proboszcz – Jeżeli mogę się wtrącić, chciałbym tu coś 
uzupełnić co do pytania, kto jest tu na ziemi największy. 

Odnosi się to nie tyle do doskonałości postępowania, ale raczej 
do tego jakie dary ktoś otrzymał od Boga. Więc wiemy, że najbar-
dziej obdarowana została Najświętsza Maryja Panna, od pierw-
szej chwili poczęcia wolna od grzechu pierworodnego, Pan Jezus 
o Niej nie wspomniał, taka była Jego wola, można przypuścić, 
że Jej wielkość miała inny wymiar, nie dotyczyła bezpośredniej 
działalności w realizacji Bożych planów, ale za to przez jej osobę 
te plany się zrealizowały. Tak więc możemy to tak ująć, że po Ma-
ryi największy jest Jan Chrzciciel. Można by również uznać takie 
ujęcie, że Maryja była jakby poza konkurencją, bo przeznaczona 
przez Boga do Wniebowzięcia już jakoś łączyła te dwie rzeczywi-
stości, doczesną i wieczną, gdzie najmniejszy większy jest od Jana 
Chrzciciela.

Ks. emeryt – Trzeba tu zaznaczyć że wielkość człowie-
ka nie zależy wprost od jego wysiłków, starań, pracy, 

modlitwy itd. To Bóg stwarza człowieka do wielkości, na podo-
bieństwo genów w doczesnym ciele ludzkim, uzdalniających do 
pewnych działań, niedostępnych dla innych. Chrystus określił to 
mówiąc że słudzy nieużyteczni jesteśmy i jeżeli wykonujemy coś 
dobrego, to jest to tylko to co powinniśmy wykonać. Oczywiście, 
że to od nas zależy nasze działanie, praca, modlitwa, ale to od nas 
jest w cudzysłowiu, raczej powinniśmy powiedzieć, że my tylko 
pozwalamy, aby Bóg w nas działał. Dlatego Pan Jezus powiedział. 
Beze Mnie, nic uczynić nie możecie. Zatem możemy jedynie 
powiedzieć że nasza wielkość polega na tym że jesteśmy Bożym 
narzędziem pozwalającym, aby On przez nas działał, dokonując 
świętych wspaniałych rzeczy, już tu w życiu doczesnym. A w 
zmartwychwstałym uwielbionym ciele, podległym nieśmiertel-
nej duszy, zakochanej w Bogu, człowiek będzie żył wiecznością, 
pochodzącą od nieśmiertelnego Boga. 

Przy stole na plebanii
Ks. dziekan- Ja bym tu tę różnicę i wartość między byto-

waniem tu na ziemi, a w królestwie niebieskim widział 
poprzez władzę w jaką jest, a będzie również kiedyś człowiek 
wyposażony. Otóż tutaj na ziemi nie mamy pełnej władzy nad 
ciałem, nie mamy władzy nad materią, nie mamy nawet pełnej 
władzy nad rozumem i wolą. To wszystko jakoś nam umyka, 
natomiast myślę że w królestwie niebieskim, te nasze ułomności 
znikną, bo jak powiedział Pan Jezus, w niebie będziemy podobni 
do aniołów. Dlatego największy z ludzi tu na ziemi Jan Chrzciciel 
jest malutki wobec ostatniego najmniejszego z królestwa niebie-
skiego, bo przyjęci do tego królestwa, będą obdarzeni, wyposaże-
ni w dary i władze odpowiadające bytowaniu w nieśmiertelności. 
Dlatego szatan tak bardzo pragnie władzy i się nią rozkoszuje, ale 
ją całkiem utraci, bo nie chciał i nie chce służyć. Tylko pokorni 
zdolni są unieść ciężar władzy i oprzeć się fałszywym powabom 
władzy pojętej inaczej niż Bóg na to pozwoli.

Ks. infułat – Ja też bym chciał ująć podobnie to zagad-
nienie tylko trochę łagodniej i myślę że tak jest pewniej, 

zobaczyć różnicę, między ziemskim bytowaniem a niebiańskim 
uczestnictwem w Bogu. Chodzi tutaj o miłość. Władza mająca 
korzenie w Bogu jest bardzo ważna dzięki niej wszystko istnieje, 
przecież tak powstał świat, na słowo Boże „Rzekł Bóg i stało się”. 
Ale ze wszystkiego Miłość jest największa, bo z miłości rodzi się 
świętość, a ze świętości wyłania się miłość. Jest zatem jasne że 
niebianie obdarowani przebóstwioną miłością Boga, usynowie-
ni w Chrystusie, napełnieni Duchem Świętym, przewyższają w 
miłości ziemskich braci, którzy dopiero do tej wielkości zdążają. 
Ale Pan Jezus powiedział wyraźnie: „Nie zostawię was sierotami, 
ale będę z wami, aż do skończenia świata”. Tak więc chociaż tu na 
ziemi jesteśmy daleko w „wielkości” od tych zapowiedzi: „Czego 
oko nie widziało, ucho nie słyszało, i na serce ludzkie nie wstą-
piło, co przygotował Bóg, tym którzy Go miłują”, to w nadziei 
jesteśmy blisko. Tak więc w nadziei już jesteśmy posiadaczami 
tych niebiańskich darów, a nadzieja zawieść nie może.         

Ks. H. Młynarczyk
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