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24. i 25. Niedziela Zwykła

1. czytanie (Wj 32, 7-11. 13-14)
Bóg przebacza grzesznemu ludowi
Czytanie z Księgi Wyjścia
Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, 
który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z 
drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z 
metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto 
twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”».
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o 
twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę 
ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem».
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: 
«Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który 
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij 
na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na sa-
mego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak licznym 
jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym 
potomkom, i posiądą ją na wieki”».
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

2. czytanie (1 Tm 1, 12-17)
Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, 
naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył 
do posługi sobie mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. 
Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomo-
ścią, w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, 
wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chry-
stus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których 
ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie 
pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przy-
kład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne.
A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu 
– cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Ewangelia (Łk 15, 1-10)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 
aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: 
«Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do 
domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, 
bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż 
ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 
„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.
Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z 
powodu jednego grzesznika, który się nawraca».
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CO NIESIE TYDZIEŃ
XXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY (15-22 IX)

Radość z odzyskania
utraconego 

Czytania z XXIV N.Z. mówią o poszukiwaniach tego co 
zostało utracone i o radości z odnalezienia, z odzyskania. To 
poszukiwanie dotyczy Boga i ludzi, i radość z odzyskania jest 
radością Nieba i jest radością ziemi. Dlatego zarówno niebo jak i 
ziemia, poświęca tej sprawie wiele wysiłku, a odzyskanie zguby, 
traktowane jest jak ważne zwycięstwo, którym chce się Bóg, chce 
się człowiek podzielić ze wszystkimi. Przede wszystkim trzeba 
zaznaczyć, że ta troska o zgubę, jest podyktowana jej wielką war-
tością, to musi być coś, co znaczy bardzo wiele, bo są tu wielkie 
związki uczuciowe. 

Pierwsze czytanie opowiada o wydarzeniach pod górą Synaj, 
tam Izraelici dopuścili się wielkiej zdrady wobec Boga, który cu-
downie wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Kiedy tylko Mojżesz 
zostawił ich samych, bo wezwany został przez Boga na górę Synaj, 
aby otrzymać przykazania i był tam 40 dni, to oni zwątpili w swo-
jego Boga prawdziwego i w Mojżesza i ulali sobie złotego bożka. 
Bóg zamierzał ich wytracić, ale w swoim miłosierdziu darował im 
przewinę i przyjął na powrót do swoich łask.

Podobny wydźwięk ma drugie czytanie niedzielne, w któ-
rym św. Paweł składa dzięki Chrystusowi, za to, że jego, Pawła, 
bluźniercę i prześladowcę chrześcijan, nawrócił i uczynił swoim 
apostołem. Paweł dostąpił Chrystusowego miłosierdzia dlatego, 
że działał w nieświadomości i w niewierze. To nawrócenie Pawła, 
stało się wielką radością Kościoła i ta radość trwa, po dzień dzi-
siejszy.

Natomiast w Ewangelii z tej niedzieli, Jezus wyjaśnia dogłęb-
nie na odpowiednich przykładach, sens i wartość odnajdywania 
tego co zginęło, co zostało utracone, ale przez gorliwą troskę 
odzyskane. Daje przykład pasterza, który zostawia na pustyni 99 
owiec, a idzie aby odnaleźć jedna zagubioną. A kiedy ją znajdzie 
bardziej z niej się cieszy , niż z 99 pozostałych. Dalej porównuje 
Jezus radość odnalezienia tego co Boże, do radości kobiety która, 
odnalazła zgubione pie-
niądze i sprasza przy-
jaciół i sąsiadów, aby 
się z nią cieszyli. Mówi 
Chrystus, że tak samo 
radość powstaje u anio-
łów Bożych, z jednego 
grzesznika, który się 
nawraca.

Koronnym argu-
mentem jak bardzo 
ważne jest przyjecie z 
miłością, zagubionego 
przez życie człowie-
ka, jest również w tej 
Ewangelii przypowieść 
o powrocie do ojca, syna 

marnotrawnego. Odszedł on i roztrwonił otrzymaną część ma-
jątku, ale kiedy wpadł w nędzę, powrócił do rodzinnego domu do 
ojca codziennie go oczekującego i przyjęty został z ogromna ra-
dością. Ważnym motywem jest tu dodatkowy szczegół, że starszy 
brat, był przeciwko jego przyjęciu przez ojca. Tak okazuje się że 
ostatni będą pierwszymi , a pierwsi ostatnimi

Jakże często jesteśmy podobni do tego starszego brata, który 
będąc pozornie bez zarzutu, pracowity i posłuszny ojcu, nie miał 
dla brata przebaczenia, bo brak mu było miłości. Jakże często 
współczesny człowiek nie chce się pochylić nad tymi którzy się 
zagubili, brzydzi się słabymi i okaleczonymi przez życie, nie do-
cenia wielkiej wartości powrotów, które są cudem Bożej mocy.

Również czytania z innych dni tego tygodnia nawiązują do 
powrotów, co szczególnie ukazują cuda Jezusa. Tak jest z uzdro-
wieniem sługi setnika (poniedziałek), który z wielką wiarą powie-
dział do Jezusa „Panie nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach 
mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”  

Jakże wielka była radość matki, której syna niesiono na ma-
rach(wtorek), a przechodzący Jezus powiedział do niego „Mło-
dzieńcze tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i 
oddał go jego matce”

Łzy kobiety prowadzącej grzeszne życie, która namaściła dro-
gocennym olejkiem stopy Jezusa, (czwartek) obmywszy je wpierw 
łzami, to wspaniały powrót grzesznika do odwiecznej miłości, co 
nie u wszystkich znalazło zrozumienie

Źródłem tych wszystkich Bożych działań i ludzkich powro-
tów, jest słowo Boże, mówi o tym Ewangelia o siewcy (sobota). 
To Bóg jest siewcą słowa, które daje wspaniałe owoce, jednak też 
bywa przez diabła wyrwane z serc, umysłów i działań.

Ks. H. Młynarczyk 
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Z życia archidiecezji
- Abp Marek Jędraszewski: Bóg współdziała we wszystkim z 

tymi, którzy go miłują.
– Miłość, także małżeńska, musi być budowana na bezgra-

nicznej miłości do Boga, który pomoże w chwilach trudnych. 
Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują - mówił metropolita 
krakowski abp Marek Jędraszewski podczas XXVII Pielgrzymki 
Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mszę św. koncelekbrowali 
biskupi: Jan Zając, Jan Szkodoń, Janusz Mastalski a w uroczy-
stości wziął udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda i ok. 100 
tysięcy wiernych.

Na początku Mszy św. głos zabrał kustosz kalwaryjskiego 
sanktuarium o. Konrad Cholewa OFM, który życzył zebranym, 
by zawsze towarzyszył im Chrystusowy pokój i nadzieja. Stwier-
dził, że Jezus pragnie zapukać do drzwi domów i serc. Powitał 
metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego. – Eks-
celencjo, wiemy jak wielką wartością dla ciebie jest każda ludzka 
rodzina. Wiemy, jak głęboko w twoim sercu leży troska o czło-
wieka i jego godność. Dlatego właśnie w tej rodzinnej wspólnocie 
na Kalwarii zostanie wypowiedziana nasza wdzięczność za twoją 
troskę o rodzinę. Dziękujemy, że jako pasterz stajesz po stronie 
owiec – powiedział. Wyraził swą radość z licznej obecności ro-
dzin, duchownych, osób życia konsekrowanego, a także przedsta-
wicieli władz świeckich.

W homilii arcybiskup nawiązał do słów św. Pawła „Bóg z 
tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich do-
bra”. Stwierdził, że Bóg wyraził swą miłość do człowieka oddając 
Swego Syna. Ci, którzy przyjęli prawdę o Chrystusie, odpowiadają 
Bogu swoją miłością i doświadczają Jego wsparcia. Bóg jest fun-
damentem godności i poczucia osobistej wartości. Z tego wynika 
przesłanie wyrażone słowami św. Pawła „Jeżeli Bóg z nami, któż 
przeciwko nam?”

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo dla 
miłości, zwłaszcza małżeńskiej i rodzinnej. Działał w życiu św. 
Joachima i św. Anny, a także Maryi i Józefa. Ewangelia przybli-
ża niepokój Józefa, który w poczuciu odpowiedzialności chciał 
oddalić od siebie Maryję. Uczynił jednak tak jak powiedział 
mu anioł i wziął małżonkę do siebie. Metropolita stwierdził, że 
miłość małżeńska musi być budowana na bezgranicznej miłości 
do Boga.

Zauważył, że z rodzin tworzy się naród. Ewangelia św. Mate-
usza rozpoczyna się od rodowodu Jezusa, ponieważ dla Izraeli-
tów bardzo ważne było pochodzenie i rodzina. Bóg stwarzając 
mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo pobłogosławił 
im i przykazał, by zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną. 
– Błogosławieństwo Boga spoczywa na kobiecie i mężczyźnie, 
jednoczących się w jedno ciało po to, by mieć własne potomstwo, 
a w konsekwencji budować naród i w tym rozwoju z pokolenia na 
pokolenie upatrywać nieomylnych znaków Bożego błogosławień-
stwa – powiedział arcybiskup.

Przyznał, że współczesna kultura kwestionuje te wartości, 
odrzucając Boga. Jego negacja sprawia, że człowiek pozostaje 
osamotniony. Opieranie się wyłącznie na rozumie doprowadziło 
do tragicznych wydarzeń II wojny światowej, gdy stworzono sys-
tem zniszczenia drugiego człowieka. Dzisiaj pojawiają się nowe 
zagrożenia. – Stwierdzono, że istotą człowieka nie jest rozum, ale 
ciemne siły związane z seksem. Głosi się to dzisiaj w postaci ide-

ologii gender i LGBT. Próbuje się to systematycznie wprowadzać 
w życie społeczeństw i narodów poprzez kartę WHO – wskazał 
metropolita. Powiedział, że usiłuje się odebrać dzieciom ich nie-
winność i tożsamość, a także zniszczyć naród, kwestionując jego 
historię i dziedzictwo.

Stwierdził, że wobec tego należy koniecznie powrócić do 
nauczana św. Jana Pawła II. Papież wielokrotnie podkreślał, że 
fundamentem życia człowieka jest Bóg, z którego wynika god-
ność ludzka i nadzwyczajna rola małżeństwa i rodziny, a z tra-
dycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie wyrasta trwałość i 
wielkość narodów.

Metropolita przywołał słowa kard. Josepha Ratzingera, który 
stwierdził, że dla Jana Pawła II Bóg jest fundamentem życia, a jego 
wiara znalazła swój wyraz w słowach „Nie lękajcie się ! Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi!”. Krytycy religijni w przeszłości uważali, że 
wiara wynikła ze strachu. Dziś sytuacja jest odwrotna: eliminacja 
Boga zrodziła lęk. Ludzie, który odrzucili Boga boją się, że On 
może istnieć, są przerażeni możliwościami, które noszą w sobie, 
obawiają się mrocznego świata. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę 
z tych obaw i dlatego wzywał, by otworzyć się na Chrystusa.

W pierwszej programowej encyklice „Redemptor hominis” 
Ojciec Święty mówił, że człowiek nie może żyć i poznać siebie 
bez Miłości. Tylko dzięki Chrystusowi ludzie odkrywają swą oso-
bową godność. W adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” 
tłumaczył, że przez chrzest mężczyzna i kobieta zostają włączeni 
w przymierze Chrystusa z Kościołem. Z racji tego miłość małżeń-
ska, włączona w miłość Chrystusa jest wsparta Jego mocą zbaw-
czą. Na mocy sakramentalnego charakteru małżeństwa związek 
kobiety i mężczyzny staje się nierozerwalny. Małżonkowie są dla 
siebie i swych dzieci świadkami zbawienia.

Jan Paweł II mówił, że nie sposób poznać człowieka inaczej 
jak tylko poprzez wspólnotę, którą jest naród. Podkreślił, że 
narodu polskiego nie można zrozumieć bez Chrystusa. – Nie 
sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspa-
niałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa. (…) 
Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do 
Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich 
tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na 
imię Jezus Chrystus” – powiedział 2 czerwca 1979 roku na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie.

Metropolita stwierdził, że pielgrzymi przybywają do Matki 
Bożej by przedstawić Jej wszystkie ważne sprawy, także związane 
z małżeństwem i rodzinami i prosić o to, by stawali się dla innych 
znakiem nadziei. – Przynosimy jej także dzisiaj sprawy naszego 
narodu. Ten polski naród budował się przez tysiąclecia na trwało-
ści małżeństw i rodzin (…). Przychodzimy mając świadomość, że 
jest Matką Kościoła i Królową Polski, naszego narodu. Jest Kró-
lową, która ze swej duchowej stolicy, z Jasnej Góry mówi te same 
słowa od wieków: „Czyńcie wszystko, cokolwiek powie Wam mój 
syn – powiedział metropolita i stwierdził, że należy modlić się o 
doświadczenie współdziałania z Bogiem w życiu.

Na zakończenie Mszy św. ks. Paweł Gałuszka wyraził 
wdzięczność Bogu za dar kolejnej pielgrzymki rodzin do Kal-
warii Zebrzydowskiej. Podziękował arcybiskupowi za pasterską 
obecność, słowo i modlitwę, wszystkim biskupom, duchownym, 
siostrom zakonnym, przedstawicielom władz świeckich i piel-

XXVII pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej
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grzymom. W ostatnich słowach ogłosił powołanie przez abpa 
Marka Jędraszewskiego fundacji towarzyszenia rodzinie, która 
będzie wspierała w posłudze duszpasterstwo rodzin.

Przed udzieleniem błogosławieństwa metropolita krakowski 
przypomniał, że Bóg współdziała ze swoimi wiernymi. Podał 
przykład pogody, która według wszelkich prognoz miała być 
deszczowa i pochmurna. – Pan Bóg dał nam ten uśmiech z nieba 
za przyczyną swej Matki – stwierdził. Podziękował pielgrzymom 
za to, że chcą w swoim życiu współdziałać z Bogiem. Poprosił, by 
miłość do Boga przekazywać swym bliskim i całemu narodowi. 
– Jeśli nie zabraknie miłujących Boga, to nie zabraknie dobrej 
przyszłości dla nas wszystkich – zakończył.

Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej organizo-
wana jest przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropo-
litalnej w Krakowie. W tym roku odbywała się pod hasłem za-
czerpniętym z „Listu do rodzin” św. Jana Pawła II: „Oblubieniec 
jest z wami”.

- “Z Lolkiem do szkoły” – kolejna edycja akcji
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w 

Wadowicach
Na progu nowego roku szkolnego Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach po raz szósty przygo-
towało akcję Z Lolkiem do szkoły. Celem projektu jest udzielenie 
wsparcia wadowickim rodzinom borykającym się z problemami 
materialnymi. Mają temu służyć paczki ze szkolną wyprawką.

We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i 
wzajemnego szacunku (…) – Jan Paweł II, Łowicz 14 czerwca 
1999r.

Finał akcji odbył się 29 sierpnia br. Dzieci, którym towarzy-
szyli rodzice spotkały się w Sali Teatralnej Domu Katolickiego. 
Zanim odebrały paczki przygotowane dzięki życzliwości i hoj-
ności Pana Jana Burkata – właściciela sieci galerii handlowych 
„Jan” oraz Pana Andrzeja Dąbrowskiego – Prezesa Zakładów 
Przemysłu Cukierniczego „SKAWA”, wzięły udział w warsztatach 
poświęconych tematyce edukacji na przełomie lat dwudziestych i 
trzydziestych ub. w. Dzięki nim mogły dowiedzieć się jak wyglą-
dała nauka gdy do szkoły chodził Karol Wojtyła oraz zobaczyć 
jakimi przyborami posługiwano się w tamtych czasach.

W tym roku po konsultacjach z kadrą pedagogiczną Muzeum 
zdecydowało się objąć pomocą grupę siedemnastu dzieci, rozpo-
czynających we wrześniu naukę w klasach I-III w wadowickich 
szkołach podstawowych. Wychodząc naprzeciw problemom do-
tykającym najmłodszych przedstawicieli naszej lokalnej społecz-
ności, przygotowano paczki odpowiadające realnym potrzebom 
dzieci przy jednoczesnym uwzględnieniu ich pasji i szczególnych 
uzdolnień. Poza plecakami, zeszytami czy przyborami piśmien-
niczymi znalazły się w nich również artykuły plastyczne, sprzęt 
sportowy oraz słodycze.

Miejmy nadzieję, że dzięki tej akcji można ułatwić dzieciom 
start w nowy rok szkolny, a także przysporzyć im oraz ich rodzi-
nom radości i uśmiechu.

- Abp Jędraszewski: Pamięć wzywa do przebaczenia i troski 
o lepszą przyszłość W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 
w Katedrze na Wawelu metropolita krakowski Marek Jędra-
szewski przewodniczył Mszy św. i modlił się za naszą Ojczyznę. 
Abp Jędraszewski: Pamięć wzywa do przebaczenia i troski o 
lepszą przyszłość

Arcybiskup rozpoczął homilię od cytatu: „Kiedy przyjdą 
podpalić dom, / ten, w którym mieszkasz – Polskę, / kiedy rzucą 
przed siebie grom, / kiedy runą żelaznym wojskiem…” i zazna-
czył, że 1 września 1939 roku, bez oficjalnego wypowiedzenia 

wojny, zaatakowane zostały dwie miejscowości: Wieluń i Wester-
platte. Przypomniał również o układzie Ribbentrop-Mołotow z 
23 sierpnia 1939, który był czwartym rozbiorem Polski, a także o 
postawie aliantów, którzy nie powiadomili o nim władz naszego 
kraju. 12 września w Abbeville miało miejsce spotkanie premiera 
Francji i premiera Wielkiej Brytanii, podczas którego podjęto de-
cyzję o nieudzieleniu pomocy Polsce w walce z Niemcami. Fina-
łem tej zdrady był dzień 17 września i wkroczenie na terytorium 
II Rzeczypospolitej wojsk sowieckich.

– Taki był ten wrzesień 80 lat temu. Ale było też Westerplatte 
– symbol heroicznego boju polskiego wojska, które zmagało się 
do ostatniej kropli krwi o wolność dla naszej Ojczyzny.

– Polscy żołnierze bronili się przez tydzień. Ich bohaterstwo 
stało się natchnieniem dla  innych. „Westerplatte broni się nadal” 
– te słowa przez siedem dni płynęły z głośników Polskiego Radia, 
dodając wszystkim otuchy. Prawda o tym wydarzeniu została do-
głębnie wyrażona przez generała Tadeusza Kutrzebę: „Starali się 
wykonać niewykonalny w 1939 roku obowiązek – obronę Polski”. 
Metropolita wspomniał również bitwę pod Bzurą, obronę War-
szawy i Helu, a także bitwę pod Kockiem.

– Westerplatte – symbol wojska, które broni Polski.
Arcybiskup zwrócił uwagę na drugi symbol – Wieluń, 

świadczący o niemieckim terrorze, zawartym w trzech słowach: 
nienawiść, pogarda, okrucieństwo. Przypomniał o akcji Intelli-
genzaktion Polen, podczas której postanowiono zniszczyć polską 
inteligencję, o obozach koncentracyjnych i walce z Bogiem.

Naziści podjęli się eksterminacji narodu żydowskiego i chrze-
ścijan. Wypowiedzieli również bezwzględną walkę polskiemu du-
chowieństwu. W obozach koncentracyjnych zginęło ponad 1800 
księży, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych.

– Byli przewodnikami ludzi do Boga, a samym swoim istnie-
niem stanowili znak sprzeciwu dla neopogaństwa.

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i w na-
wiązaniu do aktu polskich biskupów z 1965 roku, powstał nowy 
dokument biskupów polskich i niemieckich: „Osiemdziesiąt lat 
po wybuchu wojny dzisiejsze pokolenie w Polsce i Niemczech, a 
także w całej Europie, może doświadczyć wielu zmian na lepsze. 
Uznajemy jednak, że z owocami pojednania należy postępować 
w sposób odpowiedzialny; nie wolno ich lekkomyślnie narażać 
ze względu na interesy polityczne. (…) Apelujemy do wszyst-
kich, aby czerpali ze zbiorowej pamięci przeszłości, obciążonej 
przemocą i niesprawiedliwością, siłę i inspirację do dalszych 
wspólnych działań na rzecz pokoju i jedności. Przy tym ufamy w 
pomoc Pana Boga, któremu powierzamy nasze narody i wszystkie 
narody Europy, a także całą ziemię. Wzywamy do modlitwy w 
intencji pokoju na świecie podczas wszystkich Mszy św. sprawo-
wanych 1 września. (…) Niech Maryja, Królowa Pokoju, wspiera 
nas w naszych prośbach i modlitwach swoim wstawiennictwem u 
swego Syna Jezusa Chrystusa”.

Kończąc homilię, metropolita zaznaczył, że dzisiaj rano pre-
zydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, podczas obchodów 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu, wypowiedział 
po polsku następujące słowa: „Chylę czoła przed ofiarami ataku 
na Wieluń, chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyra-
nii i proszę o przebaczenie”.

– Przyjmijmy je z całym szacunkiem, bo może i one są ko-
lejnym etapem w tym wielkim, niełatwym procesie budowania 
pojednania i pokoju w Europie i na świecie. Mając poczucie obo-
wiązku, że trzeba pamiętać, o tym, co zaczęło się 80 lat temu, 1 
września 1939 roku, musimy w duchu Ewangelii wykraczać poza 
to, co było i budować na tej pamięci i odpowiedzialności, która z 
niej wyrasta – naszą dobrą przyszłość.
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Pytania do Ewangelii: 

1. Co robi kobieta, gdy zgubi jedną drachmę? 

2. Co uczynił młodszy syn z otrzymaną od Ojca należ-
nością? 

3. Jak zachował się ojciec wobec syna, a jak zareagował 
starszy syn?      

Jasna Jutrzenko
/ pieśń do św. Stanisława Kostki, tekst -XVII wiek/

Jasna Jutrzenko kraju północnego 
drogi klejnocie narodu naszego,
bądź Stanisławie mile pozdrowiony,
młodzieńcze święty, bądź błogosławiony

Kochanie Boga w Trójcy Jedynego.
Pociecho Matki Króla niebieskiego,
Spraw, o co proszę, aby serce moje, 
pragnęło Boga zawsze, jako twoje.

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA
18 września

Niedaleko Przasnysza na pięknym Mazowszu leży wieś Rosi-
ków. Tu w grudniu 1550 roku urodził się Stanisław. Rodzice jego 
to Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich z 
Drobina. Oprócz Stanisława wychowali oni jeszcze trzech synów 
i dwie córki. Atmosfera w domu Kostków była bardzo religijna, 
a dzieciom stawiano duże wymagania. W tym czasie zamożni 
rodzice wysyłali swoje dzieci na naukę poza granicę Polski. Tak 
uczynili i Kosikowie wysyłając Stanisława i starszego Pawła do 
Wiednia, gdzie młodzieńcy kształcili się w kolegium jezuickim.

Stanisław początkowo miał trudności w nauce, gdyż brako-
wało mu dobrego przygotowania, ale wkrótce był już jednym z 
najlepszych uczniów. Wyróżniał się nie tylko wiedzą, ale i poboż-
nością. Modlił się w domu, nawiedzał kościoły, śpiewał godzinki, 

odmawiał różaniec. Nie brał udziału w studenckich zabawach i 
rozrywkach. Paweł i koledzy ze stancji dokuczali „gorliwemuje-
zuicie”, a nawet obdzielali go szturchańcami.

W czasie ciężkiej choroby wyprosił Stanisław Komunię. 
Przyniosła mu ją św. Barbara w asyście Aniołów, a Matka Boża, 
która się ukazała chłopcu, poleciła mu wstąpić do Jezuitów. 
Wszyscy byli temu przeciwmi, dlatego Stanisław uciekł potajem-
nie z Wiednia do Dy lingi. Ruszy ła pogoń, aby go zawrócić, lecz 
na szczęście bez rezultatu. Stanisław dotarł najpierw do Dyłingi 
w’ Niemczech pokonując 650 km, skąd z listem polecającym od 
świętego Piotra Kanizjusza, z dwoma druhami przeszedł góry-

’Alpy i dotarł do Rzymu. Tam 
święty Franciszek Borgiasz, 
ówczesny generał Jezuitów, 
przyjął go 28 października 
1567 roku do nowicjatu. 
Stanisław był teraz pełen 
szczęścia w niebie. Zapisano, 
iż sam przepowiedział swoją 
śmierć, która nastąpiła 15 
sierpnia 1568 roku we Wnie-
bowzięcie Najświętszej Ma-
ryi Panny. Świadkowie jego 
śmierci widzieli promienną 
twarz Stanisława, który mó-
wił, że jest szczęśliwy, bo 
sama Matka Boża z orsza-
kiem dziewic przychodziła 
do  niego. Ciało świętego 
Stanisława spoczywa w 
Rzymie w kościele świętego 
Andrzeja na Kwirynale.

Do wyższych rzeczy 
jestem stworzony i dla nich 
żyć winienem” (św. Stani-
sław Kostka)

Miłością pałasz Boga wszechmocnego, 
użycz nam iskry ognia zbawiennego, 
niechaj w nas płonie i serca rozpali, 
abyśmy Boga z całych sił kochali.

Tyś Boże Dziecię na ręku piastował, 
a z rąk Aniołów Komunię przyjmował,
Przez radość wielką, co spotkała ciebie, 
spraw, byśmy Boga oglądali w niebie.
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Wadowice, Parafi a Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:15 
(kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:30, 18 
(V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. prałat Stanisław Jaśkowiec * Wikariusze -  ks. Piotr Sałaciak, ks. Adam Kurdas, Ks. Stanisław Czernik, wizytator 
katechetyczny * ks. Piotr Grzesik * ks. Marcin Hodana* ks. Jacek Pietruszka - dyrektor Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II W duszpaster-
stwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCO-
WOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Roków (301), Wadowice – część (9566) * ODPUST: I - Ofi arowania NMP, niedziela najbliższa 21 listopada, II - MB 
Nieustającej Pomocy 27 czerwca

Wadowice, Parafi a Świętego Piotra
ADRES : al. MB Fa� mskiej 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 28 88, tel./fax +48 33 873 12 00, www.swpiotr.wadowice.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.–sob. 8 – 9, pon., śr. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 18; Niedziele i święta, 6:45, 8 (kaplica Zawadka), 8:30, 9:30 (kaplica 
Zawadka), 10, 11:30, 13, 16 (IX-VI), 18 Proboszcz: ks. Tadeusz Kasperek, dziekan dekanatu Wadowice Południe, kapelan Ojca Świętego * Wika-
riusze: ks. Mariusz Olszowski, * ks. Zbigniew Szkółka * ks. Grzegorz Wąchol * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Gorzeń Dolny (518), Gorzeń Górny (253), Hobot (200), Wadowice – część (ok. 9400), Zawadka (700) ODPUST: św. Piotra - 29 
czerwca

SANK TUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi
ADRES: ul. Karmelicka 22 34-100 WADOWICE skr. Poczt. 28 tel. 033 873 21 87 fax 033 873 23 78 * MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 6:00; 7:00; 

8:00 i 18:00 
Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00, 12:30 i 18:00 ODPUST: św. Józefa - 19 marca, 16 lipca - MB Szkaplerznej, 20 listopada - św. Rafała Kali-
nowskiego

W sobotnie popołudnie w sali teatralnej miało miejsce ko-
lejne spotkanie z cyklu „Takim Go pamiętamy. Wspomnienia o 
Janie Pawle II”. Tym razem na-
szymi gośćmi byli Stanisław i Jan 
Abrahamowiczowie - członkowie 
papieskiej „Rodzinki”, czyli 
niezwykłego duszpasterstwa 
prowadzonego przez ks. Karola 
Wojtyłę w krakowskiej parafi i 
św. Floriana.

Pan Stanisław, przedsta-
wiciel pierwszego pokolenia 
„Rodzinki”, dzięki ks. Karolowi 
Wojtyle poznał swoją żonę Lidię 
– nazywaną przez Wadowicza-
nina „Lusią”. Z wzruszeniem 
i humorem dzielił się swoimi 
osobistymi wspomnieniami, 
mającymi swój początek w latach 
pięćdziesiąty, kiedy jako student 
poznał młodego duszpasterza 
akademickiego. Dzięki jego 
opowieściom mogliśmy zoba-
czyć przyszłego Papieża z mało 
znanej strony i dowiedzieć się, 

jakim był człowiekiem krótko po swoich święceniach. Pan Sta-
nisław zwracał uwagę na ważną umiejętność ks. Karola Wojtyły 

Takim Go pamiętamy
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łączenia tematów poważnych, duchowych z radością wspól-
nego spędzania czasu. Nie zabrakło barwnie opowiadanych 
anegdot oraz opowieści o „indywidualnym duszpasterstwie” 
prowadzonym przez ks. Wojtyłę w czasie wypraw kajakowych.
Opowieści p. Stanisława uzupełniał już z innej perspektywy jego 
pierworodny syn – ks. Jan. Został on ochrzczony przez ks. Karola 
Wojtyłę w kościele św. Floriana. Znając trudną sytuację lokalową 
młodego małżeństwa ks. Karol nie tylko ochrzcił dziecko, ale 
na swojej dawnej plebani zorganizował także małe przyjęcie, 
zapraszając gości na herbatę z herbatnikiem. Księdzu Janowi nie 
tylko na początku, ale także przez jego młodość i dorosłe życie 
towarzyszyła życzliwa obecność „Wujka”.

Wydarzenia z ich osobistego życia przeplatały się z histo-
rią, która okazała się być historią Kościoła powszechnego. 
Pana Stanisława wiadomość o wyborze kard. Wojtyłę na Sto-
licę św. Piotra zastała w dalekiej Libii. Dopiero po powrocie 
do kraju mógł cieszyć się z tej nowiny z innymi członkami 
„Rodzinki”. Po pamiętnym 16 października 1978 roku zmie-
niła się forma ich kontaktów. Małżeństwo Abrahamowiczów 
wraz z dziećmi odwiedzało Jana Pawła II w Rzymie. Jednak 
dla nich pozostał „Wujkiem”, czego niezwykły ślad pozo-
stał właśnie w korespondencji, pod którą zawsze podpisywał
się tym dawnym zwrotem.

W wakacje 2005 roku Abrahamowiczowie planowali udać się 
do Watykanu z okazji sześćdziesiątej rocznicy ślubu. Niestety, 
nie dane im było już spędzić tego jubileuszu razem z tym, który 

pobłogosławił ich małżeństwo.
Spotkanie poprowadził ks. Andrzej Gołębiowski SDB, szef 

Redakcji Programów Katolickich TVP3 Kraków. Cykl wydarzeń 
„Takim Go pamiętamy. Wspomnienia o Janie Pawle II” został ob-
jęty patronatem medialnym: TVP Kraków, Radia eM oraz Gościa 
Niedzielnego.

Serdecznie dziękujemy za liczne zainteresowanie. Na kolejne 
spotkanie „Takim Go pamiętamy. Wspomnienia o Janie Pawle 
II” zapraszamy 16 listopada. Naszym gościem będzie ks. Sławo-
mir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

6 września mija 105 lat od urodzin siostry Adaminy – Ma-
rii Koczur, jednej z najstarszych zakonnic w Polsce, która 
urodziła się w 1914 roku w Andrychowie. Idąc za głosem 
powołania w roku 1937 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Al-
bertynek Posługujących Ubogim. Od początku życia zakon-
nego z oddaniem realizowała albertyński charyzmat służby 
najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym m.in. w Bochni, 
Zakopanem, Poraju, Rząsce k. Krakowa, Radzyminie, Jaro-
sławiu, Busku Zdroju, Kielcach, Słupi, Krakowie, Grojcu, 
Przemyślu.

Najdłużej posługiwała w Wadowicach, gdzie w latach 
1975-1984 pełniła funkcję przełożonej domu zakonnego i 
domu opieki, podejmując się także budowy nowego obiek-

105 lat Siostry Adaminy Koczur
tu, mającego służyć zarówno 
starszym siostrom, jak i pod-
opiecznym sióstr albertynek.

Do Wadowic powróciła w 
roku 1992. Jak podkreśla s. 
Urszula Zyzak – przełożona 
tamtejszej wspólnoty alber-
tynek – jubilatka była i jest 
zawsze pogodna, uśmiech-
nięta, energiczna, pracowi-
ta, zatroskana o innych, a 
świadectwo ludzkiej dobroci, 
cichej modlitwy, życzliwej 
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rady, skromności, pogodnego znosze-
nia podeszłego wieku – składa się na 
wartość jej długiego, pięknego życia. 
Cechuje ją wielki hart ducha, po-
korna mądrość, doskonała pamięć i 
niezwykła ufność w opiekę Bożą. Zna 
imiona i nazwiska wszystkich człon-
ków rodziny (cztery pokolenia), a 
także aktualne wydarzenia związane 
z ich życiem. To wszystko sprawia, że 
współsiostry jubilatki mówią: „Dobry 
jak siostra Adamina”.

Tekst i fot. s. Bernarda Dorota 
Kostka ZSAPU

(Źródło: www.diecezja.pl)

W sobotę 24 sierpnia brałem udział w jubileuszowej mszy św. 
na rynku myślenickim. 50 lat minęło w tym dniu od koronacji 
papieskimi koronami Matki Bożej – Pani Myślenickiej. Ówcze-
snym proboszczem był kapłan pochodzący z Wadowic, ks. prałat 
Józef Bylica. Mszy św. przewodniczył ks. abp poznański Antoni 
Baraniak. Korony nakładał kardynał krakowski Karol Wojtyła. 
W ówczesnych czasach władze komunistyczne tryumfowały w 
naszej Ojczyźnie. Na różne propozycje Kościoła była jedna od-
powiedź: „Nie pozwalamy.” W takich warunkach koronacja nie 
mogła odbywać się na rynku, ale na przykościelnym placu. 

Biorąc udział w uroczystym obchodzie jubileuszowym du-
małem jak wiele przez te pół wieku zmieniło się w naszej Ojczyź-
nie. Władze, tak państwowe jak i samorządowe, są do Kościoła 
pozytywnie ustosunkowane. Dostrzega się współpracę. Przed 50 
laty życie Kościoła utrudniały różne przeszkody zewnętrzne. W 
naszym czasach wierzący są również narażeni na utratę wiary, bo 
spotykają się z trudnościami wewnętrznymi. Ówcześnie Kościół 
był atakowany przez czynniki zewnętrzne, obecnie wspólnotę lu-
dzi wierzących w Chrystusa bardzo niszczą sami katolicy. Wciąż 
aktualne są słowa Symeona, które usłyszała św. Rodzina przy 
ofiarowaniu Jezusa w świątyni jerozolimskiej: „Oto Ten posta-
wiony jest na powstanie i upadek wielu. Na znak, któremu sprze-
ciwiać się będą.” Łódź Piotrowa nieustannie zalewana jest przez 
różnorakie burze. Czasami jest strach, że ona zatonie. Niektórym 
wydaje się, że już w jej wnętrzu nie ma Jezusa, albo też śpi. 

Złoty jubileusz koronacji Pani Myślenickiej jest zorganizowa-
ny perfekcyjnie. Przez poprzedzający rok trwały w Myślenicach 
tak duchowe, jak i materialne przygotowania. Było pielgrzymo-
wanie z obrazem Pani Myślenickiej do Rzymu z prośbą, by Ojciec 
Święty Franciszek pobłogosławił prace związane z przygotowa-
niem. Przy okazji ofiarowano papieżowi obraz Pani Myślenickiej. 
Po rodzinach myślenickich peregrynowało siedem obrazów Mat-
ki Bożej. Odbyły się bardzo udane misje. Również nowenna dzie-
więciu pierwszych sobót była dobrze przeżywana przez parafian. 
W ostatnim tygodniu rano i wieczorem odbywały się specjalne 
nabożeństwa celebrowane przez biskupów i infułatów. 

Pół wieku po koronacji
Samo świętowanie w sobotę 24 sierpnia miało przebieg bar-

dzo podniosły. Nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio był 
głównym celebransem, a obok niego stanęło 15 biskupów oraz 80 
kapłanów. Porywające kazanie wygłosił nasz metropolita Marek 
Jędraszewski. Rynek myślenicki – pięknie udekorowany, wypeł-
niony był po brzegi tak parafianami, jak i pielgrzymami. Wspa-
niały chór, a także orkiestra strażacka podtrzymywały śpiewy. 
Strażacka brać zadbała o porządek na placu. Służba liturgiczna 
była perfekcyjnie przygotowana. Na zakończenie mszy św. duże 
wrażenie na uczestnikach zrobiło przemówienie burmistrza 
miasta Myślenic, w którym wyraził prośbę samorządowców, by 
arcybiskup krakowski zawierzył Matce Bożej społeczność my-
ślenicką. 

Słoneczna pogoda bardzo sprzyjała uroczystości. Na jej 
zakończenie poproszono uczestników, aby skorzystali z gościn-
ności myśleniczan i podeszli do specjalnych stoisk, które znaj-
dowały się przy rynku, w których serwowano różnego rodzaju 
przysmaki. Cieszyłem się, że w parafii myślenickiej przez 50 lat 
jeszcze mocniej pogłębiła się pobożność maryjna. W tym dniu 
ks. abp Jędraszewski ogłosił Kościół myślenicki jako sanktu-
arium maryjne, którego kustoszem zostaje tamtejszy proboszcz, 
ks. Zdzisław Balon. Jest on naszej parafii znany, gdyż tutaj przed 
laty był wikariuszem. Podczas koronacji Matki Bożej Wadowic-
kiej 16 czerwca 1999 roku prowadził nabożeństwo papieskie. 

Wracając po uroczystościach do domu dumałem na ile wpły-
nęły na bogactwo przeżycia jubileuszowego cierpienia byłego 
proboszcza, ks. prałata Andrzeja Burka, który od 6 lat leży na 
plebanii po przeżytym wylewie krwi. W ostatnich miesiącach to 
nawet już nie kontaktuje z otoczeniem. Przypomniałem sobie jak 
nasz papież, św. Jan Paweł II mówił do chorych, iż są siłą Jego 
posługi papieskiej. Dotknąłem przedziwnej tajemnicy mocy 
Krzyża. 

Ks. Infułat
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Z cyklu: O świętości kanonizowanej (18)

Rozmowa z o. Szczepanem Praśkiewiczem, Karmelitą 

Święci polscy lub z Polską 
związani (cz. VIII)

- Mieliśmy dziś rozmawiać o 
Apostołach Miłosierdzia…

Tak! I jest to temat bardzo wdzięczny, 
zasługujący na szczególne podkreślenie – z 
Polski, z krakowskich Łagiewnik wyszła 
na świat „iskra miłosierdzia” (por. „Dzien-
niczek św. Faustyny”, nr 1732), w której 
rozprzestrzenieniu się aż po krańce świata 
pomogli apostołowie Bożego Miłosier-
dzia, jak są powszechnie nazywani, tj. św. 
Faustyna Kowalska (1905-1938) i św. Jan 
Paweł II (1920-2005). Pięknie, że właśnie 
ich imionami kończmy tę naszą refleksję 
o „polskim Niebie”, gdyż oboje są niejako 
zwieńczeniem korony polskich świętych i 
błogosławionych, jako znani i czczeni na 
całym świecie. Ludzkość bowiem bardzo 
potrzebuje Bożego Miłosierdzia, co po-
twierdza fakt szybkiego rozpowszechnia-
nia się pośród ludu Bożego we wszystkich 
zakątkach świata, nabożeństwa wskazane-
go przez świętą siostrę Faustynę, z później-
szym ustanowieniem przez św. Jana Pawła 
II święta Bożego Miłosierdzia w Oktawę 
Wielkanocy. I bardziej niż o nich samych, 
wszak oboje, tak św. Siostra Faustyna jak i 
Ojciec Święty Jan Paweł II są nam znani, 
chciałby zatrzymać się raczej nad wymow-
nym faktem, że Kościół, jak własne św. 
Jan Paweł II napisał w encyklice „Dives 
in misericordia”, nie przestaje dziś wołać 
do Boga miłosierdzia „wołaniem wielkim” 
(nr 15). Co więcej, jak to podkreślił nasz 
Papież, ludzkie miłosierdzie winno też wy-
różniać relacje międzyludzkie, gdyż sama 
sprawiedliwość w tychże relacjach w dzi-
siejszym świecie nie wystarcza, i ponad nią 
należałoby położyć miłość i miłosierdzie 
(por. „Dives in misericordia”, nr 12).

I już tak naprawdę na koniec, jak to 
nasze panoramiczne i szybkie spojrzenie w 
naszych ostatnich rozmowach uświadamia 
nam, że błogosławieni, święci i kandydaci 
na ołtarze (jak wierzymy przyszli święci 
polscy), reprezentują wachlarz wszystkich 
powołań, stanów życia i zawodów. Są po-
śród nich ludzie różnego wieku, zdobytej 

wiedzy i stanowisk zajmowanych w 
społeczności ludzkiej czy we wspól-
nocie Kościoła. Jest papież, królowa, 
królewicz i jest prosta chłopska ro-
dzina z Podkarpacia, czy wyrobnik 
z Lelowa, są powstańcy, żołnierze, 
starcy, młodzi, a nawet i dziecko 
jeszcze nienarodzone. Jest nauczy-
cielka, położna, są pielęgniarki, 
mistyczki, inżynier, krawiec, rolnik 
i ekonomista; są księża, biskupi, kar-
dynałowie i prymasi Polski; są sio-
stry i bracia zakonni, rodzice i dzie-
ci, teściowa, która oddała życie by 
ratować brzemienną synową, obroń-
cy Żydów, prawdziwi polscy patrioci 
i obrońcy Ojczyzny; są męczennicy 
i są wyznawcy. Wszystkich łączyło 
kierowanie się zasadami Ewangelii 
w ich zmaganiu się z okolicznościa-
mi życia, często trudniejszymi niż 
nasze. Wszyscy oni przypominają 
o istnieniu innej niż doczesna, nad-
przyrodzonej rzeczywistości. Uczą 
nas poprawnego zaangażowania w 
pełnienie obowiązków „tego świata”, 
w wewnętrznym pokoju i doskonałej 
harmonii z Bożą wolą, w dążeniu do 
ewangelicznej doskonałości, która 
jest powołaniem każdego chrześci-
janina. 

Będąc ludźmi wielkiej kultu-
ry duchowej, głębokiej zażyłości 
z Panem, byli oni równocześnie 
zaangażowani w sprawy doczesne. 
Uprzedzając czasy – a jest to charak-
terystyczna cecha świętych, otwar-
tych na głos Ducha Świętego, który 
„wieje kędy chce” (J 3,8) – realizowa-
li w swym życiu to, co za naszych dni 
napisał w posynodalnej adhortacji 
„Ecclesia in Europa” św. Jan Paweł 
II, i budowali miasto godne czło-
wieka (nr 97-99; por. „Gaudium et 
spes”, nr 57), bo dążąc „do tego, co 
w górze”, nie zmniejszyło się, lecz 
wręcz się spotęgowało „wznoszenie 
przez nich budowli tego świata”; bo 
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 663 997 749 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Jerzy Skórkiewicz * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 
1929

„oczekiwanie przez nich nowego nieba i nowej ziemi bynajmniej 
nie oddalało ich od historii, ale wzmagało ich troskę także o 
rzeczywistość doczesności, w której odkrywali nowość będącą 
zalążkiem i zapowiedzią świata, który miał nadejść” („Ecclesia 
in Europa”, nr 97). 

Wszyscy oni dzisiejszemu, zagubionemu w wirze świata czło-
wiekowi, goniącemu za dobrobytem materialnym i wyzutemu z 
wartości duchowych, przypominają i ofi arują przesłanie Ewan-
gelii, ukierunkowane na głębię i na nadprzyrodzoność. Każdego 
chcą uczyć poprawnego zaangażowania w życie duchowe i od-
powiedzialnego pełnienia obowiązków „tego świata”, w dosko-
nałej harmonii i wewnętrznym pokoju. I mówią to przykładem i 
świadectwem swego życia. Pociągają i urzekają wiele osób, które 
gromadzą wokół siebie i które grupują się w związkach, stowa-
rzyszeniach, ośrodkach duszpasterskich i naukowych, grupach 
modlitewnych i innych, przybierających ich imiona, stając się 
promotorami sławy ich świętości. Słowem – jak powiedział św. 
Jan Paweł II – nie tylko się nie starzeją i nie ulegają przedawnie-

niu, ale są gwarancją ustawicznej młodości Kościoła i świeżości 
Jezusowej Ewangelii. Są świadkami chrześcijańskiej tożsamości 
naszego narodu. Jak kwiaty, których różnorodność i piękno 
ozdabia na wiosnę nasze ogrody, tak oni ozdabiają naszą polską 
ziemię i ukierunkowują naszą myśl ku Bogu, który pozostaje 
przedziwny w swoich świętych” (por. „Lumen Gentium”, nr 50).
- I w ten oto sposób zakończyliśmy cykl dotyczący 
„polskiego nieba”, ale mam nadzieję, że to nie koniec 
naszych rozmów i opowie nam Ojciec jeszcze o pracy 
postulatora, kulcie relikwii, ekshumacjach oraz innych 
interesujących zagadnieniach związanych z Ojca pra-
cą... 

- Z całą pewnością...   

CDN 
Zdjęcie: Święci Apostołowie Miłosierdzia: Jan Paweł II i 

Faustyna Kowalska 

Czyli dożynki obchodzono w parafi i w niedzielę 1 
września. Wieniec dożynkowy, złożony przed ołtarzem 
to wyraz wdzięczności ludzkich serc wobec Stwórcy za 
dar pożywienia, za chleb. Kazanie wygłosił ks. Kazi-
mierz. A że niedziela to była również wspomnieniem 
wybuchu II wojny światowej, toteż w pierwszej części 
słowa ks. Kazi-
mierz przypomi-
nał tę straszną 
historię, której 
doświadczył cały 
naród, w tym 
także lokalna 
społeczność Ba-
chowic. Frag-
ment kazania 
– poniżej. 

Chwilą ciszy 
i chwilą krótkiej 
modlitwy oddaj-
my cześć i pamięć 
wszystkim pomor-
dowanym w czasie 
II wojny światowej 
- w tym 6 milionom 
Polaków...

80 lat temu, rów-
nież w piękny, sło-
neczny, gorący dzień, 
wcześnie rano - choć 
nie w niedzielę, ale w 

Dziękczynienie za plony 
piątek - Niemcy bez wypowiedzenia wojny najechały naszą oj-
czyznę. I z powietrza, i z lądu, i z morza. I z Zachodu, z Północy i 
Południa, wspierane dość liczną, kilkudziesięciotysięczną armią 
słowacką... Słowacy weszli do Zakopanego i Nowego Targu, skąd 
wspierali Niemców. Tak rozpoczęła się okrutna, trwająca kilka 
lat okupacja niemiecka. Kampania wrześniowa... A w kilkanaście 
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dni po napaści Niemiec otrzymaliśmy cios w plecy, zadany ze 
Wschodu - 17 września przez Sowietów. Na podstawie porozu-
mienia wcześniej podpisanego między Ribbentropem a Mołoto-
wem. A po tej okupacji jednych sąsiadów z Zachodu - Niemców i 
drugich ze Wschodu - Rosjan rozpoczęła się okupacja sowiecka, 
trwająca kilkadziesiąt lat...

Miejscowość nasza, Bachowice, może nie ucierpiała tak 
ogromnie jak wiele innych miejscowości i miast w Polsce, bo-
wiem znalazła się w III Rzeszy w Reichu, a poprzez Kaniów 
biegła granica Generalnej Guberni i tam była straż graniczna. O 
ile mi wiadomo, zginęły podczas wojny 2 osoby - w Auschwitz, 
w obozie niemieckim. Bo nie tylko Żydów, ale również i Polaków 
i obywateli innych narodowości (m.in. Romów i Rosjan) tam 
mordowano... Jedna osoba zginęła z powodu pomyłki lotników 
radzieckich, którzy wiszące na płotach suszące się pierzyny wzięli 
za zgromadzenie ludzi i zbombardowano ten teren. Zginał wów-
czas mężczyzna... 

Jak opowiadają uczennice szkoły żeńskiej rolniczej założonej 
przez rodaka - śp. ks. prof. Franciszka Gołbę - w ostatnich dniach 
sierpniowych jako nagrodę za dobrą naukę i pożyteczną pracę 
dla tutejszych mieszkańców, zorganizowały sobie wycieczkę do 
Gdańska, Gdyni, nad morzem. Kiedy przyjechały pociągiem do 
Gdańska, zauważyły (co je poruszyło) liczne czerwone sztandary 
ze swastykami. Ogarnęła je trwoga. nie wiedziały, co robić dalej. 
Chciały wykupić bilety na rejs statkiem, ale już nie mogły. Jedna 
z wychowawczyń pobiegła na dworzec, by wykupić powrotne bi-
lety... Tylko niektóre z nich odważyły się zażyć kąpieli morskiej. 
Szybko wróciły do Warszawy i już widzieli tabory ludzi uciekają-
cych konno, furmankami, wywożących wszystko, co możliwe na 
Wschód i bombardowania stolicy. Nie wiedziały nawet, czy uda 
się im dotrzeć do Krakowa... Udało się wrócić do Krakowa, a z 
Krakowa do Bachowic. I co robić? Zostać czy wracać do swoich 
rodzinnych ognisk niektóre wyjechały w rodzinne strony, a inne 
zostały. We wtorek, w ostatnich dniach sierpnia Wojsko Polskie 
prosiło o zakwaterowanie w niektórych pomieszczeniach szkoły, 
na co kierowniczka wyraziła zgodę. A konie i wozy były rozpar-
celowane po wsi... A potem nasze wojsko musiało opuścić budy-
nek, a zajęło go niemieckie wojsko... Co prawda, może zniszczeń 
wielkich nie dokonali - zniszczono parę sprzętów - ale był terror 

i kontrole. Nie wiadomo było, czy człowiek dożyje następnego 
dnia. 

Represji doznała również rodzina sługi Bożego, ojca Rudolfa 
Warzechy. Patrzę w wieniec i widzę elementy Karmelu - symbol 
zgromadzenia, tu z mojej strony... A z przodu figurka Matki Bo-
żej i małe szkaplerze... W jaki sposób dotknęły ich te represje? 
Otóż, nie mogli dotrzeć na święcenia swojego syna. Rodzice i 
rodzeństwo, brat nie dostali zgody na wyjazd od żandarmerii 
niemieckiej. Nawet ojciec Rudolf jako neoprezbiter nie mógł 
sprawować Mszy prymicyjnej w swojej parafii, ale odprawił ją w 
Łączanach. A potajemnie spotkał się ze swoim bratem w okoli-
cach Spytkowic. 

To były ciężkie dni. To była trwoga. To były ogromne znisz-
czenia - zarówno w ludziach, jak w nieruchomościach...

Cdn.
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Barwałd Średni (1200) ODPUST: św. Erazma - w niedzielę po 2 czerwca

Jak chlebem, o czym przypomina-
ją nam dożynki. Na początku sierpnia 
obchodzone były w tutejszej parafii. 
Dziękowano Bogu za chleb powsze-
dni i dar Chleba Eucharystycznego. 
W drugiej, poniższej części kazania z 
tej uroczystości, ks. proboszcz zwra-
ca także uwagę na wychowanie do 
szacunku dla chleba i pracy ludzkiej 
oraz przestrzega przed grzechem mar-
notrawstwa chleba. 

Jak Pan Bóg nie pobłogosławi, to nic 
nie będzie. I dlatego przychodzimy Bogu 
dziękować. I chcemy tu sobie przypomnieć 
o tym, że dożynki - te w naszej parafii, i te, 
które będą odprawiane w Częstochowie, na 
Jasnej Górze przez setki, tysiące ludzi, i te w 
innym parafiach - są właśnie tym dziękczy-
nieniem za plony i mają tylko wtedy sens, 
jeśli wiemy, komu dziękować i za co dziękować. Dziękujemy rol-
nikom i tym wszystkim, którzy te plony wypracowali. Ale nic by 
nie było, gdyby Pan Bóg nie błogosławił. Pierwsze i najważniejsze 
podziękowanie z naszego serca płynące kierujemy w stronę Pana 
Boga, który jest Dawcą życia i wszelkiego dobra. To On nam z 
ręki swojej udziela potrzebnych łask po to, abyśmy z tego trudu 
pracy rąk ludzkich mogli się także z innymi dzielić owocami 

Trzeba się dzielić miłością 
tej pracy i mogli także innych 
karmić, rozdawać, podawać bra-
ciom i siostrom; być ludźmi - jak 
mawiał św. brat Albert - dobrymi 
jak chleb...

Trzeba dzielić się miłością jak 
chlebem, byśmy jeden drugiego 
wspierali na tej naszej ziemi i 
umacniali w braterskiej wspólno-
cie. To jest dar. Dar, który dzisiaj 
jest szczególnym darem i za który 
dziękujemy. Ale też, moi kochani, 
z pokorą w sercu chcemy przepra-
szać Pana Boga. Przepraszać za to 

marnotrawstwo chleba, żywności, tego po-
karmu, który otrzymujemy... Wczoraj właśnie 
pan Adam na cmentarzu znalazł worek chle-
ba... Worek chleba... Wrzucony do kontenera, 
do śmietnika... To bolesne. Widziałem łzy w 
jego oczach, kiedy o tym mówił. Tak może 
zrobić tylko człowiek, który nie ma szacun-
ku dla chleba, dla pracy drugiego człowieka. 
Człowiek, który nie ma szacunku dla darów 
Pana Boga. Tak może zrobić tylko człowiek, 
któremu dobrobyt w głowie przewrócił. Tak 
może zrobić człowiek, który nie został wycho-
wany dobrze przez swoich ojców, przez swoją 
matkę. Lekceważenie, marnotrawienie chleba, 
wyrzucanie do kosza... A wystarczyło podejść 
parę metrów dalej i przy jednej bramce czy 
drugiej, gdzie są kury, gospodarstwo poło-
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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

żyć, czy nawet powiedzieć, że ma się coś takiego do ofi arowania. 
Grzech - i to ciężki - kiedy człowiek dzisiaj marnotrawi chleb. 
Grzech przeciwko tym ludziom, którzy dzisiaj tego chleba pragną 
- bo tacy są i na świecie, i nawet w naszej ojczyźnie. Grzech wobec 
tych, którzy z głodu umierają. Trzeba wychowywać to młode po-
kolenie. Prosił o to Ojciec święty Jan Paweł II. Wychowywać we 
wrażliwości na dary Pana Boga i na szacunek do pożywienia, do 
pokarmu, do chleba. To jest taka bolączka naszego serca. Mam 
nadzieję, że to nikt z naszej parafi i...        

Pan Jezus przychodzi do nas jako Mesjasz, Syn Boga żywego. 
Ale to też ten sam Pan Jezus, który w czasie ostatniej wieczerzy 
wziął chleb w swoje ręce i przemienił ten chleb w swoje Ciało, 
dając Go nam na pokarm, na drogę do życia wiecznego. I przy 
tej okazji - tych dożynek - chcemy także podziękować Panu Je-
zusowi za ten pokarm, który On ustanowił jako pokarm na życie 
wieczne. I chcemy prosić, abyśmy umieli zawsze z gorliwością 
i z radością Go przyjmować, bo tak jak karmimy się chlebem 
powszednim, aby mieć siłę, życie, tak mamy jako chrześcijanie 
karmić się Chlebem Eucharystycznym, który daje człowiekowi 
łaskę nieba, uświęca człowieka, pomaga w tym, aby kiedyś czło-
wiek mógł posiąść to miejsce przygotowane mu przez samego 

Stwórcę w niebie... 
Dziękujemy także za ten dar Eucharystii, którym Pan Jezus 

pragnie nas umocnić. W tym chlebie widzimy sens życia docze-
snego i życia wiecznego. 

Kochani Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy - dziś Wam szczegól-
nie dziękujemy, ze nasza barwałdzka ziemia nie leży odłogiem; 
że ta ziemia wydaje owoce - takie czy inne. Że jesteście, aby tę 
ziemię uprawiać, choć inni mówią, że się nie opłaca. Że sumie-
nie nie pozwala Wam na to, aby tę ojcowiznę zatracić, zostawić. 
Dziękuję Wam jako proboszcz, że staracie się i ze możemy tutaj 
w tym naszym pięknym kościółku podziwiać te cudowne wieńce, 
wspaniałe dary i piękne dekoracje. I zachwycić nasze oczy i serca 
i dziękować za to, że jest tak wielu ludzi, którzy kochają ziemię, 
szanują ją, pracują na tej roli i służą tej ziemi i nam wszystkim. 
Służą nam, bo my wszyscy z tego dobra korzystamy. Niech Pan 
Jezus wynagrodzi każdą pracę, poświęcenie i trud swoją łaską i 
błogosławieństwem. I niech kiedyś, jak przy poświęceniu - by-
śmy wszyscy, którzy zatroskani jesteśmy o tę naszą polską ziemię, 
przed tym Panem Bogiem stanęli z naręczem tych naszych do-
brych uczynków, które Jemu dziś tu na ziemi ofi arujemy, by On 
je przyjął - i nas kiedyś do tej wieczności.

Różnorodność jest piękna 
– powiedział na Mauritiusie Pa-
pież Franciszek. Podczas swoje-
go spotkania z przedstawicie-
lami władz wyspy zachęcał do 
otwartości na imigrantów i roz-
wijania polityki gospodarczej 
zorientowanej na człowieka. 
Nie ulegajcie pokusie czystej 
opłacalności – wzywał Ojciec 
Święty.

Franciszek podkreślił 
wielokulturową i wieloetnicz-
ną tożsamość mieszkańców 
Mauritiusa. Jak dodał, wyspa 
jest dowodem na to, że można 
osiągnąć stabilny pokój wśród 
kulturowej różnorodności.

“W tym znaczeniu wasz głos 
jest autorytatywny – ponieważ 
stał się on życiem. Przypomina 
on, że możliwe jest osiągnięcie 
stabilnego pokoju wychodząc 

9 września

Papież: Mauritius piękny 
różnorodnością
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Brzeźnica, Łączany, Marcyporęba, 
Paszkówka, Tłuczań, 

W wigilię Święta Matki Bożej Siewnej w dniu 7 wrze-
śnia 2019 r. odbyły się w Chrząstowicach Gminne Dożynki 
– Gminy Brzeźnica. Uroczystość zainaugurowano mszą 
św., którą odprawił ks. Marian Bylica w kościele fi lialnym 
w Chrząstowicach. 

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich uwiły różnorodne 
wieńce, którymi obdarowały: rolników, samorządowców, 
społeczników. Ponadto wręczono kilkanaście ozdobnych, 
miniaturowych mendelków. Gospodarze dożynek Agata 
i Marek Ślizowieprzekazali na ręce Wójta Bogusława An-
tosa chleb, symbol tegorocznych plonów z przesłaniem, 
aby zarządzał i dzielił sprawiedliwie.

Wśród gości honorowych byli: poseł RP Marek Polak, 
poseł RP dr hab. Józef Brynkus, wicewojewoda małopolski 
Zbigniew Starzec, starosta powiatu wadowickiego Euge-
niusz Kurdas, Martin Fronc starosta Gminy Divina ze 
Słowacji wraz z delegacją mieszkańców.

Dożynki Gminne 2019 
w Chrząstowicach

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

z przekonania, że różnorodność jest piękna, gdy godzi się na 
nieustanne wkraczanie w proces pojednania, aż do zawarcia 
pewnego rodzaju paktu kulturowego, który sprawia że pojawia 
się «różnorodność pojednana» – zaznaczył Franciszek. - To jest 
okazja i podstawa do zbudowania prawdziwej wspólnoty w łonie 
wielkiej rodziny ludzkiej, bez potrzeby usuwania na margines, 
wykluczania lub odrzucania kogokolwiek. ”

Franciszek wezwał mieszkańców Mauritiusa, aby pamiętali 
o swoich korzeniach i otwarli drzwi imigrantom, którzy tak jak 
niegdyś oni, przybywają po pomoc na tę piękną wyspę.

“DNA waszego ludu zachowuje pamięć o ruchach migracyj-
nych, które przywiodły waszych przodków na tę wyspę, a także 
skłoniły ich do otwarcia się na różnice, aby je zintegrować mając 
na uwadze dobro wszystkich. Właśnie dlatego zachęcam was, 
abyście dochowując wierności swoim korzeniom, podjęli wy-
zwanie przyjęcia i ochrony migrantów, którzy przybywają tutaj, 
aby znaleźć pracę, a dla wielu z nich lepsze warunki życia dla ich 
rodzin. – wzywał Papież. - Zadbajcie, by ich ugościć, tak jak wasi 

przodkowie potrafi li ugościć się nawzajem, jako protagoniści i 
obrońcy prawdziwej kultury spotkania, pozwalającej migran-
tom i wszystkim innym na bycie uznanymi w ich godności i 
prawach.”

Na koniec Ojciec Święty pogratulował mieszkańcom Mauri-
tiusa rozwoju gospodarczego i przestrzegł, że nie zawsze przyno-
si on korzyści wszystkim, a bywa wręcz odwrotnie – niektórych 
usuwa na bok, zwłaszcza dotyczy to ludzi młodych.

“Dlatego chciałbym zachęcić was do rozwijania polityki go-
spodarczej zorientowanej na osoby, która potrafi łaby dać pierw-
szeństwo lepszej dystrybucji dochodów, stwarzaniu miejsc pracy, 
integralnej promocji najuboższych. – powiedział Ojciec Święty. 
- Zachęcajcie się, byście nie ulegli pokusie bałwochwalczego 
systemu ekonomicznego, który musi poświęcić życie ludzkie na 
ołtarzu spekulacji i czystej opłacalności, która bierze pod uwagę 
tylko doraźną korzyść ze szkodą dla ochrony najuboższych, śro-
dowiska i jego zasobów.”
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7 września był 
w całej Polsce dniem 
Narodowego Czytania 
pod Patronatem Hono-
rowym Pary Prezydenc-
kiej. Spośród 8 wskaza-
nych do czytania nowel 
była ,,Orka” Władysława 
Stanisława Reymonta 
i właśnie fragment tego 
tekstu przeczytali na 
dożynkowej scenie: 
Wójt Bogusław Antos 
z Przewodniczącą Rady 
Gminy Brzeźnica Ja-
dwigą Kozioł. Przejmu-
jący opis mozolnej orki 
w warunkach tuż po za-
kończeniu I wojny świa-
towej, jest literackim 
świadectwem jak ciężko 
ludzie musieli pracować, 
aby zebrać plony i mieć 
chleb na stole.

Wieńce dożynkowe 
i ozdobne mendle zosta-
ły wręczone następują-
cym osobom:

LGW Chrząstowi-
ce – wieniec dla Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa, 
mendel dla Posła RP Marka Polaka

KGW Brzeźnica – wieniec dla Wandy Antos, mendel dla Kie-
rownika GOPS Grzegorza Wojtasa

KGW Wyźrał - wieniec dla Sta-
rosty Powiatu Wadowickiego Euge-
niusza Kurdasa, mendel dla Posła 
RP Józefa Brynkusa

KGW Marcyporęba - wieniec 
dla Radnego Rady Gminy Kazi-
mierza Pacułta, a mendel otrzymał 
Wicewojewoda Zbigniew Starzec

KGW Łączany - wieniec dla OSP 
Łączany, mendel dla Przewodniczą-
cego Komisji Planowania, Budżetu, 
Kultury, Oświaty, Sportu i Bezpie-
czeństwa Publicznego Rady Gminy 
Brzeźnica Adama Kutermaka

KGW Kopytówka - wieniec dla 
Jadwigi i Kazimierza Kowalczyków, 
mendel dla Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Wadowicach na ręce 
Alicji Kolasy

KGW Nowe Dwory - wieniec 
dla Senatora RP Andrzeja Pająka, 
w imieniu którego odebrał Wójt 
Gminy Brzeźnica, mendel dla Staro-
sty Gminy Divina Martina Fronca

KGW Paszkówka - wieniec dla 
Joanny Pacułt, mendel dla Prze-
wodniczącej Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Brzeźnica Małgorzaty 
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Klaji
KGW Sosnowice - 

wieniec dla Teresy Sma-
jek, mendel dla Kustosza 
Spichlerza Książki 
w Brzeźnicy Wiesławy 
Jarguz

KGW Tłuczań - wie-
niec dla Anny Struzik, 
mendel dla Radnej Rady 
Powiatu Wadowickiego 
Mirosławy Zybek

 Po ceremoniale 
wręczenia wieńców na 
scenie zagościły zespoły 
muzyczne, w tym mu-
zycy z orkiestr dętych 
w Łączanach i Tłuczani, 
”Tańczące Kumoszki” 
z Paszkówki oraz zespół 
śpiewaczy „Czerwone 
Korale”. Wokół dożyn-
kowej sceny były stoiska, 
na których można było 
nabyć rękodzieło, jak 
i uzyskać specjalistycz-
ne porady. Gospodarze 
dożynek zapewnili dla 
wszystkich poczęstu-
nek, a na koniec zaprosili na zabawę taneczną. Koła Gospodyń 
Wiejskich z rodzinami, mieszkańcy gminy Brzeźnica i goście 

uczestnicząc w dożynkowym święcie wspólnie zapisali kartę 
w kontynuowaniu tradycji polskiej wsi.
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 Organizatorami Dożynek Gminnych - Chrząstowice 2019 
byli:

Wójt Gminy Brzeźnica
Rada Sołecka w Chrząstowicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrząstowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowicach

Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

www.brzenica.pl

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 

Przynośmy go do ołtarza i dzielmy go z Chrystusem, 
a On pomnoży nasz chleb i nasze dobro, by starczyło 
dla wszystkich. Przypomniał w kazaniu dożynkowym 
ks. proboszcz – wskazując na dar najcenniejszy, jakim 
jest dla nas Chleb Eucharystyczny. W końcowej części 
słowa nawiązał do roli Matki Bożej zatroskanej o nasz 
naród, a także do patrona rolników św. Izydora Ora-
cza. Druga część słowa poniżej. 

Chrystus obecny w tym Chlebie niejako prosi, abyśmy byli 
przedłużeniem Jego rąk i ust. My jednak czasem za bardzo ob-
liczamy, pokładamy ufność tylko w ludzkich możliwościach. 
Tymczasem jeśli z Chrystusem będziemy dzielić chleb, to go 

Dzielmy się chlebem 
starczy dla wszystkich. A przez to, że przynosimy ten chleb tu, 
na Eucharystię - gdy przynosimy dobro przez nas czynione do 
Jego ołtarzy - to On to dobro przedziwnie rozmnaża i wtedy 
starcza go dla wszystkich! Jest więc nadzieja, bo gdy ludzie się nie 
ulękną i dalej będą podejmować trud dzielenia się chlebem, i gdy 
do kościoła będą przychodzić i będą przynosić dobro uczynione 
w tygodniu - to tu będzie się dokonywał cud rozmnożenia serc i 
uczynków, cud rozmnażania dobra. Tu zatem jest nadzieja dla tej 
krainy - dla tej Małej Ojczyzny, którą jest każda nasza miejsco-
wość i nasza gmina. On, jedyny Bóg, w tym miejscu uwrażliwia 
ludzkie serca, umacnia je, by człowiek dostrzegł człowieka. Przy-
chodzimy tu wzorem ojców, by patrzeć i karmić się tym prze-
dziwnym Chlebem, jakim jest Eucharystia. Chrystus dał nam 
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wszystko, dał nam siebie na pokarm i delikatnie mówi: „Bierzcie 
i jedzcie...”. Bierzcie mój czas, moje siły, moje mądrości i dzielcie 
się tymi wartościami z drugim człowiekiem. 

A może jest jeszcze nadzieja dla tej krainy, bo ciągle z polskich 
ołtarzy jest nam dawany ten wspaniały Boży Chleb. Może jest 
jeszcze nadzieja dla tej krainy, bo tak wielu ludzi w tej krainie..., w 
tej pod babiogórskiej ziemi, odkrywa na nowo, jak wielkim skar-
bem jest ten chleb codzienny, powszedni. I jeszcze wielu rozumie, 
że najcenniejszym Bożym Darem jest Chleb Eucharystyczny. To 
tu, w pięknym terenie są 
rozsiane piękne kościoły 
i sanktuaria Maryjne...

Tu na tej ziemi tak 
gęsto stoją kaplice przy-
drożne i Chrystusowe 
Krzyże, bo patrząc na 
nie łatwiej dźwigać 
krzyż rolniczego utru-
dzenia. Tu na tej ziemi 
podejmuje się trud 
wychowania młodych 
w duchu Chrystusowej 
nauki.

I pewnie potrzeba, 
abyśmy dziś raz jesz-
cze w radosne dożynki 
popatrzyli z nadzieją w 
przyszłość. Choć nieraz 
trudno żyć, związać 
koniec z końcem..., to 
jednak trzeba, abyśmy 
z ufnością popatrzyli na 
naszą, polską ziemię, na 
Ojcowiznę, która ciągle 
rodzi nam chleb pożyw-
ny... Byśmy w Kościele i 
sąsiedztwie, w wioskach 

i miastach, spojrzeli na siebie i wokół siebie i zobaczyli, że nie 
wszyscy są źli, że są i dobrzy, że ludzie jeszcze się szanują. Choć 
świat chce nas poróżnić, zrozumiejmy: w grupie, w zespole mo-
żemy wiele zmienić, dokonać i wiele obronić. Abyśmy wzorem 
ojców, umocnieni Chrystusowym Chlebem, wciąż podejmowali 
przemianę tej ziemi - tej polskiej ziemi. I byśmy robili to razem: 
rodzina, szkoła, Kościół, gmina... 

Dlatego na koniec chcę nawiązać jeszcze raz do wielkiego 
jubileuszu jasnogórskiego, który przypomina nam o wielkiej roli 
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Maryi, o Jej zatroskaniu o Naród i o Jej przemożnym orędownic-
twie. Dzisiaj nasze pokolenie, podobnie jak pokolenia poprzed-
nich wieków, składa Maryi w duchowe dary jako wyraz czci i za-
wierzenia. Ale przecież „najcenniejszym wotum dla Maryi - jak 
mówił ponad 300 lata temu jeden z kaznodziejów na Jasnej Górze 
- ma być serce każdego Polaka, złożone u stóp Królowej Polski”. 
Wraz z tymi materialnymi darami, złóżmy i my „u stóp Maryi” 
nasze serca, a w nich mocne postanowienia troski o dobro wspól-
ne, jakim jest ta ziemia, nasza Ojczyzna. W słowach starej pieśni 
niech wyrazi się nasza troska i nasza ufna modlitwa: 

Te wieńce kłosów, któreś nam dała, Tobie przynosim w dań. 
O Pani, przyjmij z tych rąk roboczych I pobłogosław nam. Dla 
Ciebie, Pani, patronko nasza, Wijemy wieńce z zbóż; Abyś nasze-
go strzegła poddasza, Tych naszych łąk i pól. Ty nas błogosław, o 
Pani Święta, Królowo łąk i pól. Te polne kwiaty i wonne ziele u 
Twoich złożym stóp. 

Na tej Eucharystii, gdy przychodzi do nas Syn Twój nasz, 
Bóg. Skierujmy do Niego prośbę w imieniu wszystkich rolników i 
tych, którzy im pomagają w wysiłkach na polu: Błogosław, Boże, 
rolnika dłonie, Nie dopuść nigdy nań głodu. Gdy sieje, niech mu 
skowronek dzwoni - Gdy zbiera, użycz mu chłodu. Błogosław lu-

dziom, którzy Twą wolę Spełnią w bratniej miłości. Jasną im ciszą 
opromień dolę - Twój anioł niech u nich gości. 

Na zakończenie chcę wam przypomnieć waszego patrona, 
nieco zapomnianego. Jest nim św. Izydor Oracz. Św. Izydorze 
wspieraj pracę rąk naszych! To modlitewne westchnienie zano-
szą do swojego patrona rolnicy już od XVII wieku. Wydaje się 
jednak, że wśród tych, którzy żyją z uprawy ziemi, wciąż jest to 
mało znany święty. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzi się w 
dniu jego śmierci - 15 maja, żył na przełomie XI i XII wieku, uro-
dził się w Madrycie, jednak uciekając przed najazdem Arabów, 
zamieszkał na wsi, łącząc w swoim życiu modlitwę i pracę. Choć 
sam był ubogi potrafi ł dzielić się tym, co posiadał. Został kano-
nizowany w 1622 r. stając się wzorem dla kolejnych pokoleń rol-
ników. Chroni swoich czcicieli przed suszą i zarazą, o czym mówi 
przysłowie ludowe: Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, 
temu pomoże. Niech więc św. Izydor nie zapomina o was. A nie 
zapomni z pewnością, jeżeli się mu w modlitwie przypomnicie. 
Zaś nasza MB Pocieszenia, Pani Jasnogórska, Pani Kalwaryjska 
niech wam wyprasza potrzebne łaski na dalszy wasz rolniczy 
trud. Amen.
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Dane nam przez Boga, byśmy 
nimi mogli się dzielić z innymi, 
byśmy innymi mogli usłużyć. Takie 
słowa, poparte przykładem z życia, 
słyszały dzieci rozpoczynające nowy 
rok szkolny Mszą św. Te słowa kaza-
nia, zamieszczonego poniżej, odno-
szą się do nas wszystkich, bo każdy 
z nas uczy się przez całe życie, dą-
żąc do doskonałości, do świętości i 
kształtując swoje życie w oparciu o 
Słowo Boże. 

Moi drodzy, miałem kiedyś szczęście, 
by spotkać pewnego mądrego człowieka. 
Nie skończył on studiów, nie miał jakichś 
szczególnych osiągnięć i mogę się założyć, 
że w szkole też nie uzyskiwał wysokich 
ocen... Postawił on jednak na jeden talent, 
który odkrył u siebie - na muzykę. Dzięki 
naprawdę ciężkiej pracy i długim, długim 
ćwiczeniom rozwijał ten talent w sobie aż stał się naprawdę do-
brym muzykiem. A wiemy, że gdy człowiek robi coś solidnie, 
robi coś porządnie, dobrze wykonuje swoją pracę, to z czasem 
zdobywa popularność i wówczas robi sie o nim głośno, a ludzie 
dookoła mówią, że ten człowiek zna się na rzeczy. W taki sposób 
zdobywa się sławę... 

Rozwijamy talenty 
Wiemy jednak, że w parze ze 

sławą idzie również bogactwo i że 
jeżeli nie mamy silnego charakteru, 
to ta popularność, ta sława, to bo-
gactwo mogą nam niestety zaszko-
dzić. I choć same w sobie nie są złe, 
to mogą zrobić nam krzywdę, bo 
podkuszą nas do czegoś głupiego, 
do kroku w złą stronę. I niestety 
właśnie tak stało się z tym czło-
wiekiem, o którym mówię. Kiedy 
zrobił się popularny i zdobył trochę 
pieniędzy, podkusiło do głupstw 
- najpierw do małych, potem do 
większych, aż w końcu biedak 
zniszczył sobie życie. Gdyby nie to, 
to kto wie, jak dalej rozwinęłaby się 
jego kariera. Być może byłby znany 
wszystkim w kraju i za granicą jako 
wspaniały muzyk... 

Czego mu zabrakło? Miał talent. 
Wiemy, że każdy z nas ma jakiś talent, jakiś dar od Boga, coś ta-
kiego wyjątkowego, czym może pomagać innym, służyć innym, 
w czym może być wspaniały. On miał tę przewagę nad częścią 
z nas, ze udało mu się ten talent bardzo szybko odkryć. Szybko 
znalazł to, w czym jest dobry i co kocha. Tutaj, w naszym gronie 
pewnie jeszcze nie każdy odkrył, jaki dar czy talent otrzymał 
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od Boga. Pan Jan, bo tak miał na imię, był pracowity. Bo nie 
wystarczy tylko mieć talent, ale trzeba 
go jeszcze stale rozwijać. Sam talent, 
bez pracy niewiele jest warty. Czego 
w takim razie panu Janowi zabrakło? 
Tego dowiedział się dopiero po wielu 
latach...

Zabrakło mu Pana Boga. Zabra-
kło mu modlitwy. Po latach odkrył 
jednak ten brakujący element i zaczął 
się szczerze, gorliwie i z całego serca 
modlić do Pana Boga. I Pan Bóg go 
wysłuchał, Pan Bóg go podniósł i z tej 
trudnej sytuacji uratował. Pan Jan nie 
powrócił na drogę kariery muzycznej, 
ponieważ Pan Bóg wyznaczył mu inną 
drogę, inne zadanie i Pan Jan do dzisiaj 
wspaniale to nowe zadanie wykonuje...

Dorośli pewnie się domyślają, o 
kim mówię, o kogo dokładnie chodzi. 
W każdym razie odkrył on w swoim 
życiu kilka ciekawych rzeczy, którymi się chętnie dzieli z ludźmi, 
którzy przychodzą go posłuchać. Dzisiaj opowiem wam tylko o 
jednej takiej rzeczy, bo więcej po prostu nie zdążę... Otóż, pan 
Jan mówi tak: -„Codziennie, każdego dnia przychodzi do nas 
całe mnóstwo nowych informacji - nowych doniesień prasowych, 
nowych faktów. Przychodzą do nas esemesy z wiadomościami, a 
w telewizji cały czas mówią coś nowego. Kiedy włączymy radio, 
od razu natkniemy się na jakieś serwisy informacyjne i doniesie-
nia z ostatniej chwili. W sieci podobnie - ciągle ktoś umieszcza 
jakieś nowe zdjęcie, dzieli się swoim doświadczeniem, napisze 
coś nowego... Przez cały czas jakieś nowe informacje do nas 
docierają... Ale w tym całym ogromnym oceanie wiadomości, 
które przychodzą każdego dnia, jest jedna - tylko jedna - najważ-
niejsza i wyjątkowa, szczególna i mająca moc zmienić nasze życie 
informacja. Jakaż to informacja? Tą informacją jest Słowo Boże 
przeznaczone na dziś...”.         

Dlaczego to jest taka wyjątkowa informacja? Bo inne nieko-
niecznie mają na nas większy wpływ, niekoniecznie coś zmienią 
w naszym życiu. A Słowo Boże, które Pan Bóg przeznacza dziś 
dla ciebie, jest o tyle wyjątkowe, że jeżeli go słuchamy i jeżeli to 
wypełniamy, to nasze życie zmienia się na lepsze... W takim razie 
zastanówmy się teraz, co dzisiaj - na początek nowego roku szkol-
nego mówi nam dzisiaj Pan Bóg? 

W ewangelii osobiście do nas przemawia Jezus i mówi: -„Słu-
chaj, przychodzę do ciebie, żeby przynieść ci Dobrą Nowinę. 
Przychodzę do ciebie nawet wówczas, jeśli zaplątałeś się gdzieś w 
życiu i przynoszę ci wolność. Przychodzę do ciebie nawet wów-

czas, jeśli jesteś mało spostrzegawczy, mało bystry i przynoszę ci 
w darze to, żebyś najważniejsze rzeczy w życiu zauważył. Przy-
chodzę do ciebie i nawet jeśli dzieje ci się jakaś krzywda, pomogę 
ci, żeby ci się krzywda nie działa. Dzisiaj, w całym tym dniu, jak 
usłyszymy dużo wiadomości, to jest dla nas najważniejsza wiado-
mość na ten początek roku szkolnego - na cały rok szkolny...

W nowym roku szkolnym szukajmy swoich talentów, aby je 
odnaleźć jeszcze w młodości - jak uczynił to pan Jan. I rozwi-
jajmy te talenty, żeby były naprawdę wspaniałe i abyśmy innym 
ludziom tymi talentami mogli służyć, byśmy mogli się cieszyć, 
że naprawdę jesteśmy wspaniali w tym, co robimy. Dobrze zapa-
miętujmy i układajmy sobie w głowie nowe wiadomości, żebyśmy 
mogli sobie po prostu lepiej radzić w życiu. Bo jak ktoś dużo wie, 
to mu łatwiej w życiu. Uczmy się pracowitości, systematyczności, 
solidności, rzetelności - bo jak się tych rzeczy nauczymy, to będą 
o nas mówić: -„O, patrzcie na niego, patrzcie na nią... To jest 
prawdziwy profesjonalista!”. A my przecież chcemy być tak po-
strzegani... Stawajmy się coraz bardziej koleżeńscy, życzliwi dla 
innych, pomocni, ale też odważni i mądrzy, żeby innym nie tylko 
było z nami dobrze, ale żeby wiedzieli, że w naszej obecności są 
bezpieczni, bo od nas nic złego ich nie spotka, bo od nas wycho-
dzi tylko dobro. A przy tym wszystkim nie popełnijmy błędu, 
jaki popełnił Pan Jan i pamiętajmy stale o Panu Bogu, o codzien-
nej modlitwie, o tej obietnicy, jaką nam dał dzisiaj Jezus Chrystus 
w Ewangelii. I prośmy dzisiaj, aby Bóg nam w tym wszystkim, co 
nas czeka w najbliższych dniach i miesiącach, dopomagał. 

Chleb nas łączy, jak to widzimy choćby w czasie 
Wigilii, dzieląc się białym opłatkiem. Ma wartość bez-
cenną. Gdy jest chleb – jest wszystko – przypomniał w 
kazaniu ks. proboszcz Zbigniew Bizoń, który wygłosił 
je podczas dziękczynnej Eucharystii za plony w niedzie-
lę 1 września br. Oto treść tego słowa. 

Moi drodzy, dzisiaj jest szczególny dzień. Szczególny dzień, bo 
pierwszy dzień września. Większości z nas ten dzień kojarzy się 

Chleb uczy nas być dobrymi 
z bardzo smutnym wydarzeniem, jakim było rozpoczęcie II woj-
ny światowej. Dlatego w naszych myślach i pamięci pamiętajmy 
również o tych, którzy walczyli, którzy bronili naszej ojczyzny, 
którzy polegli - również z naszej miejscowości, z Choczni; tych 
których znamy i tych, którzy anonimowi leżą na naszym cmen-
tarzu, tych, którzy leżą w dwóch grobach w naszym Księżym lesie 
- bo to byli ludzie, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

Ale jest to także pierwsza niedziela miesiąca. Dzisiaj wyjątko-
wo na tej Mszy świętej powiem Słowo Boże, albowiem gromadzi 

fot. J. Janik
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nas tutaj - można powiedzieć - chleb. Chleb czyli 
skarb każdego z nas. Norwid pisał, jak każdy pa-
mięta:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie. 

Kiedy był na obczyźnie, kiedy tęsknił za Ojczy-
zną, można z pewnością było mówić o wielu rze-
czach - o pięknym morzu, o Tatrach, ale najbardziej 
tęsknił za ojczystym chlebem. I tymi słowami Was 
witam serdecznie. Witam Gospodarzy dożynek. 
Witam Koło Gospodyń Wiejskich i wszystkich, któ-
rzy są zaangażowani, którzy czytali liturgię słowa... 

Bez tych, którzy pracują na roli, nie byłoby żniw. 
Dzisiaj w tej sferze mówimy o czymś, co jest już nie-
raz abstrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kiedyś zro-
biłem swego rodzaju doświadczenie i okazało się, że młodzi nie 
rozróżniają gatunków zbóż. Nic dziwnego, mało jest już rolników 
wśród nas... Ale wszyscy dziękujemy Bogu za ich pracę, za tych, 
którzy pracują, którzy chcą jeszcze pracować. Puste byłyby stoły 
w naszych domach i rodzinach, gdyby nie było 
chleba. Chleb jest wartością bezcenną. I wiemy, 
że może nam zabraknąć wielu rzeczy - może 
zabraknąć masła, wędliny, ale nigdy nie może 
nam braknąć chleba w naszym domu. Chleb jest 
wartością bezcenną...

Poeta pisał tak:

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

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

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

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

I dlatego my musimy pamiętać o tym spra-
wiedliwym podziale. Kiedyś ktoś przez analogię 
powiedział, że takim bochnem jest nasza ojczy-
zna, nasz kraj i trzeba robić wszystko, aby ten 
podział był sprawiedliwy. Trzeba robić wszyst-
ko, aby każdy miał na chleb. Ci, którzy są chorzy, 
starsi, którzy mają rodziny wielodzietne, którzy 
może są samotni - aby każdy miał na chleb. I to 
jest rolą tych, którzy kierują tą ojczyzną. To jest 
rola tych, którzy mają myśleć o każdym czło-

wieku; o tym, aby ten podział tego wszystkiego, co wypracujemy 
(każdy z nas), był sprawiedliwie podzielony - nie tylko dla tych 
najbogatszych i nie uszczuplanu w nieznany sposób, ale sprawie-
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dliwie dzielone. 
Ma być tak jak w ro-

dzinie. Gdy w rodzinie 
wszystko jest sprawiedliwie 
dzielone, to ta rodzina żyje 
miłością i dobrocią. Za 
chwilę, kiedy w darze ofiar-
nym przyniosą ten piękny 
bochen chleba, będziemy 
na niego patrzeć tu, przed 
ołtarzem. Bo on zawsze był 
na polskim stole. Bo choć 
mogło go być niewiele, to 
zawsze jakoś starczyło dla 
rodziny, dla biednego i dla 
potrzebującego. Bo ten 
chleb nas ciągle uczy być 
dobrym i przypomina nam 
to, czego uczył nas święty 
brat Albert - że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole 
i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. I tak jak juz 
powiedziałem - gdy jest chleb, to jest wszystko...

Chleb nas łączy przy stole. Wigilia jest również łączeniem 
przy białym bochenku chleba, opłatku. A jakże pięknie łączy! 
Wigilia łączy nawet niewierzących! Oni ten chleb kupią w super-
markecie, ale mają go na stole. Chcą, aby ten chleb był i łączył. On 
zawsze otwiera oczy na naszych bliźnich potrzebujących pomocy. 
A my wiemy, gdzie się ta miłość zaczyna. Miłość zaczyna się na 
krzyżu. Bo Chrystus umarł za każdego z nas. I my przychodzimy 
tutaj, aby czerpać tę miłość, aby ładować w sercach naszych tę 
miłość. A później idziemy do naszych domów, do naszych wspól-
not i niesiemy tę miłość. Miłość chleba. A wielu ma tę miłość w 
sercu, przyjąwszy Komunię świętą. I idziemy do naszych domów, 
do naszych prac, do szkół, na podwórka i ulice. I mamy wszędzie 
tam nieść tę miłość. Bo chleb nas uczy miłości.

Dzielmy się tym, co potrzeba. Dzielmy się tym, co mamy. 
Dzielmy się bochnem chleba. Szczęściem człowieka jest kochać i 
być kochanym. Bo właśnie w tym celu Bóg stworzył człowieka... 

Nie wolno myśleć tylko o sobie i zamykać się na innych, ale 
trzeba dawać Boga innym. To jest nasze zadanie . Bardzo ważne 
zadanie. Chrześcijaństwo to świadectwo miłości i z miłości kie-
dyś każdy z nas będzie sądzony. Nikt z nas przed 
tym nie ucieknie...

Przytoczę jeszcze słowa Matki Teresy z Kalku-
ty, które mogą stanowić dla nas przesłanie:

Człowiek jest nierozumny i egocentrycz-
ny...nieważne: i tak go kochaj!

Chciałbyś zrobić coś wspaniałego, ale inni źle 
oceniają twoje intencje... nieważne: i tak zrób to!

Wypełniając swe obowiązki, znajdujesz fał-
szywych przyjaciół i prawdziwych nieprzyjaciół... 
nieważne: wypełniał je i tak!

Dobro, które czynisz, jutro jest zapomnia-
ne...nieważne: czyń tak dalej!

Uczciwość, szczerość, przejrzystość czynią 
cię słabym i bezbronnym... nieważne: nadal bądź 
uczciwy i szczery!

To, co budujesz od lat, może być zniszczone w 
jednym momencie... nieważne: i tak buduj dalej!

Pomagasz ludziom, a oni tego nie zauważa-
ją...nieważne: pomagaj im nadal!

Pragniesz oddać to 
co w tobie najlepsze, a 
inni znieważają cię i 
odrzucają... nieważne: 
nieustannie dawaj to, 
co w tobie najcenniej-
sze! A będziesz miał 
skarb w niebie...

Moi drodzy, 
pamiętajmy o tym, 
że każdy z nas tutaj 
przychodzi, aby ten 
skarb w niebie mieć. 
I dlatego róbmy 
wszystko, abyśmy tak 
jak ten bochen chleba 
byli wspaniałymi dla 
innych... (...)

Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom
Nieśmy Go, tak jak Ona. 

Skierujmy dziś wzrok na Maryję, bo Ona niesie ten pokój, do-
bro i życzliwość. I Ona nam pokazuje, jak być blisko Chrystusa i 
nieść przez życie tego Chrystusa - tak jak Ona była blisko Niego. 
I w ten szczególny dzień dożynkowy, dzień dziękczynienia za 
plony ziemi dziękuje za to wszystko, co tutaj jest - te plony i ten 
piękny wieniec dożynkowy, który ma pokazywać, że niesiemy 
serce i miłość do drugiego człowieka. Bo on jest właśnie tak 
ukształtowany - w każdym ziarnie jest serce i miłość tego, który 
je w trudzie zasiał. W tym mozole i trudzie rolnika jest serce dla 
drugiego człowieka. A z tego małego ziarna potem wypiekany 
jest ten wspaniały chleb. Dziękujmy za to wszystko i módlmy się 
za wszystkich, którzy te dary ziemi „produkują” dla każdego z 
nas i aby nam nigdy nie zabrakło niczego, a zwłaszcza chleba.
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W ostatnią sobotę sierpnia, jak co roku w tym okresie, Kalwaria Zebrzydowska 
gościła pielgrzymów z całej naszej archidiecezji na wydarzeniu zwanym #reko-
dziękczynienie. Młodzież z rozmaitych wspólnot przybyła, by na wspólnej mo-
dlitwie podziękować Bogu za dar wakacyjnych wakacji i prosić o błogosławień-
stwo na rozpoczynający się kolejny rok formacyjny. Z naszej parafii w Choczni 
także wyruszyła grupa pielgrzymów, wśród których najliczniej reprezentowane 
były Grupa Apostolska oraz Ruch Światło-Życie. Jednym z ważnych elementów 
#rekodziękczynienia jest błogosławieństwo nowych animatorów Ruchu Światło-
Życie. W tym roku parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela cieszy się troj-
giem nowych animatorów ODB, którzy po długim czasie formacji i przygotowań 
otrzymali z rąk Jego Ekscelencji abpa Marka Jędraszewskiego i jego pomocników 
krzyże animatorskie - zewnętrzny znak powierzonej im posługi. Gratulujemy i 
życzymy owocnej posługi w naszej wspólnocie.

Nowi animatorzy
fot. Krzysztof Bartnik
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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

„Postanowiliście tutaj pozostać i być u boku swojego ludu, 
ze swoim ludem. Dziękuję wam za to. Bardzo dziękuję za wasze 
świadectwo i chęć pozostania tutaj, a nie czynienia z powołania 
«przejścia do lepszego życia” – tymi słowami Papież Franciszek 
zwrócił się do księży, osób konsekrowanych oraz seminarzystów 
zebranych przed Kolegium św. Michała w Antananarywie.

W przemówieniu do nich skierowanym oparł się na fragmen-
cie Ewangelii wg. św. Łukasza: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropny-
mi, a objawiłeś je prostaczkom” (10, 21). Franciszek stwierdził, 
że osoba konsekrowana jest kobietą, mężczyzną, którzy nauczyli 
się i chcą trwać w sercu swego Pana i w sercu Jego ludu. Pierwszą 
rzeczą, jaką uczynił Jezus witając powracających z misji uczniów 
było chwalenie i błogosławienie Ojca. To najważniejszy wymiar 
powołania księży i zakonników. W uwielbieniu odkrywają oni 
swoją przynależność oraz właściwą tożsamość. Wysławiając 
Boga, uczą się wrażliwości, aby nie „stracić orientacji” oraz nie 
uczynić ze środków celów, z rzeczy zbędnych tego, co ważne.

Papież: kto adoruje Pana jest utwierdzony w prawdzie
„W pewnym sensie znaczna część naszego życia, naszej rado-

ści i naszej owocności misyjnej rozgrywa się w tym zaproszeniu 
Jezusa do uwielbienia – zaznaczył Papież. – Jak to lubił podkre-
ślać ten mądry i święty człowiek, jakim był Romano Guardini: 
«Kto - w swoim wnętrzu, bezustannie, gdy tylko ma na to czas 
autentycznie i w żywym akcie - adoruje Pana, 
ten jest utwierdzony w prawdzie. Może popeł-
niać wiele błędów, być rozchwiany i bezradny 
- ale jednak ostatecznie kierunek i porządek 
jego istnienia są właściwe» (Wyznanie wiary, 
Poznań 2013, s.16)”. 

 Ojciec Święty przypomniał, że Jezus 
podsumowując misję swoich uczniów, zwrócił 
uwagę na zwycięstwo nad mocą szatana. Wal-
ka w imię Jezusa jest zawsze zwycięska. W Jego 
imieniu księża i osoby konsekrowane pokonu-
ją zło, gdy uczą wychwalać Ojca niebieskiego i 
kiedy z prostotą nauczają Ewangelii oraz kate-
chizmu, kiedy odwiedzają chorych i przynoszą 
pocieszenie pojednania. Odnoszą zwycięstwo, 
ofiarowując pożywienie dzieciom, ratując 
matki przed rozpaczą, a także dając zatrud-
nienie ojcom rodzin. Do zwycięstw można 

8 września

Papież: jesteśmy mężczyznami 
i kobietami uwielbienia

także zaliczyć pokonywanie niewiedzy, zwalczanie wyzysku, 
zasadzenie drzewa, zapewnienie wody pitnej oraz przywracanie 
zdrowia tysiącom osób. Te zwycięstwa w imię Jezusa pozwalają 
podtrzymywać radość misyjną.

Papież: Kościół ubogi przesączony jest wonią swojego 
Pana

„Jezus wychwala Ojca, ponieważ objawił te rzeczy «malucz-
kim». Jesteśmy maluczcy, ponieważ naszą radością, naszym 
szczęściem jest właśnie to objawienie, jakie nam uczynił: prosta-
czek «widzi i słucha» tego, czego nie mogą widzieć i słyszeć ani 
mędrcy, ani prorocy, ani królowie: obecności Boga w cierpiących 
i uciśnionych, w głodnych i spragnionych sprawiedliwości, w 
tych, którzy są miłosierni (por. Mt 5, 3-12, Łk 6, 20-23) – zauwa-
żył Franciszek. Szczęśliwi jesteście, szczęśliwy jest Kościół ubogi 
i dla ubogich, ponieważ żyje przeniknięty wonią swego Pana, 
żyje radośnie, głosząc Dobrą Nowinę zepchniętym na margines 
mieszkańcom ziemi, tym, których Bóg szczególnie umiłował”. 

 Na zakończenie Papież poprosił zebranych, aby przeka-
zali swoim wspólnotom jego miłość i bliskość, modlitwę i bło-
gosławieństwo. Życzył wszystkim, aby nadal byli znakiem żywej 
obecności Pana pośród Jego ludu.
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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

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 1 września 2019 r. odbyły się tegoroczne Gminne 
Dożynki, na które zapraszał Wójt Tadeusz Łopata pełniący hono-
ry gospodarza Gminnych Dożynek. 

Organizatorem byli mieszkańcy Sołectwa Skawinki na czele z 
Sołtysem Ryszardem Gonetem oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Lanckoronie, którym kieruje Dyrektor Anna Kania. W organi-
zację dożynek włączyli się również Radni Gminy Lanckorona ze 
Skawinek, członkowie Stowarzyszenia „Siedlisko Skawinki” oraz 
mieszkańcy pobliskiej Łaśnicy.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą św. przy ołtarzu 
polowym w Skawinkach koncelebrowaną przez księży probosz-
czów parafii z terenu gminy: ks. Jana Bobrka z Lanckorony, ks. 
Andrzeja Gawendę z Izdebnika oraz ks. Adama Szczygła ze Ska-
winek. Uroczystą oprawę Mszy św. tworzyła obecność Gminnej 
Orkiestry Dętej oraz pocztów sztandarowych jednostek OSP. We 
mszy św. uczestniczył Wójt Tadeusz Łopata wraz z małżonką, 
Radni, Sołtysi oraz tłumnie przybyli mieszkańcy gminy.

 Po Mszy św. nastąpił przemarsz na Pilchówkę. Barwny koro-
wód dożynkowy tworzyła Gminna Orkiestra Dęta, poczty sztan-
darowe, delegacje sołectw z wieńcami dożynkowymi na czele z 
sołtysami oraz mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Po dotar-
ciu korowodu na miejsce krótki koncert dała 
Gminna Orkiestra Dęta, a następnie Wójt 
Tadeusz Łopata przywitał zaproszonych go-
ści wśród, których byli m.in. Starosta Wado-
wicki Eugeniusz Kurdas, Dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Lanckoro-
nie Zbigniew Małecki, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lanckoronie, Przewod-
niczący Rady Gminy Lanckorona i Sołtys 
Jastrzębi Ryszard Frączek, Radni Rady Gmi-
ny Lanckorona, Dyrektor SP Lanckorona 
Mirosław Gajewski, Dyrektor SP Jastrzębia 
Paweł Kołodziej, Skarbnik Gminy Lancko-
rona Barbara Miska, Sołtys Lanckorony Józef 
Wypartowicz, Sołtys Izdebnika Mariusz Pie-
karz, Sołtys Podchybia Grzegorz Leniartek, 
członkowie Rad Sołeckich, przedstawiciele 
OSP, przedstawiciele LKS, członkowie sto-
warzyszeń z terenu Gminy Lanckorona oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy. Starosto-

wie dożynek wręczyli Wójtowi poświęcony na Mszy św. bochen 
chleba oraz woreczki ze zbożem również poświęcone w trakcie 
nabożeństwa. Wójt zaprosił na scenę sołtysów i rozpoczął się 
kultywowany od kilku lat zwyczaj krojenia chleba, a następnie 
częstowania nim mieszkańców. Kolejnym punktem programu 
był konkurs wiedzy o dawnych narzędziach rolniczych, który 
bezapelacyjnie wygrał gospodarz tegorocznych dożynek Sołtys 
Skawinek. W ramach podziękowania Sołtysom za trud ich pracy 
i na pamiątkę tegorocznych dożynek Sołtys Skawinek Ryszard 
Gonet wręczył swoim kolegom podkowy na szczęście, a Klub 
Senior+ w Lanckoronie wykonał dla Starosty, Wójta i Sołtysów 
kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa 
taneczna pod gołym niebem.

 W trakcie dożynek można było spróbować specjałów przygo-
towanych na tę okazję przez Stowarzyszenie Siedlisko Skawinki, 
KGW Jastrzębia, Stowarzyszenie Lanckoronianki, KGW Izdeb-
nik, Stowarzyszenie 3 Wionki z Jastrzębi, a dzieci mogły rysować 
i zrobić sobie zmywalne tatuaże przy stoisku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lanckoronie.

www.lanckorona.pl 

DOŻYNKI GMINNE 2019
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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

To dobre życie możemy wieść wtedy, gdy Bóg bę-
dzie w nim na pierwszym miejscu, kiedy z modlitwy i 
sakramentów będziemy czerpać siłę do bycia dobrym 
na co dzień. Tego od nas oczekuje Pan Jezus, tego uczy 
nas Matka Boża. Trzeba otwierać serca na bliźnich 
– przypomina w kazaniu odpustowym ks. Piotr Pie-
czatowski, argumentując to wymownym przykładem. 
Ostatnia część kazania – poniżej. 

Ale przede wszystkim - i to jest piękne, moi drodzy, co zauwa-
żyłem tutaj w piątek - ważne jest, aby zapraszać jak najczęściej 
Pana Jezusa do swojego serca. Wy to czynicie chętnie... Miesz-
kacie w rodzinach... Ktoś taki przychodzi potem do swego domu 
i staje się światłem Chrystusa. Jedno dobre życie bardzo innym 
pomaga... 

Inny rys maryjny - troska Matki Bożej o drugiego człowie-
ka. Kana Galilejska - wesele, ślub, mnóstwo gości. (Nawiasem 
mówiąc w tamtych czasach wesela trwały 8 dni...). Matka Boża 
pierwsza dostrzega troskę w oczach gospodarzy - wina nie ma. 
Przychodzi do Jezusa i mówi wprost: -„Synu, wina nie mają... Po-
móż...”. Pan Jezus odpowiada trochę szorstko: -„Mamo, to jeszcze 
nie miejsce i nie czas...”. A Matka Boża stoi i patrzy... I Jezus nie 
mógł się oprzeć temu spojrzeniu. Cud w Kanie Galilejskiej doko-
nany został na wyłączną prośbę Matki Bożej. Niech to będzie też 
zachętą dla nas do uciekania się do Niej w różnych problemach 
i sprawach. Ale spójrzmy na to, moi drodzy, z innej strony. Ktoś 
tak ładnie stwierdził, że jeżeli w życiu człowieka Pan Bóg jest na 
pierwszym miejscu, to wszyst-
ko jest na właściwym miejscu. 
Chaos w życiu człowieka 
pojawia się wtedy, kiedy re-
zygnujemy z przykazań, kiedy 
rezygnujemy ze Mszy świętej, 
z sakramentów, z modlitwy. 
I człowiek wówczas zaczyna 
podążać swoją drogą - dro-
gą, która prowadzi donikąd. 
Chcę powiedzieć, że obecność 
Boga i Jego Matki w naszych 
rodzinach jest fundamentem 
stabilności tych rodzin i jest 
siła trwania tych rodzin. I jest 
siłą bycia i życia na co dzień. I 
to jest dla nas podpowiedź. 

Kończę, drodzy to opisem 
zdarzenia, które przeczytałem 
w „Gościu Niedzielnym”... Na 
wiadukcie stoi mężczyzna. 
Na twarzy ma duże, czarne 
okulary, a na ręku wisi biała 

Jedno dobre życie – pomaga innym 
laska. Przechodzący obok ludzie widzą, że jest niewidomy. Ale 
każdy pędzi w swoją stronę. W pewnym momencie ten człowiek 
drgnął - poczuł, że ktoś do niego podszedł i się zatrzymał obok. 
Rzeczywiście, jakaś pani się nim zainteresowała. -„Przepraszam 
- powiedziała - czy pan przypadkiem nie zabłądził? Niewiele my-
śląc, ujęła mężczyznę pod rękę i powiedziała, że go odprowadzi 
do miejsca zamieszkania. I kobieta doprowadziła go do domu. Na 
koniec powiedziała: - „Proszę pana, tam są dwa stopnie schodów. 
Człowiek, który widzi, potrafi się zamyślić i potknąć, a cóż do-
piero człowiek niewidomy...”. I mówiąc to, zamierzała już odejść. 
W tym jednak momencie niewidomy poprosił: -„Proszę pani, 
proszę mi podać swoją rękę...”. Kobieta to uczyniła. -„Chciałem 
pani bardzo podziękować. Ja tam stałem na tym wiadukcie nie 
dlatego, że zabłądziłem... Jestem człowiekiem kalekim. Rodzina 
ode mnie stroni. Sąsiedzi się odsuwają. Dzieciaki na podwórku 
się ze mnie naśmiewają. Mnie się sprzykrzyło takie starcze, sa-
motne, już nikomu dziś niepotrzebne życie. Stałem i czekałem aż 
nadjedzie jakiś większy samochód, aby z tym życiem skończyć...”. 
Kobieta oniemiała. Takiej odpowiedzi zupełnie się nie spodzie-
wała...

Kochani, przecież my dzisiaj podobne rzeczy słyszymy: -„Ona 
ma czworo dzieci, to niech o nią zadbają...”. Czy to jest dla nas ja-
kaś wymówka? Czy to jest dla nas jakieś usprawiedliwienie? Czy 
tak Matka Boża potraktowałaby osobę samotną, pozostawioną 
nawet przez własne dzieci? Drodzy, wiara zamieniona w czyn... 
To nie chodzi o to, aby oddawać od razu za kogoś życie, ale by 
wykazać zwykłe zainteresowanie drugim człowiekiem - by z 
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafia św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, 
czw, pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:
30, 11:00 (dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszc z: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Marek Kulman  
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942 * ODPUST: I - św. Józefa - 19 marca, II - Najśw. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
- niedziela po oktawie Bożego Narodzenia

człowiekiem porozmawiać i zadbać o relacje międzyludzkie. Do 
tego potrzeba serca; tego Trzeba chcieć. Owszem, żyjemy w cza-
sach, gdy ludzie chętnie zamykają się w domach, gdy coraz mniej 
ludzi można spotkać na ulicach. To życie toczy się obecnie jakby 
w fortecy własnego domu. Ale mimo wszystko znacie się - tu jest, 

jakby nie patrzeć - mniejsza społeczność. Zachęcam, moi drodzy, 
do tego, byśmy otwierali nasze usta i nasze serca; byśmy umieli 
się interesować bliźnim, szczególnie osobami starszymi. Bo ta-
kiej wiary zwykłej, o ludzkim obliczu, o ludzkiej twarzy żąda od 
nas i Jezus i Jego święta Matka.   

Miłość, także małżeńska, musi być budowana na bezgra-
nicznej miłości do Boga, który pomoże w chwilach trudnych. 
Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują - mówił metropolita 
krakowski abp Marek Jędraszewski podczas XXVII Pielgrzymki 
Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mszę św. koncelekbrowali 
biskupi: Jan Zając, Jan Szkodoń, Janusz Mastalski a w uroczy-
stości wziął udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda i ok. 100 
tysięcy wiernych.

Na początku Mszy św. głos zabrał kustosz kalwaryjskiego 
sanktuarium o. Konrad Cholewa OFM, który życzył zebranym, 
by zawsze towarzyszył im Chrystusowy pokój i nadzieja. Stwier-
dził, że Jezus pragnie 
zapukać do drzwi domów 
i serc. Powitał metropo-
litę krakowskiego abpa 
Marka Jędraszewskiego. 
– Ekscelencjo, wiemy 
jak wielką wartością dla 
ciebie jest każda ludzka 
rodzina. Wiemy, jak głę-
boko w twoim sercu leży 
troska o człowieka i jego 
godność. Dlatego właśnie 
w tej rodzinnej wspólno-
cie na Kalwarii zostanie 
wypowiedziana nasza 
wdzięczność za twoją tro-
skę o rodzinę. Dziękuje-

100 tys. Wiernych 

my, że jako pasterz stajesz po stronie owiec – powiedział. Wyraził 
swą radość z licznej obecności rodzin, duchownych, osób życia 
konsekrowanego, a także przedstawicieli władz świeckich.

W homilii arcybiskup nawiązał do słów św. Pawła „Bóg z 
tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich do-
bra”. Stwierdził, że Bóg wyraził swą miłość do człowieka oddając 
Swego Syna. Ci, którzy przyjęli prawdę o Chrystusie, odpowia-
dają Bogu swoją miłością i doświadczają jego wsparcia. Bóg jest 
fundamentem godności i poczucia osobistej wartości. Z tego wy-
nika przesłanie wyrażone słowami św. Pawła „Jeżeli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam?”

Bóg stworzył człowieka 
na swój obraz i podobień-
stwo dla miłości, zwłaszcza 
małżeńskiej i rodzinnej. 
Działał w życiu św. Jo-
achima i św. Anny, a także 
Maryi i Józefa. Ewangelia 
przybliża niepokój Józefa, 
który w poczuciu odpowie-
dzialności chciał oddalić 
od siebie Maryję. Uczynił 
jednak tak jak powiedział 
mu anioł i wziął małżon-
kę do siebie. Metropolita 
stwierdził, że miłość mał-
żeńska musi być budowana 
na bezgranicznej miłości 
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do Boga.
Zauważył, że z rodzin tworzy się naród. 

Ewangelia św. Mateusza rozpoczyna się od 
rodowodu Jezusa, ponieważ dla Izraelitów 
bardzo ważne było pochodzenie i rodzina. 
Bóg stwarzając mężczyznę i kobietę na 
swój obraz i podobieństwo pobłogosławił 
im i przykazał, by zaludnili ziemię i czy-
nili ją sobie poddaną. – Błogosławieństwo 
Boga spoczywa na kobiecie i mężczyźnie, 
jednoczących się w jedno ciało po to, by 
mieć własne potomstwo, a w konsekwencji 
budować naród i w tym rozwoju z pokole-
nia na pokolenie upatrywać nieomylnych 
znaków Bożego błogosławieństwa – po-
wiedział arcybiskup.

Przyznał, że współczesna kultura kwe-
stionuje te wartości, odrzucając Boga. Jego 
negacja sprawia, że człowiek pozostaje 
osamotniony. Opieranie się wyłącznie 
na rozumie doprowadziło do tragicznych 
wydarzeń II wojny światowej, gdy stwo-
rzono system zniszczenia drugiego człowieka. Dzisiaj pojawiają 
się nowe zagrożenia. – Stwierdzono, że istotą człowieka nie jest 
rozum, ale ciemne siły związane z seksem. Głosi się to dzisiaj 
w postaci ideologii gender i LGBT. Próbuje się to systematycz-
nie wprowadzać w życie społeczeństw i narodów poprzez kartę 
WHO – wskazał metropolita. Powiedział, że usiłuje się odebrać 
dzieciom ich niewinność i tożsamość, a także zniszczyć naród, 
kwestionując jego historię i dziedzictwo.

Stwierdził, że wobec tego należy koniecznie powrócić do 
nauczana św. Jana Pawła II. Papież wielokrotnie podkreślał, że 
fundamentem życia człowieka jest Bóg, z którego wynika god-
ność ludzka i nadzwyczajna rola małżeństwa i rodziny, a z tra-
dycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie wyrasta trwałość i 
wielkość narodów.

Metropolita przywołał słowa kard. Josepha Ratzingera, który 
stwierdził, że dla Jana Pawła II Bóg jest fundamentem życia, a jego 
wiara znalazła swój wyraz w słowach „Nie lękajcie się ! Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi!”. Krytycy religijni w przeszłości uważali, że 
wiara wynikła ze strachu. Dziś sytuacja jest odwrotna: eliminacja 
Boga zrodziła lęk. Ludzie, który odrzucili Boga boją się, że On 
może istnieć, są przerażeni możliwościami, które noszą w sobie, 
obawiają się mrocznego świata. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę 
z tych obaw i dlatego wzywał, by otworzyć się na Chrystusa.

W pierwszej programowej encyklice „Redemptor hominis” 
Ojciec Święty mówił, że człowiek nie może żyć i poznać siebie bez 
Miłości. Tylko dzięki Chrystusowi ludzie odkrywają swą osobo-
wą godność. W adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” 
tłumaczył, że przez chrzest mężczyzna i kobieta zostają włączeni 
w przymierze Chrystusa z Kościołem. Z racji tego miłość mał-
żeńska, włączona w miłość Chrystusa jest wsparta Jego mocą 
zbawczą. Na mocy sakramentalnego charakteru małżeństwa 
związek kobiety i mężczyzny staje się nierozerwalny. Małżonko-
wie są dla siebie i swych dzieci świadkami zbawienia.

Jan Paweł II mówił, że nie sposób poznać człowieka inaczej 
jak tylko poprzez wspólnotę, którą jest naród. Podkreślił, że 
narodu polskiego nie można zrozumieć bez Chrystusa. – Nie 
sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspa-
niałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa. (…) 
Nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do 

Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich 
tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na 
imię Jezus Chrystus” – powiedział 2 czerwca 1979 roku na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie.

Metropolita stwierdził, że pielgrzymi przybywają do Matki 
Bożej by przedstawić Jej wszystkie ważne sprawy, także związane 
z małżeństwem i rodzinami i prosić o to, by stawali się dla innych 
znakiem nadziei. – Przynosimy jej także dzisiaj sprawy naszego 
narodu. Ten polski naród budował się przez tysiąclecia na trwało-
ści małżeństw i rodzin (…). Przychodzimy mając świadomość, że 
jest Matką Kościoła i Królową Polski, naszego narodu. Jest Kró-
lową, która ze swej duchowej stolicy, z Jasnej Góry mówi te same 
słowa od wieków: „Czyńcie wszystko, cokolwiek powie Wam mój 
syn – powiedział metropolita i stwierdził, że należy modlić się o 
doświadczenie współdziałania z Bogiem w życiu.

Na zakończenie Mszy św. ks. Paweł Gałuszka wyraził 
wdzięczność Bogu za dar kolejnej pielgrzymki rodzin do Kal-
warii Zebrzydowskiej. Podziękował arcybiskupowi za pasterską 
obecność, słowo i modlitwę, wszystkim biskupom, duchownym, 
siostrom zakonnym, przedstawicielom władz świeckich i piel-
grzymom. W ostatnich słowach ogłosił powołanie przez abpa 
Marka Jędraszewskiego fundacji towarzyszenia rodzinie, która 
będzie wspierała w posłudze duszpasterstwo rodzin.

Przed udzieleniem błogosławieństwa metropolita krakowski 
przypomniał, że Bóg współdziała ze swoimi wiernymi. Podał 
przykład pogody, która według wszelkich prognoz miała być 
deszczowa i pochmurna. – Pan Bóg dał nam ten uśmiech z nieba 
za przyczyną swej Matki – stwierdził. Podziękował pielgrzymom 
za to, że chcą w swoim życiu współdziałać z Bogiem. Poprosił, by 
miłość do Boga przekazywać swym bliskim i całemu narodowi. 
– Jeśli nie zabraknie miłujących Boga, to nie zabraknie dobrej 
przyszłości dla nas wszystkich – zakończył.

Na koniec podziękowania złożył ks. dr Paweł Gałuszka, dy-
rektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie, organizatora uroczystości. W tym roku odbywała się 
pod hasłem zaczerpniętym z „Listu do rodzin” św. Jana Pawła II: 
„Oblubieniec jest z wami”.

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
www.kalwaria-zebrzydowska.pl
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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

Tymi słowami ks. pro-
boszcz Andrzej Kołodziej 
pożegnał się z parafianami, 
odchodząc na emeryturę. 
Decyzję podjął po głę-
bokim przemyśleniu tej 
sprawy. Ostatnie kazanie 
byłego już ks. proboszcza 
– pełne wspomnień, ale też 
i wskazówek dotyczących 
przyszłości – zamieszczamy 
poniżej, polecając dalszą 
drogę ks. proboszcza mo-
dlitwie naszych czytelni-
ków.

Dzisiaj i tak nie miałem co 
robić do południa, bo się wczoraj 
przeprowadzałem i mnie dziś 
wszystkie kości bolały, ale chcia-
łem dziś jeszcze pokosić, żeby 
ładnie tu po sobie zostawić i na tym podwórku, i przed plebanią... 
I znowu się kosiarka zepsuła... I tak też jest ze mną samym. Co 
jakiś czas zaczynam niedomagać. A nie lubię, żeby ktoś mną dy-
rygował, bo się zdążyłem przyzwyczaić do tego, że ja podejmuję 
decyzje. I tak jest nawet w tym wypadku, bo księża na emeryturę 
przechodzą w wieku 70 lat... Ale po co mam czekać jeszcze 3 lata, 
skoro mogę wcześniej. To trochę nieładnie porównywać, ale sko-
ro Ojciec święty Benedykt mógł, to czemu nie ja. A poza tym po 
prostu nie mam sił na wszystko... Jedna pani mnie tu w niedziele 
pytała, czy mi się znudziło już. Ano znudziło. I wam pewnie też. 
Bo jedna gęba przez 12 lat, a przecież są też inne gęby na chwile 
można popatrzeć... A poza tym to, co mniej więcej miałem tu 
zrobić, to mnie zmęczyło, a większości zrobiłem. Został jeszcze 
kościół na zewnątrz... Mogłem w środku drogi krzyżowe - obrazy 
- zrobić i organy. Ale prace na zewnątrz będą trwały parę lat, a ja 
już nie mam do tego nerwów i cierpliwości. Dlatego trzeba skoń-

Bardzo Wam dziękuję. Proszę 
o modlitwę

czyć. Poza tym mniej więcej wszystko jest porobione... (...) Trzeba 
się brać... No i tak to wszystko szybko poszło. a poza tym pozaz-
drościłem p. Klemensowi... A z zamiarem nosiłem się już od 2 lat, 
więc to nie jest jakaś nieprzemyślana decyzja ani nic nowego dla 
mnie. A wiadomo, że to nie jest przede wszystkim moja decyzja, 
tylko głos decydujący ma nasz metropolita. Poszedłem do arcybi-
skupa i prosiłem, a on na szczęście przychylił się do mojej prośby 
i mianował mojego następcę, który będzie tu w niedzielę. A ja 
przechodzę na emeryturę i zobaczymy dopiero, co będzie. Nigdy 
nie robiłem i nie lubię pożegnań. Przyszedłem tu podziękować 
Panu Bogu i żebyśmy na siebie jeszcze popatrzyli. 

Co tu robiłem? Lubiłem odprawiać. Lubię się modlić. Lubię 
nowenny i inne nabożeństwa. Po prostu lubię; mam to w sobie. 
Mama mnie nauczyła brać udział w nowennach i mi to zostało 
do tej pory. Wyniosłem z domu. Śpiewać też bardzo lubię. Wię-
cej śpiewałem jako wikary z dziećmi w salce, później w kościele. 
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Chciałbym, żeby to zostało. Pamiętajmy, że kto 
śpiewa, ten dwa razy się modli. A pamiętajmy, że 
w tych tekstach pieśni jest mnóstwo dopełnień 
liturgii i homilii niedzielnych. Są tam zawarte 
ważne treści teologiczne. Nie śpiewa się tylko 
dla śpiewu, ale to pochwała Boga melodią i tym 
tekstem, który się śpiewa. Pilnujcie tego. Proszę 
tylko o modlitwę... Bo modlitwa to rozmowa - 
podstawowa forma łączności człowieka z Panem 
Bogiem. Nie można z tego rezygnować. A to co się 
ostatnio dzieje zaczyna mnie przerażać i nie widzę 
żadnej wiary w tym wszystkim. Nadrabia się cere-
moniami, ozdobami, kwiatami, ale wiary brakuje. 
Dlatego moi drodzy dbajcie o modlitwę, pilnujcie 
Mszy świętej, pilnujcie pieśni i dbajcie o ten ko-
ściół. Długów żadnych nie zostawiam, wszystko 
jest wypłacone do zera. Jest też około 58 tysięcy 
na rozpoczęcie jakiejś następnej inwestycji. Jeszcze 
dzisiaj jakieś rachunki płaciłem. Można coś zaczy-
nać... Roboty nie brakuje i to praca na kilka lat. Ale 
już dla mojego następcy... 

Zmienia się... Wszyscy pytają mnie o to, co się 
stało, że rezygnuję... Jakbym nie mógł... Nic się nie 
stało. W każdym razie bardzo Wam dziękuję. Nie 
lubię rzewnych pożegnań. To nie pogrzeb. Ma być 
radośnie. Przyjdzie następny i trzeba dziękować 
Panu Bogu. Na pewno wszystko pójdzie dalej, a nie 
ma ludzi niezastąpionych. Bardzo dziękuję - nawet 
za to, żeście dzisiaj przyszli. Pomodliliśmy się, za-
śpiewaliśmy i jutro kończę proboszczowanie. Bar-
dzo dziękuję i polecam się Waszym modlitwom. 
Jak komuś kiedyś dopiekłem, przepraszam. Sam 
do nikogo nie mam o nic pretensji i nie pamiętam. 
Bardzo dziękuję. Przyjmijcie Boże błogosławień-
stwo...  
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Było gorące i serdeczne. De-
cyzją ks. abpa Marka Jędraszew-
skiego – ks. Tadeusz został skie-
rowany do pracy w Kleczy. Objął 
probostwo po ks. Andrzeju, ale 
jak zdążył policzyć – jest obecnie 
37 proboszczem w Kleczy. Ciepłe 
słowa powitań i życzeń dla nowe-
go Pasterza parafii zamieszczamy 
poniżej dołączając również od 
czytelników i redakcji „Carolu-
sa” życzenia obfitości Bożych 
łask w nowej parafii oraz opieki 
Matki Bożej. 

I
W imieniu Rady Sołeckiej Pragnę 

przywitać Księdza Proboszcza w no-
wym domu i życzę, aby czuł się w nim 
Ksiądz jak w swoim rodzinnym.

II 
Czcigodny Księże Proboszczu!

Powitanie nowego ks. Proboszcza 
W imieniu Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz całej parafii pra-
gnę gorąco Księdza przywitać i 
życzyć, by Księdza mieli w opie-
ce Jezus, Maryja i Patron święty 
- Tadeusz - niech błogosławi 
Księdzu Proboszczowi w naszej 
Parafii. Szczęść Boże!

Czcigodny Księże Probosz-
czu!

W imieniu własnym oraz 
mieszkańców chcę powitać 
Księdza gorąco w naszej parafii 
i życzyć błogosławieństwa Boże-
go i wielu łask Ducha Świętego. 

Witamy serdecznie, Księże 
Proboszczu w progach parafii 
Klecza. Cieszymy się, że w swo-
jej wędrówce duszpasterskiej 
zawitał Ksiądz do naszej parafii 
i życzymy sobie i Księdzu, aby 
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nasza współpraca i wspólne tutaj świętowanie, modlenie się, 
śpiewanie i granie wspólnie z naszą Orkiestrą, aby to wszystko 
było na chwałę Bogu i abyśmy tu ze sobą jak najdłużej ze sobą 
byli, świętowali i się modlili.

Życzymy wszystkiego najlepszego w tym nowym miejscu, aby 
Pan Bóg miał Księdza w swojej opiece i żeby Matka Boża czuwała 
nad Księdzem i nad całą naszą parafią. Szczęść Boże!

Ksiądz Proboszcz: 

Serdecznie dziękuję. Jestem naprawdę wzruszony... Tyle pięk-
nych słów, kwiatów i życzeń. Padło tu już imię mojego patrona, 
św. Tadeusza - od spraw trudnych, jak niektórzy mówią...

Bardzo dziękuję za to miłe powitanie. Decyzją księdza arcy-
biskupa zostałem skierowany do Waszej wspólnoty parafialnej, 
by objąć tu funkcję proboszcza. Nie chcę tu jednak być jakimś 
władcą, lecz jedynie przewodzić tej wspólnocie w taki sposób, jak 
to zostało wyrażone w dzisiejszych życzeniach - byśmy wspólnie 
zbliżali się do Boga. 

Jeśli w internecie dobrze wyczytałem, to jestem 37 probosz-
czem w Kleczy... Przyjechałem wczoraj, dosyć późno, bo po 22. W 
remizie było wesele i goście ładnie się bawili. Myślę, że nie będę 
się tu nudził, bo muzyka ładna i pięknie teren oświetlony. Trochę 

przeraziłem się tymi dwoma psami na plebanii, ale znalazłem dla 
nich coś dobrego w lodówce i gdy wnosiłem bagaże, pieski były 
już spokojniejsze...

Bóg zapłać za te słowa powitania. (...)

Powitanie w Kleczy-Zarąbkach:
Księże Proboszczu, witamy serdecznie w Kleczy-Zarąbkach. 

Dzisiaj rozpoczyna Ksiądz nowy etap na drodze kapłańskiego 
życia i zatrzymuje się Ksiądz u nas w parafii Kleczy.

Czego możemy Księdzu życzyć? Życzymy, aby poczuł się 
Ksiądz u nas jak w domu, żeby poczuł tu Ksiądz ciepło rodzin-
nego domu, miłość, życzliwość i pomoc niesioną z każdej strony. 
Bo my, prości ludzie, zawsze bardzo chętnie pomagamy. Prosimy 
o tym pamiętać. Życzymy odwagi i wytrwałości w dążeniu do 
celów. Na pewno będziemy na tej drodze pomagać. Życzymy bło-
gosławieństwa Bożego, pomocy Ducha Świętego i naszych Patro-
nów - świętego Wawrzyńca, św. Faustyny i św. Jana Pawła II. 

Witamy, Księże Proboszczu! Pragniemy również przekazać 
ten skromny chleb jako symbol dobrodziejstwa, by nie zabrakło 
w parafii nigdy miłości braterskiej dla księdza. Ponadto prosimy 
o wyrozumiałość dla nas i dla naszych różnych tu poczynań... 
Dziękujemy i życzymy: - Szczęść Boże!  
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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

 

Jest to bowiem rzecz dobra i miła 
w oczach Zbawiciela naszego, Boga, 
który pragnie, by wszyscy ludzie 
zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy (1 Tm 2,3-4)

Prorok Amos, żył w VIII stuleciu przed Chrystusem; 
pochodził z okolic Betlejem. W tamtym czasie północna część 
królestwa Izrael rozwinęła się gospodarczo, ale religijnie 
i moralnie była w stanie upadku. Część społeczeństwa bogaciła 
się 
szybko, prowadziła beztroskie i rozwiązłe życie kosztem 
pozostałych, pozbawionych podstawowych praw i opieki 
ze strony władz. Niesprawiedliwość tę dostrzegał Prorok Amos 
i idąc za głosem Boga nawoływał bogaczy do nawrócenia: 
„Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego 
pozostawiacie bez pracy…” (Am 8,4) Przedstawiając 
obrazowo sposoby wykorzystywania słabości i niezaradności, 
wytykał przekupstwo „biednego za srebro, a ubogiego za parę 
sandałów” i zachłanność: „ i plewy pszenicy będą sprzedawać” 
(por. Am 8,6). Potępiał powrót do pogaństwa, gdy za  króla 
Jeroboama I zbudowali świątynię ze złotym cielcem 
i zapowiadał kary Boże.

Do wizji Amosa nawiązywali potem także inni prorocy 
zwłaszcza Jeremiasz i Ezechiel. W Nowym Testamencie, 
Dzieje Apostolskie przytaczają fragmenty mowy obronnej 
św. Szczepana (Dz 7,42)  i wypowiedzi św. Jakuba na soborze 
Jerozolimskim (Dz 15,16-17). Amos, nazwany „prorokiem Bożej 
wszechmocy” i domagający się poczucia wierności wobec Boga, 
oraz sprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich, przestrze-
gał: 
„Przysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy 
wszystkich ich uczynków»” (Am 8,7).

Od tamtych czasów, pomimo rozwoju cywilizacji i kultury, 
każde pokolenie spotyka się z nierozwiązanymi problemami 
biedy. 
Ukazaniu jej, jako zjawiska społecznego, ale też osobistych 
dramatów ludzi, poświęcił ks. Jan Piwowarczyk swoją książkę 
Bieda jako wyzwanie (wyd. „Petrus”, 2016). „Jest to książka 
o tych, którzy nic nie mają, nic nie mogą i nic nie znaczą 
tylko dlatego, że są biedni. Ale też o tych, którzy wiele mają, 
wiele znaczą i wiele mogą…” – czytamy we wstępie. 
Autor,  kierując się nauczaniem św. Jana Pawła II, niezwykle 
wrażliwego na ludzką biedę, wskazuje praktyczne rozwiązania. 
Podstawową „instytucją” duszpasterstwa biednych jest parafia, 

Pan Bóg stoi po stronie biednego 
gdzie najłatwiej rozeznać potrzeby i dzielić się zamożnością 
z innymi. W szerszej skali potrzebne są również instytucje 
wykraczające poza ramy małych wspólnot, na przykład Caritas, 
organizacje społeczne i pozarządowe prowadzące działalność 
pożytku publicznego, stowarzyszenia oraz różne grupy 
jednoczące ludzi dobrej woli. 

Święty Jan Paweł II poruszał często w swoim nauczaniu 
sprawę ludzkiej nędzy. Uwrażliwiał na problemy społeczne, 
jako podstawowe i niezwykle pilne do rozwiązania. 
Oprócz przekazu w encyklikach, adhortacjach, orędziach 
i listach, mówił też o nich podczas licznych pielgrzymek, 
zwłaszcza gdy stykał się z biedą bezpośrednio. Niektóre 
z podróży apostolskich stawały się wręcz manifestacją 
Jego solidarności z biednymi. Odwiedziny ubogiej ludności 
rolniczej w Afryce i w dzielnicach nędzy w Ameryce Łacińskiej, 
a także spotkania w przytułkach w Azji, zyskały mu miano 
„apostoła ubogich”. Jego obecność w tych miejscach była 
czytelnym głosem, domagającym się przyspieszenia 
rozwiązywania trudnych spraw społecznych i ludzkich. 
Wśród określeń, którymi Papież sygnalizował temat nędzy, 
jest „solidarność z biednymi”, rozumiana jako zobowiązanie 
społeczne. Święty Jan Paweł II ukazywał różne możliwości 
realizacji tej solidarności. W chrześcijańskim rozumieniu 
solidarność wynika wprost z przykazania miłości.
Praca społeczna powinna zmierzać w kierunku osiągnięcia  
dobra wspólnego wszystkich ludzi. W miejsce podzielonego 
przez nierówność ekonomiczną świata, św. Jan Paweł II kreślił 
wizję „nowego świata”, ukształtowanego przez „Cywilizację 
Miłości”, opartej na wyobraźni Miłosierdzia. 
 
Znamiennym znakiem czasów była beatyfikacja Matki Teresy 
z Kalkuty dokonana przez Jana Pawła II. Podczas uroczystości 
na Placu św. Piotra, 19 X 2003 roku, powiedział:   
„«Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie 
sługą waszym» (Mk 10, 43). Ze szczególnym wzruszeniem 
wspominamy dziś Matkę Teresę, wielką służebnicę ubogich, 
Kościoła i całego świata. Swoim życiem daje świadectwo, 
jak wielką ma godność i jakim przywilejem jest pokorna służba 
innym. Postanowiła być nie tylko ostatnią, ale wręcz służebnicą 
ostatnich. Niczym prawdziwa matka ubogich pochylała się 
nad tymi, którzy cierpią z powodu różnego rodzaju ubóstwa. 
Istotą jej wielkości jest umiejętność dawania bez względu 
na koszty, dawania «aż do bólu». Jej życie było radykalnym 
przeżywaniem Ewangelii i jej odważnym głoszeniem. (...)
«Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). Te słowa 
Ewangelii, tak istotne dla zrozumienia Matki Teresy i jej służby 

Ks. Stefan Misiniec
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ubogim, były podstawą jej pełnego wiary przekonania, 
że dotykając wyniszczonych ciał ubogich dotykała ciała 
Chrystusa. Służyła samemu Jezusowi, ukrytemu w cierpiących 
osobach najuboższych z ubogich. Matka Teresa ukazuje 
wyraziście najgłębsze znaczenie służby — akt miłości wobec 
głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, 
uwięzionych (por. Mt 25, 34-36), jest aktem miłości 
do samego Jezusa. (...) «Syn Człowieczy (…) przyszedł, 
żeby (…) dać swoje życie jako okup za wielu» (Mk 10, 45). 
Matka Teresa uczestniczyła w męce Ukrzyżowanego, 
zwłaszcza przez długie lata «mroku wewnętrznego». 
Była to dotkliwa próba, czasem wręcz rozdzierająca, 
przyjmowana jako szczególny «dar i przywilej».(...)
Oddajmy cześć tej drobnej kobiecie zakochanej w Bogu, 
pokornej zwiastunce Ewangelii i niestrudzonej dobrodziejce 
ludzkości. Uznajmy ją za jedną z największych osobowości 
naszych czasów. Przyjmijmy jej przesłanie i idźmy jej śladem”.

W książce Bieda jako wyzwanie ks. Piwowarczyka czytamy: 
„Szczególnie cenną analizą Jana Pawła II jest spostrzeżenie 
biedy w kategoriach struktury społecznej. Bieda nie jest 
jedynie brzemieniem poszczególnych ludzi, zależnym od nich 
i możliwym do przezwyciężenia wysiłkiem jednostki, 
ponieważ jej źródła najczęściej sięgają podstaw organizacji 
społeczeństwa, w tym jego struktury ekonomicznej, 
politycznej, kulturalnej, a nawet religijnej, walka z nią 

musi dotyczyć całokształtu zagadnień społecznych. 
Stąd niezbędna jest obecność katolików we wszystkich 
obszarach życia publicznego, włącznie z tymi, które 
dotychczas były traktowane jako domena elit społecznych 
(polityka, ekonomia)”. 

Święty Jan Paweł II rozważając sprawy społeczne, 
wydobywał ich głębszy sens – religijny i moralny.
„Życie Jezusa odpowiadało logice zbawczego zamysłu Ojca, 
«który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli 
do poznania prawdy» (1Tm 2,4). Jezus był wiernym świadkiem 
tej woli Bożej, «wydając siebie samego na okup za wszystkich» 
(por. 1 Tm 2,6). Z miłości poświęcił bez reszty samego siebie, 
a przez to wyjednał nam przyjaźń z Ojcem, którą utraciliśmy 
przez grzech. Tę «logikę miłości» zaleca także nam, prosząc, 
byśmy stosowali ją przede wszystkim poprzez wielkoduszną 
pomoc potrzebującym. […] Wierność w licznych codziennych 
małych zobowiązaniach uzdolni was do tego, że również swoje 
wielkie osobiste zadanie życiowe wypełnicie z takim samym 
oddaniem i niezawodnością jako świadomi odpowiedzialności 
i mocni w wierze chrześcijanie, zgodnie z wolą Bożą, ponieważ – 
jak zapewnia nas Chrystus – «Kto w drobnej rzeczy jest wierny, 
ten i w wielkiej będzie wierny» (Łk 16,10)”.
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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

Rozpoczęcie roku szkolnego
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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

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęło się od 
uczestnictwa we mszy świętej, która odbyła się w kościele pw. 
św Józefa Robotnika w Łękawicy. Po zakończonej mszy św. 
uczniowie, rodzice, nauczyciele udali się do szkoły. Pan Dyrek-
tor przywitał wszystkich zebranych i przedstawił najważniejsze 
informacje dotyczące zmian w szkole. Podczas kiedy uczniowie 
odpoczywali, w szkole trwały remonty. Wszyscy mogli zauważyć 
nowe okna, parkiet w świetlicy czy kilka pomalowanych sal lek-
cyjnych. Kolejną zmianą 
jest sala komputerowa, 
w której uczniowie będą 
mogli korzystać z no-
wych komputerów.

Pan Dyrektor 
przypomniał o wyda-
rzeniach, które miały 
miejsce 80 lat temu - o 
wybuchu II Wojny Świa-
towej. Wszyscy uczcili 
poległych w II wojnie 
Światowej minutą ciszy. 

Następnie uczniowie 
klasy drugiej wraz z wy-
chowawczynią panią Te-
resą Studnicką powitali 
nowy rok szkolny przed-
stawieniem. Uczniowie 
pięknie śpiewali i recy-
towali. Przywitali też 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2019/2020

pierwszoklasistów, dla których ten dzień był szczególny. 
Po zakończeniu uroczystości uczniowie poszli wraz z wycho-

wawcami do swoich klas.
Uczniowie pomimo żalu, że wakacje już się skończyły, cieszyli 

się ze spotkań z koleżankami, kolegami i ich nauczycielami.
www.splekawica.pl
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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

Tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia (31.08.) mieszkańcy z 
gminy Mucharz wyruszyli na trasę złazu - tym razem z Rynku w 
Suchej Beskidzkiej przez Mioduszynę do Budzowa.

Był to już XXIV Międzynarodowy Złaz Samorządowców or-
ganizowany przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. W tym 
roku gospodarzem złazu była gmina Budzów.

Trasa przejścia biegła przez platformę widokową usytuowaną 
na zachodnim zboczu góry Mioduszyna w Suchej Beskidzkiej, z 
której można było podziwiać panoramę miasta i okoliczne pasma 
górskie. Następnie uczestnicy po zdobyciu szczytu Mioduszyny, 
udali się w kierunku polany z zabudowaniami gajówki „Droż-
dżyna”, potem doliną Paleczki wprost na metę złazu. Wszystkie 
osoby uczestniczące w złazie spotkały się na boisku sportowym 
w Budzowie, gdzie odbyła się impreza integracyjna poprzedzona 
mszą świętą. Po mszy świętej odbyły się liczne konkursy i zabawy 
oraz wspólne śpiewanie. Dla wszystkich uczestników przygoto-
wany został poczęstunek. Gminy uczestniczące w złazie otrzy-
mały dyplomy pamiątkowe.

www.mucharz.pl

24 Babiogórski Złaz 
Samorządowców
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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

Siła dobra
Na niewysokim, zadrzewionym od południowo-

wschodniej strony wzniesieniu, stoi Palczański Kościół 
Parafi alny. Codziennie słychać bicie dzwonów, a mijający 
czas wskazuje zegar z wieży kościoła. Kościół znajduje się 
przy szlaku biało-czerwonym. Przyciąga, więc ciekawych 
turystów wędrujących tym szlakiem, którym w latach 
sześćdziesiątych przechodził św. Jan Pawel II. Kościół, 
szkoła, biblioteka, mały zakład produkcyjny, zawsze sta-
nowiły centralne miejsca we wsi. Obecnie także obiekt 
sportowy Orlik i budynek OSP. Takie miejsca zawsze mają 
wspólną cechę: gromadzą się w nich i wokół nich ludzie. 
Tam gdzie są ludzie tam jest mowa, tam jest słowo. To 
słowo tak zwyczajnie, po prostu może coś stworzyć, coś 
zmienić, oby nie przekreślić.

W codziennym zabieganiu zapominamy, że od 1980 
roku żyjemy inaczej, a ta inność polega na tym, że w spra-
wach narodowych, ale i lokalnych bardziej zdecydowanie 
zabieramy głos. Z rozwagą i rozsądkiem bierzemy sprawy 
w swoje ręce i piszemy o nich sympatyczną czcionką, choć 
zdajemy sobie sprawę, że zawsze może pojawić się coś, 
co pomniejszy strefę społecznej działalności. Wiele razy, 
także w czasie kazań, słyszeliśmy o tym jak wielką siłę ma 
zło. Słyszeliśmy też o tym jak wielką siłę ma dobro, które 
przeważnie działa wolniej ale też skutecznie. I tego się trzy-
majmy. Tą zmaterializowaną wielką siłą dobra są stawiane 
już mury naszego rozbudowywanego kościoła. 

To nie przypadek, że tematem głównym tego tekstu 
jest rozbudowywany kościół, a pojawia się w nim tak wiele 
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słów o człowieku. Wiele razy na 
łamach Carolusa podkreślaliśmy 
zaangażowanie księdza Probosz-
cza. W tym miejscu, trzeba pod-
kreślić ofiarność i zaangażowanie 
mieszkańców. Musimy wspomnieć 
o młodych ludziach służących w 
kościele. Właśnie ministranci, 
lektorzy oraz dziewczęta ze Schli 
parafialnej wraz z ks. Proboszczem, 
udali się 31sierpnia na wyjazd tury-
styczno- pielgrzymkowy do Sando-
mierza. Za nami uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego. Może w tym 
czasie, kiedy trzymać będziemy ten 
egzemplarz  Carolusa w ręce, panie 
z KGW Palcza będą prezentować się 
i uczestniczyć w Dożynkach Powia-
towych.  Na najbliższą niedzielę za-
planowane zostały Dożynki Para-
fialne, a w ostatnią sobotę września 
XI Parafialna Piesza Pielgrzymka 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mimo 
priorytetowej sprawy rozbudowy 

kościoła, toczy się normalne a nawet intensywne 
życie duchowe, intelektualne i kulturalne w naszej 
miejscowości.

Może to będzie zbyt odważne uogólnienie, ale 
w kwestii rozbudowy parafialnego kościoła patrzy-
my z coraz szerszej perspektywy. To dotyczy tego 
pokolenia. Pokolenia końca XX i początku XXI 
wieku. Nasze pokolenie to, nie tylko wspólnota 
biologiczna, podobieństwo wieku (lat życia), ale to 
podobieństwo wrażliwości, wyobraźni, odpowie-
dzialności i wreszcie świadomości celu. 
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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

Już po raz dziesiąty młodzi z parafi i Przytkowice udali się 
na tygodniowe rekolekcje wakacyjne. Tym razem do Bukowiny 
Tatrzańskiej. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowali: ks. 
Wikary Jarosław Gawęda i p. katechetka Iwona Kondela.

Nasze rekolekcje parafi alne są świetną okazją do przebywa-
nia z Panem Jezusem. Mamy, wtedy więcej czasu na modlitwę, 
adorację , rozważanie Pisma Świętego, spotkania w grupach oraz 
świadomy udział w Eucharystii. Tematem tegorocznych reko-
lekcji były dary Ducha Świętego. Na spotkaniach poznawaliśmy 
codziennie jeden dar, przygotowywaliśmy także zbroje rycerza 
Chrystusa , plakaty związane z darami i przedstawienie pt. „Dni 
stworzenia świata”.

Ale, oczywiście, nie tylko się modlimy… 
Każdego dnia wszyscy uczą się dbać o siebie i innych. Re-

alizują to poprzez codzienne czynności, takie jak: zmywanie, 

Rekolekcje parafialne: „W mocy 
Bożego Ducha”
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obieranie ziemniaków czy dbanie 
o porządek. Jest też czas na zabawę  
i tańce podczas wieczorków po-
godnych, czy aktywność fi zyczną  
w czasie spacerów po okolicy oraz 
ruchu na sali gimnastycznej, czy 
Aquaparku w Zakopanem.

W czasie rekolekcji byliśmy na 
wycieczce w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptów-
kach. Tam uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej i zwiedziliśmy ogród 
różańcowy. Zachwycił nas  piękny, 
drewniany ołtarz papieski spod 
Wielkiej Krokwi – pamiątka piel-
grzymki Jana Pawła II na Podhale 
w 1997r.

  Już  myślimy o rekolekcjach w 
przyszłym roku…

    
   Olka 

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

Po raz pierwszy w historii Dożynki Województwa Małopol-
skiego zostały zorganizowane w gminie Spytkowice. Obchody 
Święta Plonów rozpoczęły się Mszą świętą dziękczynną w ko-
ściele parafi alnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie, 
której przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W 
trakcie Eucharystii dziękował za plony ziemi, poświęcając chleb 
upieczony z tegorocznych zbiorów oraz dożynkowe wieńce. 
Arcybiskupa powitał ksiądz proboszcz Adam Ogiegło, który 
we wstępie do Eucharystii docenił wartość tradycyjnego chle-
ba: „Chleb w świadomości Polaków stanowi jedną z najświęt-
szych rzeczy, o których w polskiej tradycji zawsze mówiło się z 
szacunkiem. Od wieków był on opiewany nie tylko w pieśniach 
dożynkowych, ale także w wierszach pełnych podniosłości i 
patosu”. Proboszcz nadmienił również, że ryczowska świątynia 
jest pierwszą powstałą w Archidiecezji Krakowskiej po II woj-
nie światowej. W homilii, arcybiskup zaznaczył, że zdarzają się 
przypadki, kiedy człowiek jest niesprawiedliwy względem Boga. 
Dzieje się tak wtedy, kiedy kategorycznie odrzuca Jego istnienie 
i żyje tak, jakby Go nie było: „To jest nieszczęście współczesne-
go świata, zwłaszcza zachodniego. Wielokrotnie mówił o tym z 
wielkim bólem zarówno św. Jan Paweł II Wielki, jak i Benedykt 

XVI”. Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania dla księ-
dza arcybiskupa przekazał Wójt Gminy Mariusz Krystian: „Przy-
chodzimy dzisiaj do naszej świątyni by podziękować: Panu Bogu 
za plony, a rolnikom za trud pracy. Jest mi niezmiernie miło, że 
to właśnie ksiądz arcybiskup przewodniczył naszej wspólnej mo-
dlitwie dziękczynnej. (…)Siłą wsi, siłą ludzi pracujących na polu 
jest ta sama siła, która tworzy Kościół - jest nią jedność. Dlatego 
gromadzimy się w Domu Bożym, by uczyć się tej jedności, by 
czerpać z Ewangelii wskazówki do tego jak swoje życie prowa-
dzić, jak żyć w społeczeństwie. Dzisiejszy świat próbuje nam na 
siłę wciskać coraz to nowsze zwyczaje, zmieniać naszą kulturę, 
historię, co niewątpliwie powoduje rozłamy i podziały w naszym 
społeczeństwie. I nie gwarantuje, że dzięki temu będziemy szczę-
śliwsi, że będzie nam się lepiej żyło. Nie wszystko, co szumnie 
nazywane jest nowoczesnym, jest lepsze, nie możemy zapominać 
o wiekach ciężkiej pracy naszych ojców, którzy próbowali nam 
przekazać swoje doświadczenie, by nam, ich potomkom, żyło się 
lepiej. Potrzebujemy jasnych i konkretnych słów, które są przede 
wszystkim prawdą. Bo prawda jest nam tak samo potrzebna 
do życia jak chleb. Bo brak jednego i drugiego może człowieka 
doprowadzić do śmierci. Dlatego księże arcybiskupie, dzisiaj 

XXI Dożynki Województwa 
Małopolskiego w Gminie Spytkowice
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dziękujemy za chleb, ale i za prawdę, prawdę, którą głosi Kościół 
Katolicki także Twoimi ustami. Za to, że żyjesz Ewangelią, praw-
dziwą Chrystusową i że nam ją głosisz. Tak jak rolnicy są dla nas 
gwarantem tego, że nie zabraknie nam chleba, tak samo Kościół 
ciągle jest dla nas wszystkich gwarantem prawdy, choć niektórzy 
próbują podważyć jego autorytet. I za to, że mamy co jeść i mamy 
miejsca gdzie usłyszymy prawdy, Bogu niech będą dzięki”.

Po nabożeństwie oraz poświęceniu wieńców dożynkowych 
barwny korowód przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej 
przeszedł na stadion sportowy LKS „Orzeł”. Podczas przemar-
szu, można było podziwiać piękne dekoracje dożynkowe, przy-
gotowane przez poszczególne sołectwa gminy oraz starostów 
Dożynek Wojewódzkich - Państwa Magdalenę i Pawła Kozio-
łów. W tym miejscu należy docenić zaangażowanie Sołtysów 
oraz członków Rad Sołeckich w przygotowanie dekoracji, które 
wzbudzały zachwyt zarówno naszych Mieszkańców, jak i Gości. 
Na najładniejszą z nich można było oddawać głosy w konkursie 
facebook’owym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry. Decyzją Mieszkańców pierwsze miejsce przypadło sołectwu 
Spytkowice, drugie miejsce sołectwu Miejsce, a na najniższym 
stopniu podium uplasowało się sołectwo Ryczów.

XXI Dożynki Województwa Małopolskiego oficjalnie otwo-
rzył Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. W swoim prze-
mówieniu podkreślił trud pracy na roli: „Tradycyjnie w ostatnią 
niedzielę sierpnia spotykamy się razem, aby wspólnie obchodzić 
Dożynki - święto plonów i trudu pracy rolnika. O wartości tej 
pracy zdajemy sobie sprawę wszyscy, jej powodzenie zapewnia 
nam wszystkim bezpieczeństwo. Pomyślność i dostatek nie jest 
dany raz na zawsze, stale trzeba się o niego troszczyć, wspiera-
jąc rolników w ich ciężkiej pracy. To nasz wspólny obowiązek, 
od poziomu naszych lokalnych sołeckich społeczności, poprzez 
gminę, nasze województwo, skończywszy na Ojczyźnie - Polsce, 
jako całości. Dożynki gminne to również okazja do realizacji 
ważnego zadania jakim jest pielęgnowanie lokalnej kultury”.

Po okolicznościowych wystąpieniach rozpoczął się obrzęd 
żniwny, który przedstawiło Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” 
oraz zespół regionalny 
„Pokolenia”. Następnie 
starostowie Dożynek 
przekazali na ręce Mar-
szałka Województwa 
Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego chleb, 
którym podzielono się 
ze wszystkimi biorącymi 
udział w uroczystości. W 
tym czasie swoje umie-
jętności zaprezentowali 
członkowie Gminnej 
Orkiestry Dętej, którzy 
jak zwykle pokazali się 
z doskonałej strony.

Długo wyczeki-
wanym punktem pro-
gramu było ogłoszenie 
wyników w konkursie 
wieńca dożynkowego. 
Wieniec to symboliczny 
wyraz zebranych plonów 
i wdzięczności za nie. Za 
najpiękniejszy wieniec 

w kategorii „wieniec tradycyjny” komisja konkursowa uznała, 
biorąc pod uwagę mnóstwo elementów: różnorodność użytych 
materiałów, technikę wykonania, dekoracyjność, kształt, itp. ten 
przygotowany przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” ze Spyt-
kowic. W kategorii „wieniec współczesny” zwyciężył wieniec wy-
konany przez Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
„Trzewoje” z Zatora. Kolejny etap wyboru wieńca, który będzie 
reprezentował nasze województwo na tegorocznych Dożynkach 
Prezydenckich w Spale odbędzie się po uroczystościach dożyn-
kowych w Zakliczynie. Wówczas komisja konkursowa spośród 
czterech wieńców wybierze ten najpiękniejszy.

W trakcie uroczystości na mieszkańców czekało mnóstwo 
atrakcji. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła 
kapela góralska, a następnie kabaret „Książę Lipin i Przyjaciele”, 
którzy rozbawili wszystkich do łez. Jak co roku odbył się również 
Bieg Dożynkowy zorganizowany przez Amatorski Klub Sporto-
wy SpytAktiv, a także niezwykle widowiskowy przelot gołębi. 
W strefie dla dzieci czekały konkursy i zabawy, słodkości oraz 
kolorowe dmuchańce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wspaniałe stoiska promocyjne i wystawiennicze: Mobilny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich, liczne stoiska związane 
z pracą rolników, stoiska handlowe, promocyjne, wystawy rę-
kodzielnicze oraz wikliniarskie. Ponadto akcję charytatywną 
na rzecz mieszkanki naszej gminy walczącej z ciężką chorobą 
prowadziło Stowarzyszenie „Głosy Miłosierdzia”.

Gwiazdą wieczoru tegorocznej sceny dożynkowej był zespół 
Lombard, który zaprezentował niezwykle energiczny koncert. 
Licznie zebrana publiczność żywiołowo reagowała na  zapre-
zentowane hity zespołu, takie jak: „Przeżyj to sam”, „Szklana 
pogoda”, czy „Droga Pani z Telewizji”. Po występie gwiazdy 
wieczoru, zgodnie z wieloletnim zwyczajem, mieszkańcy mogli 
zobaczyć niezapomniany pokaz sztucznych ogni. Na zakończe-
nie zaproszono na zabawę taneczną, która trwała do późnych 
godzin wieczornych. 

W tym szczególnym dniu gościliśmy przedstawicieli władz, 
wśród których znaleźli się m.in.: współgospodarz wydarzenia 
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Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Po-
słowie na Sejm RP: Ewa Filipiak, Zbigniew Biernat, Marek Polak, 
Józef Brynkus, Marek Sowa, Radni Województwa Małopolskie-
go: Rafał Bochenek, Iwona Gibas, Rafał Stuglik, Filip Kaczyński, 
Rafał Kosowski, przedstawiciele korpusu konsularnego oraz 
duchowieństwa, samorządowcy i przedstawiciele służb mundu-
rowych, dyrektorzy jednostek i instytucji rządowych, wojewódz-
kich i gminnych, Radni Rady Gminy oraz Sołtysi wsi. Przede 
wszystkim jednak gościliśmy rolników z rodzinami, mieszkań-
ców gminy Spytkowice, mieszkańców województwa małopol-
skiego oraz liczne organizacje społeczne i grupy wieńcowe.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włą-
czyli się we wspólne świętowanie. Podziękowania należą się przy-
byłym delegacjom wieńcowym, Pocztom Sztandarowym, orga-
nizacjom społecznym, rolnikom, wszystkim zaangażowanym w 
organizację Dożynek oraz licznie zgromadzonej publiczności.

Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez naszych sponsorów, 

którymi byli:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-

BUD Spytkowice,
Firma K&K Kamil Bałys,
Firma De Heus sp. z o.o.,
Pawilon Handlowo-Usługowy Centrum Grzegorz Fryc ze Spyt-
kowic,
Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy,
Małopolska Spółdzielnia Handlowa WIZAN z Andrychowa,
ZPHU „Inex” Sp. z o. o. z Inwałdu
Catering Megalo
Piekarnia Cukiernia MAJA Spytkowice
Radocza Park Hotel Active & Spa 
Firma Transportowo-Usługowa Jus-Mar Auto-Moto Hurt-Detal 
Józef Jędrocha ze Spytkowic.

Serdecznie dziękujemy!
www.spytkowice.net.pl/ 

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

W związku z orga-
nizacją XXI Dożynek 
Województwa Małopol-
skiego, gmina Spytko-
wice miała okazję gościć 
delegacje z partnerskich 
gmin. To już stało się 
tradycją, że nasi przy-
jaciele z Divinki na Sło-
wacji, Naours we Fran-
cji oraz Spytkowic w 
powiecie nowotarskim 
biorą udział w najważ-
niejszych wydarzeniach 
organizowanych na te-
renie naszej gminy. Ich 
obecność zawsze dodaje 
kolorytu tym uroczy-
stościom oraz pokazuje, 
że współpraca gmin 
partnerskich przebiega 
wzorowo, a mieszkańcy 
darzą się olbrzymim 
szacunkiem i lubią spę-

Nie tylko władza, ale przede 
wszystkim mieszkańcy
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dzać ze sobą czas.
Zanim jednak nasi partnerzy wzięli udział w nadrzędnej 

uroczystości, mogli zobaczyć ciekawe miejsca znajdujące się w 
naszym regionie. I tak, nasi francuscy goście odwiedzili m.in. 
kopalnię Guido w Zabrzu, zwiedzili browar w Tenczynku i 
krakowski rynek oraz wzięli udział w warsztatach malarskich 
w Zalipiu. Słowacy, z kolei, mieli okazję zobaczyć kopalnię soli 
w Wieliczce. Niedziela podporządkowana była uroczystościom 

dożynkowym.
To już kolejny etap współpracy naszych samorządów. Co war-

te podkreślenia, nie jest to tylko współpraca na poziomie władz, 
ale przede wszystkim to wymiana zwyczajów i doświadczeń 
samych mieszkańców tychże gmin. W ramach tej współpracy, 
tylko podczas zorganizowanych u nas dożynek wojewódzkich, 
gościliśmy blisko 70 osób.

www.spytkowice.net.pl

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

5 września 2019 roku w Publicznej Szkole 
Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich im. św. Jana Pawła II w Stanisławiu 
Górnym  uczciliśmy 200. Rocznicę urodzin 
wielkiego polskiego kompozytora Stanisława 
Moniuszki. Utwory „ojca polskiej opery na-
rodowej” przybliżyła uczniom i nauczycielom 
pani Katarzyna Chęsy absolwentka Wydziału 
Wokalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 

Rok Moniuszki w Szkole 
Katolickiej

która od 12 lat pracuje jako świec-
ka misjonarka w Karagandzie w 
Kazachstanie. Po koncercie odbyła 
się krótki konkurs dla uczniów klas 
I-III. Uczestnicy wykazali się dużą 
znajomością życia i twórczości pol-
skiego kompozytora. 
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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

Obchodzono w pierwszą niedzielę września odpust 
parafialny, połączony tradycyjnie już z dożynkami. 
Jak zauważył kaznodzieja, każdy z nas doświadczył 
i doświadcza smutku. Z jakiego powodu? Co z niego 
wynika? Czy można trwać w smutku? Na te pytania 
znajdziemy odpowiedź w pierwszej części słowa, którą 
zamieszczamy poniżej. 

Z radością w sercu przybywamy dzisiaj do tej świątyni, gdzie 
ma swój tron Matka Pocieszenia. Przychodzimy tutaj w gronie 
dorosłych, młodzieży i dzieci, ponieważ przyprowadza nas smu-

Ku czci MB Pocieszenia 
tek związany z naszą ludzką kondycją, który domaga się pocie-
szenia. Chcemy zrozumieć, czym jest prawdziwe chrześcijańskie 
pocieszenie, jakie nam przynosi Patronka parafi i. Przychodzimy 
także, aby podziękować za tegoroczne plony ziemi.

Pierwszą rzeczą jest dostrzeżenie powszechnego smutku, któ-
ry towarzyszy ludzkiemu życiu. Któż z nas nigdy nie doświadczył 
strapienia? Kto nie cierpiał z powody krzywdy, upokorzenia, do-
znanej niesprawiedliwości czy wreszcie smutku spowodowanego 
naturalnym biegiem życia z jego bolesnymi zdarzeniami takimi 
jak: bieda, choroba czy śmierć kogoś bliskiego. 

Utrapienie i smutek zdaje się być nieodstępnym składnikiem 
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naszego życia, którego nie da się w żaden sposób uniknąć. Przy-
biera on najróżniejszy kształt. Jego powodem są zazwyczaj troski 
doczesne - co będziemy jedli, co pili, w co się przyodziejemy i czy 
znajdziemy dach nad głową. Doznamy krzywdy poprzez słabości 
fizyczne własne albo bliskich, przyjdzie choroba. Dotkną nas 
również słabości moralne własne albo bliskich. Wreszcie - śmierć 
bliskiej osoby i śmierć nas samych... 

Dziś jest 1 września. 80 lat temu Niemcy rozpoczęły II woj-
nę światową. Ileż ta wojna przyniosła smutku i łez! Tak blisko 
jesteśmy Oświęcimia i obozu Auschwitz Birkenau... Nie było 
chyba takiej polskiej rodziny, która kogoś w czasie wojny nie 

straciła... To był olbrzymi smutek... Pismo święte nie ukrywa 
tego, że istnieje smutek ludzki, którego nie da się pocieszyć. W 
wymiarze indywidualnym jego symbolem był patriarcha Jakub 
przekonany o śmierci swego ukochanego syna Józefa. Czytamy w 
Księdze Rodzaju: -„Jakub rozdarł swoje szaty, apotem przepasał 
biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy 
jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, 
mówiąc : «Już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu». I ojciec 
jego nadal go opłakiwał”.

W wymiarze zbiorowym był to smutek Jerozolimy czyli smu-
tek narodu, który został wygnany ze swojej ziemi. W Księdze 

Lamentacji czytamy takie słowa:
Płacze, płacze wśród nocy,
na policzkach jej łzy,
a nikt jej nie pociesza
spośród wszystkich przyjaciół;
zdradzili ją wszyscy najbliżsi
i stali się wrogami. 
Czy tych słów nie można odnieść do 

polskiego narodu czasu II wojny światowej, 
zwłaszcza września 1939 roku? Na przekór 
smutkowi nie do pocieszenia Pismo święte 
zakazuje trwania w długotrwałym smutku. 
Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje 
serce i oddal długotrwały smutek od siebie. 
Bo smutek gubił wielu i nie ma z niego żad-
nego pożytku...

Biblia uczy nas tego, abyśmy dzięki wie-
rze obracali nasz smutek w dobro duchowe, 
umacniając naszą więź z Bogiem, który nas 
pociesza w każdym utrapieniu naszym. 
Doświadczenie duchowe ludu Bożego uczy 



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

15 i 22 września 201950 

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

 5115 i 22 września 2019

jednoznacznie, że pierwszym i najważniejszym źródłem naszego 
pocieszenia jest Pan Bóg. - „Jak kogo pociesza własna Matka, tak 
Ja was pocieszać będę...” - powie o Bogu prorok Izajasz. O tym 
samym często wspominają psalmy. - Gdy się w moim sercu mno-
żą niepokoje, 

Moje pociechy mnie orzeźwiają...

Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień,
 Lecz znowu przywrócisz mi życie 
I z czeluści ziemi znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją godność i pociesz mnie na nowo...

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty 
jesteś ze mną. 

Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; 
namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfi ty. 

Dlatego Bóg jest nazywany przez Apostoła Pawła „Bogiem 
wszelkiej pociechy”. Dla Nowego Testamentu głównym źródłem 
pocieszenia jest osoba Jezusa Chrystusa. 

Cdn.

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
 

Matkę Przemiany i Uzdrowienia, która chce nam 
pomagać, która chce nas prowadzić drogą Ewangelii, 
która uczy wybaczania i troski o innych. Dlatego 
ważne jest zaufanie Jej, modlitwa do Niej, ale też Jej 
naśladowanie. Poniżej ostatni fragment kazania odpu-
stowego ks. Wiesława Gibasa z Gorenic. 

Zwróćcie uwagę na taką rzecz - bardzo prosty przykład... Być 
może dla dobra kogoś w pewnej sytuacji przyznajecie komuś ra-
cję. Robicie to z miłości do tego człowieka. Mówicie: -„Dobrze... 
Masz rację... Ja cię szanuję i dlatego przemilczę swoją rację...”. 
Kiedy osoba z sąsiedztwa was 
krzywdzi, to postępujcie z nim, jak 
z własnym dzieckiem - wybaczcie 
i uszanujcie. Tak, to prawda, że ta 
osoba was krzywdzi. Ale nie do-
chodźcie tej prawdy. To jest praw-
da zimna, to jest prawda szatańska, 
która niszczy człowieka. To jest 
walka nieewangeliczna, światowa, 
szatańska... Walka ewangeliczna 
jest pełna miłości i radości. Jest 
to walka trudna. Bo bardzo czę-
sto nikt nas za to nie pochwali i 
nie zaakceptuje, ale Bóg wcześniej 
czy później, jak to słyszeliśmy w 
dzisiejszej Ewangelii wywyższy 
takiego człowieka. Tak jak Maryję. 
Chwyćmy się Matki Najświętszej i 
Pana Jezusa, by z ich pomocą wał-
czyć, ale walczyć środkami ewan-
gelicznymi. A wtedy prędzej czy 
później przyjdzie zwycięstwo. 

Kończąc, życzę mojemu koledze 
rocznikowemu (jesteśmy urodzeni 
w tym samym roku) pewności, a 

Otwórzmy się na Matkę Bożą 
wam życzę miłości Matki Najświętszej, by w waszych rodzinach 
czuło się tę miłość, to wybaczenie - że nawet gdy ktoś coś „zawa-
li”, to otrzyma wyrozumiałość i wybaczenie, a nie będzie ciągle 
słuchać: -„A nie mówiłam?! A nie mówiłem?!”. Niech zostanie to 
przemilczane i w rodzinie, i w sąsiedztwie. Nie skupiajmy się na 
tym, że ktoś coś zniszczył, ale zaakceptujmy go jako człowieka. 
Podam może przykład, który was zachęci do dobra...

Działo się to na początku II wojny światowej, 1 września w 
piątek... W jakiejś parafi i około 70 kilometrów od Warszawy ks. 
proboszcz powiedział do wiernych: -„Rozpoczęła się dziś wojna 
i pewnie potrwa długo... Wiele osób zginie. Od dnia dzisiejszego 
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każdego kolejnego dnia będziemy prosić o pomoc Pana Jezusa. 
Codziennie będziemy wystawiać Najświętszy Sakrament i prosić 
także Matkę Najświętszą podczas różańca...”. Ksiądz proboszcz 
prowadził nabożeństwa, a ludzie modlili się. I tak przez prawie 
6 lat - każdego dnia, konsekwentnie i z wiarą. Prosili o to, by 
wszyscy z tej parafi i (było tam około 4000 ludzi) wrócili z wojny. 
Skończyła się wojna. Upłynęło kilka miesięcy. Wszyscy miesz-
kańcy tej parafi i wrócili do domów. Nikt nie zginął... 

I druga rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła... Oto żaden Nie-
miec w mundurze w czasie okupacji (70 kilometrów od stolicy) w 

tej miejscowości się nie pojawił. Możecie wierzyć albo nie - wasza 
sprawa. Ale Kościół ma dużo mocy... Czerpmy tę siłę z Ewangelii 
od Jezusa i Maryi. I tylko tym bądźmy silni. Bo mądrość świata, 
choć też czasami jest potrzebna, to takiej mocy nie ma. A Bóg ma 
tę moc. Trzeba brać, żyć i cieszyć się, choć czasami w bólach, w 
trudzie, konsekwentnie każdego dnia... Ale życie człowieka wie-
rzącego ma sens i jest piękne. I tak samo, Księże Zbigniewie, Ty 
też módl się za tych ludzi, niech oni będą Twoimi parafi anami. 
Póki Bóg Cię tutaj przed nimi postawił...    

Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny
ADRES: Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 71 88 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
poniedziałek, środa, piątek, sobota - przez pół godziny po Mszy św. wieczornej; wtorek, czwartek - przez 
pół godziny po Mszy św. porannej MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 8:00, 9,30, 
11:00, 16,00. * PROBOSZCZ: ks. Aleksander Kasprzyk  * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986 * ODPUST: I 
- św. Joachima i Anny - niedziela po 26 lipca, II - Miłosierdzia Bożego - II niedziela wielkanocna

W pierwszą niedzielę września (02.09) na 
zaproszenie Wójta Gminy Tomice Witolda Gra-
bowskiego oraz Ośrodka Kultury Gminy Tomice 
do Witanowic tłumnie przybyli mieszkańcy naszej 
gminy, by wspólnie kultywować tradycję i dzięko-
wać Bogu i ludziom za plony zebrane z pól podczas 
Dożynek Gminnych.

Tegoroczne dziękczynienie za udane plony roz-
poczęły się od uroczystej Mszy Św. odprawionej w 
kościele parafi alnym p.w. św. Mikołaja w Witano-
wicach, której przewodniczył ks. proboszcz Józef 
Wróbel. Po niej uczestnicy barwnego korowodu 
dożynkowego, pieszo i na wozach, udali się na 
plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Witanowicach. To sołectwo bowiem było 
w tym roku gospodarzem dożynek. Tam 
też odbyła się główna część niedzielnych 
uroczystości. Po powitaniu rolników, 
mieszkańców Gminy i zaproszonych go-
ści m.in. Józefa Brynkusa – Posła na Sejm 
RP, Bogusława Antosa – Wójta Gminy 
Brzeźnica, Józefa Łasaka, Franciszka 
Żmudę i Eugeniusza Kudrasa– radnych 
Rady Powiatu Wadowickiego, Zygmunta 
Szymczaka – Przewodniczącego Rady 
Gminy Tomice wraz z radnymi, Lucynę 
Przystał – sołtysa wsi Wyźrał, Bogu-
sława Habrzyka – sołtysa wsi Babica, 
ks. kan. Józefa Wróbla, ks. kan. Toma-

W Witanowicach dziękowali za 
Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, 
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sza Kalisza, ks. Janusza Sołtysa i ks. Aleksandra 
Kasprzyka– proboszczów parafii oraz sołtysów z 
sześciu naszych sołectw wraz z radami sołeckimi, 
zgodnie z tradycją sołtys Witanowic Jan Kwarciak 
oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w 
Witanowicach przykazali chleb dożynkowy gospo-
darzowi gminy wójtowi Witoldowi Grabowskiemu.

Po oficjalnych wystąpieniach Ośrodek Kultury 
Gminy Tomice zaprosił wszystkich do udziału w 
imprezie plenerowej pn. „Witanowice z karpiem w 
różnej odsłonie”. Podczas imprezy na scenie prezen-
towały swój dorobek artystyczny zespoły z gminy 
Tomice: zespół Karmelki ze Szkoły Podstawowej 
w Witanowicach, zespół „Wesołe Gosposie” z Wi-
tanowic, zespół „Biesiada” z Tomic, zespół „Woź-
niczanki” z Woźnik oraz zespół „Radoczanki” z 
Radoczy. Swój koncert dała również Orkiestra Dęta 
z Zygodowic.

Najmłodsi uczestnicy imprezy mięli możliwość 
udziału w warsztatach plastycznych: karpikowe 
obrazki ryżowe, karpikowe plecaczki, gliniane kar-
piki. Sporą radość sprawiły także dmuchane zamki 
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oraz animacje m.in. bańki mydlane, malowanie twarzy, baloniki, 
gry XXL. Uwagę przyciągały stoiska promujące Stowarzyszenie 
Dolina Karpia, Stowarzyszenie ArtDoKa, eko-doradca Gminy 
Tomice, rzeźby artysty Pana Stanisława Jończyka. Na smakoszy 
czekała degustacja karpia wędzonego wraz z pokazem wędzenia 
przygotowana przez Spiżarnię Doliny Karpia z Brzezinki oraz 
duży gar zupy rybnej, którą przygotowywały panie ze Stowarzy-
szenia „Wioski Naszych Marzeń” z Tomic. Nie zabrakło także 
poczęstunku dla wszystkich uczestników imprezy.

Na zakończenie karpiowej uczty na scenie zaprezentował 
się Zespół „Zbyrcoki”, który zapewnił 2 godziny fantastycznej 
zabawy.

www.tomice.pl

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

Nie mury budynku, nie wyposażenie, ale my ludzie 
tworzymy dom, jego atmosferę. Ile czasu spędzamy 
dziś razem w domu? Jak się w nim odnajdujemy? Jak 
wychowujemy dzieci i czy chcemy wracać do naszego 
domu? O tym traktuje kolejny fragment kazania od-
pustowego, poruszający właśnie sprawy małżeństwa i 
rodziny współcześnie żyjącej. 

Druga kwestia to to, że chciałbym, abyśmy dziś się tu na 
chwilę zastanowili nad rodziną, nad domem, nad sakramentem 
małżeństwa. Proszę o podniesienie w górę ręki te osoby, które 
żyją w związku małżeńskim... Bardzo ładnie... Niektórzy mają 
to jeszcze przed sobą... Moi drodzy, chciałbym, abyśmy przez 
chwilę zastanowili się nad tym, czym jest małżeństwo, czym jest 
dom. Bo dom to bardzo ważna sprawa. dom to rzeczywistość o 
wiele bogatsza niż mieszkanie. Można mieć pięknie wyposażony 
dom z basenem, z monitoringiem, można mieć cudownie urzą-
dzone mieszkanie, ale tak naprawdę nie mieć domu. Ile dzisiaj 
jest takich rodzin, które mają mieszkania, ale te mieszkania nie 
przypominają domu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dom to 
miejsce, to przestrzeń, gdzie tworzy się ten klimat serca. Dom to 
nasze ludzkie serca. Nie te mury, które tutaj mamy. Zauważcie, że 
pierwszy naszym dom jest pod sercem matki, a później dopiero 
zakładamy swoje rodziny i mieszkamy tam do momentu śmierci, 
by znów się przenieść się do innego domu - domu naszego Ojca. 

Dom to ludzkie serca 
W życiu mamy kilka mieszkań, kilka domów, ale najważniejszy 
jest ten u Pana Boga.

Szczególnie trzeba nam pamiętać o tym, co dom tworzy. A są 
to przede wszystkim osoby - ta żona, ten mąż, dzieci, dziadkowie, 
rodzice. To jest wspólnota, która tworzy klimat domu. Jeden z ka-
płanów mówi: -„Dopóki żyła mama, jeździłem, czułem, że mam 
do kogo wracać; czułem, że jadę do domu. Kiedy mama zmarła, 
przyjeżdżałem tylko od czasu do czasu, by przewietrzyć ten dom. 
Dom smutny i zimny, w którym nikt na mnie nie czekał. Nie było 
klimatu domu...”.

 I wreszcie dom jako przestrzeń, w której człowiek może czuć 
się swobodnie, może czuć się sobą i nie musi nikogo uważać. W 
domu mogę chodzić w starym, wygodnym, może trochę ubru-
dzonym ubraniu, które bardzo lubię i nikt nie będzie zwracać mi 
uwagi. Natomiast kiedy wychodzimy poza dom, często musimy 
przybierać jakieś maski. Kobiety często robią wówczas makijaż i 
się czeszą, a mężczyźni się golą i wiążą krawaty. Zaczynamy dbać 
o takie szczegóły, bo boimy się krytyki innych. A w domu? W 
domu mogę być sam ze sobą i ze swoimi bliskimi.

Moi drodzy, nie ma idealnych domów. W każdym domu, 
w każdym człowieku jest dobro i zło, jest miłość i egoizm, jest 
pycha, jest pokora i kiedy ludzie decydują się na bycie razem, to 
to wszystko wnoszą do swoich domów. Kiedy decydujemy się, że 
zawieramy sakrament małżeństwa, to trzeba mieć świadomość 
tego, że te dwa różne domy łączą się nagle w jedno i mamy stwo-

Księże Bogusławie!
To już kolejne imieniny przeżywane w naszej Parafii. 
Cieszymy się, że prowadzisz Apostolat „Margaret-
ki”, że angażujesz się w Rycerstwo Niepokalanej i 
że uczysz dzieci.
Niech Twój Patron wyprasza potrzebne łaski do 
tych prac i niech Bóg obdarza Cię dobrym zdrowiem 
i wszelką pomyślnością na dalszą wierność powoła-

niu prowadzeniu ludzi do Boga, a Maryja Matka Boga 
i nasza ma Cię w swojej opiece!

Parafianie 

Nadchodzące imieniny (16.09.) i 28. rocznica pracy 
katechetycznej są wyjątkową okazją do wdzięczności i 
życzeń dla naszej Pani!
Dziękujemy za wspaniałą, ofiarną pracę dla naszych 
dzieci i młodzieży, za przygotowanie liturgii na róż-
ne okoliczności, a szczególnie na pierwsze piątki, za 
prowadzenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
i przewodniczenie w nim, za matczyne podejście do 
naszych dzieci, za pomoc okazywaną Kołom Gospo-
dyń Wiejskich, Zespołowi Charytatywnemu w naszej 
Wspólnocie i za zaangażowanie w pracę Kółka Misyj-
nego. Niech ofiarna praca daje Pani dużo satysfakcji, 
niech Pan wspiera swymi łaskami obficie, obdarowując 
dobrym zdrowiem i dalszą życzliwością dzieci, mło-
dzieży i rodziców.

Tego życzą wdzięczni Rodzice i Parafianie!
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rzyć przestrzeń swojego domu ze swoim klimatem tego domu. 
Dlatego miłość rodzinna, moi drodzy, jest utkana z radości i z 
łez, z chwil bardzo wzniosłych, ale i tych smutnych, z kłótni i z 
przebaczeń. Bo takie jest życie. I nasze domy są zbudowane na 
miarę człowieka. To jest miłość, która potrafi być cierpliwa, która 
potrafi być łaskawa, ale nieraz po 15 latach małżeństwa wycho-
dzą jakieś wady i już maż nie mówi do żony „moja ty biedronko, 
stokrotko, kwiatuszku”. I wtedy właśnie trzeba trwać w małżeń-
stwie, a nie mówić: -„Proszę księdza, gdybym wiedziała, jaki 
to bałaganiarz, to na pewno bym za niego nie wyszła...”. Albo: 
-„Proszę księdza, gdybym wiedział, że moja żona nie potrafi go-
tować, to na pewno bym się z nią nie ożenił...”. Wyszłaś jednak za 
mąż, ożeniłaś się, więc trwaj i rób wszystko, żeby to małżeństwo 
było dobre, było szczęśliwe. 

Moi drodzy, po wielu latach odkry-
wa się jakby receptę na swoje szczęście. 
Kiedy byłem na Gargano i miało miejsce 
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, 
jedna z par miała 55 lat wspólnego życia 
w małżeństwie. Zapytałem: -Co byście 
powiedzieli tym młodym, którzy mają 
rok małżeństwa za sobą? -„Modlitwa, 
modlitwa, jeszcze raz modlitwa... Pro-
szę księdza, w dniu ślubu postanowili-
śmy, że będziemy codziennie razem się 
modlić; że nie położymy się spać, dopó-
ki się wspólnie nie pomodlimy. I to nam 
pozwoliło przetrwać 55 lat... Nawet gdy 
były kłótnie i ciche dni... Zawsze wie-
dzieliśmy, że przed snem się wspólnie 
pomodlimy. a jak nie przebaczyć, gdy 
wymawiamy słowa <<Odpuść nam na-
sze winy, jako i my odpuszczamy...>>? 
Dlatego każdy dzień kończyliśmy już 
pogodzeni. Dzięki modlitwie...”. 

To jest ta rzeczywistość, która kształtuje nasze domy. Moi 
drodzy, bardzo ważne i odpowiedzialne jest to, by wychowywać 
swoje dzieci w sposób odpowiedzialny. Pokazywać im piękno 
małżeństwa, piękno rodziny, bo dom to jest to miejsce, w którym 
tworzą się więzy między ludźmi. Żeby nie było tak, jak to opisy-
wała jedna moja koleżanka pracująca w Krakowie w przedszkolu. 
Mówiła: -„To jest dramat... Rodzice przywożą dzieci o 7 rano i za-
pisują je na wszystkie możliwe dodatkowe zajęcia, żeby zabierać 
te dzieci o 19 wieczorem... I tak przez cały tydzień. Jedyne czego, 
żałują, że w sobotę i niedzielę placówka jest zamknięta...”.  

Cdn.
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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 

1 września br. w Zatorze odbyły się 
uroczystości upamiętniające 80 rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej.

O 10:30 w kościele parafi alnym w Zato-
rze w intencji obrońców Ojczyzny została 
odprawiona msza św. pod przewodnictwem 
ks. proboszcza Jacka Wieczorka. Następnie 
po mszy św. delegacje samorządu, organiza-
cji pozarządowych, straży pożarnych, szkół, 
harcerzy wraz z wszystkimi uczestnikami 
przemaszerowali pod pomnik na płycie 
zatorskiego rynku, gdzie oddano hołd bo-
haterom II Wojny Światowej. 

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy 
Zatorska Orkiestra Dęta odegrała hymn 
Polski.

Podczas obchodów głos zabrał Burmistrz Zatora Mariusz 
Makuch, który w swoim wystąpieniu wspomniał o bohaterach 
1 września 1939roku i II Wojny Światowej „Dzień ten stanowi 
szczególną okazję by oddać cześć obrońcom naszej ojczyzny, 
którzy w 1939 roku walczyli w obronie naszego kraju”. Burmistrz 
także przypomniał zgromadzonym o wydarzeniach jakie miały 
miejsce z końcem sierpnia 1939 roku na terenie Gminy Zator. 
Wówczas 23 Eskadra Towarzysząca samolotów wojskowych 

80 rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej 

RWD pod dowództwem  por. Władysława Rewakowicza wylądo-
wała na tymczasowym lotnisku w Palczowicach.

Na zakończenie Burmistrz  podziękował wszystkim uczest-
nikom za obecność i udział gminnych obchodach 80 rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej.

Po zakończeniu uroczystości na płycie zatorskiego rynku 
uczestnicy udali się do Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze 
na otwarcie wystawy IPN pt. „Wrzesień 39” poświęconej II Woj-

nie Światowej.
W obchodach 

uczestniczyli Burmistrz 
Zatora Mariusz Makuch, 
ks. Jacek Wieczorek, ks. 
Dariusz Nawara, Sekre-
tarz Zatora Piotr Do-
magała, Karol Matyjasik 
Kierownik Działu Roz-
woju Oświaty i Zdrowia, 
Dyrektor Regionalne-
go Ośrodka Kultury 
w Zatorze Elżbieta 
Mostowik, Wojciech 
Kajdas Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu w 
Oświęcimiu, Bogusław 
Bartula Radny Powiatu 
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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

Oświęcimskiego, Maciej Masialski 
Radny Gminy Zator,delegacje wraz 
z pocztami sztandarowymi Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zatorze i 
w Podolszu, Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Zatorze, Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Podol-
szu, Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego w Graboszycach, górników, a 
także delegacja Wielozawodowego 
Zespołu Szkół w Zatorze, Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, 
harcerze, Orkiestra Dęta Zator oraz 
mieszkańcy gminy Zator.

www.zator.pl

Jest też darem dla człowieka, który nie zawsze po-
trafi go uszanować, używać zgodnie z przeznaczeniem, 
stąd też dewastacja środowiska naturalnego odbija się 
negatywnie na naszym zdrowiu i życiu. Od tego zaczął 

Przyroda jest tajemnicą Boga 
kaznodzieja dożynkowy swoje rozważanie podczas in-
tegracyjnego spotkania niepełnosprawnych na Eucha-
rystii. Poniżej fragment słowa. 
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Moi kochani, dzisiaj Słowo Boże - zdawałoby się, zupełnie 
przypadkowo - przemawia do nas poprzez usta Pawła Aposto-
ła, który zwraca się do Kolosan. Paweł u początku swego Listu 
modli sie i prosi Boga, aby Jego słuchacze przez całą mądrość i 
duchowe zrozumienie doszli do pełnego poznania woli Boga, by 
już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodo-
baniu. Paweł prosi dla swoich słuchaczy, dla wyznawców Pana 
o mądrość i duchowe zrozumienie. W języku greckim mądrość 
to słowo „sofia”. sofia - czyli takie głębokie rozumienie rzeczy-
wistości, głębokie rozumienie życia. To taka mądrość człowieka, 
który w tym życiu dostrzega niezgłębioną tajemnicę. Natomiast 
zrozumienie - „synesis” - oznacza odnajdywanie w rzeczywisto-
ści pięknej, głębokiej harmonii Boga. Każdy z nas potrzebuje tej 
mądrości i tego duchowego zrozumienia - tak jakby powiedziały 
tradycje wschodnie - pewnego wewnętrznego oświecenia, by 
rozumieć, by w głąb spojrzeć na to, co na co dzień przeżywamy. 
Bracia i siostry, takie głębokie zrozumienie i taka mądrość jest 
ogromnie ważna, kiedy człowiek ma do czynienia z przyrodą 
na roli czy w lesie. Jeżeli zatracimy to duchowe zrozumienie, 
zaczniemy dewastować świat. 

W tym roku wszyscy przyglądamy się ogromnym pożarom 
w Amazonii. Wiemy, że Amazonia jest kolebką plemion in-
diańskich, które w sobie noszą do dzisiaj ogromne zrozumienie, 
duchowe zrozumienie dla natury. Tak jak my potrafimy czytać 
książki i powieści, tak te plemiona indiańskie potrafią czytać 
naturę, czytać przyrodę. Idą do lasu, czytają drzewa, słuchają 
głosu przyrody, głosu zwierząt, patrzą na rzekę, patrzą na ląd i 
rozumieją tę rzeczywistość; mają głębokie duchowe zrozumienie. 
Rozumieją harmonię tego wszystkiego... Tymczasem Amazonia 
zaczyna być otaczana z jednej i z drugiej strony brakiem tej mą-
drości i duchowego zrozumienia, w miejsce którego pojawia się 

chwilowy interes ekonomiczny świata. Oto od strony Peru zaczy-
nają te lasy być dewastowane przez interesy naowe. W miejsce 
prastarego, tajemniczego lasu, który przechowuje niesamowite 
tajemnice, pojawiają się pola naowe...

Kiedyś słyszałem o książce niemieckiego autora, który udo-
wadnia, że cały las jest jakby jednym, wielkim organizmem, 
jakby mózgiem pełnym mądrości. Okazuje się, że nawet na duże 
odległości las przekazuje sobie informacje poprzez grzybnie. 
Okazuje się, że ten sam gatunek drzewa chroni swego sąsiada, 
oplatając go korzeniami. Wówczas nawet piorun nie jest groźny i 
po latach potrafi to drzewo wydawać liście... 

Przyroda jest niesamowitą tajemnicą Boga. Tymczasem laty-
fundyści, którzy działają w Argentynie, w Brazylii - chodzi tutaj o 
uprawy kawy, soi, rzepaku, pszenicy i innych roślin - potrzebują 
coraz więcej pól. Nie wiemy, jaka jest geneza tych pożarów - czy 
ten las przestał się już bronić i jest skazany na zagładę, czy to 
jest dzieło ludzkie, czy powoduje to pazerność ludzka i chciwość 
rolników, pragnących zdobyć nowe tereny uprawne, by zasiać na 
nich monokultury zmienionych genetycznie roślin...

Niedawno oglądałem program, w którym opowiadają o tych 
indiańskich mieszkańcach, którzy za chwilę budzą się i patrzą na 
otaczające ich pola. Pola niby zielone, ale przez te pola jadą już 
gigantyczne maszyny z ramionami wysokimi jak nasz kościół, by 
spryskiwać tę ziemię glifosatem - związkiem niszczącym enzymy 
wzrostu. A ponieważ nierespektowane tam są prawa dotyczące 
warunków oprysku, m.in. szybkości wiatru, tę truciznę pochła-
niają również ludzie, a później chorują, także na raka... Następnie 
ten glifosat dostaje się do nas, do Europy i spożywamy go następ-
nie w wołowinie, w mięsie. W efekcie sami Europejczycy mają 
później problemy z płodnością, z nowotworami... 

Cdn.
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PRZY STOLE NA PLEBANII
Dlaczego Pan pochwalił 

nieuczciwego rządce 

Pani gospodyni. W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli,jest o 
rządcy, który trwonił majątek swojego pana, a kiedy się to wy-
dało i został zwolniony, wspólnie z dłużnikami swojego pana 
sfałszował zapisy dłużne, na korzyść dłużników i własną. Pan 
Jezus pochwalił tego rządcę za przezorność i zabezpieczenie 
finansowe na przyszłość. Trudno jest to zrozumieć, szczególnie 
w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak wiele korupcji i nadużyć na 
różnych stanowiskach.

Ks. wikariusz. Pani Mario, widzę że pani interesuje się poli-
tyką, zresztą tak jak wielu obywateli, bo bardziej nam są bliskie 
sprawy tego świata, niż zagadnienia dotyczące wieczności. Ale 
istotnie, szokujące jest zdanie z Ewangelii „Pan Jezus pochwalił 
nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego 
świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie 
niż synowie światła. Może to budzić wiele wątpliwości, nawet ta-
kich, że ktoś źle przepisał, że popełniono jakiś błąd. Ale nie wol-
no tak myśleć. Kiedy spotykamy się w Piśmie Świętym z jakimiś 
trudnościami w rozumieniu tekstu to tylko sobie przypisujmy 
winę, a nie słowu Bożemu. Kiedy trudność wydaje się nie do po-
konania, odłóżmy to na czas przyszły i prośmy Ducha Świętego o 
zrozumienie, a On na pewno nam pomoże.

Ks. proboszcz –Właśnie ks. wikariusz słusznie zauważył, bo 
często Ewangelia nas szokuje, co powoduje że czasem jakoś za-
mykamy się przed Nią uważając że nie jest „życiowa”. Przypomnę 
inną wypowiedź Jezusa, też trudną do zrozumienia. Kiedy jakiś 
człowiek zwrócił się do Niego z prośbą, skargą, aby powiedział 
jego bratu, aby się z nim podzielił dziedzictwem, Jezus nie wziął 
go w obronę. nie przypomniał o uczciwości i sprawiedliwości, ale 
ostrzegł by wystrzegać się chciwości. Podobnie jak w przypadku 
nieuczciwego rzadcy, Jezus i tu, na kanwie powszechnie znanych 
nieuczciwości i przestępstw zwraca uwagę na wyższe sprawy, 
nieskończenie ważniejsze. Przy tym ukazuje nam jakże pomijaną 
prawdę, że wszyscy jesteśmy czegoś, komuś, winni.

Ks. emeryt. –Tak właśnie jest, wszystko co posiadamy, otrzy-
maliśmy i zasadniczo nie należy do nas. Chrystus nie występuje 
w obronie bogatego człowieka, którego majątkiem rządca źle 
kierował, bo bogactwo samo w sobie jest już oskarżeniem, po-
wiedział Chrystus – „bogaty Królestwa Bożego nie odziedziczy”. 
Każde źle używane bogactwo jest przestępstwem wobec sprawie-
dliwości Bożej i zaniechaniem sprawiedliwości ludzkiej. Przecież 
Pan mówił do tłumów :„jeżeli ktoś chce ci zabrać suknię, daj 
mu i płaszcz”. Tym bardziej odnosi się to do chciwego brata. 
Natomiast zwróćmy uwagę na słowa Chrystusa, że synowie tego 
świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie 

niż synowie światła. Chodzi tu o zapobiegliwość w sprawach 
ważnych. Dwoją się i troją aby ułożyć sobie życie, zdobyć władzę, 
majątek, sławę. Natomiast ci którzy należą do Chrystusa, bardzo 
często są ogarnięci duchowym lenistwem, lekceważą bojaźń 
Bożą, liczą na to że Bóg wszystko za nich wykona, a tymczasem 
wiara bez uczynków jest martwa. Nie chcą zdecydowanie dążyć 
do doskonałości, do świętości.

Ks. dziekan – Oczywiście że Chrystus wzywa nas do dosko-
nałości, która nie jest dla każdego w takim samym wymiarze 
możliwa. Przypomina nam o tym spotkanie Chrystusa z mło-
dzieńcem, który zapytał co ma robić aby uzyskać życie wieczne, 
a usłyszawszy zachowuj przykazania, odparł że zachowuje od 
młodości. Ale tu się spotkał z trudnością która go przerastała, 
bo Pan powiedział : jeśli chcesz być doskonały sprzedaj wszystko 
co masz, rozdaj ubogim i choć za Mną. Na to nie było go stać, 
odszedł zasmucony. Tak więc to było ponad jego siły, ale prze-
cież mógł też iść za Panem i choć nie w tak doskonały sposób, 
to w inny, też konkretny, dodrze używając swych majętności. 
Tak robiły to kobiety chodzące za Jezusem i usługujące Mu ze 
swoich dóbr. Te wspomniane szokujące wypowiedzi Chrystusa 
są tak wszechstronne i uniwersalne bo obejmując rzeczywistość 
ziemską i niebiańską są użyteczne dla maluczkich i dla gigantów 
wiary. 

Ks. infułat – Pan Jezus często przypominał uczniom i słucha-
czom aby starali się ze wszystkich sił dążyć do doskonałości, po-
stępować za Nim, niosąc swój krzyż. Każda droga w Ewangelicz-
nym wymiarze, jest drogą do Boga. Mówił to Jezus szczególnie do 
tych, którzy byli zbytnio powiązani ziemskimi wymiarami :„Po-
zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko 
się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. Właśnie ten 
wymiar starania się o swoją ziemską przyszłość, nieuczciwego 
rządcy, może być wzorem, dla starających się o niebo również 
za pomocą niegodziwej mamony. Mamony czyli pieniędzy, ma-
jątku i innych wartości doczesnych. Dając jałmużnę, wspierając 
dobre dzieła finansując potrzeby społeczne otwierasz dla siebie 
niebieskie wrota. Te ziemskie dobra zaprzęgnięte w Ewangeliczne 
wymiary będą na sądzie ostatecznym ważnym świadkiem i świa-
dectwem przynależności do odwiecznego Dobra.  

Ks. H. Młynarczyk


