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28. i 29. Niedziela Zwykła

1. czytanie (2 Krl 5, 14-17)
Uzdrowienie Naamana
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 
siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało 
jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został 
oczyszczony.
Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i 
stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej 
ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć 
dar od twego sługi!»
On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego ob-
liczem stoję – nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby 
przyjął, lecz on odmówił.
Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą 
twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, po-
nieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej 
ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu».

2. czytanie (2 Tm 2, 8-13)
Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali z Chry-
stusem
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On we-
dług Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę 
niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie ule-

gło spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wy-
branych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, 
wraz z wieczną chwałą.
Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarli-
śmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, 
z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapiera-
li, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On 
wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

Ewangelia (Łk 17, 11-19)
Niewdzięczność uzdrowionych z trądu
Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził 
przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno za-
wołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok 
rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, 
zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, 
chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i 
dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił 
i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś 
rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
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CO NIESIE TYDZIEŃ
XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY (6X- 12X)

Pierwsze czytanie z tej niedzieli przypomina uzdrowienie z 
trądu wodza syryjskiego Naamana, przez obmycie się 7 razy w 
wodach Jordanu, tak jak mu to nakazał prorok Elizeusz. Naaman 
po uzdrowieniu wrócił do proroka z wielkimi darami, których 
jednak prorok nie przyjął, bo dary Boże są darmowe. W drugim 
czytaniu św. Paweł  przypomina Tymoteuszowi, aby zawsze miał 
pamięć o Jezusie, bo On dla nas zmartwychwstał, a jeżeli będzie-
my się Go zapierali, to i On się nas zaprze. Natomiast Ewangelia 
jest o uzdrowieniu przez Jezusa 10 trędowatych, On na ich prośbę 
o uzdrowienie, polecił im iść i pokazać kapłanom. W czasie drogi 
zostali uzdrowieni, ale tylko jeden i to cudzoziemiec wrócił i 
upadł na twarz przed Jezusem dziękując Mu, a był to Sama-
rytanin. Niewdzięczność 9 uzdrowionych rodaków, jest smutną 
statystyką naszej wdzięczności.    

Pokoleniem  przewrotnym nazwał Jezus współczesnych Mu 
faryzeuszy i uczonych w Piśnie, którzy żądali od niego cudow-
nego znaku, potwierdzającego Jego Boskie pochodzenie (ponie-
działek). Nie czuli wobec Jezusa żadnej wdzięczności, bo ich 
niewiara blokowała Bożą łaskę, czyniła ich niezdolnymi do 
przyjmowania prawdy. Za ich zatwardziałość przepowiedział 
im Jezus surowy sąd i potępienie od tych, którzy nie należąc do 
Narodu Wybranego jednak uwierzyli Prawdzie.

Nie wstydzę się Ewangelii, pisze w Liście do Rzymian św. Pa-
weł, bo w niej objawia się sprawiedliwość Boża. A sprawiedliwy z 
wiary żyć będzie. Natomiast gniew Boży na tych, którzy przez 
bezbożność i nieprawość nakładają prawdzie więzy, bo chociaż 
Boga poznali prze widzialne Jego przymioty, nie oddali Mu czci, 
nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach. W Ewange-
lii z tego dnia (wtorek) Chrystus wyrzuca faryzeuszom, że dbali 
o zewnętrzną czystość w swoich pobożnych działaniach, mając 
równocześnie brudne wnętrze, serca pełne zdzierstwa i niegodzi-
wości. W takim wnętrzu nie ma miejsca na wdzięczność.        

W jakiej sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wyda-
jesz wyrok, tak pisze św. Paweł Apostoł. A to złe postępowanie 
jest z zatwardziałości i niepokuty, to będzie ukarane. (środa). W 
Ewangelii Chrystus faryzeuszom i uczonym w Prawie ogłasza 
biada. Biada bo skrupulatnie wypełniają zewnętrzne praktyki 
religijne, ale pomijają sprawiedliwość i miłość Bożą. Biada, bo 
kochają ludzką chwałę i uznanie. Biada, bo są jak groby skrywa-
jące rozkład i wszelkie obrzydliwości. Nie wyjdzie z tego „bia-
da” żadne umiłowanie prawdy, ani dobra, nie pojawi się żadna 
wdzięczność.  

Sprawiedliwość Boża jest niezależna od Prawa (Starego Te-
stamentu), a dzieje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa (uczy św. 
Paweł). Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, kto 
wierzy w Jezusa Chrystusa. Bóg nie jest tylko Bogiem Żydów, 
ale także i pogan. Natomiast w Ewangelii (czwartek )Pan Jezus 
dalej wygłasza biada do faryzeuszy i uczonych w Prawie, bo bu-
dując pomordowanym prorokom grobowce, sami przyznają kto 

Niewdzięczność i  wdzięczność 
to świadectwa naszego człowieczeństwa

ich pozabijał. Ta krew proroków będzie pomszczona. Biada  im, 
bo wzięli klucze poznania, sami nie weszli, a przeszkodzili tym, 
którzy wejść chcieli. Niewdzięczność jest dla nich drogą, z której 
nie zamierzają zejść, bo pycha jest ich przewodniczką.       

Abraham, którego nazywamy ojcem wszystkich wierzących, 
przez to, że uwierzył Bogu, został uznany za sprawiedliwego, 
bo Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków, o tym pisze w 
pierwszym czytaniu z piątku. Natomiast Ewangelia z tego dnia 
przytacza słowa Jezusa, który obłudę faryzeuszy nazwał kwasem 
i ostrzegał przed nim zebrane tłumy. Ten kwas nie dopuszczał 
do ich serc żadnej wdzięczności, a tym bardziej wdzięczności do 
Boga Jezusa Chrystusa. Natomiast wdzięczność płynąca z wiary, 
usuwa z serca bojaźń, bo tylko Boga należy się bać. 

Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się oj-
cem wielu narodów, tak jest zapisane w pierwszym czytaniu z 
soboty. Wszyscy, którzy mają wiarę Abrahama, przez tę wiarę są 
usprawiedliwieni i wraz z Abrahamem będą dziedzicami świata. 
Natomiast Ewangelia z tego dnia, ostrzega przed zaparciem się 
Chrystusa, bo On zaprzańców też się wyprze. Tylko wdzięczne 
serce nie zaprze się Chrystusa przed ludźmi, bo odwaga wyra-
sta z prawdziwej wdzięczności.

Ks. H. Młynarczyk     
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Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego (Mt 16,16). Słowa te wy-
powiedział Szymon syn Jony w pobliżu Cezarei Filipowej. Tak, 
wypowiedział je w swoim własnym języku z głębokim, przeży-
tym i odczuwalnym przeświadczeniem. Ale słowa te nie wyszły 
od niego, nie w nim miały swe źródło, „bo nie ciało i nie krew ob-
jawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebiesiech (Mt 16,17). 
To były słowa Wiary.

Słowa te zaznaczają początek posłannictwa Piotrowego w 
historii zbawienia, w dziejach ludu Bożego. Od tego momentu 
poprzez takie wyznanie wiary święta historia zbawienia ludu 
Bożego miała zyskać nowy wymiar, wyrażać się odtąd w histo-
rycznym wymiarze Kościoła. Ten kościelny wymiar historii ludu 
Bożego bierze swoje początki, rodzi się właśnie z tych słów wiary 
i związany jest z człowiekiem, który je wypowiedział. Ty jesteś 
kamieniem, skałą, opoką, i na tobie jak na opoce zbuduję Kościół 
mój.

Trzeba, aby dzisiaj w tym właśnie miejscu, te same słowa zo-
stały wypowiedziane i wysłuchane: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga 
żywego”.

Tak, Bracia i Synowie, przede wszystkim te słowa. Ich zawar-
tość otwiera naszym oczom tajemnicę Boga żywego, tajemnicę, 
którą Syn zna i którą nam przybliżył. Nikt jeszcze nie przybliżył 
Boga żywego ludziom, nikt Go nie objawił tak, jak to zrobił On 
sam. W naszym poznaniu Boga, w naszym dążeniu 
do Boga jesteśmy zdani bez reszty na potęgę tych 
słów: „Kto mnie widzi, widzi Ojca”. Tego, który jest 
nieskończony, nieprzenikniony, niewypowiedzia-
ny. Jezus Chrystus. Syn Jednorodzony, zrodzony z 
Maryi Dziewicy, stał się nam bliski w stajni betle-
jemskiej.

Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione 
szczęście wiary, wy wszyscy, którzy jeszcze szuka-
cie Boga, a także wy, których dręczy zwątpienie, 
zechciejcie przyjąć raz jeszcze - dzisiaj, w tym świę-
tym miejscu - słowa wypowiedziane przez Szymona 
Piotra. W tych słowach jest wiara Kościoła, w tych 
właśnie słowach jest nowa prawda, czyli najwyższa i 
ostateczna prawda o Człowieku, Synu Boga żywego. 
„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”.

Dziś nowy biskup Rzymu rozpoczyna uroczy-

ście sprawowanie swego urzędu i misję Piotrową. W tym właśnie 
Mieście Piotr zakończył, wypełnił posłannictwo powierzone 
przez Pana. Pan zwrócił się do niego mówiąc: „Kiedy byłeś 
młody, przepasywałeś się i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się 
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i 
poprowadzi tam, dokąd ty nie zechcesz” (Jan 21,18).

I Piotr przybył do Rzymu! Cóż skierowało go i doprowadziło 
do tego Miasta, w serce rzymskiego Imperium, jak nie posłu-
szeństwo wobec posłannictwa otrzymanego od Pana? Zapewne 
ten rybak z Galilei nie chciałby przybyć aż tutaj, wolałby pewnie 
zostać tam, nad brzegiem jeziora Genezaret, ze swoją łodzią i sie-
ciami. Ale prowadzony przez Pana, posłuszny natchnieniu, dotarł 
tu. Jak głosi starożytna tradycja (która znalazła wspaniały wyraz 
literacki w powieści Henryka. Sienkiewicza), w czasie prześlado-
wań Nerona Piotr zamierzał opuścić Rzym. Ale Pan przeszkodził 
mu w tym, wychodząc na jego spotkanie. Piotr zwrócił się do 
Niego pytając: „Quo vadis Domine? - Dokąd idziesz Panie?”. A 
On odpowiedział mu zaraz: „Do Rzymu idę, by mnie tam ukrzy-
żowano po raz wtóry”. Piotr wrócił do Rzymu i pozostał w nim aż 
do swego ukrzyżowania.

Tak, Bracia i Synowie - Rzym jest Stolicą Piotra. W ciągu wie-
ków następowali na niej coraz to nowi biskupi. Dziś właśnie nowy 
biskup wstępuje na rzymską Stolicę Piotra. Biskup przejęty głę-
bokim drżeniem w poczuciu swej niegodności. I jak tu nie drżeć 

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie gra-
nice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, 
szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie 
bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu 
człowiek. On jeden to wie!” - mówił Jan Paweł II w 
słynnej już homilii wygłoszonej w czasie Mszy św. 22 
października 1978 r. rozpoczynającej jego pontyfikat. 

Niebawem przypada 41. rocznica tego wydarzenia oraz 
liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. 

Kościół w Polsce przygotowuje się do XIX Dnia 
Papieskiego, który obchodzony będzie w niedzielę, 13 
października. Tegoroczne świętowanie będzie wyjątko-
we, bowiem ma miejsce w roku, w którym Kościół po-
wszechny i Kościół w Polsce zbliża się do 100. rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II.

Tekst homilii Jana Pawła II 
po wyborze na Stolicę Apostolską 
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wobec wielkości takiego wezwania i wobec powszechnej misji tej 
Stolicy rzymskiej.

Na rzymską Stolicę Piotra wstępuje dzisiaj biskup, który nie 
jest rzymianinem. Biskup, który jest synem Polski. Ale z tą chwilą 
i on staje się rzymianinem. Tak, rzymianinem! Także dlatego, że 
jest synem narodu, którego historia od zarania dziejów i którego 
tysiącletnia tradycja naznaczone są żywą, mocną, nigdy nie prze-
rwaną, przeżytą i głęboką więzią ze Stolicą Piotrową. Narodu, 
który tej Stolicy pozostał zawsze wierny. O, niezbadane są wyroki 
boskiej Opatrzności!

W minionych wiekach, kiedy następca Piotra brał w posia-
danie swoją Stolicę, wkładano na jego głowę potrójną koronę. 
Ostatnim ukoronowanym był Papież Paweł VI w roku 1963. I on 
jednak po uroczystym obrzędzie koronacji nigdy już więcej nie 
włożył tiary, pozostawiając swoim następcom swobodę decyzji 
w tej sprawie. Papież Jan Paweł I, którego wspomnienie jest tak 
jeszcze żywe w naszych sercach, nie chciał potrójnej korony, a 
dzisiaj nie chce jej jego następca. Nie czas, w istocie, powracać do 
tego obrzędu, który - może niesłusznie - uznany został za symbol 
doczesnej władzy papieży.

Nasz czas skłania nas, zachęca, zmusza do spojrzenia na Pana 
i zanurzenia się w pokorne i pobożne rozważanie tajemnicy naj-
wyższej władzy samego Chrystusa. Tego, który zrodzony z Maryi 
Dziewicy, syn cieśli - jak mniemano, Syn Boga żywego - jak to 
wyznał Piotr, przyszedł tu, by z nas wszystkich uczynić jedno 
królestwo: królestwo kapłańskie. Sobór Watykański II przypo-
mniał na nowo tajemnicę tej władzy oraz fakt, że posłannictwo 
Chrystusa - Kapłana, Proroka i Króla - trwa nadal w Kościele. 
Wszyscy, cały lud Boży uczestniczy w tym potrójnym posłannic-
twie. I chociaż dawniej wkładano na głowę papieża tiarę, potrójną 
koronę, by poprzez ten symbol wyrazić cały ustrój hierarchiczny 
Kościoła Chrystusowego, cała „święta władza” w nim sprawowa-
na nie jest niczym innym jak służbą, służbą mającą na celu jedną 
tylko rzecz: by cały lud Boży uczestniczył w tej potrójnej misji 
Chrystusa i pozostawał na zawsze we władzy Pana, z której bierze 
swoje początki. Nie z władzy doczesnej, ale od Ojca Niebieskiego 
i z tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania.

Ta władza Pana naszego, absolutna, a przecież słodka i łagod-
na, odpowiada całej głębi ludzkiego wnętrza, jego wzniosłym 
dążeniom, jego woli i sercu. Nigdy nie przemawia językiem siły, 
ale wyraża się w miłości bliźniego i w prawdzie. Nowy następca 
Piotra na Stolicy rzymskiej wznosi dzisiaj gorącą, pokorną, ufną 
modlitwę: „Spraw, Chryste, bym mógł stać się i pozostać sługą 
Twojej słodkiej władzy, sługą Twojej władzy, która nie przemija, 
spraw, abym mógł być sługą, sługą twoich sług”.

Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć 
Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną 
służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości.

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystu-
sowi.

Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, syste-
mów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, 
cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swo-
im wnętrzu człowiek. On jeden to wie!

Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w 
głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na 

tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. 
Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! 
Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa 
życia, tak, życia wiecznego. Właśnie dzisiaj cały Kościół obchodzi 
dzień misyjny, modli się, rozmyśla, działa, ponieważ Chrystuso-
we słowa docierają do wszystkich ludzi i są przez nich przyjmo-
wane jako posłanie nadziei, ocalenia, całkowitego wyzwolenia.

Dziękuję wszystkim obecnym, którzy zechcieli uczestniczyć w 
rozpoczęciu pontyfikatu nowego następcy Piotra. Dziękuję z ca-
łego serca głowom państw, przedstawicielom władz, delegacjom 
rządowym - za ich obecność, która mi wielki przynosi zaszczyt. 
Dziękuję wam, najczcigodniejsi kardynałowie Świętego Kościo-
ła Rzymskiego, dziękuję drogim Braciom w biskupstwie i wam 
kapłani, wam siostry i bracia, zakonnice i zakonnicy z zakonów 
i zgromadzeń. Dziękuję! Dziękuję wam, rzymianie! Dziękuję 
pielgrzymom przybyłym z całego świata. Dziękuję tym, którzy 
uczestniczą w tej świętej uroczystości poprzez radio i telewizję.

(po polsku)

Do was się zwracam, umiłowani moi Rodacy, Pielgrzymi z 
Polski, Bracia Biskupi z Waszym wspaniałym Prymasem na czele, 
Kapłani, Siostry i Bracia polskich zakonów, do Was, przedstawi-
ciele Polonii z całego świata. A cóż powiedzieć do was, którzy tu 
przybyliście z mojego Krakowa, od stolicy św. Stanisława, któ-
rego byłem niegodnym następcą przez lat 14. Cóż powiedzieć?! 
Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie blade w stosunku do 
tego, co czuje w tej chwili moje serce, a także do tego, co czują wa-
sze serca. Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie 
milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą.

Proszę was! Bądźcie ze mną! Na Jasnej Górze i wszędzie! Nie 
przestawajcie być z Papieżem, który dziś prosi słowami poety: 
„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz 
Bramie” - i do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili.

Był to apel i zaproszenie do modlitwy za nowego Papieża, apel 
wygłoszony w moim rodzinnym języku. Z tym samym wezwa-
niem zwracam się do wszystkich Synów i wszystkich Córek Ko-
ścioła katolickiego. Wspierajcie mnie dzisiaj i zawsze w Waszych 
modlitwach.

Następnie Ojciec święty przemówił w języku francuskim, 
angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, serbsko-
chorwackim, słowackim, ukraińskim i litewskim. Przemówienie 
zakończył w języku włoskim:

Otwieram serce dla wszystkich Braci z Kościołów i Wspólnot 
chrześcijańskich, pozdrawiając szczególnie tych z Was, którzy tu-
taj jesteście obecni w oczekiwaniu na bliskie spotkanie osobiste; 
ale już teraz wyrażam szczerą wdzięczność za to, że zechcieliście 
uczestniczyć w tych uroczystościach.

I na koniec zwracam się do wszystkich ludzi, do każdego czło-
wieka (z jaką czcią apostoł Chrystusa musi wymawiać to słowo 
„człowiek”!). Módlcie się za mnie. Pomóżcie mi ażebym mógł 
wam służyć. Amen.
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Franciszek zaapelował, by synodalne spotkanie służyło praw-
dziwemu zrozumieniu, kontemplowaniu i służbie ludom Amazo-
nii. Przestrzegł przed wyniszczającymi ideologicznymi koloni-
zacjami i redukcjonistycznym postrzeganiem mieszkańców tego 
regionu jako ludzi drugiej kategorii. W Watykanie rozpoczął się 
pierwszy dzień roboczy Synodu Biskupów poświęcony nowym 
drogom dla Kościoła w Amazonii i ekologii integralnej.

Spotkanie zainaugurowano w Bazylice Watykańskiej wspólną 
modlitwą do Ducha Świętego odśpiewaną przy grobie św. Piotra. 
Następnie ojcowie synodalni, eksperci, audytorzy i zaproszeni 
goście przeszli procesyjnie do Auli Synodalnej. Uczestnicy nieśli 
plakaty z wizerunkami męczenników Amazonii, zarówno mi-
sjonarzy, którzy oddali swe życie pracując w tym regionie, jak i 
przedstawicieli ludności tubylczej, którzy zginęli w obronie swej 
ziemi. Od delegacji ludów tubylczych Franciszek otrzymał w da-
rze kopię tradycyjnej amazońskiej łodzi.

Franciszek podkreślił, że synod ma cztery podstawowe wy-
miary: duszpasterski, kulturowy, społeczny i ekologiczny. Za-
chęcił, żeby na rzeczywistość Amazonii patrzeć oczami ucznia 
Jezusa i misjonarza, którego Duch Święty posyła do głoszenia 
Ewangelii. Zauważył, że do ludów Amazonii trzeba przybliżać się 
„na palcach”, szanując ich historię, kulturę, styl życia, tożsamość, 
a także mądrość.

Papież przypomniał, że trzeba być dalekim od optyki przed-
siębiorcy, który chce narzucić przygotowane programy, by 
„zdyscyplinować” ludy Amazonii, ich kulturę i historię, pragnąc 
„oswoić” ludy tubylcze. Wskazał, że traktowanie niektórych 
kultur jako „cywilizacji drugiej kategorii” czy też narzucanie im 
„ujednolicającego centralizmu” w wielu krajach zakończyło się 
ewangelizacyjną porażką.

W tym kontekście Franciszek przypomniał, że ideologie 
zawsze są niebezpieczną bronią. Są redukcyjne i prowadzą do 
wyolbrzymiania naszych pretensji do intelektualnego rozumie-
nia odmiennej kultury bez podziwiania jej, kontemplowania czy 
samodzielnego oceniania. Jako przykład Papież podał działania 
podejmowane przez „ludzi cywilizowanych wobec barbarzyń-
ców”, co doprowadziło do unicestwienia wielu ludów tubylczych.

Ojciec Święty przestrzegł też przed patrzeniem na Amazonię 
z pogardą. Przywołał słowa jednego z Indian, który w czasie in-
auguracji synodu niósł dary ofiarne w pióropuszu na głowie. Po 
wszystkim spytał z sarkazmem: „czym różni się noszenie naszych 
pióropuszy od noszenia kanciastych biretów przez watykańskich 
hierarchów”.

Papież: Duch Św. głównym uczestnikiem Synodu, nie wy-
rzucajmy Go z naszej auli

    “ Grozi nam niebezpieczeństwo dawania jedynie pragma-
tycznych odpowiedzi. Tymczasem wymaga się od nas myślenia 
w sposób paradygmatyczny. Jeśli ktoś przybył tu z intencjami 
pragmatycznymi, niech uderzy się w piersi i nawróci, otwierając 
na perspektywę paradygmatyczną, która rodzi się z realiów lu-
dów – mówił Franciszek. – Nie przybyliśmy tutaj, by wymyślać 
programy rozwoju socjalnego czy zachowania kultury, tak jak w 
muzeach, ani po to by planować akcje duszpasterskie nie respek-
tujące realiów suwerennych narodów przez deforestacje, unifor-
mizm, wyzysk. My przybyliśmy, by kontemplować, rozumieć i 
służyć narodom. Robimy to, idąc drogą synodalną. Robimy to na 

Papież Franciszek na rozpoczęcie synodu
Służmy ludom Amazonii (8 X ):

synodzie, a nie przy okrągłym stole czy na konferencji: czynimy 
to na synodzie, ponieważ synod nie jest parlamentem. Synod jest 
wspólną drogą pod natchnieniem i prowadzeniem Ducha Święte-
go. To Duch Święty jest głównym uczstnikiem synodu, proszę nie 
wyrzucajmy Go z auli synodalnej. ”

Papież przypomniał, że Synod Biskupów poprzedziły dwulet-
nie przygotowania, których owocem jest m.in. Instrumentum la-
boris. Zauważył, że jest to „dokument męczennik” przeznaczony 
do zniszczenia, ponieważ jest jedynie punktem wyjścia do tego, 
co Duch Święty dokona na synodzie. Franciszek podkreślił, że 
praca ojców synodalnych ma przede wszystkim polegać na mo-
dlitwie, dialogu, pokornym słuchaniu, zdając sobie sprawę z tego, 
że nie jesteśmy wszechwiedzący, a także na mówieniu z odwagą. 
Temu wszystkiemu ma przyświecać duch braterstwa.

Ojciec Święty zachęcił też do roztropnego informowania o 
przebiegu synodalnej debaty, by nie było tak, że jeden synod jest 
w auli a drugi rozgrywa się na zewnątrz. Poinformował też, że 
po każdych czterech przemówieniach będzie 4-minutowa chwila 
milczenia na przemyślenie słów, które zostały wygłoszone. Papież 
wyznał, że ostrzegano go przed wprowadzaniem takiej metody, 
bo wszyscy będą spali. „Na synodzie o młodzieży widziałem jed-
nak, że było odwrotnie: spali na przemówieniach, przynajmniej 
niektórych, a cisza ich budziła” – mówił Franciszek. Zachęcił też 
ojców synodalnych, by nie tracili poczucia humoru.

Papież zachęca do testu ze stanu naszej wiary (8 X):
O wierze, która nawet jeśli jest niewielka może mieć siłę 

mówił Ojciec Święty w rozważaniu na Anioł Pański. Franciszek 
przypomniał, że dla tych, którzy wierzą nic nie jest niemożliwe, 
ponieważ nie polegają na swej sile, lecz na Bogu, który wszystko 
może. Papież zachęcił też zrobienia testu ze stanu naszej wiary.

W swym rozważaniu Ojciec Święty odniósł się do wybrzmie-
wającej w dzisiejszej Ewangelii prośby uczniów do Jezusa, aby 
przymnożył im wiary oraz przypowieści o ziarnku gorczycy i 
dyspozycyjnym słudze. Przypomniał, że wiara porównywalna z 
ziarnkiem gorczycy jest wiarą, która nie jest pyszna i pewna sie-
bie, ale która w swojej pokorze odczuwa wielką potrzebę Boga i, 
w swej małości, z całkowitym zaufaniem powierza się Jemu. „Jest 
to wiara dająca nam umiejętność patrzenia z nadzieją na zmienne 
koleje życia, pomagająca nam zaakceptować także porażki i cier-
pienia, wiedząc, że zło nigdy nie ma ostatniego słowa” – mówił 
Franciszek.

Papież zachęcił, by każdy zastanowił się nad tym, jaką ma 
wiarę. To znaczy, czy nasza wiara, choć niewielka, jest autentycz-
na, czysta, nieskażona. Pomóc w tym może Jezus, który wskazuje, 
że miarą wiary jest służba.

    “Czyni to za pomocą przypowieści, która na pierwszy 
rzut oka jest nieco zagmatwana, ponieważ przedstawia postać 
władczego i obojętnego pana, który nie ma litości dla swojego 
utrudzonego wracającego z pól sługi, ale każe mu natychmiast 
przygotować sobie jedzenie, i dopiero później może on odpocząć i 
się posilić – mówił Franciszek. – Ale właśnie ten sposób działania 
pana uwydatnia istotę przypowieści, czyli postawę dyspozycyj-
ności sługi. Jezus pragnie powiedzieć w ten sposób, że takim jest 
człowiek wiary w stosunku do Boga: powierza się całkowicie Jego 
woli, bez wyrachowania czy wymagań. ”
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Papież podkreślił, że ta postawa wobec Boga znajduje również 
odzwierciedlenie w zachowaniu we wspólnocie: przejawia się w 
radości służeniu sobie nawzajem, znajdując już w tym swą nagro-
dę, a nie w uznaniu i korzyściach, jakie mogłyby z niej wynikać. 
Tego właśnie uczy Jezus na końcu tej historii: „Tak mówcie i wy, 

gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”. Papież 
podkreślił, że słudzy nieużyteczni, to znaczy nie wymagający, aby 
im podziękowano, bez żądań.

Z życia archidiecezji
- Milion dzieci modli się na różańcu
W piątek, 18 października o godzinie 9.00 przypada 14 edycja 

międzynarodowej kampanii „Milion dzieci modli się na różań-
cu”. 

Pomysł tej kampanii modlitewnej powstał w 2005 roku w 
stolicy Wenezueli, Caracas, podczas modlitwy różańcowej dzieci 
na zajęciach religii. Wychowawczyni opiekująca się grupą po-
wiedziała wówczas: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, 
gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. 
Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze”. Była to od-
powiedź na prośbę św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion 
dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się poko-
jem”. Tak rozpoczęła się akcja Milion dzieci modli się na różańcu. 
Konferencja Episkopatu Wenezueli wydała wkrótce zgodę na roz-
poczęcie ogólnokrajowej akcji świeckich katolików związanych z 
„Ruchem Szenstackim” oraz Centralnym Komitetem Wenezuel-
skich Katolików (Consejo Nacional de Laicos Venezuela).

W obliczu napięć i wciąż niestabilnej sytuacji w wielu krajach, 
ważne jest byśmy podejmowali trud uchronienia Świata od za-
głady właśnie przez modlitwę. Matka Boża wielokrotnie prosiła 
o modlitwę różańcową dzieci – w Lourdes, Fatimie i polskim 
Gietrzwałdzie. Modlitwa różańcowa ma przecież ogromna moc, 
wystarczy wspomnieć o wielkich zwycięstwach różańcowych 
–  bitwa pod Lepanto,  bitwa pod Chocimiem, obrona Wiednia 
przez Jana III Sobieskiego czy Cud nad Wisłą.

Zachęcamy dorosłych do umożliwienia dzieciom wzięcia 
udziału w kampanii “Milion dzieci modli się na różańcu”, by mo-
gły wesprzeć dzieci z całego świata we wspólnej modlitwie.

Zapraszamy do modlitwy różańcowej wszystkie dzieci oraz 
Dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych, Dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, rodziców i dziadków 
z dziećmi przebywającymi pod ich opieką w domach, dzieci i 
młodzież przebywającą na oddziałach szpitalnych wraz z opieku-
nami, dzieci i opiekunów w domach dziecka.

W Polsce tą akcję koordynuje Papieskie Stowarzyszenie Po-
mocy Kościołowi w Potrzebie.  

Czy w tym roku uda się zgromadzić milion dzieci modlących 
się na różańcu i wyprosić u Matki Bożej pokój na Świecie?

- „Faustinum” – dzielić się doświadczeniem Bożego miło-
sierdzia

– Bogu niech będą dzięki za wasze otwarcie na natchnienie 
Ducha, aby dzielić się osobistym doświadczeniem Bożego miło-
sierdzia i nieść je do utrudzonych ludzkimi słabościami, którzy 
nie mają odwagi by iść do Jezusa. Oby dzięki Waszemu świadec-
twu przekonali się, że „miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory 
do gniewu i bardzo cierpliwy” – mówił bp Jan Zając podczas 

Mszy św. na zakończenie III Międzynarodowych Dni Apostołów 
Bożego Miłosierdzia z ceremonią przyjęcia nowych członków 
stowarzyszenia „Faustinum” w Bazylice Miłosierdzia Bożego w 
Krakowie.

Na początku Mszy św. zebranych powitał kustosz sanktu-
arium ks. Zbigniew Bielas. Podkreślił, że znajdują się w szczegól-
nym miejscu, w którym św. Jan Paweł II polecał cały świat Boże-
mu miłosierdziu. Wyraził swoją radość z obecności duchownych, 
pielgrzymów i wszystkich wiernych. Zwracając uwagę na ceremo-
nię przyjęcia nowych członków do stowarzyszenia „Faustinum”, 
stwierdził, że pod opieką Maryi Matki Miłosierdzia będą wskazy-
wać wiernym niewyczerpane źródło miłosiernej miłości Boga.

W homilii skierowanej do zebranych biskup Jan Zając 
przypomniał, że 5 października 1938 roku św. siostra Faustyna 
dojrzała mistycznie i zjednoczona z Bogiem, zmarła w opinii 
świętości. Faustyna przed oblicze Chrystusa przyniosła brzemię 
swojego życia, które całkowicie było poświęcone rozgłaszaniu 
Bożego miłosierdzia i naręcze swych dobrych uczynków wobec 
ludzkości. Biskup stwierdził, że po wprowadzeniu Faustyny do 
nieba, Chrystus uwielbił Boga za objawienie swego miłosierdzia 
przez jej życie i służbę. 

W tamtą noc, ponad osiemdziesiąt lat temu, zegar dziejów Ko-
ścioła zaczął wskazywać szczególny czas. Siostra Faustyna przed 
śmiercią odbyła z Chrystusem rozmowę, w której wyznała, że 
cieszy się ze zbliżającego się momentu wypełnienia jej posłannic-
twa. – Z chwilą odejścia siostry Faustyny z tego świata rozpoczęła 
się jej misja. Posłannictwem wyrażonym w tajemnicy świętych 
obcowania, apostołka miłosierdzia wstawia się za tymi, którzy 
potrzebują Bożego zmiłowania. Jej ofiara i cierpienie, złączone 
z ofiarą Chrystusa nieustannie wypraszają  Boże wybaczenie 
dla nas i świata całego. Łaski udzielone za jej wstawiennictwem 
stanowią świadectwo jej działania w czasie – powiedział biskup. 
Zauważył, że kult św. siostry Faustyny jest tylko cząstką jej po-
śmiertnego posłannictwa. Wypełniły się słowa jej modlitwy, w 
której mówiła, że nikomu nie odmówi swego serca. 

Kaznodzieja stwierdził, że Boskie wołanie dotarło do serc 
kandydatów, których przyprowadził Duch Boży. – Odkrycie 
skarbu przyjaźni z żywym Bogiem, poznanie jej wartości jest 
stałym wezwaniem, by ten skarb pielęgnować i go pomnażać. Nie 
można tego uczynić własnymi siłami. Dlatego apostołka Bożego 
miłosierdzia uważnie wsłuchiwała się w słowa swego Oblubieńca, 
starała się jak najlepiej rozpoznawać Jego wolę, by coraz lepiej ją 
wypełniać – powiedział. Przypomniał, że św. siostra Faustyna 
oddawała Chrystusowi swe serce i wszystko co posiadała. 

Miała świadomość, że Boże miłosierdzie jest największym 
skarbem. Miłość jest jednak zadaniem i polega na kształtowaniu 
swego serca w szkole Ewangelii, które dokonuje się poprzez mo-
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dlitwę, czytanie Pisma Świętego i przeżywanie Eucharystii. Św. 
siostra Faustyna myślała o tych, którzy ranią serce Chrystusa, swą 
ofiarę i cierpienie składając w intencji umierających grzeszników. 
Biskup podziękował Bogu za gotowość zebranych do dzielenia 
się osobistym świadectwem Bożego miłosierdzia. Podkreślił, że 
zbliżają się do stołu Eucharystycznego, by złożyć swe serca, a 
także wszystkich tych, których otaczają serdeczną myślą i mo-
dlitwą. – Prośmy Pana, aby wszyscy tu obecni z nowym zapałem 
apostolskim, pisali na nowo historię zbawienia przez konkretne 
czyny, słowa przepełnione miłością oraz przez wytrwałą modli-
twę. Abyśmy naszym siostrom i braciom pomogli doświadczyć 
radości spotkania z Bogiem bogatym w miłosierdzie. Siostry i 
bracia, wstańcie, chodźmy na spotkanie z Chrystusem miłosier-
nym! – zakończył.

Nowi członkowie „Faustinum” w rozmowie z Biurem Praso-
wym wyjaśnili czym jest stowarzyszenia i jakie zadania spełnia. 
Kinga Szczepanik powiedziała, że „Faustinum” to apostolstwo 
miłosierdzia Bożego. Jego członkowie niosą miłosierdzie wszę-
dzie tam, gdzie jest potrzebne, uczestnicząc w posłannictwie św. 
siostry Faustyny. Czynią to również poprzez codzienną Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. – Uczymy się być miłosierni w życiu i 
właściwie wykonywać swoje obowiązki stanu; (…) dla mnie jest 
to motywacja, by realizować wszystkie sfery swojego życia – po-
wiedziała. Przyznała, że pierwszy raz zetknęła się z tajemnicą 
Bożego miłosierdzia podczas konsekracji Bazyliki Miłosierdzia 
Bożego w Krakowie, od tej chwili zaczęła poznawać także postać 
św. siostry Faustyny. Przez dwanaście lat była wolontariuszem i 
zdecydowała się zostać członkiem stowarzyszenia „Faustinum”, 
które niesie jej wsparcie. Artur Janus przypomniał okoliczności 
swego spotkania z siostrą Faustyną. Dzięki lekturze jej „Dzien-
niczka”, przebywaniu w miejscach z nią związanych, a także za 
sprawą rekolekcji został wolontariuszem stowarzyszenia. Stwier-
dził, że jego powołanie do posługi w Apostolstwie Trzeźwości 
łączy się z miłosierdziem głoszonym przez św. siostrę Faustynę, 
która w życiu prowadzi go do Boga. – Cieszę się i jestem ogrom-

nie wzruszony, że mogę dziś być tutaj w tym stowarzyszeniu i 
być razem z siostrami – przyznał. Wyjaśnił, że „Faustinum” jest 
dla każdego i zachęcił by przyjechać na rekolekcje, aby poprzez 
Pismo Święte i „Dzienniczek” poznać jeszcze lepiej miłosierdzie 
Boże oraz św. siostrę Faustynę.

- Kard. Wyszyński wkrótce błogosławiony, Papież zatwier-
dził cud

Papież Franciszek zatwierdził dekrety Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych. Jeden z nich oficjalnie uznaje cud za wstawiennic-
twem kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Tym samym 
spełniony został ostatni wymóg niezbędny do beatyfikacji.

Pozostałe dekrety dotyczą zatwierdzenia dwóch cudów, 
dwóch męczeństw oraz heroiczności cnót trojga sług Bożych.

Abp Jędraszewski o beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskie-
go

- Całe jego życie było wierne jego zawołaniu biskupiemu: „Soli 
Deo” – „Samemu Boga”. (…) Jego miłość do Kościoła i Matki Naj-
świętszej szła w parze z ogromnym umiłowaniem ojczyzny – Pol-
ska była dla niego matką i dla niej poświęcał całe swoje siły, całą 
swoją energię ducha, całe swoje głębie serca i pod tym względem 
przeszedł do historii jako ten, którego św. Jan Paweł II nazwał 
Prymasem Tysiąclecia – tak abp Marek Jędraszewski skomen-
tował dzisiejszą decyzję papieża Franciszka, który zatwierdził 
dekret uznający cud za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Tym samym spełniony został ostatni wymóg niezbędny 
do beatyfikacji Prymasa Polski.

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

1. W jakiej okolicy przebywał Jezus, zmierzając 
do Jerozolimy? 

2. Kto wyszedł Mu naprzeciw? 

3. Jak się zachował wobec Jezus Samarytanin?    

Jan Paweł II 
Jasnogórska Matko Boża,
Coś Królową Polski całej, 
Przyjmij dzięki za Papieża, 
On przebywa w Bożej chwale!

Służył nam przez długie lata, 
Był nam Ojcem i Pasterzem, 
Niósł Jezusa na kraj świata 
i umacniał braci w wierze.

Tyś dla niego Matką była, 
Tobie oddał życie swoje.
Każda jego ziemska chwila 
Tak bogata w łaski Twoje.

Teraz jest już w Domu Ojca 
I tak jak na Watykanie 
Stoi w oknie, patrzy na nas 
i nam wszystkim błogosławi!

Chociaż jestem jeszcze mały, 
Moje serce to rozumie: 
„TOTUS TUUS” - Tobie cały 
Ofiaruję się, jak umiem!

Kiedy życie moje piękne, 
Pełne dobra i miłości. 
Wtedy kiedyś z Ojcem Świętym 
Spotkam w wiecznej się radości!

Po kilku latach istnienia Ruch Światło-Życie miał wielu oddanych współpracowników, nie-
mało wrogów i jednego sprawdzonego przyjaciela. Był nim ówczesny metropolita krakowski - 
biskup Karol Wojtyła. Doskonale rozumiał on ideę ożywiającą tysiące młodych ludzi, wspierał 
ją całym sercem, a gdy było trzeba, bronił, i to skutecznie. Dla oazowiczów zawsze znajdował 
czas, uśmiech i dobre słowo. Najchętniej spotykał się z nimi na wakacyjnych szlakach. Siadał 
wówczas pośród nich przy ognisku i słuchał, co mówią. Bardzo podobały mu się oazowe pio-
senki — szczególnie jedna...

Pustynia jest groźna tylko wtedy, gdy nie ma na niej oaz lub gdy występują zbyt rzadko 
- mówił.

Gdy minęło dziesięć lat istnienia oaz, ksiądz kardynał obiecał pojawić się na Kopiej Górce 
(Centrum Ruchu Światło-Życie) i osobiście oddać młodzież spod znaku (DOZ ZOH (czyt. 
fos-zoe) pod opiekę Niepokalanej Matki Kościoła. Kiedy wszystko było już dopięte na ostatni 
guzik, z Krakowa nadeszła wiadomość, że zaistniały nieoczekiwane przeszkody i dostojny 
gość nie przyjedzie.

No cóż - westchnął Ojciec (tak oazowicze nazywali założyciela Ruchu Światło-Życie) - nie 
zawsze jest tak, jak to sobie człowiek wymarzy...

Już miała się rozpocząć Eucharystia, gdy nagle ktoś zawołał: „Jest! -Jeszcze dziś rano byłem 
przekonany, że przyjazd tutaj jest rzecz niemożliwą - opowiadał. - Potem jednak w taki spo-
sób poprzesu waliśmy pewne obowiązki, że powstało małe okienko. Właśnie prze to okienko 
„wyskoczyłem” do was i przez to samo okienko muszę z. chwilę wracać do Krakowa. Przy-
jechałem, bo od rana czułem wielki potrzebę, aby być tu z wami w uroczystość Maryi Matki 
Kościoła.

Wakacyjne spotkania z kardynałem Wojtyłą szybko stały się trądy cją. Zazwyczaj odbywa-
ły się w sierpniu, ale w 1978 roku wyczekiwany gość przyjechał już 9 lipca. Wszystkich witał 

jak starych znajomych pozdra-
wiał, błogosławił.

Życzę wam - mówił - ażeby 
spełniły się na was wszystkich i na 
każdym z osobna słowa dzisiejszej 
Ewangelii, które Pan Jezus powie-
dział do apostołów: „Abyście szli i 
owoc przynosili, i żeby owoc wasz 
trwał”.

Nikt nie przypuszczał wtedy, 
że były to słowa... pożegnania i że 
16 października wielki przyjaciel 
Ruchu Światło-Życie zostanie na-
stępcą św. Piotra.

Jan Paweł II zawsze szukał 
kontaktu z młodymi - zapraszał 
ich do Watykanu, spotykał się z 
nimi w różnych miastach świa-
ta na corocznych Światowych 
Dniach Młodzieży, uważnie słu-
chał, co mówią.

Gdy umierał, tysiące dziew-
cząt i chłopców czuwało na placu 
św. Piotra.

Szukałem was, a teraz wy 
przyszliście do mnie
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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

Księdza Michała Potaczałę znałam przez jedenaście lat: od 
1954 do 1965 roku. Znałam Go blisko, bo mieszkałam na Kolonii 
Leśnej, a Ksiądz, który nie miał plebanii, mieszkał niedaleko. Pa-
trzyłam na niego z bliska, jako nastolatka obserwowałam nowego 
kapłana, który przyszedł do naszej parafi i jako 
następca kochanego przez nas wszystkich ks. 
Broszkiewicza. Sama bardzo związana z Ko-
ściołem, miałam częsty kontakt z ks. Mi chałem, 
dzięki temu poznałam głębiej jego osobowość. 
Przykład Księdza, jego życie, idee wzbudziły we 
mnie powołanie do życia zakonnego, do życia w 
pełni oddanego Bogu.

Ksiądz Potaczało był patriotą - w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Od niego właśnie nauczy-
łam się prawdziwej historii Polski, zwłaszcza 
dotyczącej dziejów przedwojennych i okresu 
budowania socjalizmu. Ksiądz ukazywał 
prawdziwe oblicze Polski walczącej w okresie 
okupacji hitlerowskiej i zmagań narodu o spo-
łeczno-polityczne oblicze przy szłego państwa. 
Dużo mówił o partyzantce i Armii Krajowej, 
ponieważ sam osobiście do świadczył życia w 
poniewierce. Ileż razy nasłuchaliśmy się o jego 
tułaczce, życiu w bun krach, jamach, o pacyfi -

Człowiek Boży
kacji wsi, która i jego dotknęła. Żywo pamiętam opowiadanie 
ukazujące, jak razem z żołnierzami zostali ocaleni z pogromu 
niemieckiego, ostrzeżeni przez młodego chłopca, który - jak się 
okazało - wcześniej został zabity przez Niemców. Ksiądz Michał 
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był głęboko przekonany, że była to „interwencja niebios”. W tym 
też kontekście często powtarzał, że nie ma co się bać duchów, bo 
nie ma „duchów-chuliganów”; Pan Bóg nie posyła duchów dla 
straszenia ludzi, ale dla ostrzeżenia i pomocy.

Jako młoda dziewczyna bardzo przeżywałam niespodzie-
wane rozwiązanie naszej klasy, niemożność znalezienia pracy; 
bardzo więc zaangażowałam się w pracę w kościele. Pomagałam 
Księdzu przy budowie plebanii i tutaj miałam możliwość obser-
wowania, jak Ksiądz sam pracował z robotnikami, rozładowywał 
materiały (kiedyś w Bolęcinie przez trzy dni rozładowywał wa-
gony z wapnem).

Ksiądz Michał był bardzo gościnny i wrażliwy na drugie-
go człowieka. Na stole zawsze miał chleb, masło, ser i każdego 
częstował, o każdej porze dnia. Rozdawał wszystko, co miał, 
nawet swoje ubrania. Kiedyś z koleżanką kupiłyśmy mu buty, ale 
szybko oddał je jakiemuś marynarzowi i dalej nie miał porząd-
nych butów. Ksiądz był prawdziwym abnegatem, wystarczało 
mu niewiele, przyzwyczajony do życia w trudzie, zahartowany 
w partyzantce, obywał się tym, co najkonieczniejsze. Raz, gdy 
wracaliśmy wieczorem z kościoła, zobaczyliśmy, że w rowie 
leżał pijany człowiek. Był mróz. Ksiądz proboszcz wziął go na 
taczki i przywiózł do siebie, obawiając się, by ten człowiek, który 
miał rodzinę i czworo dzieci, nie zamarzł i nie osierocił swoich 
bliskich. Położył go na swoim łóżku, przykrył, nakarmił. Następ-
nego dnia mężczyzna ten gorąco przepraszał i wstydził się przed 
Księdzem.

Proboszcz pomagał bardzo starszym ludziom, emerytom, 
samotnym; sam zawoził im węgiel i zwalał go do piwnicy. Bardzo 
był zatroskany o dzieci pozbawione rodziny; załatwił adopcję 
kilkunastu dzieciom z domu dziecka. Zależało mu właśnie na 
młodzieży, jej wychowaniu i wykształceniu, dlatego też organi-
zował u siebie korepetycje, ściągając różnych nauczycieli, którzy 

bezinteresownie douczali chłopców z technikum. Nawiązywał 
bliski kontakt z małżeństwami przeżywającymi kryzys i jednał 
powaśnionych małżonków. Miał postawę nieustannego nadsłu-
chiwania, gdzie i komu można w czymś pomóc; zawsze był tam 
pierwszy. Nigdy nie brał nic za swoje kapłańskie posługi. Po ko-
lędzie praktycznie chodził przez cały rok. Gdy parafianie dawali 
mu jakąś ofiarę, znajdowali ją potem gdzieś na piecu czy na szafie. 
Dzielił się tym, co miał, i dlatego ludzie bez przerwy garnęli się 
do niego. Przychodzili nie tylko z naszej parafii, ale również z 
Libiąża, Krzeszowic; on nikomu nie odmawiał.

Ksiądz Potaczało był bardzo bezpośredni i serdeczny, czę-
sto urządzał z młodzieżą wycieczki i wtedy dosłownie „szalał”, 
wywijał kozły, błyszczał dowcipem. Bardzo lubił śpiewać, sam 
też układał teksty piosenek, które nieraz wobec nas wykonywał; 
szczególnie miły był jego repertuar lwowskich piosenek. Pisał 
piękne wiersze: o ojczyźnie, przyjaźni, miłości, o matce. Nigdy 
nie chwalił się wyższym wykształceniem - nawet nikt nie wie-
dział, że skończył Uniwersytet Warszawski. Zawsze się umniej-
szał, nawet celowo robił z siebie fajtłapę, ale szczerze podnosił 
wartości innych.

Żył dla ludzi i wśród ludzi, a umarł samotnie. Nigdy nie dbał 
o swoje zdrowie, kasłał. W pierwszy piątek pojechał z posługą 
kapłańską do innej parafii. Wrócił wieczorem, a następnego dnia 
znaleziono go leżącego w łóżku na poduszce elektrycznej, ubra-
nego w sweter i czapkę, przykrytego kocem. Ludzie płakali za 
nim jak za swoim najlepszym ojcem. Do teraz opowiadają o nim, 
wspominając jego dobroć i otwartość, przychodzą z kwiatami na 
jego grób.

Ksiądz Michał Potaczało to wielki kapłan, szlachetny i od-
dany człowiek, który pozostawił w naszych sercach serdeczną 
pamięć i wzór kapłaństwa według Serca Bożego.

m. Alicja Marietta Kopińska

Prowincja Karmelitów Bosych Centralnej Italii 
wraz ze Świeckim Zakonem Karmelitów Bosych pod-
jęły starania o wprowadzenie procesu beatyfikacyjne-
go znanego włoskiego kolarza Gino Bartali’ego (1914-
2000), członka świeckiego zakonu karmelitańskiego. 
Był on jednym z największych kolarskich mistrzów, 
albowiem 2 razy zwyciężył „Tour de France”, 4 razy 
zdobył tytuł Mistrza Włoch i dominował w najważ-
niejszych włoskich wyścigach kolarskich: 4 razy wy-
grał na trasie Mediolan-San Remo i 3 razy w „Giro 
di Lombardia”. Jako człowiek prawy rozmodlony był 
stawiany za wzór sportowca. Nigdy nie zdejmował z 
szyi szkaplerza karmelitańskiego, a po zwycięstwie 
Tour de France pożegnał na paryskim stadionie Parc 
des Princes kibicujących na jego cześć 50 tysięcy kibi-
ców i poszedł się pomodlić w katedrze Notre Dame. W 
czasie wojny ratował Żydów, chowając w ramie roweru 
zdjęcia ukrywających się, by wyrobić im fałszywe 

Włoski kolarz Gino Bartali 
w drodze na ołtarze
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dokumenty, które potem im przekazywał. Zakładał koszulkę 
ze swoim nazwiskiem, a strażnicy niemieccy na posterunkach 
kontrolnych pozdrawiali mistrza, prosili o autografy i życzyli 
udanego treningu. Gdy jednak go zdemaskowano i aresztowano, 
został rychło zwolniony, gdyż Niemcy nie chcieli ryzykować ude-
rzenia w „legendę”.  

Już w 2005 r. Bartali’ego odznaczył pośmiertnie za jego suk-
cesy i działalność na rzecz drugiego człowieka prezydent Włoch 
Carlo Azeglio Ciampi. Zaś w 2012 r. instytut Jad Waszem uhono-
rował go tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Powiedział w kazaniu do katechetów o. dr. Bogdan, 
który wraz z ks. wizytatorem Stanisławem Czernikiem 
celebrowali Eucharystię w soboty 28 IX. Był to rejo-
nowy Dzień Skupienia katechetów. W liturgii wspo-
minano św. Wacława, stąd też kazanie odnosiło się 
do jego życia, jego świadectwa wiary. Zamieszczamy 
poniżej. 

Św. Autor stawia przed nami zadanie spojrzenia na przeszłe 
pokolenia i sprawdzenia, czy znajdziemy wśród nich kogoś, kto 
zaufał Panu i został przez Niego zawiedziony. Gdyby takie pyta-
nie postawić, to przy dzisiejszych standardach dziennikarskich z 
całą pewnością św. Wacław zostałby nam ukazany jako przykład 
takiej osoby. Został zdradzony przez najbliższych. Nie doczekał 
się potomstwa. Całe jego dzieło legło w gruzach, a sam został za-
mordowany brutalnie u progu kościoła, który powstał dla Boga. 
Dla Boga, któremu tak zaufał. Cóż zatem? Czy zawiódł go Bóg? 

Jeśli patrzymy tylko oczyma ludzkimi, z perspektywy ludz-
kiego sukcesu i ludzkiej wielkości, można by było tak powiedzieć 

Jesteśmy świadkami Chrystusa 
o świętym Wacławie. Ale jeśli spojrzymy na niego w prawdzie, 
to zauważymy, że swoją nadzieję położył w Bogu i nie został za-
wstydzony na wieki... Jego dziadek, Bożywój, postanowił, że los 
swojego królestwa zwiąże z chrześcijaństwem. Jego babcia była 
świętą kobietą - to św. Ludmiła, która starała się jak najlepiej 
wychować w wierze swoich synów, a później wnuków. Wratysław 
jednak, jej syn, z powodów politycznych postanowił poszukać 
sobie za żonę pogańską księżniczkę z plemienia Słowian połab-
skich, która okazała się być niczym biblijna Jezebel - nie tylko 
sama się nawróciła, ale wręcz odciągnęła od Boga przynajmniej 
jednego ze swoich synów.

Gdy umiera Wratysław, ona jako regentka postanowiła, ze 
skończy z tym Kościołem. Miała ku temu dobrą wymówkę. Tłu-
maczyła: -„Przez chrześcijaństwo my, Lutycy stajemy się podda-
nymi cesarza niemieckiego, który przy pomocy swoich biskupów 
będzie nami teraz rządził, a my przecież walczymy z Cesarstwem 
Niemieckim i Czechy też powinny się do nas dołączyć i wspólnie 
powinniśmy walczyć. Chrystus w tym przeszkadza...”. Być może 
przyjęła chrzest, bo przecież chyba inaczej nie doszłoby do mał-
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żeństwa z Wratysławem, ale z pewnością nie przyjęła Chrystusa 
do serca. 

Jej młodszy syn - Bolesław - bardziej słuchał matki niż babci, 
a chcąc uciąć wpływy babci na swoich synów, kazała ją udusić, by 
nie wywierała więcej wpływu i nie niszczyła jej zamysłów... Jej 
imię oznaczało tyle, co „Miłująca pokój”, ale pokój, który chciała 
zaprowadzić, był pokojem ziemskich pomysłów i wymysłów oraz 
takiej manipulacji, by postawić na swoim. Bolesław, którego na-
zwano później „Okrutnym”, zamordował swojego brata podstę-
pem u progu kościoła...

Można po ludzku stwierdzić, że tym samym Bolesław za-
kończył wówczas i życie, i dzieło swego brata. Sam był dobrym 
organizatorem i niektórzy historycy twierdzą, ze bez Bolesława 
Cechy nie sięgnęłyby takiego stanu, jaki osiągnęły. Bo wprawdzie 
Wacław był królem przez długie lata i robił, co mógł, by odwró-
cić pseudo-reformy swej matki, umocnił Kościół, budował nowe 
świątyni i zadbał o duchowieństwo i rodziny czeskie, to jednak 
będąc człowiekiem, który kochał tak biednego, jak i bogatego, 
który troszczył się o tych najbardziej pokrzywdzonych, nie był 
władcą bezwzględnym... A tacy, jak wiemy, najłatwiej ustawiają 
dobrze administrację, dzięki czemu 
państwo funkcjonuje jak w zegarku, 
choć jego trybiki potrafią „zmielić” 
i zniszczyć człowieka. Ale przecież 
- „kiedy Padyszachowi wiozą zboże, 
kapitan nie troszczy się, jakie wygody 
mają myszy na statku”... 

Jednakże Wacław miał olbrzymi 
wpływ na swą rodzinę, a pośrednio i na 
nasz naród, gdyż jego bratanica - Do-
brawa - została żoną Mieszka I i wbrew 
opinii wielu współczesnych historyków 
na pewno nie pozostała bez wpływu 
na to, że Mieszko przyjął wiarę, choć 
wcale nie potrzebował ze względów 
politycznych, jak przez długie lata 
wierzono. Miał wystarczającą siłę, miał 
wystarczająco wysoki status, ale jed-
nak coś go zachwyciło w Chrystusie. 
Coś go musiało zachwycić również i 
w żonie, która przybyła na jego dwór 
z rodzimymi, czeskimi kapłanami, 

którzy mówili praktycznie tym samym językiem, co ówcześni 
Polacy i tak, pośrednio dzięki św. Wacławowi wiara zakorzeniła 
się w naszym narodzie... 

Słowianie połabscy nie istnieją dzisiaj, chociaż Drohomira 
chciała sprawić, aby jej naród i jej kraj był wiodący. Dzisiaj stali 
sie po prostu Niemcami, a jeżeli są nawet jakieś niedobitki, to tyle 
mają z tej swojej tożsamości narodowej, co stroje ludowe i jakieś 
ludowe pieśni. I też nie zachowało się to dzięki wierze pogańskiej, 
ale przy Kościele, tam gdzie był Chrystus - bo On nie pozbawia 
człowieka jego własnej tożsamości, ale na niej buduje głębokie i 
wielkie człowieczeństwo. 

Czechy, choć przeżywają teraz bardzo trudny czas i wydaje 
sie, że idzie raczej drogą Bolesława Okrutnego i Drohomiry, to 
jednak utrzymały swoją tożsamość. Tak samo i Polska... Bezsen-
sowna dla świata ofiara ze swego życia św.. Wacława dzięki Bożej 
łasce zaowocowała czymś, co jest wielkie i ważne dla wielu. I tu 
właśnie tkwi nauka dla nas, których zadaniem jest przekazywanie 
prawd wiary młodym ludziom w szkole, w salkach czy przy in-
nych okazjach, gdzie nam przychodzi pełnić posługę katechetów. 
Jesteśmy świadkami Chrystusa. Może nie wymaga się od nas tak 
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radykalnego świadectwa, jakie musiał dać św. Wacław, gdzie było 
to świadectwo jego krwi, świadectwo wierności do końca, ale to 
codzienne świadectwo jest nieraz bardzo trudne, bo spotykamy 
się z niezrozumieniem, z lekceważeniem, z wyśmiewaniem. Choć 
i zdarzają się takie miłe chwile, gdy widzimy, że to, co robimy dla 
naszych uczniów jest ważne, że to jest coś, co im pomaga. Ale 
właśnie w tych chwilach zwątpienia, w tych chwilach, gdy zaczy-
namy się zastanawiać nad tym, czy ma sens to, co robimy, warto 
spojrzeć na postać świętego z dnia dzisiejszego...

Po ludzku sądząc - owoców swej pracy nie ujrzał, lecz umarł 
bezowocnie, bezpotomnie, nie zakładając swej dynastii, ale w Bo-
żej mądrości państwo czeskie od tej pory zaczęło być nazywane 

„Koroną św. Wacława”, a nie Koroną Bolesława Okrutnego... Z 
Bożej perspektywy jego ofiara była ziarnem wrzuconym w zie-
mię, które wydało plon obfity. I tak samo nasz codzienny trud 
mimo nieraz różnych naszych niedoskonałości, mimo różnych 
trudności - jeśli z serca ofiarowany jest Bogu, nie jest czasem 
zmarnowanym, lecz czasem ważnym, który wyda kiedyś owo-
ce. A postać św. Wacława przypomina nam, że będąc z Bogiem, 
siejąc na Bożej roli, choćbyśmy na własne oczy nie dostrzegli plo-
nów tej pracy, to możemy być pewni, że one będą... 

Niech zatem ten święty i jego wstawiennictwo wspomaga nas, 
byśmy z nowym entuzjazmem, wytrwałością i stałością świad-
czyli o Chrystusie wśród naszych uczniów.

Panu Franciszkowi Sewerynowi 
naszemu długoletniemu czytelni-
kowi z okazji 80 rocznicy urodzin 
najlepsze życzenia składa redakcja. 

Zgromadził wielu parafian, bliskich, znajomych 
oraz kapłanów, którym pomagał pracując w kancelarii 
parafialnej. Człowiek oddany i życzliwy – który swym 
życiem starał się ukazywać Chrystusa. Wiele pięknych 
słów o jego posłudze wypowiedzieli kapłani, a szcze-
gólnie ks. prałat S. Jaśkowiec oraz ks. wikariusz w 
kazaniu pogrzebowym. Zamieszczamy je 
poniżej. 

Wprowadzenie (ks. proboszcz Stanisław 
Jaśkowiec):

W godzinie Bożego Miłosierdzia gromadzimy 
się w naszej Bazylice wokół ołtarza i trumny, w 
której spoczywa umęczone cierpieniem i chorobą 
ciało śp. Zdzisława Kokowicza. Chcemy w czasie tej 
Mszy świętej dziękować Panu Bogu za jego życie. 
Chcemy dziękować za wszystko, czego w tym życiu 
dokonał - nie tylko z myślą o sobie, ale z myślą o 
swojej rodzinie i z myślą o tych, z którymi przyszło 
nam dzielić radość i smutek. Chcemy podziękować 
zmarłemu Zdzisławowi również za to wszystko, co 
uczynił dla naszej wspólnoty parafialnej, za jego 
pełną życzliwości obecność w kancelarii parafial-

Pogrzeb śp. Zdzisława Kokowicza 
nej, za serdeczny stosunek do ludzi, z którymi sie spotykał jako 
jeden z nich, jako jeden z parafian. Ja osobiście dziękuję mu za to, 
że był tak bardzo życzliwy dla mnie. Odnosiłem wrażenie, że ten 
człowiek nie zna słowa „nie”. Starał sie pomagać, podsuwać dobre 
myśli, szukać korzystnych, mądrych rozwiązań. 

Dziękują mu również ojcowie Karmelici, dziękują obecni 
przy ołtarzu księża. Każdy z nas jest mu 
coś dłużny i za coś wdzięczny. 

Jednoczy się z nami w modlitwie 
również ksiądz infułat, który przebywa 
na pielgrzymce w Lourdes i tam jego 
duszę poleca miłosierdziu Bożemu 
przez wstawiennictwo Matki Bożej.

Wiemy, że wskutek ludzkiej skłon-
ności do złego wszyscy popełniamy 
grzechy. Przed Bogiem nikt z nas nie 
jest bez winy. dlatego chcemy złożyć tę 
Eucharystyczną Ofiarę jako przebłaga-
nie za grzechy, które z ludzkiej słabości 
popełnił. Modlimy się, aby znalazł się w 
gronie świętych, aby znalazł się w gronie 
zbawionych; aby z radością i wdzięczno-
ścią mógł oglądać oblicze Boże.   
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Przeprośmy Boga za każdą sła-
bość, za każdy grzech, abyśmy mogli 
godnie kierować do Miłosiernego 
Boga intencje naszych modlitw...

Kazanie:
Pogrążeni w ogromnym smutku i 

żałobie Żono, Dzieci oraz wy wszyscy, 
którzy przyszliście do tej wadowickiej 
Bazyliki, by pożegnać śp. Zdzisława...

Dla wielu z nas, a może nawet 
dla każdego z nas, śmierć jest bardzo 
trudnym momentem. Nigdy na tę in-
formację nie jesteśmy przygotowani, 
kiedy odchodzi człowiek, którego się 
kochało, człowiek, który starał się w 
swoim życiu okazywać dobro napo-
tkanym ludziom. 

Ksiądz proboszcz powiedział 
w kilku zdaniach, jakie dobro wy-
świadczał zmarły naszej parafii, ale 
też i niektórym osobom, kiedy będziemy zatrzymywali się nad 
tą śmiercią, to może przyjść na każdego z nas jeszcze większa 
rozpacz. Nie możemy żyć jedynie tą chwilą, ale trzeba postarać 
się, by to trudne doświadczenie śmierci przekuć w coś pięknego. 
Co to znaczy - coś pięknego? To znaczy - żebyśmy my w swoim 
życiu potrafili być ludźmi dobrymi. Żebyśmy my w tym swoim 
życiu potrafili „zawalczyć” o niebo. Byśmy my w tym życiu, które 
Pan Bóg nam dał potrafili autentycznie wybierać Chrystusa. Nie 
wybierać swoje własne „widzi mi się”, swoje własne pragnienia, 
ale żebyśmy my w tym życiu wybierali Chrystusa.   

  Ale to wszystko to jest jeszcze mało. Bo drugiemu człowie-
kowi powinniśmy tego Chrystusa dać, pokazać, przedstawić. I 
trzeba sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie - ile ja pokazuje 
swoim życiem Chrystusa drugiemu człowiekowi. Na ile jestem 
odważny, by zaświadczyć, że Chrystus dla mnie jest kimś waż-
nym i chcę Go tobie, drogi bracie, droga siostro dać...

Śp. Zdzisław starał się pokazywać Chrystusa. Ale też starał 
się tego Chrystusa swoją dobrocią ukazywać. Ale jeszcze potrafił 
śp. Zmarły ukazać, jak należy żyć, żeby nigdy nie zatrzymywać 
się w jakimś momencie, bo „dobrze mi jest”, ale że trzeba umieć 
od siebie wymagać. Że trzeba ciągle dążyć do doskonałości. Bo 
kiedy zatrzymamy się w tym jednym miejscu, kiedy osiądziemy 
i powiemy, że „jest mi dobrze”, będzie to oznaczać, że nie ma już 
miejsca dla Chrystusa w naszym życie. W Jego miejsce będzie 
wchodził kto inny - ten, który chce nas zwieść i który chce nas 
oddalić od kochającego Boga. 

  Kiedy poznałem pana Zdzisława i gdy dowiedziałem się, jak 
kochał sport, byłem w szoku. Taki starszy już pan, a mimo tego 
potrafił młodszym pokazać, jak wspaniałą i ważną sprawą jest 
sport, że warto mieć pasję. Nawet gdy już chorował i nie powi-
nien grać w tenisa, pojechał jednak... My, moi drodzy, powin-
niśmy wymagać od siebie przez całe życie. Dlaczego? Wymagać 
tylko dla Boga. Bo chcemy być z Nim. Każdy z nas chce być przy 

Bogu. Każdy z nas chce za-
siąść na tej uczcie niebieskiej 
i z Nim się radować - z Bo-
giem, z Chrystusem. Chce-
my też walczyć o to niebo. Bo 
Chrystus daje każdemu z nas 
obietnicę, że mamy u Niego 
mieszkanie. 

Niech to przejście nasze-
go zmarłego brata będzie dla 
wielu z nas momentem krót-
kiej chwili zatrzymania się i 
zastanowienia, by później z 
jeszcze większą żarliwością 
iść w stronę Boga. 

Nikt z nas nie żyje dla 
siebie i nikt nie umiera dla 
siebie; jeżeli bowiem żyjemy, 
żyjemy dla Pana; jeżeli zaś 
umieramy, umieramy dla 
Pana. 
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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

31 sierpnia br., na zakończenie wakacji, grupa parafi an wraz 
z ks. Jerzy Skórkiewiczem, udała się na autokarową pielgrzymkę 
szlakiem śląskich sanktuariów. Pierwszym z nich był Hałcnów, 
gdzie czczona jest Figura Matki Bożej Bolesnej. Z burzliwą histo-
rią tego miejsca zapoznał nas Ksiądz Wikary. Stara drewniana fi -
gura Piety trafi ła tutaj przypuszczalnie około 1732 r. Hałcnowska 
Pani, nazywana kiedyś „Madonną od ognia” (ponieważ mimo 
kilkukrotnych uderzeń piorunów fi gurka ocalała) od wieków 
jest opiekunką małych dzieci i przyszłych mam, a dziś Jej oczy 
wypatrują tych, którzy cierpią. Sława tego miejsca jest tak duża, 
że 28 sierpnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek podniósł kościół  
do godności Bazyliki Mniejszej.

Z potrzeby serc ludzi, którzy bardzo licznie gromadzą się na 
nabożeństwach, narodziła się piękna, już ponad dwudziestolet-
nia, tradycja nocnych czuwań. Co miesiąc, u stóp Piety Beskidz-
kiej, gromadzą się rzesze wiernych, którzy trwają na modlitwie 
i wypraszają przez Jej wstawiennictwo potrzebne łaski. My 
również za pośrednictwem Pani Hałcnowskiej złożyliśmy Panu 

Sanktuaria Ziemi Śląskiej
Bogu, swoje i naszych najbliższych intencje na ołtarzu Pańskim 
w Eucharystycznej Ofi erze.

Kolejnym punktem naszej pielgrzymki był Skoczów. Zwie-
dzanie miasta rozpoczęliśmy od Muzeum Parafi alnego im. św. 
Jana Sarkandra, gdzie w jego podziemiach, w miejscu urodzenia 
Świętego znajduje się kaplica. O historii tego miejsca i życiu św. 
Jana Sarkandra opowiedziała nam pani Łucja Skrond - kustosz 
Muzeum. Następnie zostaliśmy zaproszeni przez panią Łucję na 
spotkanie z panem Andrzejem Borgiełem, autorem rzeźb anio-
łów wystawianych właśnie w muzeum. Pan Andrzej jest autorem 
m. in. 19 ołtarzy w różnych świątyniach w Polsce. Z wielkim za-
interesowaniem słuchaliśmy opowieści o jego niezwykłym życiu, 
pracy i rzeźbach.

Po dużej dawce artystycznych wrażeń, pieszo udaliśmy się 
do kaplicy na wzgórzu zwanym Kaplicówka. W 1985 r. przed 
tą kaplicą stanął Krzyż Papieski, przeniesiony z lotniska w Mu-
chowcu, wykonany z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II do 
Ojczyzny. Wieczorem krzyż jest oświetlony i widać go nawet z 
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dużej odległości. 22 maja 1995 r. Papież odprawił na tym wzgórzu 
pokanonizacyjną Mszę św. ku czci św. Jana Sarkandra. Ze wzgó-
rza rozciąga się wspaniała panorama miasta i Beskidu.

Wracając ze wzgórza, weszliśmy na chwilę modlitwy do ko-
ścioła p.w. św. Piotra i Pawła, gdzie znajdują się relikwie św. Jana 
Sarkandra. Po tak dużej dawce wrażeń, chwilę wytchnienia zna-
leźliśmy w skoczowskich kawiarniach, pijąc pyszną kawę i jedząc 
dla ochłody lody.

Czas nieubłaganie mijał i z żalem żegnaliśmy piękny Sko-
czów, udając się na obiad do Jastrzębia Zdrój. Kolejnym punktem 
pielgrzymki była „Śląska Fatima”, czyli Turza Śląska. Kiedy 14 
listopada 1948 r. bp Stanisław Adamski dokonał poświęcenia ko-
ścioła, był on jedynym w Polsce noszącym wezwanie Matki Bożej 
Fatimskiej i pierwszym, gdzie Fatimska Pani była namalowana 
na obrazie. 13 czerwca 2004 r. na skronie Matki Bożej  została 
nałożona złota korona.

W sanktuarium od maja do października w niedzielę po 13. 
dniu danego miesiąca odbywają się odpusty, a także Dni Chorych 
(przez cały rok każdego 13. dnia miesiąca) i Noce Pokuty (przez 
cały rok z 29 na 30 dnia każdego miesiąca - w lutym: z ostatniego 
na 1 marca). Rzesze wiernych przybywają tu, aby uczestniczyć 
w tych nabożeństwach. Dziękują za otrzymane łaski, proszą o 
dalsze, a także przepraszają Boga, przez modlitwę różańcową, za 
liczne zniewagi i grzechy.

Ostatnim punktem naszego pielgrzymowania było sanktu-
arium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach. Według po-
dania ludowego, w 1433 r. ks. Walenty spiesząc do chorej kobiety 
został zabity przez husytów. Przed śmiercią skrył w dziupli dębu 
bursę z Przenajświętszym Sakramentem. Odnaleziono ją dopiero 
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Barwałd Dolny - Parafia św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl, 
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18 
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, R. M.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750), 
Barwałd Średni (1200) ODPUST: św. Erazma - w niedzielę po 2 czerwca

po latach. To dało początek wielkiemu kultowi Bożego Ciała, 
który bardzo szybko rozprzestrzenił się na ziemię rybnicką i 
Górny Śląsk. Znalazło to także odbicie w budowie kaplicy, a póź-
niej kościoła pod takim wezwaniem oraz ustanowieniu Bractwa 
Najświętszego Sakramentu. Pień wspomnianego dębu można 
oglądać do dzisiaj pod ołtarzem głównym kościoła.

Wracając do domu, w modlitwie różańcowej, dziękowaliśmy 
Panu Bogu za ten pielgrzymkowy czas, za wszelkie dobro i łaski, 
jakie otrzymaliśmy i prosiliśmy o błogosławieństwo Boże na każ-
dy kolejny dzień naszego życia.

Wdzięczni Pielgrzymi

Msza Św. na Szczycie Jasnogórskim odbyła 
się dnia 13.09.2019 o godz.11:30. W pielgrzymce 
uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII wraz z 
rodzicami, nauczycielami, panią Dyrektor i 
księdzem. Szkołę reprezentował także poczet 
sztandarowy. 

Uczeń z klasy VIII - Dawid Łyczak otrzymał 
rower jako nagrodę w konkursie organizowanym 
przez SPSK.

 www.barwalddolny.szkolnastrona.pl 

DZIEŃ JEDNOŚCI SZKÓŁ SPSK 
W CZĘSTOCHOWIE



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

13 i 20 października 201920 

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

 2113 i 20 października 2019

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

1 października w naszej 
szkole uczestniczyliśmy w 
Akcji  Narodowego Czyta-
nia. Przedsięwzięcie organi-
zowane jest przez Prezydenta 
RP od 2012 roku.  Pierwszą 
czytaną  wspólnie lekturą  
był „Pan Tadeusz” Adama 
Mickiewicza.

W bieżącym  roku, pod-
czas 8. edycji Narodowego 
Czytania,  czytalismy 3 no-
wele: „Katarynkę” -Bolesława 
Prusa,  „ Sachem „- Henryka 
Sienkiewicza i „Dym”- Marii 
Konopnickiej

www.zsbarwaldg.iap.pl

Narodowe czytanie 2019
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com, 
www.facebook.com/parafi abrzeznica, www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, 
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)  ODPUST: Najśw. Serca Pana Jezusa

Adam Gorczyński i ks. Jan Piwowarczyk są przedstawieni na 
planszach wystawy w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy. 30 wrze-
śnia 2019 r. uczniowie z młodszych klas ZSP w Brzeźnicy wraz 
z panią wychowawczynią Marzeną Woźniak zwiedzili wystawę. 
Część ekspozycji dotyczy biografi i Adama Gorczyńskiego (1805-
1876) - romantyka z Brzeźnicy, pisarza, malarza, społecznika, 
który żył i tworzył w dworze w Brzeźnicy. Na kolejnych plan-
szach są informacje prezentujące księdza Jana Piwowarczyka 
(1889-1959)- urodzonego w Brzeźnicy.

Twórcy sprzed lat na wystawie
Był to dr nauk humanistycznych, wykładowca UJ, duszpasterz 

krakowskich kościołów, kanonik kapituły katedralnej na Wawe-
lu, publicysta katolicki, założyciel „Tygodnika Powszechnego”. 
W 2019 r. przypada 130. rocznica urodzin i 60. rocznica śmierci 
księdza Jana Piwowarczyka. Uczniowie dowiedzieli się więcej, a 
warto wspomnieć, że nazwisko Gorczyńskiego jest utrwalone w 
formie nazwy ulicy, przy której znajduje się budynek szkoły w 
Brzeźnicy. Wystawa potrwa do 14 października 2019 r. i jeszcze  
powróci. Polecamy zobaczyć.

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

3 października w naszej szkole 
świętowaliśmy Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Na szkolnym 
korytarze działały dwie komisje eg-
zaminacyjne, które  przeprowadzały 
wśród uczniów i pracowników szko-
ły, egzaminy ze znajomości tabliczki 
mnożenia. Przeprowadzono  78 
egzaminów, z czego aż 71 zakończy-
ło się wynikiem pozytywnym. Za 
zdany egzamin uczniowie otrzymy-
wali cukierki, certyfikaty i odznaki 
eksperta tabliczki mnożenia.

Obchody cieszyły się dużym za-
interesowaniem uczniów, a komisje 
egzaminacyjne pracowały intensyw-
nie na wszystkich przerwach. 

www.spbaczyn.iap.pl

Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia
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Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafi alnym: sob. 18:00; ndz. 
7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15 PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M., dziekan 
dekanatu Wadowice - Północ * WIKARIUSZE: ks. Michał Kowalcze, ks. Dawid Kuna  ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (40 0) ODPUST: 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

i kruche motyle…” - te słowa starszym wciąż brzmią w uszach, 
młodsi pewno nawet nie słyszeli tej piosenki, ale jedni i drudzy 
poddają się urokowi jesieni, zwłaszcza tej w górach jeszcze – pod 
koniec września – nie chrzęszczącej pod stopami suchymi liśćmi, 
ale już  złoto-czerwono-niebiesko-zielonej.

W ostatnią sobotę września ks. Michał Kowalcze, od począt-
ku tego roku szkolnego katecheta w SP nr 2 w Choczni, zorga-
nizował dla młodzieży zrzeszonej w Kole Misyjnym, Grupie 
Apostolskiej oraz Służbie Liturgicznej Ołtarza, wyjazd do Doliny 
Kościeliskiej. Pogoda dopisała, słonko co raz spoglądało na naszą 
grupkę wędrującą dnem doliny - od wejścia w Kirach, z przystan-
kami przy „kapliczce zbójnickiej”, na Hali Pisanej i przy „krzyżu 
Pola” (akurat było południe, więc odmówiliśmy tam Anioł Pań-
ski) aż do schroniska na Hali Ornak. 

Droga powrotna zabrała nam mniej czasu, a przy parkingu 
zobaczyliśmy góralski orszak weselny zmierzający do kościoła 
w Kościelisku. My pojechaliśmy prosto na Chramcówki, gdzie 
w kościele pod wezw. Miłosierdzia Bożego, rodzinnej parafi i ks. 
Michała, uczestniczyliśmy we mszy św. Po wyjściu z kościoła, 
udaliśmy się do siedziby Tatrzańskiego Ochotniczego Pogoto-

wia Ratowniczego. 
Na szczęście dla nas 
(mniej dla pechowego 
turysty, który akurat 
złamał nogę na zboczu 
Rysów) widzieliśmy 

„A w górach już jesień…

powrót „Sokoła” z akcji ratowniczej – siadł dokładnie w miejscu 
wyznaczonym na lądowanie, niejako tnąc potężnymi śmigłami 
bure deszczowe chmury, które po południu zaległy nad Zako-
panem. Później, już po wciągnięciu śmigłowca do hangaru, mo-
gliśmy przyjrzeć się mu z bliska i popytać oprowadzającego nas 
ratownika o szczegóły górskiej służby. 

Jeszcze krótki postój w nowotarskim McDonalds (dla ciała 
też się coś należało!) i po dwudziestej byliśmy w domach. Rodzice 
odbierali nas już w ciemnościach, a my myśleliśmy o… kolejnej 
wyprawie z ks. Michałem. Może wiosną na oglądanie krokusów 
w Dolinie Chochołowskiej?

Agnieszka Jusińska
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W niedzielę 22 września salka teatralna Domu Katolickiego w 
Choczni wypełniła się po brzegi chocznianami i gośćmi przyby-
łymi z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Myślenic, Wadowic, a 
nawet z Irlandii. Wszystko za sprawa promocji książki „Dotknięci 

O tych, co swoją twórczością 
ubogacają także nasze życie

iskrą Bożą – o artystach, twórcach i pasjonatach z dzieje Chocz-
ni wpisanych”, napisanej przez dwie nasze parafi anki, matkę i 
córkę: Marię Biel-Pająkową i Agnieszkę Jusińską. To w dziejach 
Choczni pierwsza taka książka, zawierająca biogramy i przykła-

dy twórczości (fotografi e obrazów 
i rzeźb, wiersze, tytuły kompozycji 
muzycznych, reprodukcje okładek 
książek itp.) ponad 80 osób związa-
nych z Chocznią jako miejscem uro-
dzenia, zamieszkania bądź pracy. Nic 
dziwnego, że autorki zbierały do niej 
informacje ponad pięć lat! Główną 
część uzupełnia artykuł niestrudzo-
nego badacza historii Choczni, Piotra 
Malaty, omawiający w skrócie jeszcze 
kilkanaście sylwetek twórców „w 
dzieje Choczni wpisanych”. Wydawa-
łoby się, że mieszkając w Choczni „od 
zawsze”, czyli w większości przypad-
ków od urodzenia – wszystko o tej wsi 
wiemy, a jednak nie. Czasami może 
nawet ktoś się nie domyślał, że znany 
od lat sąsiad wieczorami maluje bądź 
rzeźbi, mama naszej dobrej koleżanki 
układa wiersze, a kiedyś przy ołtarzu 
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w choczeńskim kościele 
stał ksiądz, który ułożył 
słowa znanej kolędy… A 
czy może zastanowili-
śmy się, kto namalował 
anioły otaczające głów-
ny ołtarz w naszym ko-
ściele albo stacje Drogi 
Krzyżowej?  

 Ci, którzy skorzy-
stali z zaproszenia na 
spotkanie, mogli też 
osobiście poznać wielu 
twórców i pasjonatów 
z Choczni i Kaczyny, 
przedstawionych w tej 
książce bądź potomków 
tych, których już Pan 
powołał do siebie.

 Gdyby ktoś był zain-
teresowany nabyciem tej 
książki, może jeszcze o nią zapytać w zakrystii naszego kościoła 
bądź w siedzibie Muzeum Miejskiego w Wadowicach lub bezpo-
średnio u autorek. Nakład nie jest wysoki.
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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

Taki jest sens przeżywania odpustu ku czci św. Ar-
chaniołów, którzy nas uczą uwielbienia Boga, a także 
prowadzą nas bezpiecznie po ścieżkach naszego życia, 
byśmy doszli tam, gdzie oni już dostępują wiecznej ra-
dości oglądania Boga. Poniżej fragment kazania z uro-
czystości odpustowej czci św. Archaniołów: Michała, 
Gabriela i Rafała. 

Jak w każdą niedzielę przychodzimy do kościoła i stajemy 
przy tym świętym ołtarzu, aby wielbić Boga, tak dzisiaj przyszli-
śmy zwyczajem naszych ojców do kościoła, aby wielbić Boga, ale 
chcemy dzisiaj również w sposób szczególny uwielbiać Boga w 
Jego aniołach - aby jak śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym: 
„wobec Aniołów psalm zaśpiewać Panu...”.

Dlaczego? Dlaczego chcemy śpiewać właśnie z Aniołami? 
Otóż, dlatego, że w pierwszym i najważniejszym zadaniem Anio-
łów jest uwielbić Boga. I do tego uwielbienia Boga chcemy dołą-
czyć, aby wraz z Aniołami i Archaniołami, i wszystkimi chórami 
niebios uwielbiać Boa; aby Mu oddać cześć, chwałę i uwielbienie. 

Wspominamy dzisiaj trzech jakże ważnych Archaniołów, 
którzy patronują waszej wspólnocie parafialnej: Gabriela, który 
ogłosił Maryi, że poro-
dzi prawdziwego Boga - 
Jezusa Chrystusa, Rafa-
ła, który przeprowadził 
Tobiasza przez życiowe 
trudności oraz Michała, 
który pokonał szatana i 
który jest wzywany do 
obrony przed wszelkim 
złym duchem. 

Gabriel... Imię to 
tłumaczy się „Bóg jest 
mocą”. Jego zadaniem 
było i jest przekazywa-
nie woli Pana Boga. Jeśli 
nie wiem, jak postąpić 
w życiu, jeśli nie wiem, 
co Bóg chce od mojego 
życia, co Bóg by zrobił 
na moim miejscu, za-
pytaj Gabriela, jak jest 
wola Pana Boga wobec 
ciebie. Zapytaj, jaka jest 
wola Pana Boga wobec 
twojego życia. 

Rafał... Imię to 
znaczy „Bóg uleczy”. 
To jeden z siedmiu Ar-

Uwielbić Boga w Jego Aniołach 
chaniołów, którzy nieustannie stoją przed majestatem Bożym i 
nieustannie są w pogotowiu, by nam pomagać. 

I Michał, którego imię znaczy „Któż jak Bóg!”. Według trady-
cji Michał miał wystąpić z tym okrzykiem: -„Któż jak Bóg!”, gdy 
Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu. Jako pogromca sił 
wrogich Bogu i Kościołowi św. Archanioł Michał wspiera ludzi w 
walce ze złem.

Zatem dzisiejsze święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela, 
Rafała zwraca naszą uwagę na istnienie jeszcze innego świata 
poza tym światem ziemskim. Innego świata poza tym światem, 
który jest widzialny dla naszych oczu. Innego świata - poza tym 
światem, który jest namacalny przez nas. Święci Archaniołowie 
chcą nam pokazać, że obok tego ziemskiego świata istnieje świat 
niebiański i istnieje życie wieczne z Bogiem, w którym nie ma 
końca, w którym cieszą się już Archaniołowie i Aniołowie, święci 
i błogosławieni, w którym przewodniczy Maryja, Matka Jezusa 
Chrystusa. 

Zatem to liturgiczne święto trzech Archaniołów, ta uroczy-
stość w waszej parafii jest dobrą okazją, aby na nowo uświado-
mić sobie, a może przypomnieć sobie, że najważniejszym celem 
człowieka, najważniejszym zadaniem każdego ochrzczonego 
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człowieka nie jest nic 
innego, jak to, by do-
stać się do nieba; jak 
zdobyć świętość i wraz 
z Archaniołami i Anio-
łami uwielbiać Boga 
na wieczne czasy. Aby 
dostać się do tego świata 
niebiańskiego, w któ-
rym nie ma juz smutku, 
narzekania, cierpienia, 
niesprawiedliwości czy 
nienawiści. To dzisiejsze 
święto jest dobrą okazją, 
aby uświadomić sobie, 
jaki jest sens podejmo-
wanych trudności tutaj 
na ziemi, jaki jest sens 
podejmowanych wy-
siłków w tej drodze do 
nieba, a nawet jaki jest sens cierpienia. 

Jest to ważne, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w wielu wy-
miarach otaczającej nas rzeczywistości, kiedy próbuje się wy-
mazać z pola widzenia człowieka pierwiastek nadprzyrodzony i 
kiedy próbuje się dzisiaj wmówić człowiekowi, że Boga nie ma, że 
Bóg nie istnieje; kiedy dzisiaj próbuje się wmówić człowiekowi, 
że poza tym światem namacalnym, dotykalnym, widzialnym 
nie ma innego świata - że po śmierci nie ma innego życia. Nie 
możemy zapominać, że celem naszej pielgrzymki przez ziemię 
jest niebo i przebywanie z Bogiem na wieki. W tej pielgrzymce 
do nieba nie jesteśmy jednak osamotnieni. Nieustannie wspierają 
nas pomocą, modlitwą i ochroną Aniołowie i Archaniołowie, 
których Bóg nam daje za towarzyszy...       

Dlaczego i po co Bóg daje nam Archaniołów jako towarzyszy 

na drodze do nieba? Bo Bóg doskonale wie, że jest ktoś, komu 
bardzo zależy na tym, abyśmy do tego nieba się nie dostali. Bóg 
doskonale wie, że jest ktoś, komu zależy na tym, aby człowiek 
nie osiągnął świętości i nie spotkał się z Bogiem, który jest praw-
dziwą świętością. Bóg doskonale wie, że człowiek na tej drodze 
do nieba będzie nieustannie wystawiany na pokusy i ataki złego 
ducha. Jezus doskonale wie, że skoro szatan nie oszczędził nawet 
Jego - Syna Bożego - i po 40 dniach modlitwy i postu szatan miał 
czelność i odważył się kusić Jezusa Chrystusa, to tym bardziej 
odważy się i będzie kusił i atakował tych, którzy pójdą za Je-
zusem Chrystusem. Będzie kusił i atakował tych, którzy będą 
żyli z ewangelią, zgodnie z Bożymi prawami, zgodnie z nauką 
Kościoła... 

Cdn.

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

V a poznaje historię i kulturę 
regionu

25 września klasa Va wraz z wychowawcą, wybrała 
się na wycieczkę krajoznawczą. Wysiedliśmy we wsi Ba-
bice skąd szlakiem turystycznym przez las dotarliśmy 
do zamku Lipowiec. Po XIII wiecznej siedzibie bisku-
pów krakowskich oprowadzał nas  i przybliżał bardzo 
ciekawie jego historię pan przewodnik. Przeszliśmy 
komnaty, ruiny pięter i wspięliśmy się na 25-metrową 
wieżę, skąd podziwialiśmy krajobraz całej okolicy.

Po zakończeniu zwiedzania mieliśmy do wykona-
nia 9 zadań historycznej gry terenowej w poszukiwa-
niu skarbu, która wzbudziła wiele emocji w naszych 
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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

czterech zespołach. 
Pożegnaliśmy zamek i 
przepiękną ścieżką do-
tarliśmy do Nadwiślań-
skiego Parku Etnogra-
ficznego w Wygiełzowie, 
gdzie w jednej ze starych 
drewnianych chałup 
mieliśmy zajęcia warsz-
tatowe o czerwonych, 
krakowskich koralach. 
Po prezentacji i opo-
wieści Pani przewodnik 
samodzielnie wykonali-
śmy prawdziwe sznury 
korali, malując koraliki 
o różnym wymiarze, 
a po wysuszeniu na-
wlekając -większość 
będzie prezentami dla 
mam i babć. Kolejno 
ścieżkami skansenu przeszliśmy koło żurawia, olejarni, kuźni, 
kościoła, domów mieszkalnych i doszliśmy do dworu z Droginii. 
Tu mogliśmy wejść do środka i zobaczyć wnętrza z XIX wieku. 
Po drodze patrzyliśmy na wymianę słomianych dachów, które 
układali fachowcy wiążąc mocno do krokwi. Byliśmy w zupełnie 

innym świecie - muzeum na świeżym powietrzu, czyli z kulturą 
ludową za pan brat.

Pieszą wędrówką po Garbie Tenczyńskim, poznając prze-
szłość i krajobraz okolicy przywitaliśmy jesień.

Joanna Adaszek
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

To coroczna okazja do dziękczynienia Bogu za uro-
dzaje, za plony, za chleb, którym nas karmi. Ale też 
za Słowo Boże, którym karmimy nasze dusze, które 
to Słowo nas kształtuje, oczyszcza i umacnia. Poniżej 
druga część kazania ks. proboszcza, w którym odwo-
łuje się on do Liturgii Słowa z niedzieli. 

Izraelici nie posłuchali Jeremiasza. Zamiast skorzystać z jego 
mądrych rad, wrzucili go do cysterny, w której nie było już wody, 
a jedynie sam muł, błoto. Ponieważ cały czas trwało oblężenie, w 
całym mieście nie było chleba i Jeremiasz też zmuszony był gło-
dować... Padały też pod jego adresem takie słowa: -„Niech umrze 
ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, gdy 
mówi, by sie poddali...”. Z punktu widzenia czysto militarnego, 
ci ludzie mają rację... Ale zauważyć trzeba, że to sam Bóg prze-
mawia przez Jeremiasza i nakazuje: -„Poddajcie się!”. I to jest ta 
pomoc, która przychodzi od Boga na wołanie: -„Panie mój Boże, 
pospiesz mi z pomocą!”. 

Wiemy, że nie usłuchali tej prośby proroka. A potem, jak czy-
tamy w Księdze Jeremiasza, podczas oblężenia wielu ludzi zostało 
zabitych, miasto zostało splądrowane, a świątynia zbezczeszczo-
na i zburzona... Sami zaś Izraelici zostali wzięci do niewoli...

Dożynki parafialne 
A jak Bóg przychodzi Jeremiaszowi w tej trudnej sytuacji, w 

jakiej się znalazł? Otóż, na dworze króla Sedecjasza Jeremiasz 
miał przyjaciela - Ebedmeleka, Kuszytę (Etiopczyka). I ów 
człowiek namówił króla Sedecjasza, który ze swej natury był 
człowiekiem chwiejnym bez kręgosłupa moralnego, by uwolnił 
Jeremiasza z cysterny, w której został uwięziony. I zauważcie, 
jak pięknie pokrywają się słowa psalmu z tą pomocą, której Bóg 
udzielił Jeremiaszowi: -„Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotne-
go grzęzawiska, a stopy moje postawił na skale...”. 

Słowo Boże ma warstwy. Pierwsza warstwa jest czysto histo-
ryczna, opisująca zdarzenia, które kiedyś się wydarzyły. Druga, 
głębsza, warstwa - misterium, dotycząca naszego dzisiejszego 
życia. W tej głębszej warstwie każdy, kto chce być wierny Bogu i 
wierny swojemu powołaniu, spotka się ze sprzeciwem innych, lu-
dzi, którzy tylko pozornie szukają dobra. Nie szukają oni bowiem 
dobra prawdziwego, ale czegoś na bieżącą chwilę. Jeśli ktoś mówi, 
że chce dobra, a jednocześnie odrzuca Jezusa Chrystusa i Jego na-
ukę i Kościół, to tak naprawdę pragnie nieszczęścia, owiniętego z 
wierzchu w atrakcyjne pozory dobra, równości, wolności. 

Prorok Jeremiasz jest tak zwanym „typem Chrystusa” - czyli 
jego życie, jego los zapowiadają to, co będzie przeżywać Chrystus 
i czego dokona. Jezus w Ewangelii mówi słowa, po których po-
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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

wiedzieliśmy: -„Oto Słowo Pańskie; chwała 
Tobie Chryste!”. Ale jeśli kogoś z was to zdzi-
wiło i przeżył jakiś „zgrzyt”, to można to zro-
zumieć... Ponieważ w Ewangelii usłyszeliśmy, 
jak Jezus mówi: -„Przyszedłem dać ziemi 
rozłam...”. Czy to jest dar Boży? I jeszcze od-
powiadamy na to: „Chwała Tobie, Chryste!”? 
Tak. Bo to jest właśnie ta Boża pomoc. 

Jakiż to ogień Chrystus przyszedł rzucić 
na ziemię? Jaki ogień przyszedł dać ziemi? 
Otóż, ogień sądu najpierw. Ogień ma to do 
siebie, że najpierw wypala to, co jest do spa-
lenia. Ale to, co jest niezniszczalne, w ogniu 
się oczyszcza - np. złoto staje się dzięki ogniu 
szlachetniejsze, podczas gdy złoty papierek 
spłonie. Ten ogień, który Jezus przyniósł na 
ziemię ma oddzielić zło od dobra. Bo jeśli się 
to nie dokona na ziemi, to po śmierci będzie 
to już ogień wieczny, palący na wieki, ogień, 
który się nie skończy. A jaki to rozłam przy-
szedł Chrystus dać? Zauważmy, że lepszy jest 
rozłam, który ukazuje prawdę, niż fałszywa 
jedność, która oferuje jedynie pozory.

W Liście do Hebrajczyków znajdujemy takie zdanie: „Żywe 
bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, sta-
wów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Inaczej 
mówiąc - jest w stanie oddzielić zło od dobra, fałsz od prawdy. 
I taki rozłam jest naprawdę błogosławieństwem. Można to po-

równać do skalpela chirurga, który podczas operacji wycina to, 
co jest chore, co przynosi śmierć. A przecież nie buntujemy się, 
kiedy idziemy do lekarza, nawet do dentysty. Doznajemy nieraz 
bólu, ale w efekcie przynosi on nam ulgę i jest to pomocą, gdyż 
usuwa to, co chore...

  Cdn.   

28 września 2019 r. obchodzono 40-lecie 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Na spotkaniu pojawili się nie tylko 
członkowie TPKZ, ale także przedstawiciele towa-
rzystw  regionalnych działających w: Wadowicach, 
Zatorze, Krzeszowicach, Wieliczce, Łagiewnikach, 
Krakowie- Bronowicach Małych, Tomicach wszyscy 
złożyli gorące gratulacje i życzenia jubilatom oraz 
przekazali upominki.

Nie zabrakło również gratulacji od wojewódz-
kich i lokalnych władz w osobach Zbigniewa Starzec 
Wicewojewody Małopolski, Augustyna Ormantego 
Burmistrza Miasta, Radnego Marcina Zadory, Prze-
wodniczącego Rady Osiedlowej Nr1 Tadeusza Steli.

Uroczystość  rozpoczęto nabożeństwem w ko-
ściele  Parafialnym w Rynku w intencji założycieli i 

Przyjaciele z Kalwarii święto-
wali jubileusz 40 – lecia 
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członków Towarzystwa, następnie zło-
żono kwiaty pod figurą św. Jana Pawła 
II i zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

W sali widowiskowej  CKSiT  od-
była się uroczysta  akademia, podczas 
której po powitaniu, zaproszeni goście 
obejrzeli film przypominający  działa-
nia TPKZ  z ostatnich latach. Po filmie 
głos zabrał Wicewojewoda Małopolski 
Zbigniew Starzec, wyżarzając pełne 
uznanie dla Zarządu i członków Towa-
rzystw, za prace w dziedzinie ochrony 
dóbr kultury swojego regionu.

W dalszej części spotkania prze-
wodnicząca Towarzystwa podzię-
kowała członkom Zarządu TPKZ za 
współpracę wręczając róże. A wszyst-
kim współpracownikom, harcerzom i 
sponsorom wręczono pisemne podzię-
kowania i pamiątkowe albumy.Goście 
podczas poczęstunku mogli obejrzeć 
wystawę poświęconą 40-tej rocznicy pierwszej wizyty Jana Pawła 
II do Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r.

Obchody stworzyły okazją do zwiedzenia siedziby Towarzy-
stwa w tzw. „Okrąglaku”, gdzie przygotowano wystawę na temat 
działalności Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ostatnim akcentem obchodów był uroczysty obiad w restau-
racji „Dziewiętnastka” oraz życzenia na dalsze lata pracy, złożone 
przez przewodniczącą MZRTK w Krakowie.

 
K.Duda

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskie
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

W dniu 26 września 2019 roku w Domu Księży 
Emerytów w Makowie Podhalańskim zmarł śp. +ks. 
kanonik Stanisław Broda, wieloletni proboszcz parafii 
Klecza. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w 
poniedziałek 30 września o godz. 15.00 w Opactwie 
OO. Cystersów w Krakowie-Mogile, po czym odpro-
wadzono Zmarłego na cmentarz parafialny.

Kazanie (ks. bp Jan Szkodoń):
Czcigodny Ojcze Opacie, 
Drodzy Księża, 
Rodzino śp. Ks. Stanisława,
Bracia i Siostry zgromadzeni tak licznie w tej Bazylice Św. 

Krzyża...

Wieczne odpoczywanie…
Wszystkich pozdrawiam, Wszystkim dziękuję. Jesteście tu 

z różnych parafii, ale szczególnie z Białki Tatrzańskiej i Kleczy. 
Prosiłem, żeby Liturgię Słowa zaczerpnąć z Wielkiego Piątku. 
Wiemy, ze w Wielki Piątek nie jest odprawiana Msza święta, a  
tylko Adoracja Krzyża poprzedzona czytaniem Bożego Słowa. 
Wysłuchaliśmy lekcji z Listu do Hebrajczyków oraz fragmentu 
Ewangelii św. Jana, opisującego ukrzyżowanie i śmierć Pana Je-
zusa na krzyżu.

Kapłaństwo ma swoje źródło  w kapłaństwie Jezusa Chrystu-
sa. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego 
zbawienia. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem zbawienia, 
pośrednikiem między Ojcem a ludzkością. Wszyscy wierzący 
ochrzczeni mają udział w kapłaństwie Pana Jezusa. Wszyscy 
mają ten udział przez chrzest święty, który czyni nas Bożymi 
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dziećmi, braćmi i siostrami Chrystusa, świątynią 
Ducha Świętego, cząstką Kościoła, ale niektórym 
swoim uczniom Pan Jezus daje szczególny udział w 
swoim kapłaństwie przez uświęcenie. Ks. Stanisław 
otrzymał święcenia kapłańskie prawie 65 lat temu. 

Rozważamy kapłaństwo Pana Jezusa i kapłań-
stwo, które otrzymuje człowiek, rozważając tajem-
nicę Chrystusowego Krzyża - tutaj, gdzie Pan Jezus 
Ukrzyżowany jest tak bardzo uczczony przez wieki. 
Pan Jezus powiedział: Gdy nad ziemię podwyższo-
ny będę, wszystkich do Siebie przyciągnę... Mówił: 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich...”. Mówił też: Tak 
Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne... 

Słyszeliśmy na początku Eucharystii, jak w 
liście ks. Arcybiskup wymienia kolejne miejscowo-
ści, gdzie Ksiądz Stanisław pełnił kapłańską służbę. 
Kapłan jest najpierw głosicielem Krzyża - przeka-
zuje prawdę o Bożym miłosierdziu, wzywa do uf-
ności. Ksiądz Stanisław na ambonie i ucząc religii 
oraz w rozmowach prywatnych nauczał o potędze 
Chrystusowego Krzyża. W Krzyżu zbawienie, w 
Krzyżu miłości nauka. 

Słyszeliśmy opis męki, śmierci i Zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Na pewno wiele razy przy-
pominał ostatnie słowa Pana Jezusa na Krzyżu. W 
tym, co mówił Pan Jezus z Krzyża zawarte jest całe 
Jego posłannictwo, jest tam streszczone nasze ży-
cie, jest rachunek sumienia i nadzieja na wieczność. 
Mówił do Ojca wówczas: -Ojcze, przebacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią... Mówił też: -Boże mój, Boże 
mój, czemuż Mnie opuścił? Mówił: -Ojcze, w Twoje ręce powie-
rzam ducha mojego... A słyszeliśmy też przed chwilą w Ewange-
lii, jak Pan Jezus zwracał się do św. Jana i swojej Matki słowami: 

-Oto syn Twój... Oto Matka twoja... A do łotra, który żałował, 
zwrócił się w  słowach: -Dziś będziesz ze Mną w raju... A potem 
jeszcze: -Pragnę.. A wreszcie padają słowa: -Dokonało się...

Kapłan nie tylko głosi Boże 
Słowo. Ksiądz Stanisław przez 
tak wiele lat swojego kapłańskie-
go życia sprawował tajemnicę 
Krzyża we wszystkich sakramen-
tach, szczególnie w Najświętszej 
Eucharystii. Pan Jezus - Kapłan 
w Wieczerniku powiedział: -To 
jest Ciało moje... To jest Krew 
moja, która za was i za wielu 
będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów. A potem: -To czyńcie 
na moją pamiątkę...

Tajemnicę Krzyża sprawuje 
kapłan, kiedy spowiada. Dzię-
kujmy Panu Bogu za wszystkich, 
którym głosił Ewangelię Krzyża; 
za wszystkich, których spowiadał, 
których pojednał i za wszystkich, 
którym podał - nieraz pierwszy 
raz, a nieraz ostatni raz w życiu 
- Komunię świętą...

Kapłan jest sługą Krzyża, 
kiedy pociesza strapionych, kiedy 
upomina grzesznych, kiedy głosi 
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nadzieję. Jest sługą Krzyża, 
gdy sam łączy swoje cier-
pienie fizyczne i duchowe z 
Krzyżem Pana Jezusa. 

Dziękujmy Panu Bogu za 
wszystkich, którzy w  ciągu 
lat kapłańskiego życia wspo-
magali Księdza Stanisława;  
za pomoc, jaką otrzymywał 
w ostatnich latach swojego 
życia. Bóg zapłać Lekarzom, 
Pielęgniarkom, Siostrom 
Albertynkom. Bóg zapłać 
Księżom współmieszkającym 
w Makowie, nowemu księdzu 
Dyrektorowi, księdzu Bogu-
siowi i Andrzejowi, wszyst-
kim świeckim, którzy go 
wspomagali. Kapłan jest słu-
gą Chrystusowego Krzyża...                 

Drodzy Bracia i Siostry, 
patrzymy na tę trumnę i myślimy o 
życiu Księdza Stanisława. My kapła-
ni myślimy o swoim kapłaństwie, 
o tym, co już za nami... Nie wiemy, 
co przed nami. Trumna mówi nam 
o przemijaniu, ale przed trumną 
znajduje się paschał. A to źródło 
nadziei... A jeszcze troszkę dalej wi-
dzimy ołtarz, na którym sprawujemy 
tajemnicę Krzyża, pamiątkę ostatniej 
wieczerzy, ale i Zmartwychwstanie i 
dary Ducha Świętego. Oddajemy w 
Boże ręce to życie, kapłaństwo, oso-
bę, myśląc także o naszym przemija-
niu, naszych bliskich, o których tak 
bardzo się martwimy i o powołaniu 
do życia wiecznego...

Panie Jezu Ukrzyżowany, Jezu 
Mogilski, spraw, aby udział w tym 
pogrzebie umocnił nas w wierze. 
Niech nasza modlitwa wprowadzi 
śp. Księdza Stanisława do domu Ojca 
Niebieskiego. 
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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

Był okazją do oddania czci temu wielkiemu naszego 
Obrońcy, jaki jest św. Michał Archanioł, pomagają-
cy nam w walce ze złem, służący Bogu z radością, 
strzegący Bożego prawa. Wódz zastępów niebieskich, 
którego kult rozwija się także za sprawą peregrynacji 
Jego figury po parafiach. Poniżej fragment kazania wy-
głoszonego przez o. Norberta, karmelitę z Zawoi. 

Jestem bardzo wdzięczny Bożej Opatrzności, moi drodzy, 
za to, że dane mi jest stać tutaj przed wami i powiedzieć do was 
Słowo. Mam na imię ojciec Norbert i jestem karmelitą bosym. 
Posługuję w Zawoi, na Zakamieniu przy naszym klasztorze. W 
naszym zakonie jest taka tradycja, że żaden z zakonników nie 
używa swojego nazwiska, ale mamy takie wezwania, którymi się 
posługujemy. Moją tajemnicą jest osoba św. Michała archanioła, 
zatem całe moje imię brzmi: ojciec Norbert od św. Michała Ar-
chanioła. Dlatego ten święty jest dla mnie również wyjątkowy, 
ponieważ wiele razy mnie jako osobie, jako kapłanowi było dane 
doświadczyć jego wstawiennictwa, jego wsparcia, jego mocy i 
ochrony -tak w moim życiu osobistym, prywatnym, jak i kapłań-
skim, w mojej posłudze kapłańskiej. 

Odpust ku czci św. Michała 
Archanioła 

Dzisiaj przeżywamy odpust. Każdy z nas pod koniec będzie 
w sobie wzbudzać pod koniec intencję, aby przyjąć od Boga łąkę 
odpustu zupełnego... 

Na początku chciałbym zwrócić uwagę na tekst odczytany 
dzisiaj w drugim czytaniu. Tekst z Apokalipsy, z ostatniej księgi 
Nowego Testamentu. Tam jest taki znaczący opis pewnej sytu-
acji. Posłuchajcie jeszcze raz:

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli wal-
czyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale 
nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I 
został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie dia-
beł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony 
na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. (...) I już nie 
znalazło się dla nich miejsca w niebie...

Mówi nam ten fragment, moi drodzy, o rzeczywistości nad-
przyrodzonej, której nie jesteśmy w stanie doświadczyć naszymi 
zmysłami, czyli nie zobaczymy tego wzrokiem ani nie usłyszymy 
dźwięków, odgłosów, nie dotkniemy i nie poczujemy smaku. 
Ale prawdą jest, że nasza rzeczywistość - ta ziemska - składa się 
właśnie z tej fizycznej, ludzkiej, ale także  z tej nadprzyrodzonej 
dobrej, którą jest Bóg, Jego święci i Aniołowie, jak i tej nadprzy-
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl, 
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ: 
ks. Michał Hans * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823) * 
ODPUST: św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

rodzonej - złej - która jest skupiona przez złego, czyniącego 
wszystko, aby nasze życie zniszczyć... 

Słyszeliśmy w tym czytaniu o sytuacji, gdy wystąpił Michał 
Archanioł, żeby walczyć ze Smokiem, którego zwie się diabłem i 
szatanem. Został on strącony. Mówi się w innym miejscu Pisma 
świętego o tym, że tym, który był pierwszy z Aniołów nie był na 
początku Michał Archanioł, ale Lucyfer, którego imię z łaciny 
tłumaczymy jako „Niosący światło” albo „Odbijający światło”. 
Inne jego imię to „Jutrzenka”. Lucyfer to był Anioł, który szedł 
przed Bogiem i odbijał Jego światło, odbijał majestat Boga. I ten 
Anioł w którymś momencie jako stworzenie Boże mające wolną 
wola (podobnie jak ludzie) powiedział pewnego razu do Boga: -
„Nie będę Ci służył! Nie chcę i nie będę Ci służył...”. Zbuntował 
się wobec Boga, bowiem sam chciał być jak Bóg. Chciał stwarzać i 
mieć siłę nad wszelkim Bożym stworzeniem. Jego bunt pociągnął 
innych Aniołów. Opowiada nam o tym Pismo święte Starego Te-
stamentu. Apokalipsa dopowiada tu, że wówczas przystąpił do 
walki Michał Archanioł i zwyciężył, strącił Lucyfera razem z jego 
zbuntowanymi aniołami z nieba do piekła i już więcej - jak pod-

kreśla Apokalipsa - miejsca w niebie się dla nich nie znalazło... 
Po tym zwycięstwie nad zbuntowanymi duchami św. Michał 

archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Jest on duchem 
czystym, Bożym duchem oddanym bez reszty Panu Bogu. Jest 
wielkim wielbicielem Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Święty 
Michał Archanioł doznaje niewymownej radości z  wypełnienia 
woli Bożej i raduje się, kiedy może pomagać nam, ludziom tutaj 
- w naszym życiu, w naszej codzienności, w różnych niebezpie-
czeństwach i przeciwnościach. Jest to patron mocny, silny, który 
jest nieugięty i który rzeczywiście jest pierwszym, który wystę-
puje w obronie. W obronie dobra czyli każdego stworzenia, jakie 
pochodzi od Boga.  

Przed narodzeniem Chrystusa Pana nazywano św. Michała 
„Księciem narodu wybranego”, bowiem prorok Daniel, z którego 
Księgi fragment słyszeliśmy w pierwszym czytaniu zalicza go do 
jednego z pierwszych książąt Izraela. I zapowiada tenże prorok, 
że tylko on - właśnie św. Michał Archanioł - może skutecznie 
pomóc w walce z wrogiem.  

Cdn.

W piątek 20 września 2019 r. Burmistrz Edelény Oszkár Mol-
nár i Wójt Tadeusz Łopata podpisali w Lanckoronie list inten-
cyjny dotyczący nawiązania kontaktów partnerskich pomiędzy 
Gminą Lanckorona i węgierskim miastem Edelény. Uroczyste 
podpisanie listu intencyjnego miało miejsce w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy Lanckorona. Burmistrz Edelény Oszkár Molnár przy-
jechał wraz z kilkudziesięcioosobową delegacją, wśród której się 
znaleźli m.in. pracownicy tamtejszego Urzędu Miasta odpowia-
dający rangą Sekretarzowi i Skarbnikowi. Polską stronę 
reprezentował Wójt Tadeusz Łopata, Przewodniczący 
Rady Gminy Lanckorona Ryszard Frączek, Radny Tadeusz 
Wyka, Sekretarz Gminy Lanckorona Teresa Florek, Skarb-
nik Gminy Lanckorona Barbara Miska, Dyrektor Zespołu 
Zarządzania Placówek Oświatowych Zbigniew Małecki, 
Dyrektor ZS w Lanckoronie Mirosław Gajewski, Dyrektor 
ZS w Izdebniku Teresa Łabędź, Dyrektor SP w Skawinkach 
Anna Gibas, Dyrektor SP w Jastrzębi Paweł Kołodziej oraz 
pracownicy Urzędu Gminy Lanckorona.

Podpisane porozumienie ma na celu dążenie do rozwi-
jania i wspierania spotkań między mieszkańcami, samo-
rządami, organizacjami i stowarzyszeniami z obu miej-
scowości, w szczególności w dziedzinie kultury i wymiany 
uczniowskiej. Sygnatariusze porozumienia zaznaczyli, że 
wspólne spotkania winny prowadzić do wzajemnego po-
znania tradycji oraz pogłębienia przyjaźni obu narodów. 

Zainaugurowanie współpracy pol-
sko-węgierskiej w Lanckoronie

Obaj włodarze wyrazili chęć rozpoczęcia współpracy oraz zade-
klarowali przyłożenie wszelkich starań do realizacji wspólnych 
inicjatyw.

Równo miesiąc wcześniej Wójt Tadeusz Łopata gościł w wę-
gierskim Edelény na zaproszenie Burmistrza Edelény Oszkára 
Molnára i uczestniczył w uroczystości nadania miastu patrona, 
którym został św. Jan Paweł II. W tej podniosłej uroczystości 
uczestniczył Wójt razem z małżonką, ks. Proboszcz Adam Szczy-
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gieł oraz delegacja ze Skawinek. W trakcie tej wizyty narodziła 
się idea stałej współpracy pomiędzy Lanckoroną a Edelény, która 
została sfinalizowana miesiąc później podpisaniem porozumie-
nia w Lanckoronie.

Po podpisaniu porozumienia o współpracy przedstawiciele 
delegacji węgierskiej udali się do Przedszkola w Izdebniku, gdzie 
dzieci przygotowały przedstawienie. Burmistrz Edelény ofia-
rował przedszkolu komplet edukacyjnych klocków, a Dyrektor 
Teresa Łabędź wręczyła mu sadzonkę Jarzębiny na pamiątkę 
zawiązania współpracy polsko-węgierskiej.

Wójt Tadeusz Łopata pragnie szczególnie podziękować Pań-
stwu Jolancie i Danielowi Słoninom ze Skawinek, którzy byli 
inicjatorami i wielkimi orędownikami zawiązania współpracy 
pomiędzy Lanckoroną a Edelény.
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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

27 września grupa naszych uczniów zgłę-
biała tajniki nauki

20 uczniów z klas VII i VIII pod opieką 
mgr Bernadety Ciapy i mgr Rafała Woźnia-
ka spędziło piątkowe popołudnie i wieczór 
na Uniwersytecie Rolniczym i Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tych 
uczelniach odbywały się tegoroczne zajęcia, 
wykłady i pokazy w ramach  Małopolskiej 
Nocy Naukowców.

Nasi uczniowie mieli okazję wysłuchać 
wykładów na temat języka ciała kotów, cie-
kawostek naukowych związanych z porozu-
miewaniem się zwierząt. Oglądali pokazy 
egzotycznych zwierząt, ptasich jaj, poznawali 
pasażerów na gapę, czyli psie i kocie pasoży-
ty i mogli oglądać pod mikroskopem tkanki 
tych zwierząt objęte procesami chorobowymi. 
Uczniowie zobaczyli  zdjęcia rentgenowskie urazów u zwierząt 
przed i po operacji, pokaz interaktywny zakładania szwów 
skórnych, pobierania krwi, zakładania wenflonu. Mieli również 
okazję zobaczyć pokaz skaningowej mikroskopii elektronowej, 
dzięki której możliwe jest oglądanie rzeczy np.monety w bardzo 
dużym powiększeniu. Uczniowie wzięli także udział w grze tere-

Małopolska Noc Naukowców

nowej w ogrodzie pod budynkiem uczelni, podczas której praco-
wali z mapą i odpowiadali na pytania z przyrody.

Organizowana  corocznie Małopolska Noc Naukowców 
to bardzo ciekawy sposób na wzbudzanie wśród dzieci i mło-
dzieży ciekawości świata i rozwijania zainteresowania nauką.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach imprezy.
www.szkolalencze.pl
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Łączany - Parafia MB Anielskiej
ADRES: Łączany 79, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 34 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-cz. po 
Mszy św.; pt. 17-18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10, 17 (zimą 16:00) * PROBOSZCZ: ks. 
Bogusław Szewczyk, wyśw. 1990 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

 

W środę 18 września 2019 roku, ucznio-
wie klasy VIII naszej szkoły odwiedzili Dom 
Seniora w Łączanach. Dzieci zostały zapro-
szone na apel przygotowany przez Naszych 
seniorów, spotkanie miało na celu przybliże-
nie tragicznych wydarzeń związanych z wy-
buchem II Wojny Światowej na terenach na-
szej miejscowości. Wśród pięknych recytacji 
i pieśni patriorycznych, młodzi uczestnicy 
spotkania mogli usłyszeć wiele ciekawostek 
związanych właśnie z rozpoczęciem i prze-
biegiem wojny w naszej miejscowości. Była 
to bardzo ciekawa lekcja historii, którą wielu 
z uczniów będzie pamiętało do konca życia. 
Seniorzy przekazali szkole piękny obraz przedstawia-
jący młodego żołnierza wykonany przez jednego z 
nich. Dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie.

www.szkolalaczany.pl

Wizyta w domu seniora w Łą-
czanach
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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

Wyjazd do Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego

1 października 2019 roku 10 
uczniów z naszej szkoły wraz z 
reprezentantami pozostałych 
szkół Gminy Stryszów udało 
się do Krakowa. Tam, aby lepiej 
poznać i zrozumieć, na czym 
polega struktura polskiego 
samorządu terytorialnego 
udali się do siedziby Sejmiku 
Województwa Małopolskie-
go. Uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w warsztatach na 
temat samorządności, poznać 
strukturę władz Małopolskie 
i główne kierunki jej rozwoju 
a nawet wziąć udział prawdzi-
wym głosowaniu. Po miłym 
poczęstunku grupa udała się 
do Muzeum Lotnictwa. Tam, 
wśród zabytkowych maszyn 
poznali historie polskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego.

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

W poniedziałkowy poranek 16 września 2019 r. bibliotekę pu-
bliczną w Marcyporębie odwiedziły dzieci z miejscowego Przed-
szkola Sióstr Nazaretanek. Przedszkolaki chciały się dowiedzieć 
co to jest biblioteka i jak zostać czytelnikiem? W czasie pobytu 
oglądnęły wiele ciekawych i kolorowych książeczek. Odpowia-
dały też na pytania związane z ulubionymi bohaterami bajek. 

Do Marcyporęby przyszli mali 
czytelnicy

Dzieci były zaskoczone dużą ilością książek. Stwierdziły, że już  
czas zostać czytelnikiem, bo bajki i inne książki czekają.

Wizyta przebiegła w miłej atmosferze. Dziękuję siostrom wy-
chowawczyniom, szczególnie siostrze Teresie, za zorganizowanie 
wycieczki.

Anna Agata Kubas
www.spichlerzksiazki.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

Starajmy się znać historię naszej Ojczyzny – Polski. A także 
– tej małej ojczyzny – miasta i wioski, parafi i i gminy, i rodzin-
nych stron. 

Jako jeden ze starszych księży, wiśniowskich rodaków, któ-
rzy pamiętają czasy I wojny światowej, a przede wszystkim: 
pacyfi kacji wsi: Wiśniowej i Lipnika, staram się każdego roku, 
w dniach rocznicy, tych:  „ strasznych i krwawych dni”, być w 
rodzinnych stronach.

 Od kilku już lat, w niedzielę poprzedzającą tę rocznicę, gło-
szę kazania w kościele wiśniowskim, i na cmentarzu przy mogile 
pomordowanych – w sam dzień rocznicy. W tym roku głosiłem 
także, przy krzyżu, na Księżej Górze, na którą został wyniesiony 
krzyż: 27 X 1901 roku. Mój dom rodzinny znajduje się tuż, pod 
Księżą górą. W głoszonych wtedy kazaniach: pragnę przypo-
mnieć, niektóre wydarzenia i przeżycia historyczne, szczególnie 
które dotyczą naszych stron, naszej parafi i. Poniżej treść kazania 
głoszonego w tym roku:

„ Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca. 
Jakże niepewna Jest ziemia Jękiem i gniewem drgająca. Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak, jak daje dzisiaj 
świat, powiedział do nas Pan”. Chrystus przychodząc na świat 
przyniósł „ pokój ludziom dobrej woli”. Po spełnieniu na świecie 
swojej zbawczej misji: ( Chrystus założył Kościół, wyposażył 
go w środki uświęcenia –Sakramenty święte, polecił mu głosić 
Ewangelię )  - odchodząc widzialnie z tego świata – powiedział 
do Apostołów : „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” ( por. J 14, 27 ) . Chrystus 
powiedział również do Apostołów: „ Nie zostawię was sierotami: 
Przyjdę do was”( J 14,18 ).  Pozostał w swoim Kościele, w sposób 
duchowy i sakramentalny. To On nas gromadzi na tej Euchary-
stii, aby nas nakarmić : Słowem Bożym i Chlebem Eucharystycz-
nym, a przez to -  obdarzyć nas swoim pokojem.

W bieżącym roku wspominamy tragiczne  rocznice dla na-
szej Ojczyzny, Europy, Świata, a także naszej parafi i. 1 września  
2019r.wspominaliśmy  80. Rocznicę napaści hitlerowskich Nie-
miec na Polskę, zaś w środę 17 września 2019r., będziemy wspo-
minać  80.rocznicę napaści na Polskę – ZSRR – z drugiej strony. 
Od tej napaści Niemiec na Polskę, rozpoczęła się ta straszna II 
wojna światowa, która dokonała tak potwornych zniszczeń, w 
czasie której dopuszczano się na  ludziach, tak okrutnych!              i 
bestialskich! mordów! Dziesiątki milionów ludzi straciło życie.

Jak w czasie I wojny światowej działania wojenne nie omi-
nęły terenów naszej parafi i, tak i w czasie II wojny światowej 

Ks. Jan Marcisz
24 Niedziela zwykła, R C 

Rocznica pacyfikacji wsi Wiśniowej i Lipnika 
pow. Myślenice.(cd) 

– pozostawiły po sobie ślady: tak w roku 1939, jak i w roku 1945. 
Najtragiczniejsze były dni pacyfi kacji, a szczególnie 17 i 18 wrze-
śnia 1944r. Wspominamy 75. rocznicę „Tych krwawych dni”.

Polacy nigdy nie chcieli pogodzić się z utratą niepodległości. 
Powstał ruch oporu przeciwko najeźdźcom. Walczyli z wrogiem 
na różny sposób, na miarę swoich możliwości, w różnych sytu-
acjach.

„W roku 1944. wszczęła się walka z Niemcem zażartym. Który 
Polaków stale mordował , Wywoził, w lagrach męczył, katował, I 
w Oświęcimiu w piecach gazowych Spalał tysiące młodych i zdro-
wych.  Więc patrioci polscy odważnie Chwycili za broń, walczyli 
mężnie, Jednakże w końcu przestać musieli, Gdy przemoc wroga 
wielką widzieli. I Niemiec wtedy, jak rozwścieczony Palił, mor-
dował na wszystkie strony. Pacyfi kacje stale urządzał, Mordował, 
nikogo nie oszczędzał. Taki wypadek zaszedł w Wiśniowej  …” 
We wspomniane wyżej dni. 

Wspominamy także w tym roku 75.rocznicę „ Powstania War-
szawskiego”.

W tym czasie, w którym stolica naszego kraju – Warszawa 
– powstała przeciw najeźdźcy i walczyła z nim. Opuszczona 
w tej walce, przez sojuszników, od których spodziewała się! i 
oczekiwała pomocy! Kiedy powstańcy ginęli, a budynki płonęły 
i zamieniały się w gruzy –armia radziecka stała za Wisłą. W tym 
także czasie, w Wiśniowej i w jej sąsiedztwie, płonęły domy i inne 
zabudowania, a ludzie rozstrzeliwani i żywcem paleni. Dokony-
wała się - Straszliwa pacyfi kacja!!!

Pytać należy??? !!!
   Skąd tyle bestialstwa i okrucieństwa!? I to, wśród narodów 

chrześcijańskich? Bo jeśli niema pokoju w sercu człowieka, to 
rodzą się tam, straszne potworności. Jeśli w sercu człowieka jest: 
pycha, wyniosłość, chciwość, pogarda dla drugiego człowieka, to, 
to doprowadza do takich okrucieństw i okropności. Uświadommy 
sobie – do czego to! doprowadzili tacy ludzie, jak: Hitler, Stalin, i 
im podobni? A gdzie byli inni?! Przecież inni - mogli przeciwsta-
wiać się, takiej, zgubnej fi lozofi i, i takim dążeniom.

Pokój w swoim sercu trzeba budować każdego dnia, bo inaczej 
wkradnie się tam niepokój. Pamiętajmy! Zło, grzech, rodzi nie-
pokój. „Ciągły niepokój w człowieku, ucieczka w hałas, zabawy, 
szukamy wciąż nowych wrażeń a w głębi ciszy pragniemy. Pokój 
budować na co dzień, w sobie, w rodzinie, przy pracy, nasze mo-
zolne wysiłki Pan swoją łaską wzbogaci”.

Jak budować ten pokój na co dzień? Co nam w tym budowaniu 
tego pokoju, w naszym sercu pomoże? Przede wszystkim: codzien-
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na modlitwa poranna i wieczorna, uczestnictwo we Mszy świętej, 
w każdą niedzielę i święta, korzystanie z sakramentów świętych, 
udział w nabożeństwach okazyjnych i okresowych w ciągu roku. 
Dzieciom i młodzieży: pilne, należyte i owocne uczestnictwo w 
katechizacji. W rodzinach wspólna wieczorna modlitwa. Lek-
tura : czytanie Pisma świętego, czasopism religijnych i dobrych 
książek. Oglądanie i słuchanie dobrych programów, w radio, i 
telewizji; szczególnie rozgłośni katolickich, i telewizji: „ Trwam”. 
Unikanie programów – niewłaściwych –które wprowadzają 
zamęt i niepokój do naszego wnętrza. Miejmy w rodzinie czas, 
jedni dla drugich – szczególnie - rodzice dla dzieci, dzieci dla 
rodziców. Miejmy czas na wspólne rozmowy: rodzinne, religijne, 
historyczne i wszystkie inne. Od rodziny, Kościoła i szkoły, tak 
wiele zależy! Zależy przyszłość: naszego narodu, naszej Ojczyzny, 
i tych, którzy przyjdą po nas.

Nasi sąsiedzi pragnęli, aby zginął nasz naród, chcieli zabrać 
ziemie polskie, Polaków zgermanizować i zrusyfikować. Ale 
Polacy dzięki rodzinom, wiernym: Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie 
nie pozwolili im tego uczynić. Słowa wiersza Marii Konopnickiej 
głęboko zapadły w serca Polaków: „ Nie rzucim ziemi skąd nasz 
ród, nie damy pogrześć mowy, polski my naród, polski lud, kró-
lewski szczep Piastowy”. Kiedy zaś chciano nam, wydrzeć wiarę 
w Chrystusa, wołaliśmy i dziś wołamy! „ Nie rzucim, Chryste, 
świątyń Twych, Nie damy pogrześć wiary! Próżne zakusy du-
chów złych I próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, 
Tak nam dopomóż Bóg”. Trzeba nam dziś bronić tych wszystkich 
wartości. Trzeba bronić siebie samych, swojej ludzkiej i chrześci-
jańskiej godności, naszych rodzin, dzieci i młodzieży. Powiedzieć 
stanowcze NIE! Temu wszystkiemu, co pragnie się nam narzucać. 
Nie pozwólmy nikomu na to, by dzieci nasze były, genderyzowa-
ne: demoralizowane i deprawowane! Brońmy ich niewinnych 
dróg! Tak nam dopomóż  Bóg!

W tym roku obchodzimy także i radosne wspomnienie – 40. 
Rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Papieża  Jana Pawła II do Ojczy-
zny – do Polski. Tak wiele uczynił Ten Syn Narodu Polskiego, dla 
naszej Ojczyzny, Europy i Świata! Wskazywał Światu Chrystusa i 
drogę Jego Ewangelii. Wołał: „ Otwórzcie drzwi Chrystusowi…”

Idźmy drogą naszego życia, oświeconą światłem Chrystuso-
wej Ewangelii. Niech On nam na tej drodze towarzyszy każdego 
dnia. O tej drodze mówią nam słowa piosenki ewangelicznej: „ 
Jest droga, która wiedzie nas, do celu, gdzie się kończy czas. U 
boku Twego kroczyć chcę i wołam: Boże prowadź mnie!”

Idźmy tą drogą! pod opieką Matki Bożej. Wczoraj obcho-
dziliśmy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Dziś przypada 
wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, Która stała pod Krzyżem. 
Z wysokości Krzyża, Chrystus dał nam Ją wszystkim za Matkę.  
Dla nas Polaków jest Ona Matką i Królową. Na Jasnej Górze pa-
tronuje nam wszystkim Polakom. W naszej archidiecezji, i tu na 
południu Polski,  w Kalwarii Zebrzydowskiej. Drodzy Rodzice i 
Dziadkowie pielgrzymujcie ze swoimi dziećmi i wnukami do tych 
miejsc. W naszej parafii czcimy Ją jako Matkę Bożą Wiśniowską. 
Wołajmy do Matki Bożej: 

„Matko, Ty nas poprowadź, pomóż prawdy szukać dróg, po-
móż by poprzez życie każdy z Bogiem kroczyć mógł. Pomóż nam 
dziś Maryjo, do serc ludzkich znaleźć klucz, prowadź nas i na co 
dzień żyć w miłości Matko ucz”. Amen.

Poniżej zamieszczam wiersz, córki partyzanta.

 Mamuś! Ja głodny! Daj chleba! Mleka!
 Krówki zabrali i głód nas czeka!
 Starcy co uciec już nie zdążyli,

 To straszną śmiercią wtedy zginęli.
Regina Batko jabłka – w zapasce - Niemcom wynosi,
Nie palcie domu! Błaga i prosi,
Niemiec w tył głowy kulę posyła,
Do płonącego domu popycha.
 Cóż ta staruszka im uczyniła,
 Że taka wściekłość do nich wstąpiła?
Ona samotna,
Ich wielka siła!
Andrzej Szymoniak schował się w piwnicy,
I tam go szukali podli okrutnicy.
Z kilometr od domu go zaprowadzili,
Miał 40 lat życia, gdy go zastrzelili.
 W domu została biedna rodzina,
 Pięcioro dzieci, a taty nie ma!
 Żona przy nadziei, prawie ledwie żywa,
Tak! To się działo! Opowieść prawdziwa.
Niemcy naszą wioskę spalili,
A stado bydła hen popędzili.
Pozostał głód i nędza wielka,
A tu wojna! Znikła nadzieja wszelka.
 Ludzie byli dzielni, sobie pomagali,
 I końca wojny wyczekiwali.
 By odbudować spalone zgliszcza,
 A spokój, radość jeszcze do nich przyszła.
A ile zwierząt wtedy się spaliło?!
Ile po nocach zbłąkanych psów wyło?!
I wielka cisza, jak w ciemnym grobie.
Tak! Ja to dziś - opowiadam tobie!
 Nasza wieś Lipnik słynie daleko,
 To tam – gdzie łzy – płynęły rzeką!
 Wieś Lipnik teraz pięknie się odbudowała,
 Przed paru laty w niej świątynia powstała.
Ten kościół to dar od Boga,
By się im skróciła do świątyni droga.
By lipnicka ludność w nim się modliła,
I nigdy więcej takich dni nie doświadczyła.
 Aby był pokój na całym świecie,
I nie zostało bez rodziców dziecię.
 Aby się ludzie wszyscy miłowali,
 I między sobą pokój budowali!

Ułożyła Kazimiera Szymoniak, Córka Ś.P. Józefa Batko. Pary-
zanta Terenówki ps. „Sosna” ~ Lipnik 2019

75 Rocznica
Pacyfikacji wsi Wiśniowej i Lipnika pow. Myślenice

18 wrzesień rok 1944 rankiem zjechało
Do Wiśniowej Niemców - szpalery,
Aby wymordować mieszkańców tej wioski,
By zniszczyć Polaków, by nie było Polski.
 Bo w tej okolicy Partyzanci byli,
 I na Niemców często, zasadzki robili,
 Więc Niemcy zemścić się postanowili.
 W Wiśniowej mordując - a Lipnik spalili.
78 osób mordując, w tym matki i dzieci,
Traktując ludzi - jakby to były jakieś śmieci.
W Lipniku 126 domostw pod wieczór spalili,
I wioskę Lipnik w popiół zamienili.
 Ludzie, którzy bliżej lasu - mieszkali,
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 Razem z bydlętami tam pouciekali.
 Bydło wylęknione, wcale nie ryczało,
Kładło się na ziemi, cichuteńko leżało. 
Tak trwali w ciszy, ludzie i zwierzęta,
Ratuj! Ach, ratuj! O Panienko Święta!
Miej nas w opiece, Jezus, Maryja!
Niech nas nieszczęście dzisiaj omija!
 Kule gwizdały nad ich głowami,
 Ludzie leżeli w zaroślach, między drzewami.
 Nie śmieli nawet oczu podnieść do góry,
 Szloch rwał im piersi, dławiąc dymu chmury.
Rodzice ze zgrozą patrzą w swoje oczy,
Czują, że serce z piersi im wyskoczy.
Czy przeżyjemy - tą nawałnicę?

Może za chwilę, będą martwe lice.
 Gdy matki z dziećmi, z lasu wracały,
Ostatnie ognie już dogasały.
Co my takiego, mamuś zrobili,
Że nasze domy Niemcy spalili?
Ach gdzie my do snu główkę złożymy?
Pod którym drzewem spać dziś będziemy?
Rączki złożymy, Matuchno Boska!
Dziś się spaliła Lipnicka wioska.
Ojciec rwie ziemniaki w polu,
Kładzie, do gorącego jeszcze popiołu,
Do spaleniska, by głód zaspokoić,
I małe dzieci od płaczu ukoić.

Dnia 21.09.2019 nasi parafianie udali się na wyprawę na Babią 
Górę w ramach VII mucharskiego pożegnania lata. W tym roku 
w wyjątkowy sposób dopisała nam pogoda; nie było ani za zimno 
ani za ciepło. Na szczycie Baabiej Góry uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej, którą odprawił Ks. Szymon Miłek - nasz wikariusz. Do 
zobaczenia w następnym roku!!!  

Zdobywanie 
Babiej Góry
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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

Można powiedzieć, że Palcza to skrawek pol-
skiej ziemi, 854 hektary powierzchni, zamieszka-
nej przez ponad (ale zaledwie)1200 mieszkańców. 
Można też powiedzieć, że jest takie malownicze 
miejsce na Ziemi, gdzie głównie na pagórkach 
niespełna 300 domów, w których żyją dobrzy i pra-
cowici ludzie. Na jednym ze wzniesień stoi Kościół 
Parafi alny pod wezwaniem Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych. W odległości jednego kilometra 
od kościoła, znajduje się Szkoła Podstawowa, 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Przedszkole. W 
niedalekim sąsiedztwie rozbudowywanego obecnie 
kościoła, przy drodze wojewódzkiej nr 954, powstał 
przed kilku laty obiekt sportowy Orlik. W bezpo-
średnim sąsiedztwie Orlika wybudowany został 
budynek, który we wrześniu tego roku oddany 
został do użytku, a 6 października poświęcony i 
przekazany do użytkowania dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Palczy.

Trzeba powiedzieć, że jak każda społeczność, 
tak i nasza ma swoją historię. Z okazji poświęcenia 

„Coś pięknego”
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Sztandaru, samochodu i budynku OSP w Palczy, ks. kanonik 
Jan Gibała, proboszcz Parafi i Palcza, w homilii uroczystej Mszy 
świętej, której przewodniczył, historię związaną z tym wielkim 
wydarzeniem w dziejach Palczy, tak przedstawił:”… Jak podają 
księgi historyczne w 1729 roku kościół w Palczy przestał istnieć. 
Obraz św. Jana Chrzciciela, który patronował tamtemu kościo-
łowi oddano na zamek do Lanckorony. Od tego czasu wspólnota 
palczańska chodziła do kościoła w Harbutowicach. Tak się akurat 
złożyło, że przyszła zaraza – cholera, zdziesiątkowała mieszkań-
ców Palczy, ale nie przestali oni wierzyć, nie przestali ufać Panu 
Bogu i dlatego właśnie chodzili tam do kościoła, tam chrzcili 
dzieci, tam zawierali sakramenty małżeństwa i tam także byli 
chowani zmarli. Przyszedł jednak taki czas, że dzięki ogromnej 
mobilizacji ludzi, dzięki ogromnemu wysiłkowi i myślę, że nie 
jeden raz „pójściu pod prąd”, doszło do tego, że w latach 1932 – 
1934 podjęto budowę kościoła w Palczy. Powstał maleńki kościół, 
właściwie kapliczka. Inicjatorem budowy tego kościółka był 
męczennik Dachau, ks. Władysław Suchoń, Nr 989. Wtedy był 
proboszczem w Harbutowicach, po przeniesieniu do Kóz, został 
zabrany przez gestapo do Dachau. Mówię to, dlatego, ponieważ 
w 1968 roku, kiedy Karol Wojtyła, jako Metropolita Krakowski, 
był w Palczy, to powiedział, że Palcza zmartwychwstała, bo ma 
swój kościół. Już wtedy był rozbudowany. Już wtedy, ks. Julian 
Garski, dobudował jeszcze jedno okno i wieżę, razem z ogrom-
nym wysiłkiem parafi an, ludzi zaangażowanych. Wtedy, kiedy 
pierwszym budowniczym i motorem napędowym był Wiktor 
Trybała. Te słowa arcybiskupa, Metropolity Krakowskiego, 
Kardynała Karola Wojtyły, były szczególną nagrodą i docenie-
niem trudu, który spowodował to, że Palcza miała swój kościół. I 
dzisiaj możemy powiedzieć, że dzięki wielkiemu zaangażowaniu, 
co zostało podkreślone przez ks. Kapelana Władysława Kuliga, 
dzięki wielkiemu wyczynowi, dzięki temu, że wielu ludzi pod-
jęło trud, czasem właśnie pod prąd, że zdecydowało się na to, 
by nie szczędzić czasu, siły i pracy, jest w Palczy Straż, jest w 
Palczy remiza, są w Palczy ludzie, którzy służą i będą służyć tym, 
którzy tego potrzebują i będą potrzebować. Trzeba Panu Bogu 
dziękować, że po tylu latach, od początku lat siedemdziesiątych, 
z różnych powodów Jednostka Straży w Palczy przestała istnieć, 
ale na nowo jest reaktywowana. Dziękując 
Bogu, trzeba zarazem modlić się, jak mówi 
dzisiaj Ewangelia „Panie przymnóż nam 
wiary”. Tak jak mówił święty Jan Paweł II „ 
Wiara jest wielką łaską, jest wielkim darem, 
ale o wiarę trzeba dbać, trzeba jej strzec, aby 
jej nie stracić.

 Kiedy patrzę na poczty sztandarowe 
a jest ich dziesięć, wiem, że za chwilę do-
łączy do nich sztandar OSP w Palczy. Coś 
pięknego! Sztandar jest znakiem, wielkim 
znakiem, który jest dany jak można powie-
dzieć, jako świętość, jak relikwia, dla tych, 
którzy go noszą, na niego ślubują, którzy 
są mu wierni, będą go szanować i strzec. 
Ten sztandar, będzie wznoszony tu, przez 
was: druhów i druhny, którzy tworzycie 
wspólnotę – Jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Palczy. 

Trzeba powiedzieć, że tamto wydarzenie 
reaktywacji - powstania kościoła i to dzi-
siejsze wydarzenie łączy takie piękne słowo, 
które powiedział ks. Proboszcz z Budzowa 

w czasie święta strażackiego, obchodzonego w Baczynie, to słowo 
„Służba”. Służba, która jest tu kluczem spinającym tamtą prze-
szłość, teraźniejszość i prowadzącą nas w przyszłość. To jest wła-
śnie to słowo – Służba! Służba Bogu, służba Ojczyźnie, służba lu-
dziom. Na tym sztandarze, który za chwilę wzniesiecie, znajduje 
się Matka Boża Wspomożenia Wiernych, patronka naszej parafi i. 
Jest św. Florian. Zarówno ten męczennik, wielki święty, jak i Ma-
ryja byli tymi, których łączy słowo „Służba”. Matka Najświętsza, 
w największym tego słowa znaczeniu służyła i służy ludziom. Jest 
Służebnicą Pańską, a święty Florian, nie robił nic innego jak tyl-
ko służył ludziom, aż do męczeńskiej śmierci. Modlimy się o to 
i życzymy wam dziś, aby wasza służba była przeniknięta darem 
wiary, abyście nigdy nie tracili sensu tego co robicie, aby wiara 
was umacniała, i była motorem napędowym dla tych, którzy po-
dejmą się takiej właśnie służby, bo w dzisiejszych czasach, tak jak 
i bywało też dawniej, służba wiąże się z poświęceniem, oddaniem 
i rezygnacją z czegoś dla innego wyższego celu. Za to właśnie chcę 
dziś podziękować Panu Bogu i prosić zarazem, aby ta służba, ta 
praca i wasze poświęcenie wydawały jak najwspanialsze owoce. 
Abyście cieszyli się szacunkiem społeczności, której służycie i dla 
której zostaliście powołani. Tak nam mówi dzisiaj Pan Jezus, a 
święty Paweł tak pięknie powiedział: „abyście strzegli depozytu 
wiary, który dał nam Pan Jezus”.

Była próba syreny. Wszyscy mówią „przenikliwy głos”. Oby ta 
syrena odzywała się jak najrzadziej, ale jeśli będzie się odzywać 
i wzywać, aby ci, którzy wyjadą strzec życia czy dobytku ludzi, 
aby wracali zawsze wszyscy razem. Zatem przez ręce Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych, Tej, która wstawiała się i wstawia 
nieustannie za ludem tej ziemi, która jest razem z nami, jako Słu-
żebnica, bo do Niej możemy się zawsze uciec i powierzyć nasze 
troski, a dzisiaj to czynimy przez św. Floriana, waszego patrona, 
aby to Miłosierdzie Boże, dar wiary i łaska, która płynie z samego 
Miłosiernego Tronu Bożego ciągle was umacniała a nam doda-
wała siły do tego byśmy się wspierali modlitwą, dobrą postawą, 
wdzięcznością i życzliwością.” Cdn.

BŻ-BŁ
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego
ADRES: Paszkówka 68, 34-113 Paszkówka, tel. +48 33 879 30 67 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
pon., pt., sob. 8-9; wt. 16-17:30; czw. 16-17:40 (w zimą 16-16:40) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(zimą 17:00); Niedziele i święta - 6:45, 8:15 (kaplica Sosnowice), 9:30, 11:15 * PROBOSZCZ: ks. 
Marek Holota WIKARIUSZ: ks. Marek Ślęczka ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973), Wielkie Drogi 1008) * 
ODPUST: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia

W 1949 roku przed ołtarzem powiedzie-
li wobec siebie i Boga sakramentalne TAK 
w naszym parafi alnym kościele. Dzisiaj, 
po 70 latach w czasie  mszy św. o godzinie 
11.15 wraz z licznie zgromadzoną rodziną i 
parafi anami dziękowali Panu Bogu za bło-
gosławieństwo i łaski którymi ich Pan Bóg 
obdarza przez wszystkie lata małżeństwa. 
Modląc się wspólnie z Państwem Emilią 
i Stefanem, obchodzącymi tak niezwykły 
jubileusz, prosimy Boga o dalsze łaski i 
błogosławieństwo na kolejne lata pięknego 
świadectwa małżeńskiej miłości.

„Ty tylko mnie poprowadź, Tobie 
powierzam mą drogę…” zaśpiewała na 
zakończenie mszy dla jubilatów schola Pe-
rełki Maryi, a później było tradycyjne „Sto 
lat” i pamiątkowe zdjęcia.

www.paszkowka.eu

70 lat razem
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafi aprzytkowice pl,
www.parafi aprzytkowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. 16 - 17 (XI - III 15:30 - 16:30) w dni powszednie 
rano po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Leszek Filipek, E.c. * 
WIKARIUSZ: ks. Jarosław Gawęda * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. dr Franciszek Płaczek, E.c. * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: przed 1346  * ODPUST: I - Trójcy Przenajświętszej - niedziela po Zesłaniu Ducha 
Świętego, II - św. Katarzyny - 25 listopada

W sobotę 28 września br. parafi anie z Przytkowic w grupie 50 
osób z ks. proboszczem udali się na pielgrzymkę do Częstocho-
wy. Autobus z pielgrzymami wyruszył o godz. 7 sprzed kościoła. 
Pogoda była ładna, ruch na drogach nieduży. Dzień rozpoczęto 
wspólnym śpiewem „Godzinek”, potem jeszcze była cząstka ró-
żańca. Droga biegła szybko i ok. godz. 10 pielgrzymi dotarli pod 
Jasną Górę.

Głównym punktem pielgrzymki była Msza święta o godz. 
11 w kaplicy obrazu Matki Bożej. Mszę koncelebrowało wielu 
kapłanów, a uczestniczyła w niej, jak zazwyczaj duża ilość piel-
grzymów z różnych stron Polski. Pielgrzymi modlili się nie tylko 
we własnych intencjach, ale i za swoją parafi ę.

Po Mszy był czas do własnej dyspozycji, a potem zwiedzanie 
wystawy „Śladami Jezusa”. Wystawa ta urządzona jest w dużym 

Pielgrzymka do Częstochowy
namiocie przy parkingu. Namiot podzielony jest na sale. Zwie-
dzających prowadził głos narratora. W kolejnych salach zapre-
zentowane były: topografi a Jerozolimy z Golgotą i grobem Jezu-
sa; narzędzia męki Jezusa;  chusty, których użyto do owinięcia 
ciała Jezusa wraz z informacją, o czym nam mówią; dzieje grobu 
Jezusa i świątyni nad nim wzniesionej; rozszerzanie się Dobrej 
Nowiny po świecie; polskie związki z Grobem Pańskim. W 
ostatniej sali narrator zachęcał do osobistej refl eksji nad śmiercią 
i zmartwychwstaniem Jezusa.  Wystawa wywarła duże wrażenie 
na zwiedzających.

Po zwiedzeniu wystawy pielgrzymi wsiedli do autobusu i ok. 
godz. 18 powrócili do Przytkowic.

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

Zachęcał w kazaniu ks. pro-
boszcz Janus Sołtys, a wygłosił 
je w czasie dożynek parafial-
nych, obchodzonych w ostatnią 
niedzielę sierpnia. W kazaniu 
tym podkreślił rolę szacunku 
do chleba jako daru Bożego, a 
następnie nawiązał do odczyta-
nej w Liturgii Słowa Ewangelii 
skłaniającej do refleksji nad na-
szym zbawieniem. Treść słowa 
– poniżej. 

Wprowadzenie:
Zebrani wokół Eucharystyczne-

go Ołtarza pragniemy Panu Bogu 
podziękować za to, że możemy spo-
żywać chleb - nie tylko ten Chleb 
Eucharystyczny, ale też ten zwykły, 
codzienny, o który modlimy się 
zawsze w naszych porannych czy 
wieczornych pacierzach: -„Chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj...”. I Pan nam go daje... 
Dziękujemy dziś Bogu za wszystkie dary jedzenia, pokarmy, któ-
rych symbolem jest chleb. 

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej naszej 

Dziękujmy Bogu za Jego dary 
parafialnej uroczystości dożynkowej. 
Witam poczet sztandarowy Straża-
ków, p. dyrektor z mężem, Przewod-
niczącym Rady, p. Sołtysa i oczywiście 
Koło Gospodyń - nasze Gospodynie, 
które przygotowały to wszystko.

Wdzięczni Bogu za to wszystko, co 
nam daje, uznajmy przed Bogiem, że 
jesteśmy grzeszni, byśmy mogli god-
nie uczestniczyć w tej Mszy świętej 
dziękczynnej. 

Kazanie:
Umiłowani w Chrystusie Panu! Dziękuje-

my dziś Panu Bogu za dary, które nam daje, w 
szczególności dar chleba. W takich wypadkach, 
kiedy widzę dożynkowy wieniec, zawsze mi się 
kojarzy wiersz Cypriana Norwida:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie. 
Czy szanujemy chleb w dzisiejszych czasach? 

Czy go jeszcze całujemy? Daj Boże i mam na-
dzieję, że w wielu domach ta tradycja jeszcze 
jest i całujemy chleb, gdy upadnie na ziemię. A 
może nadal czynimy znak krzyża świętego za-
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nim zaczniemy chleb... Choć dzisiaj niestety zazwyczaj kupuje się 
chleb krojony. Mam nadzieję, że to jednak gdzieś w świadomości 
i pamięci pozostaje. Czy jednak szanujemy chleb? Parę dni temu 
miało miejsce spotkanie ważnych polityków i komentowana była 
wpadka żony jednego z nich, gdy zamiast wziąć do ust chleb, 
wyrzuciła go... Wywołała tym powszechne oburzenie. Myślę, że 
sama nie rozumie na czym ten dar chleba polega. Bo skoro się 
ten chleb cały czas ma, to się go nie szanuje i byle jak traktuje... A 
przecież chleb jest symbolem miłości Bożej. Nie szanując chleba, 
nie szanujemy też samego Boga. Bóg nas kocha i pragnie zbawić 
nas wszystkich. 

W dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz opisuje sytuację, kiedy 
ktoś z tłumu zadaje Jezusowi pytanie: -„Panie, czy tylko nieliczni 
będą zbawieni?”. Bracia i siostry, jak myślicie - ilu ludzi zostanie 
zbawionych? To pytanie często nurtuje wierzących. -czy ja zo-
stanę zbawiony? Czy zostaną zbawieni moi bliscy? A może tak 
jak mówią świadkowie Jehowy, będzie tych zbawionych 144 ty-
siące... Choć to chyba trochę za mało... Odpowiedzi na te pytania 
są różne. Jedni widzą w niebie nielicznych, podczas gdy drudzy 
chcieliby w niebie spotkać wszystkich. Żeby ułatwić sobie drogę 
do zbawienia, poniekąd rozgrzeszyć samych siebie, mówią nawet, 
że piekła nie ma i wszyscy osiągną życie wieczne... Myślę, że to 
jedna z największych pokus szatańskich i jedno z jego najwięk-
szych zwycięstw - że potrafi przekonać ludzi:- „Nie martwcie się! 
Nie ma piekła i nie ma szatana... Przecież Bóg was wszystkich 
kocha i czeka na was...”. Owszem, Bóg nas kocha, ale wiemy, co 
mówi nam Chrystus: -„Bóg jest miłością, ale Bóg również jest 
sprawiedliwością”. I Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi i o nagro-
dzie, i o odrzuceniu - odrzuceniu wiecznym i potępieniu. I to nie 
jest wymysł Kościoła, ale słowa samego Chrystusa. 

Dla niektórych głównym problemem jest nie to, ilu ludzi zo-
stanie zbawionych, ale ile miejsca jest w niebie. A na to pytanie 
sam Jezus dał nam odpowiedź, gdy przyszedł leczyć chorych, a 
nie zdrowych, gdy mówił, że będzie szukał nawet najmniejszej, 
zabłąkanej owcy. I stwierdził wreszcie wyraźnie: -„W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam mieszkanie. 
Dla was wszystkich...”. Bo wszyscy jesteśmy zaproszeni do wej-
ścia do królestwa niebieskiego. Ale czy 
wszyscy tam trafimy, to tylko od nas 
zależy... 

Pan Jezus oddał za nas życie i zapra-
sza wszystkich do nieba. Tymczasem 
tak często człowiek tym zaproszeniem 
gardzi. Gardzi człowiek często chlebem 
i gardzi Bogiem. Jedno jest z drugim 
związane... 

Lew Tołstoj, klasyk literatury świa-
towej pisze o starym grzeszniku, który 
nawrócił się w ostatniej chwili. Stanął 
on przed bramą do nieba i zaczął pukać. 
Najpierw zza bramy wychylił się św. Piotr 
z pękiem kluczy. Po chwili dołączył do 
niego św. Mateusz, młodzieniec trzyma-
jący Ewangelię. Obaj spojrzeli na starusz-
ka z obojętnością i szybko schowali się za  
niebiańskimi drzwiami. W tej sytuacji 
staruszek zaczął się zastanawiać, jakich 
argumentów użyć, aby święci zechcieli 
mu uchylić furtki. Wreszcie zdecydował 
się odwołać do życia tych dwóch świę-
tych, którzy ukazali mu się w niebie jako 

pierwsi. Z żarliwością mówił, ze też byli słabi i grzeszni, że po-
pełnili wiele grzechów i podobnie jak on byli zdrajcami, bo prze-
cież Piotr aż 3 razy wyparł się Pana Jezusa, mimo, że wcześniej 
widział Jego Przemienienie. A Mateusz? Zdradził swój naród, 
gnębiąc go i zbierając pieniądze na rzecz rzymskiego okupanta. 
To płomienne przemówienie jednak nie pomogło i apostołowie 
pozostali niewzruszeni.  

Grzesznikowi ręce opadły i niemal stracił nadzieję... Po chwili 
jednak zauważył wyłaniającą się zza muru głowę apostoła Jana. 
Wtedy wstąpił z niego nowy duch i zaczął mówić o wszystkim, co 
mu się kojarzyło z Janem. -Czy to nie ty, Janie, napisałeś w swojej 
Księdze, że Bóg jest miłością? Czy to nie ty pouczałeś ludzi sło-
wami „Bracia, miłujcie się wzajemnie!”? Przecież mówiłeś, że nie 
ma większego przykazania od miłości Boga i bliźniego, że trzeba 
kochać nawet tych, którzy nam coś złego uczynili... Janie, czy 
możesz mnie teraz przepędzić? Albo wyrzeknij się tego wszyst-
kiego, co mówiłeś, albo wpuść mnie do królestwa niebieskiego...

I wtedy furtka się otwarła, św. Jan kiwnął na niego ręką i 
wpuścił do raju...

Oczywiście to tylko piękna poetycka, niemal bajkowa opo-
wieść... Wiemy, że takie nawrócenia w ostatniej chwili są bardzo 
rzadkie. Za takim nawróceniem tuż przed śmiercią stoi zapewne 
wielka łaska Boża, a także i wielka modlitwa ludzi, którzy stoją 
obok. Czasami mogą to być wieloletnie modlitwy najbliższych, 
np. rodziców widzących, jak syn opuszcza Boga albo współmał-
żonka, który widzi, jak to drugie odchodzi od Pana Boga... Wiel-
kie umartwienia, cierpienia i dająca łaskę modlitwa...  

Z drugiej strony wiemy, że szatanowi nie jest łatwo opuszczać 
duszę, którą przez wiele lat niewolił. To jest wielki dar. Nie warto 
jednak nawrócenia odkładać na ostatnią chwilę, bo nie wiado-
mo, czy będziemy mieli możliwość żałowania za nasze grzechy.... 
Owszem, Bóg jest miłością, ale jest też sprawiedliwością - za 
dobro wynagradza, a za zło karze. I kiedyś staniemy z naszymi 
dobrymi uczynkami przed Bogiem. Obyśmy mogli stanąć z 
pełnymi ich naręczami, bo te uczynki właśnie dają nam życie 
wieczne. 

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

bożnych mnichów z pobliskiego klasztoru umówiło się, że pierw-
szy z nich, który umrze, da znać temu drugiemu o tym, jak jest 
w zaświatach, porównując to z wizją, jaką mają będąc jeszcze na 
ziemi. Umówili się, że uczynią to przy pomocą dwóch tylko słów, 
mówiąc albo „totaliter” (dokładnie tak) albo „aliter” (inaczej). 
zgodnie z zawartą umową po śmierci pierwszego z nich, zmarły 
się objawił się we śnie i powiedział dwa słowa: „totaliter aliter”. 
Oznaczało to: „całkowicie inaczej”... 

Nikt z nas nie był w niebie, ale Chrystus mówi wyraźnie: -

„Ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg 
przygotował dla tych, którzy Go słuchają, dla tych, którzy Go 
miłują...”. Popatrzcie, jakie wielkie skarby Bóg przygotował. 
Dlatego tym bardziej dziękujmy Panu Bogu za te dary, które 
już teraz możemy obserwować w przyrodzie: lasy, góry, do-
liny, jeziora i morza. Dziękujmy za to, że tak dba o nas, ale 
jeszcze ważniejsze, byśmy widzieli tę Jego wielką dobroć i 
odpowiadali na nią naszym życiem i miłością. 

W dniu 30.09.2019 r. odbył się pogrzeb śp. Jana 
Górszczyka - ojca ks. Mariusza Górszczyka, kapłana 
diec. sosnowieckiej, wyświęconego w Krakowie w 
roku 1988, proboszcza parafii Sąspów k. Ojcowa. Po-
niżej kazanie z tej uroczystości żałobnej. 

Droga, kochana Rodzino, pogrążona w żałobie po rozstaniu 
ze śp. Janem, 

Drodzy Żałobnicy

Stajemy przed trumną, która skrywa szczątki doczesne śp. 
Jana i jest to dla nas 
wszystkich znak, który 
powinien skłaniać do 
pewnej refl eksji. Ta 
trumna z ciałem śp. Jana 
potwierdza to, co mówi 
nam Słowo Boże - że 
każdemu przeznaczona 
jest śmierć. I autor na-
tchniony szybko dodaje 
- „a potem sąd...”. I to 
jest prawda. Każdemu 
z nas przeznaczona jest 
śmierć. I o tej prawdzie 
winniśmy sobie ciągle 
uświadamiać, ciągle ją 
sobie przypominać. Ta 
prawda pomaga ustawić 
odpowiednio nasze życie 
i wyprostować te bardzo 
często skomplikowane, 
zawiłe, nie zawsze zgod-

Ostatnie pożegnanie śp. Jana 
Górszczyka 

ne z wolą Boga wszechmogącego ścieżki naszego życia. To 
jest taka siła, która pomaga nam dobrze żyć. Pomaga nam 
wędrować po tej jednej, jedynej ścieżce, która prowadzi do 
nieba. I nad tą prawdą dzisiaj też chcielibyśmy sie pochylić...

Niektórzy, a jest ich wielu, także może wśród nas, boją się 
śmierci, boją się rozstania z tym światem. I nie brak takich, 
którzy mając wielkie dobra, majątki, pieniądze próbują ze 
śmiercią walczyć. Pamiętam, jak kiedyś jeden z młodych 
miliarderów amerykańskich powiedział, że przeznaczy całą 
swoją fortunę na to, aby pokonać śmierć. Dla niego była to 
kwestia pieniądza, może jakichś badań naukowych, doświad-
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czeń, które by były prowadzone 
za potężne pieniądze. I on był 
przekonany, że będzie w stanie 
pokonać śmierć. Nic z tego... Pan 
Bóg jasno i wyraźnie nam mówi: 
-„Człowieku, umrzesz. Nieza-
leżnie od tego, kin jesteś...”. I to 
jest pierwsza prawda...

I potem, jak poucza nas 
słowo Boga Wszechmogącego, 
potem będzie sąd. I człowiek sta-
nie wówczas przed Bogiem... Jak 
widzimy i co podpowiada nasze 
doświadczenie, ze śmiercią nie 
wygramy. Jest to brama, przez 
którą każdy z nas musi przejść. 
Ale jest to brama też niezwykła, 
z czego musimy sobie zdawać 
sprawę, bowiem ona nie wszyst-
ko przepuszcza. I te dobra, które 
człowiek gromadzi, zbiera, w 
których może niejednokrotnie 
pokłada także nadzieje, ze one 
dadzą szczęście, dobre, przyjem-
ne i wygodne życie, jak wiemy, 
przez tę bramę śmierci nie przej-
dą. One tutaj zostaną. Ale jak powiedziałem, ta niezwykła brama 
przepuszcza coś innego. Co takiego? Nasze uczynki- te dobre i 
te ze. One z nami wędrują. A potem przychodzi sąd... Czyli staje 
człowiek już bez tych dóbr materialnych przed Bogiem Wszech-
mogącym. I dokonuje się sąd, ocena tego, co żeś zrobił dobrego 
w życiu, ale także i tego, co było złe, za co Boga nie przeprosiłeś, 
za co nie pokutowałeś. I tego też musimy być świadomi. I Bogu 
winniśmy zawsze dziękować za to, że daje nam życie, że daje nam 
czas, aby naprawić błędy i zło, które bardzo często z ludzkiej 
ułomności popełniamy.  

A to wszystko po to, ażeby, ażeby ten sąd Boga Wszechmo-

gącego, który nie patrzy na osoby, tylko patrzy na te czyny, był 
dla nas pozytywny. Po to, abyśmy mogli kiedyś, kiedy odpłacimy 
już Bożej sprawiedliwości, znaleźć się w tym miejscu. W jakim? 
W tym przygotowanym nie ręką ludzką, ale przez Boga Wszech-
mogącego. W miejscu, gdzie nie ma cierpienia - co jest dla nas 
bardzo ważne. I to nie tylko tego fizycznego, gdzie nie ma bólu, 
nie ma choroby. Nie ma tam też cierpienia, tego moralnego,  któ-
re tak bardzo nam doskwiera, kiedy człowiek może słyszy jakieś 
złe wypowiedzi, kiedy może doświadcza różnego rodzaju przy-
krości, krzywd, niesprawiedliwości. Tego nie ma. Tam człowiek 
jest prawdziwie szczęśliwy i tego szczęścia w niebie nikt nigdy 

nie może mu odebrać. 
Ono będzie wieczne.

Dlatego, kochani, 
dzisiaj, kiedy stajemy 
nad tą trumną śp. Jana, 
powinniśmy dołożyć 
wszelkich starań, aby mu 
dopomóc... Jeżeli może 
zawinił z ludzkiej ułom-
ności i coś złego uczynił, 
popełnił grzech (A któż 
ich nie popełnia? - o tym 
też mówi Słowo Boga 
Wsz ech mogącego. . .) , 
powinniśmy w dowód 
wdzięczności teraz po-
móc mu przejść ten okres 
oczyszczania się, który 
my nazywamy czyśćcem, 
po to, żeby jak najrychlej 
Boga twarzą w twarz 
oglądał, aby znalazł się 
w  tym mieszkaniu przez 
dobrego Boga przygoto-
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Spytkowice - Parafia św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./fax +48 
33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica Przewóz), 18 * 
PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks. Szymon Wróbel 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Lipowa (80), Miejsce 
(510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)  * ODPUST: I - św. Katarzyny - niedziela po 
25 listopada, II - MB Królowej Świata - 22 sierpnia

wanym, gdzie już będzie zawsze radosny, szczęśliwy. I to jest - tak 
mi się wydaje - jeden z głównych obowiązków, zadań, misji, jakie 
teraz mamy do spełnienia...

Tu chciałbym się odwołać do doświadczenia, jakie miała 
nasza wielka święta -  Siostra Faustyna Kowalska. Jak wiemy, 
ona rozmawiała z Panem Jezusem i z woli samego Jezusa Mi-
łosiernego zapisywała w swoim „Dzienniczku” pewne prawdy, 
które powinny nam pomóc żyć; prawdy, które - jak pragnął Pan 
Jezus - powinny wpływać na nasze życie, ażeby człowiek miał 
większą świadomość tego, jak żyć i co go czeka. I ona kiedyś w 
swojej szczerości zadaje Panu Jezusowi bardzo proste pytanie: 
-„Za kogo mam się modlić?”. Wiemy wszyscy, że jest przecież 
mnóstwo intencji i spraw, które winniśmy z Bogiem załatwić. 
I dlatego ona pyta Pana Jezusa: -„Za kogo mam się modlić?”. 
Rzecz ciekawa, Pan Jezus nie daje jej natychmiast odpowiedzi, ale 
mówi: -„W nocy ci powiem...”. I nastaje noc. I co się dzieje? Przy-
chodzi do niej w sposób duchowy, ale rzeczywisty Anioł. I bierze 
ją w miejsce szczególne - w zaświaty, w świat duchów, świat, który 
istnieje po śmierci. I gdzie ja prowadzi? Do czyśćca...

Siostra Faustyna ten czyściec dokładnie opisuje. Opisuje też  
cierpienie dusz, które napotyka na swojej drodze. Mówi, że to jest 
niewyobrażalne cierpienie, bardzo wielkie. Te dusze odpłacają 
Bożej sprawiedliwości. I Anioł wyprowadza ją z tego miejsca. 
Ona wraca - znowu w sposób duchowy - na ziemię. Po tym do-
świadczeniu pisze tak: -„Ja juz wiem, za kogo mam się modlić... 
Za dusze w czyśćcu cierpiące...”. I mówi pod koniec swego życia: 
-„Pozostałam wierna temu postanowieniu, by modlić się za dusze 
cierpiące...”. Mówiła i zapisała dla nas, ku naszemu pouczeniu, że 
te dusze bardzo gorliwie się modliły, ale te modlitwy nie przy-
nosiły im zasług, bo mogą im pomóc jedynie żyjący. Mówiła też, 
że widziała Matkę Bożą, która do nich przychodziła i wówczas 
doznawały ochłody, wytchnienia. Ale dodaje, że tylko nasze mo-
dlitwy, wyrzeczenia mogą pomóc zmarłemu. 

W imię wdzięczności za to dobro, które zostało nam tutaj, na 
ziemi wyświadczone, chociażby i przez śp. Jana, który się trudził, 
pracował, dbał o rodzinę i potrafił w domu wytworzyć atmosferę, 

w której wzrosło powołanie i dzisiaj Syn, Ks. Mariusz staje przy 
ołtarzu i trumnie drogiego Taty i za niego sprawuje Najświętszą 
Ofiarę. To wielka rzecz... I teraz za to dobro, które wyświadczył, 
a które przecież też go kosztowało wiele trudu, poświęcenia, 
wyrzeczenia, trzeba mu się odpłacić... W jaki sposób? W jeden, 
jedyny, jak poucza nas Pan Jezus przez Siostrę Faustynę - przez 
modlitwę i przez ofiary, które możemy zanosić do Pana Boga  w 
intencji naszych zmarłych, w intencji dusz czyśćcowych.

Na koniec, w związku z  tym jeszcze jedna taka rada, która 
także wypływa z tych rozmów, które prowadziła S. Faustyna z 
Panem Jezusem... Otóż, kiedyś Pan Jezus zapytał siostrę Fausty-
nę (o której wiemy, że była furtianką i wykonywała w klasztorze 
bardzo proste zajęcia): -„Jak ci jest na furcie?”. Ona była tym 
zaskoczona. Odpowiada: -„Panie Jezu, przecież Ty to wiesz... 
„. -„Tak, ale chce usłyszeć od ciebie...”. Zauważcie, że Pan Jezus 
potwierdza domysł S. Faustyny. Wie, kto przyszedł i o co prosił. 
Wie, co powiedziałaś i zrobiłaś. Ale mimo to, chce o tym usłyszeć 
od nas... Myślę, że kiedy stajemy nad trumną, a później staniemy 
nad grobem drogiej, kochanej osoby, to czy nie warto przyjść do 
Pana Jezusa i nie pomodlić się, być z Nim i poopowiadać Mu o 
tej zmarłej osobie i wspomnieć jej dobre uczynki? To nie jest 
potrzebne Panu Jezusowi, bo On to wszystko wie, ale to będzie 
potrzebne nam. Dlaczego? Bo człowiek wtedy uświadamia so-
bie: -„Boże Ty mój... Ile czasami go kosztowało, aby utrzymać 
rodzinę, żeby w domu było co jeść... Ciężka praca, wyrzeczenia, 
rodzicielska troska...”. Warto wracać do tamtych chwil, by sobie 
to uświadomić. I przyda się to i nam, bo wtedy z jeszcze większą 
wdzięcznością, jeszcze bardziej gorliwie będziemy modlić się z  
naszych zmarłych.

Z okazji imienin najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności, pogody ducha, wszelkich łask Bożych 
oraz radosnej i owocnej realizacji kapłańskiego po-
wołania – księdzu Wikariuszowi Łukaszowi składają 

parafianie oraz Róże Różańcowe. 

W dniu 5 października 2019 r. wystartowała trzecia edycja 
sztafety biegowo–rowerowej pod hasłem „Łączymy Spytkowice”.

Mimo niesprzyjającej pogody kilkunastu uczestników z za-
przyjaźnionych gmin z powiatu nowotarskiego i wadowickiego 
po wspólnej modlitwie z proboszczem parafii wyruszyli w drogę. 
W takcie sztafety w Dolinie Karpia dołączyli przedstawiciele 
WZS w Zatorze. Na trasie sztafety zlokalizowany był przystanek 
w Zatorze, gdzie wszyscy zostali poczęstowani pysznym wędzo-
nym karpiem ufundowanym przez gminę Zator

„Łączymy Spytkowice” już po raz 3
Biegaczom i rowerzystom towarzyszyła niestety deszczowa 

pogoda, jednak nie przeszkadzało to uczestnikom w realizacji 
postawionego celu. Około godziny 14:30 wszyscy dotarli do Spyt-
kowic na Podhalu, gdzie odbyło się spotkanie, w trakcie którego 
dzielono się informacjami o historii obydwu gmin.

Na zakończenie sztafety biegowo–rowerowej wszyscy uczest-
nicy otrzymali symboliczne upominki ufundowane przez oby-
dwie gminy i Stowarzyszenie Dolina Karpia

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

szego uczestnika sztafety Aleksandra Trybuły. 
Siedemdziesięcioletni rowerzysta nadal realizu-
je swoje sportowe pasje i zachęca wszystkich do 
aktywności.

Serdecznie dziękujemy organizatorom tej 
wspaniałej inicjatywy oraz wszystkim uczest-
nikom za udział i promowanie zdrowego trybu 
życia.

                                                                            
                                                                            Ze-

spół Spytaktiv
www.spytkowice.net.pl

W piątek, 13 września 2019 r. uczniowie Szkoły Katolickiej w 
Stanisławiu Górnym pielgrzymowali do Częstochowy na Jasną 
Górę, by jak co roku złożyć swój hołd i podziękowanie Matce 
Najświętszej za wszystkie dary, które otrzymali w minionym 
roku szkolnym, a zarazem by przez Jej ręce ofi arować Bogu Ojcu 
cały nadchodzący nowy rok szkolny 2019/20120

Nasze spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od słów 
serdecznego powitania wspólnot szkolnych z całej Polski przez 
Panią wiceprezes Violettę Błasiak. 

Centralnym i najważniejszym punktem naszej pielgrzymki 
była uroczysta Eucharystia sprawowana na szczycie Jasnej Góry 
przez J.E. Ks. Bp. Andrzeja Przybylskiego. W koncelebrze towa-
rzyszyli mu kapłani związani z naszym Stowarzyszeniem: ks. 

Pielgrzymka Szkół SPSK 
do Częstochowy

Marek Kundzicz – jego opiekun duchowy oraz ks. Piotr Stani-
kowski, prowadzący letnie rekolekcje formacyjne dla nauczycieli 
i wychowawców szkół SPSK. 

W drugiej części pielgrzymki mogliśmy wysłuchać koncertu 
zespołu Małe TGD na scenie plenerowej na jasnogórskich bło-
niach..

Na zakończenie koncertów w obu grupach wiekowych 
ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursów 
plastycznego i literackiego pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. 
Naszej uczennicy Alicji Kosek przypadło I miejsce w konkursie 
plastycznym. Spotkanie pielgrzymkowe zakończyła wspólnie 
odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo 
i rozesłanie uczestników do domów.
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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

21 września rozegrany został w Świnnej Porębie IX turniej 
o Puchar Starosty Wadowickiego. Wygrali go zawodnicy UKS 
Zalew Świnna Poręba.

21.09.2019 r. rozegrany został w Świnnej Porębie kolejny, już 
IX turniej o Puchar Starosty Wadowickiego. Tym razem gościli-
śmy drużyny :UMKS Kęczanin Kęty, Hutnik Kraków i MKS Gryf 
Brzesko.

W pierwszym meczu drużyna gospodarzy pokonała Kęczani-
na Kęty 3-0, w drugim bardziej zaciętym Gryf Brzesko pokonał 
Hutnika Kraków 3-2. W meczu o III miejsce Hutnik pokonał 
Kęczanina 3-0.

W fi nale gospodarze - UKS Zalew Świnna Poręba wygrał z 
Brzeskiem 3-0 zdobywając Puchar Starosty. MVP turnieju został 
zawodnik Zalewu Świnna Poręba - Maciej Tupta.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a trzy 
pierwsze drużyny medale. Turniej był współfi nansowany przez 
Starostwo Powiatowe w Wadowicach (D. Prorok)

www.mucharz.pl

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

20 września dzieci z oddziału przedszkolnego świętowały 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Z tej okazji zostały zorganizowano liczne zabawy, konkursy 
i atrakcje dla zerówkowiczów. Najmłodsi uczniowie, ze słodkim 
poczęstunkiem, odwiedzili również gabinet Pani Dyrektor oraz 
swoich starszych kolegów i koleżanki z klas I-III. W ramach 
atrakcji dla przedszkolaków została zorganizowana m.in. foto-
budka, gdzie mogli zrobić sobie zdjęcie z zabawnymi gadżetami. 
Nie mogło zabraknąć również zabaw na świeżym powietrzu. 
Dzień ten obfi tował w wyjątkową atmosferę, pełną radości i 
zabawy.

www.zstarnawadolna.superszkolna.pl

Dzień Przedszkolaka 2019
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Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP
ADRES: Tłuczań 158, 34-114 Brzeźnica, tel./fax +48 33 879 01 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7.30-8; pon., śr., pt. 18.30-19.30 (zimą 17.30-18.30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta 
- 7:30, 9:30 (kaplica Chrząstowice), 11 * PROBOSZCZ: ks. mgr Stanisław Pitek * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstowice (454), Kossowa (411), Tłuczań 
(998) * ODPUST: I - Nawiedzenia NMP - 31 maja, II - św. Andrzeja Apostoła - 30 listopada

Franciszek zaapelował, by synodalne spotkanie służyło praw-
dziwemu zrozumieniu, kontemplowaniu i służbie ludom Amazo-
nii. Przestrzegł przed wyniszczającymi ideologicznymi koloni-
zacjami i redukcjonistycznym postrzeganiem mieszkańców tego 
regionu jako ludzi drugiej kategorii. W Watykanie rozpoczął się 
pierwszy dzień roboczy Synodu Biskupów poświęcony nowym 
drogom dla Kościoła w Amazonii i ekologii integralnej.

Spotkanie zainaugurowano w Bazylice Watykańskiej wspól-
ną modlitwą do Ducha Świętego odśpiewaną przy grobie św. 
Piotra. Następnie ojcowie synodalni, eksperci, audytorzy i zapro-
szeni goście przeszli procesyjnie do Auli Synodalnej. Uczestnicy 
nieśli plakaty z wizerunkami męczenników Amazonii, zarówno 
misjonarzy, którzy oddali swe życie pracując w tym regionie, jak 
i przedstawicieli ludności tubylczej, którzy zginęli w obronie swej 
ziemi. Od delegacji ludów tubylczych Franciszek otrzymał w da-
rze kopię tradycyjnej amazońskiej łodzi.

Franciszek podkreślił, że synod ma cztery podstawowe wy-
miary: duszpasterski, kulturowy, społeczny i ekologiczny. Za-
chęcił, żeby na rzeczywistość Amazonii patrzeć oczami ucznia 
Jezusa i misjonarza, którego Duch Święty posyła do głoszenia 
Ewangelii. Zauważył, że do ludów Amazonii trzeba przybliżać się 

 Papież Franciszek na rozpoczęcie synodu:
Służmy ludom Amazonii (8 X)

„na palcach”, szanując ich historię, kulturę, styl życia, tożsamość, 
a także mądrość.

Papież przypomniał, że trzeba być dalekim od optyki przed-
siębiorcy, który chce narzucić przygotowane programy, by 
„zdyscyplinować” ludy Amazonii, ich kulturę i historię, pragnąc 
„oswoić” ludy tubylcze. Wskazał, że traktowanie niektórych 
kultur jako „cywilizacji drugiej kategorii” czy też narzucanie im 
„ujednolicającego centralizmu” w wielu krajach zakończyło się 
ewangelizacyjną porażką.

W tym kontekście Franciszek przypomniał, że ideologie 
zawsze są niebezpieczną bronią. Są redukcyjne i prowadzą do 
wyolbrzymiania naszych pretensji do intelektualnego rozu-
mienia odmiennej kultury bez podziwiania jej, kontemplowa-
nia czy samodzielnego oceniania. Jako przykład Papież podał 
działania podejmowane przez „ludzi cywilizowanych wobec 
barbarzyńców”, co doprowadziło do unicestwienia wielu ludów 
tubylczych.

Ojciec Święty przestrzegł też przed patrzeniem na Amazonię 
z pogardą. Przywołał słowa jednego z Indian, który w czasie 
inauguracji synodu niósł dary ofi arne w pióropuszu na głowie. 
Po wszystkim spytał z sarkazmem: „czym różni się noszenie 

naszych pióropuszy od noszenia kanciastych 
biretów przez watykańskich hierarchów”.

Papież: Duch Św. głównym uczestnikiem 
Synodu, nie wyrzucajmy go z naszej auli

“Grozi nam niebezpieczeństwo dawania 
jedynie pragmatycznych odpowiedzi. Tym-
czasem wymaga się od nas myślenia w sposób 
paradygmatyczny. Jeśli ktoś przybył tu z in-
tencjami pragmatycznymi, niech uderzy się w 
piersi i nawróci, otwierając na perspektywę pa-
radygmatyczną, która rodzi się z realiów ludów 
– mówił Franciszek. – Nie przybyliśmy tutaj, by 
wymyślać programy rozwoju socjalnego czy za-
chowania kultury, tak jak w muzeach, ani po to 
by planować akcje duszpasterskie nie respektu-
jące realiów suwerennych narodów przez defo-
restacje, uniformizm, wyzysk. My przybyliśmy, 
by kontemplować, rozumieć i służyć narodom. 
Robimy to, idąc drogą synodalną. Robimy to 
na synodzie, a nie przy okrągłym stole czy na 
konferencji: czynimy to na synodzie, ponieważ 
synod nie jest parlamentem. Synod jest wspól-
ną drogą pod natchnieniem i prowadzeniem 
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny
ADRES: Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 71 88 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
poniedziałek, środa, piątek, sobota - przez pół godziny po Mszy św. wieczornej; wtorek, czwartek - przez 
pół godziny po Mszy św. porannej MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 8:00, 9,30, 
11:00, 16,00. * PROBOSZCZ: ks. Aleksander Kasprzyk  * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986 * ODPUST: I 
- św. Joachima i Anny - niedziela po 26 lipca, II - Miłosierdzia Bożego - II niedziela wielkanocna

Ducha Świętego. To Duch Święty jest głównym uczstnikiem 
synodu, proszę nie wyrzucajmy Go z auli synodalnej. ”

Papież przypomniał, że Synod Biskupów poprzedziły dwulet-
nie przygotowania, których owocem jest m.in. Instrumentum la-
boris. Zauważył, że jest to „dokument męczennik” przeznaczony 
do zniszczenia, ponieważ jest jedynie punktem wyjścia do tego, 
co Duch Święty dokona na synodzie. Franciszek podkreślił, że 
praca ojców synodalnych ma przede wszystkim polegać na mo-
dlitwie, dialogu, pokornym słuchaniu, zdając sobie sprawę z tego, 
że nie jesteśmy wszechwiedzący, a także na mówieniu z odwagą. 
Temu wszystkiemu ma przyświecać duch braterstwa.

Ojciec Święty zachęcił też do roztropnego informowania o 
przebiegu synodalnej debaty, by nie było tak, że jeden synod jest 
w auli a drugi rozgrywa się na zewnątrz. Poinformował też, że 
po każdych czterech przemówieniach będzie 4-minutowa chwila 
milczenia na przemyślenie słów, które zostały wygłoszone. Papież 
wyznał, że ostrzegano go przed wprowadzaniem takiej metody, 
bo wszyscy będą spali. „Na synodzie o młodzieży widziałem jed-
nak, że było odwrotnie: spali na przemówieniach, przynajmniej 
niektórych, a cisza ich budziła” – mówił Franciszek. Zachęcił też 
ojców synodalnych, by nie tracili poczucia humoru.

Papież zachęca do testu ze stanu naszej wiary (8 X):
O wierze, która nawet jeśli jest niewielka może mieć siłę 

mówił Ojciec Święty w rozważaniu na Anioł Pański. Franciszek 
przypomniał, że dla tych, którzy wierzą nic nie jest niemożliwe, 
ponieważ nie polegają na swej sile, lecz na Bogu, który wszystko 
może. Papież zachęcił też zrobienia testu ze stanu naszej wiary.

W swym rozważaniu Ojciec Święty odniósł się do wybrzmie-
wającej w dzisiejszej Ewangelii prośby uczniów do Jezusa, aby 
przymnożył im wiary oraz przypowieści o ziarnku gorczycy i 

dyspozycyjnym słudze. Przypomniał, że wiara porównywalna 
z ziarnkiem gorczycy jest wiarą, która nie jest pyszna i pewna 
siebie, ale która w swojej pokorze odczuwa wielką potrzebę Boga 
i, w swej małości, z całkowitym zaufaniem powierza się Jemu. 
„Jest to wiara dająca nam umiejętność patrzenia z nadzieją na 
zmienne koleje życia, pomagająca nam zaakceptować także po-
rażki i cierpienia, wiedząc, że zło nigdy nie ma ostatniego słowa” 
– mówił Franciszek.

Papież zachęcił, by każdy zastanowił się nad tym, jaką ma 
wiarę. To znaczy, czy nasza wiara, choć niewielka, jest autentycz-
na, czysta, nieskażona. Pomóc w tym może Jezus, który wskazu-
je, że miarą wiary jest służba.

    “Czyni to za pomocą przypowieści, która na pierwszy 
rzut oka jest nieco zagmatwana, ponieważ przedstawia postać 
władczego i obojętnego pana, który nie ma litości dla swojego 
utrudzonego wracającego z pól sługi, ale każe mu natychmiast 
przygotować sobie jedzenie, i dopiero później może on odpocząć i 
się posilić – mówił Franciszek. – Ale właśnie ten sposób działania 
pana uwydatnia istotę przypowieści, czyli postawę dyspozycyj-
ności sługi. Jezus pragnie powiedzieć w ten sposób, że takim jest 
człowiek wiary w stosunku do Boga: powierza się całkowicie Jego 
woli, bez wyrachowania czy wymagań. ”

Papież podkreślił, że ta postawa wobec Boga znajduje również 
odzwierciedlenie w zachowaniu we wspólnocie: przejawia się w 
radości służeniu sobie nawzajem, znajdując już w tym swą nagro-
dę, a nie w uznaniu i korzyściach, jakie mogłyby z niej wynikać. 
Tego właśnie uczy Jezus na końcu tej historii: „Tak mówcie i wy, 
gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”. Papież 
podkreślił, że słudzy nieużyteczni, to znaczy nie wymagający, 
aby im podziękowano, bez żądań.

Powracamy do uroczystości odpustowej ku czci 
św. Joachima i Anny, rodziców NMP, połączonej ze 
srebrnym jubileuszem kapłaństwa ks. Pawła Opali. 
Kontynuujemy kazanie o. Bogdana, karmelity, w któ-
rym m.in. przybliża kult św. Anny, która patronuje ro-
dzinom. Potrzebna jest jej opieka także współczesnym 
rodzinom przeżywającym różne trudności i kryzysy, 
stąd też warto się zwracać do Niej o pomoc, o wsta-
wiennictwo w naszych rodzinnych sprawach. Fragment 
słowa – poniżej. 

Świętą Annę szczególnie ukochał prastary polski Śląsk Gór-
ny, bo była mu niezwykle bliska za swe szczególne przywiązanie 

Świętą Annę ukochał Górny 
Śląsk 

do rodziny, a Ślązacy są ludźmi, wśród których kult rodziny i 
matki wybija się na pierwsze miejsce. sam o tym jestem głębo-
ko przekonany, bo urodziłem i wychowałem się w Gliwicach na 
Górnym Śląsku. Często też jako ministrant (i przy innych oko-
licznościach) jeździłem Górę św. Anny. A Góra św. Anny jest tym 
największym i najważniejszym ośrodkiem kultu tej świętej w 
zachodniej Polsce. Miejsce to przez całe stulecia było bastionem 
polskości na ziemiach germanizowanych i odsuwanych od ma-
cierzy. Tam właśnie znajduje się sanktuarium świętej Anny. Tam 
jest fi gura św. Anny Samotrzeciej. Myślę, że każdy z was był już 
na tym miejscu świętym albo zamierza się tam wybrać... 

Ojciec św. Jan Paweł II był na Górze św. Anny 21 czerwca 1983 
roku. Powiedział wtedy o św. Annie: 
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Postać świętej Anny Samotrzeciej uzmysławia nam, jak Syn 
Boży stał się człowiekiem z Ducha Świętego, a równocześnie 
poprzez genealogię ludzkich pokoleń. Niech ta postać będzie dla 
was, drodzy bracia i siostry, stałym źródłem natchnienia w życiu 
codziennym, w życiu rodzinnym i społecznym. Przekazujcie so-
bie wzajemnie, z pokolenia na pokolenie, wraz z modlitwą, całe 
duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego.

Jako dzisiejszy pielgrzym na Górę Świętej Anny, a zarazem 
pierwszy papież, którego wydała ziemia polska, pragnę potwier-
dzić to dziedzictwo i umocnić je. Przetrwało ono tutaj przez tyle 
pokoleń. Niech trwa nadal. Niech w zasięgu promieniowania 
Góry Świętej Anny rozwija się to wszystko, co ma swój początek 
w Odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. 
To, co w duszach naszych zaszczepia sakrament chrztu, a umac-
nia bierzmowanie. To, co się stale odnawia przez pokutę — a 
sakramentalną pełnię znajduje w Eucharystii.

Niech ta postać będzie dla was, drodzy bracia i siostry, stałym 
źródłem natchnienia w życiu codziennym, życiu rodzinnym i 
społecznym... Dzisiaj, przypatrując się temu życiu codziennemu, 
możemy stwierdzić, że życie rodzinne jest w kryzysie. Często 
rodzice pragną zapewnić dziecku jak najlepszy byt materialny, 
wykształcenie i tak dalej, ale w całym tym procesie wychowa-
nia brakuje miłości. A dziecko nie tyle nawet oczekuje miłości 
względem siebie, co oczekuje miłości wzajemnej rodziców czyli 
mówiąc inaczej - dziecko jest najbardziej szczęśliwe, gdy widzi, 
jak jego rodzice wzajemnie się kochają, szanują i odwrotnie - jest 
nieszczęśliwe, kiedy się kłócą, przeklinają na siebie i się nie sza-

nują. Rozwód rodziców jest dla dziecka według psychologów tak 
wielkim przeżyciem, tak wielką traumą, że porównać to można 
jedynie z utratą najbliższej osoby. 

Sam mogę powiedzieć o swoim życiu, że jestem szczęśliwy, bo 
miałem kochających rodziców, którzy wychowali nas pięcioro. 
Przypatrywałem się ich stałej miłości, którą cechowała wierność 
i wytrwałość. 58 lat wspólnego małżeństwa. To było dla mnie 
wielką nauką tego, jak być stałym w miłości, nie tylko patrząc 
na to, co kto posiada, co daje, ale przede wszystkim, że ktoś jest 
obecny, że rodzice byli dostępni i byli dla nas. Mówili i świadczyli 
o tej swojej wzajemnej miłości w różnych sytuacjach. 

Jeżdżąc na Górę św. Anny doświadczałem zawsze rodzinno-
ści, uczucia wspólnoty Kościoła. Kiedy przyjeżdżałem do swojej 
parafii w Gliwicach, cieszyłem się swoją parafią. Święta Babcia 
- Anna - uczyła mnie ukochania rodzinnej parafii. I zauważcie, 
dziś też jest tu tylu kapłanów, jest Ks. Jubilat, który przyjeżdża 
do swojej parafii. Jego rodzice, podobnie jak rodzice Ks. Seba-
stiana, który pochodzi z tej parafii, wpoili im tę miłość i dzięki 
temu chętnie powracają do swojej rodzinnej parafii. To świadczy 
o prawdziwej miłości - miłości Kościoła i do Kościoła. Ta miłość 
jest w nich jako w kapłanach. Rodzice przekazali im umiejętność 
radości z przebywania we wspólnocie z ludźmi wierzącymi. I 
oni są dla ludzi, służą Kościołowi powszechnemu i lokalnemu. 
Trzeba naprawdę Bogu dziękować za to, że jesteśmy szczęśliwi, że 
mamy dobrych kapłanów, że trwamy w swoim powołaniu.  

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

W niedzielę 29 września odbył się w naszej szkole Festyn Ro-
dzinny, którego myślą przewodnią było hasło  SZKOŁA – KUŻ-
NIĄ TALENTÓW. Pogoda nam sprzyjała, a Rodzice i Zaprosze-
ni Goście jak zwykle nas nie zawiedli.

W tym roku można  było skorzystać z różnego rodzaju cieka-
wych atrakcji, którymi były min.:

- akcja gaszenia pożaru oraz udzielenie pomocy poszkodo-
wanemu w wykonaniu najmłodszej drużyny pożarniczej „Sie-
kieratki”

- mecz rodzice kontra uczniowie
-występy wokalne, recytatorskie, gry na instrumentach, gim-

nastyka artystyczna   w  wykonaniu uczniów naszej szkoły pod 
hasłem ,, Mam talent’

-występ zespołu ,, Wesołe Gosposie”
- jazda na koniku
-rzuty lotkami
- strzelnica
- malowanie twarzy
- krzyżówka z hasłem
 - loteria fantowa
- struktury dmuchane
- jazda na rowerze w stylu STUNT
- kurs udzielania pierwszej pomocy pod kierownictwem p. 

Michała Kwarciaka
- kawka, herbatka, ciasto, kiełbaska ……
- wystawka osiągnięć uczniów naszej szkoły
Każdy z Gości mógł  znaleźć coś dla siebie, dlatego i humory 

dopisywały.
Dziękujemy wszystkim Sponsorom, którzy bardzo licznie 

wsparli nasz festyn. Dochód z imprezy przeznaczony jest na po-
trzeby naszej szkoły.

 Już dziś zapraszamy na kolejny festyn.
www.witce.superszkolna.pl

Festyn Rodzinny 2019
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D Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP
ADRES: Woźniki 67, 34-103 Witanowice, tel. 33 879 45 24 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy 
św., pt. 16 - 18 * MSZE ŚWIĘTE: sob 18 (zimą 17), ndz 7:30, 9:30 (X-V), 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Tomasz Kalisz 
RM * ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Woźniki (1262), Zygodowice (410) * ODPUST: Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia

W ubiegłym tygodniu w kościele parafialnym w 
Wożnikach był pogrzeb śp. Łukasza Mrowca, który 
zginął w wypadku drogowym jadąc na motorze. Łu-
kasz był uczniem Zespołu Szkół CKU w Radoczy. Na 
to ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego Łukasza 
przyszła wielka rzesza żałobników, których świątynia 
Woźnicka nie mogła pomieścić, większa część osób 
była na zewnątrz kościoła. Mszę św. pogrzebową 
koncelebrowali ks. proboszcz Tomasz Kalisz i ks. H. 
Młynarczyk z Radoczy, który wygłosił okolicznościo-
we kazanie. Zamieszczamy je poniżej, po kazaniu jest 
pożegnanie zmarłego Łukasza przez Dyrektora Szkoły 
w Radoczy

NAJBARDZIEJ BOLI 
NIEPOTRZEBNA ŚMIERĆ

Kazanie:

Umiłowani W Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Mocne są słowa dzisiejszej Ewangelii: -Czuwajcie i módlcie 

się, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domy-
ślacie.,, Te słowa są skierowane do każdego z nas. Nie możemy 
odkładać na później tego, co decyduje o naszym życiu i naszej 
śmierci. Dlatego starajmy się to przemyśleć i tak uczyć żyć, aby 
zasłużyć na wieczne przebywanie z Panem. 

„Niepotrzebna śmierć” - można powiedzieć, że taki jest tytuł 
naszego dzisiejszego spotkania. Jest wiele rodzajów niepotrzeb-
nej śmierci. Przede wszystkim taki rodzaj śmierci powodują 
wojny, które stanowią prawdziwą ich fabrykę. Dalej ; nienawiść 
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i wynikające z niej zbrodnie, lekceważenie poważ-
nych zagrożeń, zamiłowanie do niebezpiecznych 
działań, oraz różne inne tym podobne przyczyny. 
Wszystko to w jakiś sposób składa się na pojęcie 
niepotrzebnej śmierci. 

Ale skoro mówimy o niepotrzebnej śmierci, to 
czy można też uważać, że śmierć jest potrzebna? 
Nie trzeba tak tego ujmować, że jakaś śmierć jest 
potrzebna, ale z pewnością jest ona konieczno-
ścią, nie jest przekleństwem dla człowieka, nie jest 
krzywdą, choćby wydarzyła się w bardzo młodym 
wieku. Bowiem nasze życie jest tylko niewielkim 
ułamkiem naszego istnienia do którego nas Bóg 
powołał. Przez śmierć nasze życie zmienia się ale się 
nie kończy. A czeka nas prawdziwa wieczność - na-
wet nie miliony czy biliony lat, ale to, co określamy 
słowami „na zawsze”. Ta wieczność jest człowieko-
wi przeznaczona...

Dlatego, kiedy spotykamy się ze śmiercią, nawet 
niepotrzebną, to nie jest straszne to, że ten człowiek 
został przeniesiony na drugi świat, ale sprawą waż-
niejszą jest czy on - a mówi o tym dzisiejsza Ewan-
gelia - przygotował się na przyjście Pana. Ufam, ze Łukasz był 
przygotowany na to, by stanąć przed obliczem Bożym i zająć to 
miejsce, które mu przygotował dobry Bóg. 

Mówiąc o niepotrzebnej śmierci, możemy wspomnieć także o 
odejściach, które są jakby pewnym zadaniem dla nas wszystkich, 
czy to przez modlitewne wsparcie, czy to przez postęp medycyny. 
Niedawno zmarł tutejszy parafianin – Mieszko, zresztą uczeń 
tej samej szkoły. Został omodlony przez całą wspólnotę, przez 
wspólnotę szkoły i was wszystkich. Chorował i umierał powoli. 
Ta śmierć też była straszna. Bardziej podobna do ofiary... Choć 
śmierć w wypadku, śmierć nagła też jest podobna do ofiary. My-
ślę, że Pan Bóg tę straszną śmierć policzy Łukaszowi na plus... 

Można byłoby zapytać odnośnie tej niepotrzebnej śmierci, jak 
ona się ma w stosunku do dzisiejszych czasów i do młodzieży? To 
bardzo ważny problem, ponieważ współczesna młodzież i przy-
szłe pokolenia są i będą w dużo gorszej sytuacji niż poprzednie. 
Dlaczego? Dlatego, że wraz z rozwojem cywilizacji następuje 
rozwój technologiczny. I jak ludzkość dysponuje coraz bardziej 

śmiercionośną bronią do zabijania się nawzajem, tak współcze-
śni ludzie, także młodzi, mają dostęp do wielu niebezpiecznych 
narzędzi, z którymi nie zawsze potrafią odpowiedzialnie się ob-
chodzić. Jest przysłowie, że dzieciom nie daje się do rąk zapałek. 
Tymczasem współczesna młodzież i dzieci te „zapałki” - tylko w 
innej postaci - dostają. Niestety, nawet rodzice nie są w stanie ich 
przed związanymi z tym zagrożeniami i niebezpieczeństwami 
ustrzec... 

Współcześnie nasza wolność i rozwój technologii występują 
przeciwko człowiekowi. 

Technika z jednej strony jest naszym przyjacielem i warun-
kuje ludzki dobrobyt, ale z drugiej strony bywa śmiertelnym 
wrogiem. Szczególnie wrogiem człowieka młodego. Dlatego 
młodzież powinna sama starać się tak żyć i tak postępować, aby 
to zagrożenie minimalizować. Bo w pewnych sytuacjach nikt nie 
jest w stanie im pomóc, gdy miejsce rozsądku i pokory zajmuje 
brawura, gdy zabraknie wyobraźni czy roztropności. Szczególnie 
motoryzacja jest tą niebezpieczną miłością i koniecznością, która 
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wymaga wielkiej dojrzałości.  
Drugim zagrożeniem, o którym pragnę 

powiedzieć – „swoistymi zapałkami” - jest 
powszechny dostęp (za pomocą telefonów ko-
mórkowych i innych urządzeń) do społecznych 
mediów internetowych. To wielkie zagrożenie, 
gdy człowiek, szczególnie młody, przenosi 
swoją aktywność z realnego życia do wirtu-
alnego i przede wszystkim tam funkcjonuje. 
Niejednokrotnie różnego rodzaju wpisy na 
portalach społecznych niszczą międzyludzkie 
relacje, niszczą miłość, niszczą przyjaźń, powo-
dują niezgodę. I też nikt młodych ludzi przed 
tym nie uchroni - ani rodzice, ani przepisy. Ci 
ludzie młodzi ludzie muszą dojrzewać - przede 
wszystkim umysłowo i emocjonalnie - znacznie 
szybciej niż wcześniejsze pokolenia, ucząc się 
przy tym sprawiedliwości i roztropności w sto-
sunku do innych ludzi i do samych siebie.

Trzecim typem zagrożeń - zapałkami - są nowe ideologie. 
Jesteśmy obecnie indoktrynowani na rozmaite sposoby. Mają na 
nas wpływ filmy, które oglądamy, treści ogólnodostępne za po-
mocą internetu oraz innych mediów. I nie wszystkie z tych treści 
są prawdziwe. Niektóre pokazują drogę łatwą do przyjęcia przez 
młodych ludzi i pewne wzory, które z chęcią będą oni powielać, 
choć jest to dla nich niebezpieczne. I też nikt nie jest w stanie ich 
przed tym uchronić. Droga młodzieży, jeżeli sami nie znajdziecie 
sposobu, by szybciej dojrzeć i oprzeć się tym wszystkim poku-
som, to cóż dopiero będzie w przyszłości z waszymi dziećmi czy 
wnukami? Jak w takiej sytuacji sprostacie zadaniu wychowania 
przyszłych pokoleń? 

Dziś rozważamy temat niepotrzebnej śmierci, która dla wie-
lu z nas jest czymś strasznym, odrażającym i przerażającym. 
Pamiętajmy jednak o tym, że Chrystus przyszedł na świat po 
to właśnie, by umrzeć - by pokazać nam, że śmierć jest koniecz-

nością i nikomu z nas się nie uda dostać 
do królestwa niebieskiego jak tylko przez 
bramę śmierci...

Wszystkie niebezpieczeństwa i zagro-
żenia, o których mówiłem, można starać 
się od człowieka odsunąć i pomniejszyć ich 
ryzyko, dzięki braterskiemu upomnieniu. 
Pismo Święte mówi, że jeżeli zobaczysz, iż 
brat twój robi coś złego, grzeszy i ty go nie 
upomnisz, jego grzech przechodzi tym sa-
mym również na ciebie i stajesz się współ-
winny grzechu, złego postępowania tego 
człowieka. Jeżeli jednak takiego człowieka 
upomnisz, to choćby nawet cię nie posłu-
chał, jego wina pozostaje na nim samym. 
Odnoszą się te słowa do nas wszystkich. 
Winniśmy pamiętać, iż mamy obowiązek 
upomnieć drugiego człowieka, gdy widzi-

my, że źle postępuje. To taki sam obowiązek, jak w przypadku, 
gdy widzimy, że ktoś tonie. Nie można się tłumaczyć w takiej 
sytuacji, że nie mamy czasu albo to nie nasza sprawa, bo od tego 
są odpowiednie służby. To upomnienie braterskie jest czymś bar-
dzo ważnym. I jest czymś wręcz obowiązkowym w przypadku 
tych młodych ludzi, którzy - jak to zostało powiedziane - muszą 
teraz dojrzewać znacznie szybciej. To niezmierne istotne, by sami 
nawzajem się pilnowali i upominali, nie bojąc się wstydu czy 
ośmieszenia, jakie taka postawa może przynieść. 

Jest to równocześnie obowiązek w sumieniu - niejako waru-
nek, by nasze sumienia pozostały czyste i byśmy kiedyś przed 
Bogiem z tego nie musieli się rozliczać. Dlatego warto się głęboko 
zastanowić nad tym wszystkim, co niesie ze sobą współczesne 
życie i zarazem uczyć się szlachetności. Bo tej szlachetności nie-
raz nam brakuje - szczególnie w sprawach związanych z władzą i 
majętnością. Powtórzę jeszcze raz - to upomnienie braterskie jest 
bardzo ważne... 
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 
ADRES: Wysoka 190, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 26 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw. 7:30-8:
30 śr., pt., sob. 18:30-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Adam Stawarz, E.c., 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1176 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Górny (Czerna 130), 
Wysoka (1800) * ODPUST: św. Marii Magdaleny - 22 lipca

Ból rodziny... W tym bólu musimy się połączyć i ten ból w jakiś 
sposób zmniejszyć i spróbować go choćby przytłumić... Jednak 
należy też stanąć przed sobą w prawdzie i się z nim zmierzyć. Nie 
można bowiem mieć pretensji do losu. Mając pretensje do losu, 
mamy tym samym pretensje do Boga. Tymczasem nawet najbar-
dziej skrzywdzonego człowieka to nie Bóg skrzywdził. Jest w tym 
też tajemnica grzechu. Gdy zawaliła się wieża w Siloe zabijając 18 
ludzi, przyszli uczniowie do Chrystusa i zapytali Go, dlaczego tak 
się stało i czy ci ludzie byli bardziej winni od innych. Pan Jezus 
odpowiedział wówczas: -Nie, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
tak samo zginiecie... Nie możemy zatem przypisywać wypadków, 
nawet najtragiczniejszych, do innych okoliczności. My nie jeste-
śmy sędziami; Bóg jest jedynym sędzią człowieka. My możemy 
uczynić tylko jedną rzecz - rzecz trudną, ale zbawienną - dzięko-
wać Bogu za wszystkie doświadczenia i nieszczęścia. Bo one mają 
głęboki sens, mimo tego, że możemy tego dzisiaj nie rozumieć. 
Ale to wszystko zostanie kiedyś wyrównane i poznane. Ci, któ-
rzy w swoich nieszczęściach jednoczą się z Bogiem, jednoczą się 
z Chrystusem Cierpiącym i tym samym mają większy udział w 
zbawieniu świata. Was którzy jesteście dotknięci bólem, którzy 
pytacie dlaczego tak i dlaczego my, zaufajcie Miłości odwiecznej. 
Chrystus wezwał was do tego, abyście przez swój ból duszy i trud 
zrozumienia, wspomogli zbawienie świata i może przez wasz he-
roizm, ktoś się nawróci. Czyńcie to z miłością; podziękujcie Bogu 
za ofi arę Waszą i Waszego Syna. Złóżcie to wszystko na ołtarzu, 
by odzyskać pokój, bo „Bóg zasmuci, Bóg pocieszy, Bóg jest Pa-
nem wszelkiej rzeczy...”. 

  
Wystąpienie p. Dyrektora ZSCKU w Radoczy:

„Popatrz jak prędko mija czas!
Życie twe też przeminie wraz!
Życie - to jedno, które Bóg Ci dał!”

Drodzy, kochani Rodzice świętej pamięci Łukasza, szanowni 
uczestnicy tej smutnej uroczystości.

To naturalne, że przepełnia nas żal i smutek w momencie 
pożegnania zmarłego tragicznie Łukasza. 

Trzeba nam jednak pamiętać, że już w momencie tej tragicz-
nej śmierci , sam Bóg przyjął go w Swoje Ojcowskie ramiona i 
tuli go do siebie z czułością. Bóg obdarza go nowym, wspaniałym 
życiem. To jest to, o czym w Tryptyku Rzymskim mówi za Ho-
racym patron naszej szkoły św. Jan Paweł II„non omnis moria-
r”„nie wszystek umrę” .

Dziś kochana Mamo, drogi Ojcze, Najbliżsi, trwamy tu, mo-
dląc się o wiarę. Wiarę dla Was, byście w niej wytrwali, w tym 
doświadczeniu, w którym jesteśmy razem, doświadczeniu przed-
wczesnej śmierci, odejścia, naszego kochanego Łukasza. 

Jego śmierć jest wielkim bólem dla nas wszystkich. Jeszcze 
niedawno Łukasz ciesząc się sympatią swoich koleżanek i kole-
gów ubogacał naszą społeczność szkolną- szkoły Świętego Jana 
Pawła II w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy. 

Był wesołym i pogodnym chłopakiem. Interesował się rolnic-
twem, pomagał Wam drodzy, Rodzice w gospodarstwie. Wiem, 
że w takiej sytuacji nie ma słów, które mogą pomóc, sprawić, by 
choć trochę mniej bolało. 

Bo porządek tego świata jest inny. To nie rodzice powinni 
grzebać swoje dzieci. To dzieciom pozostaje obowiązek godnego 
pochowania nas- rodziców. 

Jednak niech w tym wszystkim towarzyszy nam świadomość, 
że Łukasz, wasz syn, brat, przyjaciel, nasz uczeń jest teraz w ob-
jęciach Boga, który ukochał go miłością doskonałą, sam będąc 
Miłością. 

Niech Aniołowie zawiodą Cię, Łukaszu, do raju. Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać, Panie. 

 

W ostatnim tygodniu (23-27 
września) uczniowie naszej szkoły 
na poważnie potraktowali problem 
zaśmiecania planety.

Przygotowano gazetkę o „Zero 
waste”, czyli takim stylu życia, aby 
wytwarzać jak najmniej odpadów. 
Na górnym korytarzu pojawiły się 
szokujące informacje dotyczące 
zaśmiecania naszej planety oraz 
wskazówki, jak w codziennym życiu 
możemy zmniejszyć ich ilość. Każda 
klasa przygotowała hasła i plakaty 
zachęcające do aktywnego działa-

Ekologiczny tydzień
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nia na rzecz środowiska. 
Młodsze dzieci ozdobiły 
„pudła” do segregacji od-
padów. Uczniowie wraz z 
wychowawcami aktywnie 
włączyli się w akcję „Sprzą-
tania Świata”. Posprzątano 
okolice szkoły i pobliskie 
lasy. Ilość śmieci przerosła 
jednak naszą młodzież i 
wciąż należy przypominać, 
że to, jak wygląda przyroda 
najbliższej okolicy zależy 
tylko od nas samych.

 K.L
www.spwysoka.szkol-

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

Który świętował niedawno swój jubileusz – to dzie-
ło naprawdę wielkie, wspaniałe i jakże potrzebne oso-
bom niepełnosprawnym. Ale jak to było na początku? 
Jak się ono zrodziło? O to zapytaliśmy wieloletniego 
byłego proboszcza parafii Zator ks. Czesława Puto. W 
ciekawy sposób przybliża nam historię tego Ośrodka 
– zamieszczamy ją poniżej. 

- Proszę się przedstawić...
- Ks. Czesław Puto, obecnie emeryt w Stróży, a upływa 10 lat 

od momentu, gdy odszedłem z parafi i Zator, w której to rozpo-
cząłem proboszczowanie w roku 1986.

- Jaka jest historia tego miejsca?
 Na terenie parafi i był wówczas tzw. folwark, czyli gospo-

darstwo, w którym hodowano bydło i inne zwierzęta. Mój po-
przednik - ks. Antoni Adamek - prowadził to gospodarstwo. Po 
objęciu parafi i, z gospodarstwa zrezygnowałem. Były jeszcze na 
tym folwarku, oprócz zabudowań gospodarczych, pomieszczenia 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
„Caritas” 

dla sióstr Zmartwychwstanek, ale po pewnym czasie opuściły 
parafi ę. I te budynki gospodarcze razem z pomieszczeniami 
zajmowanymi uprzednio przez siostry opustoszały. Należało 
zadecydować o tym, co z nimi zrobić, żeby nie zniszczały. Aku-
rat w1990 roku odbywała się wizytacja kanoniczna, na którą 
przybył ks. kardynał Macharski. Nieco wcześniej mianował ks. 
Stanisława Pawłowskiego, tutejszego rodaka, dyrektorem Caritas 
po wznowieniu działalności tejże organizacji charytatywnej, 
zakazanej i rozwiązanej wcześniej przez komunistów. Podczas 
wizytacji w porozumieniu z ks. Pawłowskim prosiliśmy ks. kar-
dynała Macharskiego, aby rzucił okiem i stwierdził, czy te bu-
dynki nadawałaby sie na cele Caritasu. Pod pretekstem spotkania 
z ministrantami, lektorami, scholą i oazą przy ognisku na terenie 
ówczesnego folwarku, oprowadziliśmy ks. kardynała i przed-
stawiliśmy nasz pomysł. Ks. kard. obejrzał posesję i stwierdził: 
-„Bierzemy to. Proszę, żeby ks. proboszcz rozpoczął odpowiednie 
procedury celem przekazania tej działki razem z budynkami na 
rzecz Caritasu...”. Tak też skwapliwie uczyniłem i w ten sposób 
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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

się to zaczęło...
- Co było potem?
- Jak powiedziałem, pierwsze kroki były trochę nietypowe. 

Ludzie się dziwili, szczególnie, że s. Wirginia, służebniczka 
opiekująca się w Caritasie niepełnosprawnymi, przyjeżdżała tu 
na wakacje i pod namiotami, które ks. Pawłowski wypożyczył od 
wojska, urządzała wraz z wolontariuszami i opiekunami-ochot-
nikami wakacyjne kolonie. Parafi anie byli nieco zdziwieni nowy-
mi przybyszami, gdyż byli przyzwyczajeni do tego, że zawsze w 
tym miejscu znajdowało się gospodarstwo, w którym hodowano, 
owce, krowy i trzodę chlewną.

Po wakacjach ks. Pawłowski rozpoczął adaptację budynków 
dla celów działalności Caritas. Wcześniej znajdowały się tu prze-
cież tylko stodoły, obory i dwie salki, w których katechizowały 
dwie siostry. Następnie w szybkim tempie wybudowano jedną 
cześć, a równocześnie zlikwidowano hodowlę. I te budynki go-
spodarcze - stodołę, oborę, stajnię - powoli, powoli przekształca-
no na pomieszczenia służące niepełnosprawnym. Ks. kardynał 
na pewien czas mianował mnie dyrektorem tego ośrodka, ponie-
waż ks. Pawłowski zawarł umowę z Wojewódzkim Zakładem Po-
mocy Społecznej (wówczas było województwo bielsko-bialskie) 
polegającą na tym, że my będziemy dysponować i zarządzać tymi 
pomieszczeniami, podczas, gdy oni będą przysyłać środki. Było 
to korzystne dla władz, ponieważ niektóre ośrodki pomocy spo-
łecznej na terenie woj. bielskiego (np. w Skoczowie) były już prze-
pełnione. Zaczęto z czasem przysyłać kolejnych pensjonariuszy. 
Na początku było to 8 osób, potem przybywało stopniowo coraz 
więcej - 15, 20 aż stan liczebny osiągnął 30. Potem pobyt w tym 
miejscu i opieka stały się całodobowymi. 

W późniejszym czasie ks. Jacek Makota, który został mia-
nowany tutejszym wikarym, całkowicie zajął się przeróbką tych 
pomieszczeń i w ten sposób tu, gdzie wcześniej znajdowała się 
stodoła, dziś jest kaplica (a tu gdzie teraz jest korytarz prowa-

dzący do kaplicy, wcześniej były boksy dla zwierząt). Mam to 
szczęście, że mogę porównać stan wcześniejszy z obecnym i 
naprawdę jest za co dziękować Bogu, bo ten obiekt został wspa-
niale zaadaptowany. I to, co dzisiaj przeżywamy, to jedno, wiel-
kie dziękczynienie Bogu i ludziom za to, że potrafi li zrobić tutaj 
miejsce, w którym niepełnosprawni - zarówno pod względem 
fi zycznym, jak i intelektualnym - mogą pięknie przeżywać swoje 
dni... Później dyrektorami byli tu kolejno ks. Antoni Pitek i ks. 
Tomasz Grzesiak, którego zastąpił obecny dyrektor i kapelan - ks. 
Krzysztof Wieczorek. 

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!
 

Miłość, rozumiana jako pomoc dla wszystkich potrzebują-
cych, to odpowiedź na problemy współczesnej Europy. Takiej 
miłości najlepiej uczą nas kobiety. To przesłanie, które skierował 
Papież do przedstawicieli episkopatów zgromadzonych w San-
tiago de Compostela na spotkaniu Rady Konferencji Biskupów 
Europy.

Św. Brygida Szwedzka, św. Katarzyna ze Sieny i Św. Teresa 
Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – to kobiety ogłoszone pa-
tronkami Europy przez Jana Pawła II. Zdaniem Franciszka ich 
postawa jest nadzieją dla starego kontynentu. „Razem ukazują 
nam miłość przeżywaną w rodzinie jako fundament każdej ludz-
kiej społeczności oraz jako służbę bliźnim w prawdzie i poświę-
ceniu” – napisał Papież. „Proste gesty miłości potrafi ą poruszyć 

Papież Franciszek

Proste gesty miłości uratują Europę (4 X)
słońce” – dodał.

Spotkanie biskupów odbywa się w Santiago de Compostela 
pod hasłem „Europa, czas na przebudzenie? Znaki nadziei”. Pa-
pież zaprosił purpuratów do poszukiwania owych znaków. „Jest 
ich wiele, widzimy je w trosce o cierpiących i potrzebujących, 
zwłaszcza chorych, więźniów, ubogich, migrantów i uchodźców, 
jak również w zaangażowaniu na polu kultury, zwłaszcza w edu-
kację najmłodszych, którzy są przyszłością Europy” – napisał 
Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał biskupom, że poza miłością, nie ma 
innej drogi dla chrześcijanina. Jest ona „największym antidotum 
na tendencje naszych czasów, pełne ran i kontrastów. Niech więc 
zaangażowanie w miłość będzie waszym zobowiązaniem” – za-
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apelował Papież. Przypomniał też słowa Jezusa: „Byłem głodny, 
a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem 
przybyszem, a przyjeliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście 
mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a 
przyszliście do mnie” (Mt 25, 35-36).

Ojciec Święty zauważył także, że jednym z najważniejszych 
zagrożeń dla dzisiejszej Europy jest populizm, który karmi się 
„ciągłym poszukiwaniem kontrastów”. „Nie otwiera on naszych 
serc, ale raczej więzi je w dusznych murach urazy. Natomiast mi-
łość otwiera i sprawia, że oddychamy” – napisał Papież. „Miłość 

nie ustawia ludzi przeciwko sobie, ale widzi potrzeby każdego z 
nas, ponieważ wszyscy jesteśmy nędzni i wymagający pomocy” 
– dodał  Ojciec Święty.

Franciszek zapewnił, że to właśnie miłość do bliźniego skła-
nia nas do uznania wszystkich za dzieci jednego Ojca. Dlatego 
powinniśmy zaangażować się w dawanie świadectwa własnym 
życiem, ale nie w próby nawracania innych na nasze poglądy. 
„Czas na świadectwo, nie jest nigdy stracony” – dodał Papież.
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PRZY STOLE NA PLEBANII
Pani gospodyni – W Ewangelii z dzisiejszej niedzieli  (20 X) 

jest o tym, że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać, bo 
Bóg  chce, abyśmy Go modlitwą przymuszali i zawsze wysłucha 
tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Tymczasem w rze-
czywistości jest wielu takich ludzi, którzy twierdzą, że stracili 
wiarę, bo dniem i nocą modlili się w bardzo ważnej dla nich 
sprawie i nie zostali wysłuchani.

Ks. wikariusz – Pani Mario, dobrze, że pani powiedziała, że 
niektórzy tak twierdzą, a nie że tak jest, bo to nieprawda, że Bóg 
nie wszystkich modlitw wysłuchuje. Wszystkie modlitwy kiero-
wane do Boga są wysłuchane, tylko że są tak wysłuchiwane, jak 
mądrzy rodzice wysłuchują próśb swoich małych dzieci i dają im 
to, co jest dla nich najlepsze. W zakończeniu tego urywku Ewan-
gelii, o którym pani wspomniała, są słowa Pana Jezusa, który 
wcześniej, w przypowieści, dał porównanie, że niesprawiedliwy 
i bezbożny sędzia, ujął się za wdową i obronił ją tylko dlatego, że 
natarczywie go o to prosiła. Wziął ją w obronę tylko dlatego, że 
mu się naprzykszała i tym go zadręczała. I Pan powiedział : „A 
Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem 
i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Po-
wiadam wam prędko weźmie ich w obronę”.   

 Ks. proboszcz – Tak, to prawda, ale w wypowiedzi Pana 
Jezusa, może ktoś znaleźć pewną trudność, co to znaczy, że Bóg 
weźmie w obronę swoich wybranych, kim są ci wybrani? Otóż 
wybranymi są wszyscy, których Bóg stworzył, wybrał ich do życia 
już przed założeniem świata, wybrał ich wyłącznie z miłości, z 
żadnych innych powodów. Więc wszyscy stworzeni przez Boga, 
są przez Niego umiłowani, nie ma 
niechcianych dzieci Bożych. Ale jak 
wiemy z ziemskiego doświadczenia 
niestety są wyrodne dzieci, to zdarza 
się rzadko, ale częściej są trudne dzie-
ci, trudne w wychowaniu, trudne we 
współżyciu, trudne na różne sposoby. 
No to co? Czy Pan Bóg te trudne dzieci 
Boże odsuwa na bok? Oczywiście, że 
nie, odwrotnie, zostawia 99 dzieci, 
które nie są trudne, w domu, a idzie po 
trudne dziecko, aby go na ramionach 
przynieść do wspólnoty, gdzie jest 
miłość.

Ks. emeryt- Ale wróćmy do tema-
tu dlaczego nie wszystkie modlitwy 
są wysłuchane? Otóż pozornie to tak 
wygląda, ale w rzeczywistości, jak 
już wspomniał ks. wikariusz, Bóg 
koryguje nasze modlitewne prośby i 
w swoim czasie i we właściwy sposób, 
te modlitwy są realizowane. Ale bywa 
też inaczej, są modlitwy nie do wysłu-
chania jak to pisze św. Jakub Apostoł w 
swoim liście: „Pożądacie, a nie macie, 

żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzi-
cie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. 
Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając 
się jedynie o zaspokojenie waszych żądz”. Tak więc w takim 
wypadku, te złe modlitwy, też są wysłuchane i Bóg realizuje je w 
formie ewentualnego nawrócenia. Czasem jednak jest jeszcze go-
rzej, odnosi się to do modlitw zuchwałych, a nawet  bluźnierczych 
wypływających z nienawiści do Boga.

Ks. dziekan- Chciałbym tutaj poruszyć także problem dosko-
nałości człowieka związany z modlitwą, a raczej z niewysłuchaną 
modlitwą. Takim przykładem z Pisma Świętego jest to co napisał 
św. Paweł Apostoł w Drugim Liście do Koryntian (12, 7-10), oto 
treść: „Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany 
mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policz-
kował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem 
Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: <Wystarczy ci 
mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali> Najchętniej 
więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie 
moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, 
w obelgach, w niedostatkach w prześladowaniach, w uciskach 
z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć 
jestem mocny”. Tak więc modlitwa św. Pawła o uwolnienie od 
jakiegoś  przykrego doświadczenia cielesnego nie została wysłu-
chana, dla jego większej doskonałości.

Ks. infułat – Myślę, że tutaj trzeba wspomnieć o modlitwie 
wspólnotowej, która nie musi być bardzo liczna. Święty Mateusz 
w swojej ewangelii (18, 19-20) zapisał słowa Pana Jezusa powie-

dziane do Apostołów:”. „Zaprawdę 
powiadam wam, jeżeli dwóch z was 
na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, 
to wszystko otrzymają od mojego 
Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są 
dwaj, albo trzej zebrani w Imię Moje, 
tam jestem pośród nich”. Tak więc 
modlitwa wspólnotowa, nabożeństwa 
w kościele, a szczególnie Euchary-
stia, są obdarzone szczególną łaską i 
wysłuchane z wielką miłością przez 
Boga w Trójcy Jedynego i wspoma-
gane przez Świętych Pańskich. Trzeba 
też w pamięci i w sercu na pierwszym 
miejscu postawić tą świadomość, że 
Bóg czeka na nasze modlitwy, przez 
te modlitwy się z nami porozumiewa, 
kieruje nami, oczyszcza nas, umacnia 
i daje światło, oświecające drogę do 
zbawienia. A wytrwała modlitwa, 
choćby z początku nie była doskonała, 
to Duch Święty ją będzie oczyszczał i 
przemieniał i czynił coraz bardziej 
skuteczną.  

   Ks. H. Młynarczyk


