
27 października i 3 listopada 20192  327 października i 3 listopada 2019

Co niesie tydzień ....................................................................... 4
AK .............................................................................................. 5
Z życia archidiecezji.................................................................. 7
Rubryka dla dzieci .................................................................... 9

PAPIESKIE  WADOWICE
Dać szansę ................................................................................ 10
Pielgrzymka ............................................................................. 12
Z życia Karmelu ...................................................................... 13
BACHOWICE | Dzień Papieski ............................................14
BISKUPICE: POGRZEB KS. TADEUESZA ....................... 16 
BARWAŁD DOLNY | Ufna modlitwa................................ 17
BARWAŁD GÓRNY | Nowa sala ........................................ 18
BRZEŹNICA | Dzień seniora ............................................... 19
BUDZÓW | Przerwany marsz .............................................. 20
CHOCZNIA | Z życia parafii................................................ 22
FRYDRYCHOWICE: Odpust .............................................. 25
IZDEBNIK | Kolory ............................................................... 26
JAROSZOWICE | Dożynki .................................................. 27
KALWARIA Z | U stóp.......................................................... 28
KLECZA | Ciekawa lekcja ..................................................... 30
KRZESZÓW | Odpust ........................................................... 32
LANCKORONA | Fatima...................................................... 33

876

INFORMATOR NIEDZIELNY AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI 
KRAKOWSKIEJ REJONU VI - 

(SKŁAD GAZETEK PARAFIALNYCH)
Redaktor naczelny: ks. Henryk Młynarczyk, Radocza ul. Jagiellońska 2, 

34-100 Wadowice, 
tel (33) 8732801 | tel kom. 606 556 680 | 693 392 149

współredagują: Krystyna Słaboń (tel. 606 516 155), Józef Łasak 
(tel. 606350566), Michał Garus oraz księża i świeccy poszczególnych parafii

21/2019 |  27 X i 3 XI 2019  

LEŃCZE | W naszej szkole..................................................35
ŁĄCZANY | Ślubowanie .....................................................36
ŁĘKAWICA | Dzień Edukacji Narodowej........................37
MARCYPORĘBA | Dzień seniora.....................................38
MUCHARZ | Spotkanie ......................................................39
PALCZA | Rodzina i Kościół ..............................................40
PASZKÓWKA | Dzień Papieski .........................................42
PRZYTKOWICE | O Złoty But..........................................43
RADOCZA | Z życia parafii ...............................................45
RYCZÓW  | W krzyżu .........................................................49
SPYTKOWICE | Jubileusze ................................................50
STANISŁAW GÓRNY | Na szlaku ...................................51
ŚWINNA PORĘBA | Sprzątanie ......................................  52
TARNAWA DOLNA | Odpust ...........................................55
TŁUCZAŃ |  Ślubujemy.......................................................56
TOMICE | Msza za zmarłych kapłanów ..........................57
WITANOWICE | W sanktuarium ....................................58
WOŹNIKI | Pierwszak ........................................................60
WYSOKA | Wędrowanie.....................................................61
ZATOR | Ku czci św. Franciszka ........................................63
ZEBRZYDOWICE | Inwestycje.........................................64
Przy stole na plebanii............................................................66

Prosimy pisać na adresy mailowe:
 carolus@list.pl
radocza@op.pl 

www.carolus.wadowice.pl 

Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego
31. Niedziela Zwykła

1. czytanie (Syr 35, 12-14. 16-18)
Modlitwa pokornego przeniknie obłoki
Czytanie z Mądrości Syracha
Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał 
On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha 
prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani 
wdowy, kiedy się skarży.
Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie 
jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki 
i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż 
wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny 
wyrok.

2. czytanie (2 Tm 4, 6-9. 16-18)
Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymo-
teusza
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 
nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, 
wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec spra-
wiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy 
Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 
pojawienie się Jego.
Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej 
obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: 
niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy 
mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie 

Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zo-
stałem z paszczy lwa.
Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyj-
mując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki 
wieków. Amen.

Ewangelia (Łk 18, 9-14)
Przypowieść o faryzeuszu i celniku
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są spra-
wiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden fary-
zeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: 
„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niespra-
wiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, 
lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesz-
nika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 
tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 
się uniża, będzie wywyższony».
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CO NIESIE TYDZIEŃ
XXVII TYDZIEŃ ZWYKŁY (27 X- 2 XI)

W dzisiejszej niedzielnej Ewangelii (27 X) jest o pobożnym 
faryzeuszu i grzesznym celniku, jak przyszli na modlitwę do 
świątyni, ale tylko celnik wyszedł usprawiedliwiony, a nie 
pyszny faryzeusz. Jest pytanie, czy podobnie jest z naszą spo-
wiedzią, bo czasem nie wiemy, odchodząc od konfesjonału czy 
dobra była nasza spowiedź. 

Ryzykowne jest to porównanie, chociaż trzeba przyznać, że jest 
pewne podobieństwo, między naszymi spowiedziami a modlitwą 
tych dwóch ludzi w starożytnej świątyni żydowskiej. Obydwaj 
przyszli na rozliczenie się przed Bogiem, ale każdy z nich zrobił 
to całkowicie inaczej. Faryzeusz uważał siebie za sprawiedliwego, 
bo przecież wiernie spełniał zalecenia Prawa Mojżeszowego i nie 
był jak inni ludzie zdziercą, oszustem, cudzołożnikiem, ani jak 
wspomniany celnik. Pościł dwa razy w tygodniu, dawał dziesię-
cine ze wszystkiego co nabywał, więc tylko dziękował Bogu za to, 
że jest tak sprawiedliwy i może oczekiwać nagrody od Pana. Nie 
spodziewał się wychodząc, że nawet nie został usprawiedliwiony, 
bo inne są sądy ludzkie, a inne Boże.

Sytuacja z celnikiem była odwrotna, sam o sobie miał złe 
rozpoznanie, dlatego stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił : „Boże miej litość dla mnie 
grzesznika”. On właśnie odszedł do domu usprawiedliwiony, a 
nie faryzeusz. Popatrzmy zatem na czytania Mszalne z tego tygo-
dnia, które w jakiś sposób dotykają tego tematu.  

 Kto zatem otrzymuje od Boga usprawiedliwienie- odpusz-
czenie grzechów; mówi o tym św. Paweł w pierwszym czytaniu z 
poniedziałku: Wszyscy ci, których prowadzi Duch 

Boży, są synami Bożymi… Sam Duch wspiera swym świadec-
twem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi… współdzie-
dzicami Chrystusa. A w Ewangelii z poniedziałku jest przykład 
uczynku przeciw Duchowi Świętemu, kiedy Chrystus uzdrowił w 
szabat w synagodze chorą kobietę, a przełożony synagogi oburzył 
się na to i powiedział, że nie wolno w szabat leczyć.

Natomiast we wtorkowym pierwszym czytaniu pisze Apostoł 
Paweł, że” w nadziei już jesteśmy zbawieni”, znaczy to, że uspra-
wiedliwienie wyrasta z 
nadziei i przez nadzieję, 
będziemy uczestniczyć 
w wolności i chwale 
dzieci Bożych. A w śro-
dowym czytaniu jest o 
tym, że Duch Święty 
wspomaga nas w modli-
twie, wstawia się za nami 
w błaganiach, zgodnie 
z wolą Bożą. Natomiast 
Ewangelia z tego dnia 
to wyjaśnienie Jezusa, że 
ciasne są drzwi prowa-
dzące do zbawienia i nie 
wszyscy mogą przez nie 
przejść, wielu usłyszy od 

Kto i dlaczego jest usprawiedliwiony?
Jezusa : odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niespra-
wiedliwości, to ci którzy nie uzyskali usprawiedliwienia.

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam”, woła św. Paweł 
w czwartkowym czytaniu i dalej, „któż nas może odłączyć od 
miłości Chrystusowej” i wymienia: „ani śmierć, ani życie, ani 
aniołowie, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani 
co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie 
zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezu-
sie Panu naszym. To On jest naszym usprawiedliwieniem.

Szczytem usprawiedliwienia w wymiarze św. Pawła są jego 
słowa z piątkowego czytania: „Wolałbym bowiem sam być pod 
klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, 
którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do któ-
rych należą przybrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie 
Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praoj-
cowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad 
wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Ten wymiar miłości św. 
Pawła do swojego narodu ma źródło w miłości do Chrystusa i 
udziału w Jego mocy.

W sobotnim czytaniu św. Paweł broni swój naród i udowadnia 
że Bóg go nie odrzucił, a ich upadek przyniósł bogactwo światu, 
czyli zbawienie dla pogan. I gdy do Kościoła wejdzie pełnia „po-
gan”, cały Izrael będzie zbawiony, bo jest napisane „Przyjdzie z 
Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba” i „To będzie 
Moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy”. Tak więc 
totalne usprawiedliwienie Izraela (podobnie jak celnika ) jest w 
Bożych planach i dokona się w Chrystusie według zasady „kto się 
wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższo-
ny”. Ten cytat z sobotniej Ewangelii niech będzie dla nas sposo-
bem na przejście przez ciasną bramę zbawienia. 

Wydarzenia z naszego życia i nasza odpowiedź na różne 
sprawy i nasze zadania życiowe są podstawą do uzyskania ewen-
tualnego usprawiedliwienia. Ale trzeba nam zawsze zaczynać od 
zdania z Pisma Świętego: „Gdybyście się sami sądzili nie byliby-
ście sądzeni”  

   Ks. H. Młynarczyk
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Dzisiejsza uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele 
- ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj 
wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim 
życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bo-
giem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych 
świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale tak-
że wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie 
i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga 
i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świę-
tych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Ko-
ścioła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która 
należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna 
występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; 
ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w 
obrzędzie święceń).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspo-
minano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć 
Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając 
ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. 
W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspo-
mnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o 
świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. 
Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała 
za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogań-
ską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i 

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych
Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni 
wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 
610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym 
udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyj-
nej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone 
było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza 
IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje pań-
stwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób 
lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem 
Kościoła powszechnego.

Dziś po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na 
cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od połu-
dnia dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w ko-
ściołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, 
ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny 
za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunka-
mi. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje 
się odpust cząstkowy.

2 listopada

Wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych 

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w 
Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w 
czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów 
naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon 
(+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny 
(Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyk-
tyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony 
i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół 
zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz 
do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po po-
wrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy 

za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia 
Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku 
XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV na 
prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia 
każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji pole-
conej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według 
intencji Ojca Świętego.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listo-
pada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust 
zupełny.
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Uroczystość Wszystkich Świętych jest „naszym” świętem: nie 
dlatego, abyśmy byli tak wspaniali, ale dlatego, że świętość Boga 
dotknęła naszego życia. Święci nie są doskonałymi wzorami, ale 
osobami przenikniętymi Bogiem. Możemy je porównać do witra-
ży w kościołach, które wpuszczają światło w różnych odcieniach 
barw. Święci są naszymi braćmi i siostrami, którzy przyjęli do 
swego serca światło Boga i przekazywali je światu, każdy zgodnie 
z swoim „odcieniem”. Ale wszyscy byli przejrzyści, zmagali się, by 
usunąć plamy i ciemności grzechu, i przepuścić łagodne światło 
Boga. Taki jest cel życia, by przepuścić światło Boga, także cel 
naszego życia.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów, do nas 
wszystkich, mówiąc nam: „Błogosławieni” (Mt 5,3). Jest to sło-
wo, którym zaczyna się Jego przepowiadanie, czyli „ewangelia”, 
dobra nowina, ponieważ jest drogą szczęścia. Kto jest z Jezusem 
ten jest błogosławiony, szczęśliwy. Szczęście nie polega na tym, 
aby coś posiadać czy też kimś się stawać, przeciwnie prawdziwym 
szczęściem jest przebywanie z Panem i życie dla miłości. Czy w 
to wierzycie? Prawdziwe szczęście nie polega na tym, aby coś 
posiadać czy też kimś się stawać Prawdziwym szczęściem jest 
przebywanie z Panem i życie dla miłości.

Czy w to wierzycie? Zatem składniki życia szczęśliwego na-
zywane są błogosławieństwami: błogosławieni są ludzie prości, 
pokorni, czyniący miejsce dla Boga, którzy potrafią płakać z 
powodu grzechów innych osób i swoich własnych, ludzie którzy 
pozostają łagodnymi, walczący o sprawiedliwość, miłosierni dla 
wszystkich, strzegący czystości serca, zawsze działający na rzecz 
pokoju i trwający w radości, nie żywiący nienawiści, i którzy na-
wet wtedy, gdy cierpią, na zło odpowiadają dobrem.

Oto błogosławieństwa. Nie potrzebują nadzwyczajnych ge-
stów, nie są przeznaczone dla nadludzi, ale dla tych, którzy prze-
żywają codzienne doświadczenia i trudy, dla nas. Takimi ludźmi 
są święci: tak jak wszyscy oddychają zanieczyszczonym powie-
trzem zła istniejącego w świecie, ale w drodze nigdy nie tracą z 
oczu śladu Jezusa, wskazanego w błogosławieństwach, będących 
jakby mapą życia chrześcijańskiego.

Dzisiaj obchodzimy święto tych, którzy osiągnęli cel wskaza-
ny przez tę mapę: nie tylko święci z kalendarza, ale wielu braci i 
sióstr „mieszkających obok nas”, których być może spotkaliśmy i 
znali. Dzisiaj jest święto rodziny, wielu osób prostych i ukrytych, 
które rzeczywiście pomagają Bogu, aby prowadzić świat. I nie 
brak ich także i dziś! Tym nieznanym braciom i siostrom, po-
magającym Bogu prowadzić świat naprzód, żyjącym pośród nas 
zgotujmy wszyscy brawa!

Są to przede wszystkim - mówi pierwsze błogosławieństwo - 
„ubodzy w duchu” (Mt 5,3). Cóż to znaczy? Którzy nie żyją po to, 
by osiągnąć sukces, władzę i pieniądze. Wiedzą, że kto gromadzi 
skarby dla siebie, nie jest bogaty przed Bogiem (por. Łk 12,21). 
Wierzą natomiast, że Pan jest skarbem życia, a miłość bliźniego 
jedynym prawdziwym źródłem zysku. Czasami jesteśmy nieza-

Z nauczania papieża Franciszka

„Święci nie są doskonałymi wzorami,
ale osobami przenikniętymi Bogiem”

dowoleni z czegoś, czego nam brakuje lub martwi nas, jeśli nie 
jesteśmy tak uznawani, jak tego byśmy chcieli. Pamiętajmy, że 
nie na tym polega nasze szczęście, ale w Panu i w miłości: tylko z 
Nim, tylko kochając żyjemy szczęśliwie.

Na koniec chciałbym wspomnieć o innym błogosławieństwie, 
które nie znajduje się w Ewangelii, ale na końcu Biblii i opowiada 
o końcu życia: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają” (Ap 14, 
13). Jutro zostaniemy wezwani do towarzyszenia naszym zmar-
łym modlitwą, aby na zawsze mogli radować się z Panem. Pamię-
tajmy z wdzięcznością o naszych bliskich i módlmy się za nich.

Niech Matka Boża, Królowa Wszystkich Świętych i Brama 
Niebios, wstawia się za naszą drogę świętości i naszych bliskich, 
którzy odeszli przed nami i już wyruszyli do niebieskiej ojczy-
zny.
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Z życia archidiecezji

- XVIII Pielgrzymka Strażaków z Mało-
polski do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Łagiewnikach

W samo południe w niedzielę – 20 października – w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach miała miejsce XVIII 
Pielgrzymka Strażaków z Małopolski. Uroczystej Mszy św. prze-
wodniczył i homilię wygłosił ks. abp Wiktor Skworc. 

Wiernych zebranych w łagiewnickim Wieczerniku powitał 
ks. Zbigniew Bielas. Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach przywołał słowa św. Jana Pawła II, które wypowie-
dział 10 września 2003 roku w czasie audiencji generalnej – pa-
pież przemawiając do rodaków wyróżnił szczególnie przedstawi-
cieli straży pożarnej z różnych stron Polski. Podkreślił, że straż 
pożarna to instytucja, która szczyci się w Polsce bogatą tradycją: 
„Jak sięgam pamięcią zawsze utrzymywała żywy kontakt z para-
fią i Kościołem. Cieszę się, że ta więź trwa nadal. Wasza praca jest 
trudna i niebezpieczna. Wymaga hartu ducha i wielkiej odwagi. 
Pamiętajcie, że ratując człowieka i ludzkie mienie z narażeniem 
życia, macie swój udział w tej gotowości oddawania życia za braci, 
dzięki której Chrystus dokonał naszego odkupienia”.

– Serdecznie Was witam w Bazylice Bożego Miłosierdzia, 
świątyni którą konsekrował i w której zawierzył świat Bożemu 
Miłosierdziu św. Jan Paweł II. Witam Jego Ekscelencję Księdza 
Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolitę Katowickiego, który 
przewodniczy naszej modlitwie. Witam o. Władysława Kuliga, 
kapelana małopolskich strażaków, wszystkich księży kapelanów, 
przedstawicieli władz strażackich, poczty sztandarowe, wszyst-
kich uczestników tej pielgrzymki. Niech modlitwa u Pana Jezusa 
Miłosiernego i wstawiennictwo świętych Patronów: św. Siostry 
Faustyny, św. Jana Pawła II, św. Jana Kantego i św. Floriana wy-
prosi potrzebne łaski – powiedział ks. Bielas.

W homilii ks. abp Skworc zauważał, że szeroki jest wachlarz 
obowiązków strażaków. – Do zadań specjalnych wykonywanych 
przez straż pożarną należy też ratownictwo: biologiczne; chemicz-
ne; medyczne; poszukiwawcze; radiologiczne; techniczne, wodne, 
wysokościowe. Z tych rozlicznych obowiązków wywiązujecie się 
wzorowo, o czym świadczy zaufanie społeczne. W wielu rapor-
tach praca / służba strażaka określana jest, jako zawód wysokiego 
ryzyka, ale przede wszystkim zaufania społecznego – mówił i do-
dawał, że wśród najczęściej wymienianych zalet straży pożarnej 
znalazły m.in.: szybkość i skuteczność działania, dobra organiza-
cja pracy, sprawność i gotowość do działania, a przede wszystkim 
dobrowolne poświęcenie innym. – Możemy się domyślać, że wa-
sze postawy mają głębokie motywacje, również religijne, wszak 
zawsze byliście w Kościele i jesteście nim, o czym świadczy wasza 
tegoroczna pielgrzymka do tego szczególnego miejsca, w którym 
doświadczamy miłości Boga i Jego miłosierdzia, objawionego 
przez Jezusa Chrystusa, który życie dał – powiedział.

Jak mówił kaznodzieja, to strażacy wiedzą, jak bolesny jest 
widok ludzi tracących w pożarze cały swój dobytek. – Widok 
załamanych rąk najdobitniej wyraża ich duchową, emocjonalną 
i fizyczną reakcję wobec niszczącego żywiołu i katastrofy. Kiedy 

jednak mdleją ręce poszkodowanych, pojawiają się wasze! I są to 
zazwyczaj pierwsze ręce, które przychodzą z pomocą. Nie tylko 
w czasie pożaru, ale dziś, coraz częściej, w obliczu kataklizmów 
pogodowych i wypadków na drogach pełnicie waszą misję. Dzi-
siaj – tą Eucharystią – ofiarą Jezusa i naszą – dziękujemy Bogu 
za wasze ręce podtrzymujące poszkodowanych. Chcemy ogarnąć 
modlitewną wdzięcznością pokolenia strażaków, którzy czy to 
społecznie, ochotniczo, czy w sposób zawodowy tworzyli w Pol-
sce formację niosącą pomoc w najtrudniejszych momentach życia 
poszczególnych ludzi i całych wspólnot – podkreślił.

Pasterz Kościoła katowickiego przypomniał bogatą historię 
Straży Pożarnej na ziemi małopolskiej. – To ukierunkowanie na 
służbę lokalnej i narodowej społeczności wydało później znako-
mite owoce, kiedy rodziła się Niepodległa. Strażacy myśleli o tym, 
by odradzające się państwo polskie zastało „strażactwo” silne jed-
nością, gotowe do spełniania we własnym kraju swej zaszczytnej 
powinności – podkreślił abp Skworc i dodał: – Wspominając 
historię małopolskiej straży, składamy na ołtarzu naszą wdzięcz-
ność za społeczne, patriotyczne zaangażowanie tylu pokoleń 
strażaków, z których wy wyrastacie pielęgnując to, co najlepsze, 
najbardziej wartościowe: troskę o dobro osoby i dobro wspólne.

Abp Skworc zwrócił się do braci strażaków: – Jesteście spad-
kobiercami pięknej historii i tradycji straży pożarnej Małopolski. 
Jest ona przechowywana przede wszystkim w waszej pamięci 
i sercu – nie dla samego przechowywania tylko – również dla 
przekazywania – kolejnym pokoleniom strażackiej młodzieży. 
To pokolenie spadkobierców, którym dziś mówię jak św. Paweł 
do młodego Tymoteusza: „Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co 
ci zawierzono, bo wiesz od kogo się nauczyłeś”. Drodzy Młodzi 
Strażacy! Wiele się nauczyliście i ciągle się uczycie od pokolenia 
strażaków wieku średniego i starszych – zarówno w przestrzeni 
strażackiego rzemiosła, jak również w przestrzeni relacji, war-
tości, szacunku i wiary, która uczy, że nie ma większej miłości 
niż jeśli ktoś daje życie za swoich przyjaciół. Wszyscy uczymy się 
takiej postawy, aby Syn człowieczy znalazł wiarę w sercach, gdy 
przyjdzie! Bracie i Siostro, to również Twoja misja.

W pielgrzymce wzięło udział około czterech tysięcy wier-
nych.

Episkopat wyraził zgodę na rozpoczęcie 
procesu beatyfikacyjnego rodziców Jana 

Pawła II

Biskupi zgromadzeni na 384.zebraniu plenarnym KEP wy-
razili dziś zgodę na rozpoczęcie przez Archidiecezję Krakowską 
procesu beatyfikacyjnego rodziców Jana Pawła II: Karola Wojtyły 
i Emilii z Kaczorowskich.

Decyzja Episkopatu daje możliwość zwrócenia się do Stolicy 
Apostolskiej z prośbą o otwarcie procesu na szczeblu diecezjal-
nym.

O możliwości wszczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanoni-
zacyjnego rodziców Karola Wojtyły po raz pierwszy mówił kard. 
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Stanisław Dziwisz już ponad rok temu.
26 lipca 2018 r., we wspomnienie Joachima i Anny – rodziców 

Matki Bożej, wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II celebrował od-
pustową Mszę św. w parafii św. Anny w Wohyniu w diecezji sie-
dleckiej. Wspomniał wówczas, że docierają do niego zapytania o 
możliwość rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyj-
nego rodziców św. Jana Pawła II i jest to sprawa, która leży mu na 
sercu. „Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że duchowa postawa 
przyszłego papieża i świętego uformowała się w rodzinie, dzięki 
wierze rodziców. Mogliby i oni stać się przykładem dla współcze-
snych rodzin i patronami naszych rodzin” – argumentował kard. 
Dziwisz, mówiąc o ewentualności wszczęcia procesu beatyfika-
cyjnego i kanonizacyjnego rodziców papieża.

Emilia z domu Kaczorowska i Karol Wojtyła senior pobrali się 
10 lutego 1906 r. w Krakowie w ówczesnym kościele garnizono-
wym Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Małżeństwu urodziło 
się dwóch synów: w 1906 r. Edmund i w 1920 r. Karol junior, a 
także córka Olga, która zmarła zaraz po urodzeniu. Po śmierci 
małżonki w 1929 r., Karol Wojtyła senior samotnie wychowywał 
swoje dzieci. Zmarł 18 lutego 1941 r. w Krakowie. 16 października 
1978 r. ich młodszy syn został wybrany papieżem, przyjmując 
imię Jan Paweł II. Grobowiec rodzinny Wojtyłów i Kaczorow-
skich znajduje się w wojskowej części Cmentarza Rakowickiego 
w Krakowie.

Abp Jędraszewski na 100-lecie AGH: Wie-
rzyć w Boga i myśleć, jak się należy

– Ludzki duch, aby się rozwijać i uwznioślać innych musi mieć 
dwa skrzydła – i wiary, i rozumu - mówił metropolita krakowski 
Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w Kolegiacie św. Anny z 
okazji 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W homilii abp Marek Jędraszewski zacytował fragment pre-
ambuły encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”: „Wiara i rozum 
są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontem-
placji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie 
poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego 
samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć 
także do pełnej prawdy o sobie”. Nawiązując do liturgii Słowa i do 
pierwszego skrzydła ludzkiego ducha – wiary, arcybiskup zauwa-
żył, że postawa Abrahama jest niezwykłym darem i łaską.

– Abraham uwierzył nie tyle w Boga, co Bogu. Zawiązały się 
wtedy między nim a Najwyższym relacje prawdziwie osobowe (…
) Wiara Abrahama była wiarą trudną – musiał on niejako wbrew 
rozumowi, uwierzyć, że zostaną przekroczone prawa biologii 
– zwracał uwagę hierarcha i podkreślał, że Abraham uwierzył 
wbrew nadziei, stając się tym samym wzorem zawierzenia.

Metropolita przywołał także słowa homilii Jan Paweł II z in-
auguracji pontyfikatu oraz fragment listu „Porta fidei” Benedykta 
XVI. – Święty Paweł w Liście do Rzymian stawia nam Abrahama 
jako ojca wszystkich wierzących. Jan Paweł II wzywa, byśmy 
uwierzyli w Chrystusa jako tego, który odsłania prawdę o czło-
wieku. Benedykt XVI mówi, że wiara – skrzydło ludzkiego umy-
słu – jest ciągle otwarta dla tych, którzy chcą wejść w jej tajemni-
cę, dla własnego i innych zbawienia – mówił abp Jędraszewski.

Odnosząc się do „skrzydła rozumu”, arcybiskup przywołał 
„Myśli” B. Pascala. XVII-wieczny filozof i matematyk dowodził, 
że wielkość człowieka wynika z faktu myślenia i poznawania. 
Najważniejszą rzeczą jest jednak umiejętne korzystanie z rozu-
mu: „myśleć, jak się należy”. – Żeby nasze myślenie było dobre, 
musi równocześnie dotykać trzech rzeczywistości. Człowiek 

musi zaczynać myślenie od siebie samego i od początków istnie-
nia, czyli od Stwórcy. Ale gdy chodzi o człowieka, nie wystarczy 
wiedzieć skąd pochodzi, trzeba też wiedzieć dokąd zmierza, dla-
tego trzeba myśleć o celu ludzkiego życia – komentował Pascala 
abp Jędraszewski.

Hierarcha odwołał się także do interpretacji „Myśli” przez 
Jana Pawła II, który w 1992 roku, podczas spotkania z przedsta-
wicielami świata nauki i kultury w Trieście, zaznaczył, że myśl 
ma służyć całemu człowiekowi. – Myśleć jak się należy, myśleć 
dobrze, to służyć człowiekowi, każdemu człowiekowi – bez wy-
jątku. Nasze myślenie musi mieć charakter uniwersalny, nasze 
odkrycia mają służyć całej ludzkości. Przez to buduje się poczucie 
solidarności, wspólnoty ludzkiego ducha przekraczającej granice 
państw, narodów i religii –  podkreślał kaznodzieja.

– Wierzyć w Boga i myśleć tak, żeby to myślenie było prawdzi-
wie dobroczynne – oto zadania ludzkiego ducha, oto szanse, jakie 
stoją przed każdym człowiekiem, którego umysł jest otwarty na 
prawdy przekraczające jego codzienność, a jednocześnie możli-
wości, które domagają się świadectwa – mówił abp Jędraszewski 
podkreślając, że dzisiejszy świat potrzebuje czytelnego świadec-
twa przyznania się do Chrystusa i odwagi, aby otworzyć się na 
działania Ducha Świętego.

Odnosząc się do 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej abp 
Jędraszewski przypomniał o  dwóch rzeźbach Jana Raszki przed 
głównym gmachem uczelni: górnika i hutnika oraz posągu św. 
Barbary – patronki AGH umieszczonej na dachu budynku. – To 
niezwykłe i symboliczne połączenie owych dwóch „skrzydeł wia-
ry”. Połączenie jednocześnie wielu wymiarów przestrzeni. Praca 
górnika to praca głęboko pod ziemią, wspomagana myślą tech-
niczną, która ma miejsce w laboratoriach i salach wykładowych 
akademii. Postać hutnika mówi o ciężkiej odpowiedzialnej pracy 
na ziemi. Ale wszystko to łączy się z Bogiem przez postać św. Bar-
bary – patronki górników i hutników – mówił abp Jędraszewski.

Hierarcha przypomniał, że podczas II wojny światowej na-
ziści zrzucili z dachu figurę św. Barbary, nie chcąc, by wiązano 
ludzką myśl z wiarą. – Pracownicy naukowi AGH tego czasu, 
w wieloraki sposób pokazywali w tych trudnych czasach, co to 
znaczy „myśleć jak się należy” – zwracał uwagę abp Jędraszewski 
wskazując na niezłomną postawą profesorów w czasie okupacji 
niemieckiej, która doprowadziła – przynajmniej w części – do 
ocalenia dziedzictwa akademii. Metropolita krakowski przywo-
łał także zasługi rektora Ryszarda Tadeusiewicza, dzięki któremu 
na przełomie XX i XXI wieku na dach uczelni powróciła rzeźba 
św. Barbary. – Ludzki duch, aby się rozwijać i uwznioślać innych 
musi mieć dwa skrzydła – i wiary, i rozumu – podkreślił jeszcze 
raz abp Jędraszewski.

– Prosimy Tego, który jest naszym Stwórcą i który sprawia, 
że ciągle myśl ludzka wykracza poza granice codzienności i do-
świadczenia zmysłowego, aby On, przez Ducha Świętego, ciągle 
rozjaśniał nasze umysły, a jednocześnie dawał natchnienia w 
chwilach, kiedy trzeba będzie dać świadectwo prawdzie – zakoń-
czył homilię abp Jędraszewski.

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

1. Ilu ludzi przyszło do świątyni? 

2. Za co faryzeusz dziękował Bogu? 

3. Kto został usprawiedliwiony i dlaczego?    

Śmierć jest czymś zupełnie naturalnym.
TRZY DOMY

Żył sobie kiedyś człowiek, który był tak malutki jak dziurka w igle. A co tam, może nawet jeszcze mniejszy.
Był malutki, ale miał wielkie pragnienie, aby urosnąć. Minęło zaledwie 15 dni od momentu, w którym pojawił się w łonie matki, a 

był już 125 tysięcy razy większy od siebie samego w chwili, kiedy powstał. Nieprawdopodobne, ale prawdziwe.
Człowiek ten mieszkał w bardzo dziwnym domu. Domek ten chodził sobie po mieście, biegał, kiedy pracował, pochylał się aż do 

ziemi; potem w nocy kładł się spać, a rano się budził.
Dom był piękny i przytulny, ale miał pewien bardzo poważny defekt: był całkowicie ciemny. W jego wnętrzu nie można było ni-

czego zobaczyć: ani mrówek, ani koni, ani samochodów.
Dosyć tego - powiedział pewnego dnia człowiek, a było to po upływie dziewięciu miesięcy - dosyć tego, chcę wyjść, chcę wyjść...
Zaczął się bardzo dobijać... i wreszcie wydostał się na zewnątrz!
Och, wreszcie mogę biegać, bawić się, kąpać, pływać... To zupełnie coś innego niż przedtem! Ten dom jest naprawdę piękny: jest 

w nim słońce, rośliny, kwiaty, śnieg...
Przez osiemdziesiąt lat człowiek każdego poranka był radosny, rozkładał ramiona i mówił:
Jaka piękna jest Ziemia!
Był szczęśliwy i zadowolony. Jednak od pewnego momentu zaczął smutnieć. Zdał sobie sprawę, że jego słońce zaczyna zachodzić i 

że zbliża się noc; drzewa traciły swoje liście i zamieniały się w smutne szkielety, kwiaty wysychały i rozsypywały się w pył.
Od tego momentu człowiek ów zaczął śnić o jesz-

cze innym domu, w którym drzewa nie przestawały-
by być zielone, kwiaty kolorowe, śnieg biały, a słońce 
pełne blasku. I właśnie w czasie takiego snu umarł. 
Wszyscy bardzo za nim płakali, podczas gdy on nie 
posiadał się z radości!

I rzeczywiście: w chwili, w której umarł, otwo-
rzyły się przed nim drzwi do nowego domu, a w 
środku znajdowały się rzeczy tak piękne, że nawet nie 
jesteśmy w stanie ich sobie wyobrazić. Dobry Ojciec 
- pełen Miłości! - przywitał go uściskiem; piękna 
Matka - pełna zachwytu! - ucałowała go. Ucałowała 
go i wzięła za rękę, mówiąc:

Chodź radować się razem z nami! Zobacz, tutaj 
wszystko jest nowe: ziemia jest nowa, gwiazdy są 
nowe. Chodź!

Mężczyzna nie mógł nic zrozumieć.
Czy to nieprawda, że ja nie żyję?
Nie, nie - krzyczało do niego mnóstwo głosów - je-

steś żywy, będziesz żywy już na zawsze!
Oszalały z radości człowiek zaczął biec przed 

siebie, wykręcać koziołki na łące, która się nigdy nie 
kończyła. Nad nią świeciło słońce, które nigdy nie 
zachodziło, słońce poruszające się pośród milionów 
kwiatów, które nigdy nie więdły.

To jest mój prawdziwy dom! - krzyczał - to jest 
mój dom!

Dwa „narodzenia” człowieka. Śmierć jest czymś 
zupełnie „naturalnym”; nasze przebywanie na ziemi 
jest przebywaniem w tonie matki.
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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

Otwarcie domu „Dać szansę” 
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Miała miejsce w dniu 16 X br. i była wspólnym 
dziękczynieniem parafii za wybór kard. Karola Wojty-
ły na papieża. O organizacji i przebiegu czuwania na 
Jasnej Górze – opowiada ks. dziekan Zbigniew Bizoń, 
zaś słowo w czasie Apelu Jasnogórskiego wygłosił ks. 
inf. Jakub Gil. Zamieszczamy je poniżej. 

16 października tego roku dekanat Wadowice - Północ wziął 
udział w modlitewnym czuwaniu przed obrazem Jasnogórskiej 
Pani w Częstochowie. Do Częstochowy przybyły wszystkie 
parafie - 10 parafii naszego dekanatu wraz ze swoimi księżmi. 
Wszystkich księży koncelebrawało 14, ponieważ z niektórych 
parafii przybyli księża wikariusze.

Nasze modlitewne czuwanie rozpoczęło się o godzinie 21.00 
Apelem Jasnogórskim, który poprowadził niezawodny ks. infułat 
Jakub Gil, przygotowując nas na dalszą modlitwę. Następnie, po 
przywitaniu wszystkich przez księdza dziekana, rozpoczęliśmy 
modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej. Prowadziło je pięć parafii dekanatu, 
przeplatając czuwanie dziesiątkami różańca. 

Głównym motywem tego modlitewnego spotkania była 41. 
rocznica wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Sto-
licę Piotrową (16 października 19878r.). Było to 
nasze wielkie dziękczynienie w tym szczególnym 
miejscu, do którego zawsze przybywał św. Jan Pa-
weł II, gdy przyjeżdżał do Ojczyzny. Ponadto dzię-
kowaliśmy Matce Bożej za jego wskazówki, naukę, 
za wszystko, co dla ans uczynił. Jako mieszkańcy 
ziemi wadowickiej tym bardziej chcieliśmy Matce 
Bożej za to podziękować. 

Po zakończeniu różańca nastąpiła przerwa, a 
później, o północy miała miejsce uroczysta Eu-
charystia przed cudownym obrazem Matki Bożej. 
Mszy św. przewodniczył ks. infułat Jakub Gil, a ka-
zanie wygłosił ks. dziekan - ks. Zbigniew Bizoń. Po 
zakończeniu Eucharystii przez godzinę dziękowa-
liśmy za osobę Ojca świętego, pragnąc uczcić tym 

Pielgrzymka dekanatu Wadowi-
ce – Północ do Częstochowy 

samym ten moment, gdy kardynał Wojtyła został 
wybrany papieżem. O godz. 2  w nocy wszyscy 
pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną napełnie-
ni mocą i siłą płynącą z tego cudownego miejsca, 
jakim jest Jasna Góra. 

Warto dodać, że w sobotę (12 października) 
byliśmy również na Dróżkach w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Zaczęliśmy od Mszy św. o godz. 9.00, 
koncelebrowanej przez wszystkich proboszczów 
naszego dekanatu. Później około 250 osób wzięło 
udział w Dróżkach ku czci Matki Bożej w Kalwa-
rii. Wszystko zakończyło sie około godz. 15.00. 

Częstochowa - Apel Jasnogórski:

Ks. Infułat Jakub Gil:
Wciąż się wpatruję w Twój obraz jasnogórski. 

„Hodegetria” - tak Ciebie nazywają -  czyli „Ta, która wskazuje 
drogę”. Bo Ty nieustannie wskazujesz na swego Syna. Ta ręka 
wskazuje na Jezusa Chrystusa, a Twój Syn wskazuje na Ciebie. 
Przedziwna to tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z 
Matką. To Ty nieustannie nam powtarzasz: -„Cokolwiek wam 
powie mój Syn, to czyńcie...”. A Syn Boży wskazuje za Ciebie i 
mówi do nas: -„Oto Matka Twoja”. To przedziwne zjednoczenie 
zaczęło się w Nazarecie poprzez Zwiastowanie. Usłyszałaś z 
ust anioła wówczas tę wielką tajemnicę, że Bóg Ciebie wybiera 
na Matkę Syna Bożego. Zapytasz wówczas: -„Jak się to stanie? 
Przecież moje życie inaczej miało wyglądać...”. W odpowiedzi 
usłyszysz z ust anioła: -„U Boga nie ma nic niemożliwego. Duch 
Boży Ciebie wypełni i poczniesz i porodzisz Syna”. 

Dzisiaj, 16 października przyprowadzamy tu do ciebie na-
sze wspomnienie o Twoim wielkim Apostole, naszym Rodaku 
- pochodzącym z Wadowic świętym Janie Pawle II. U niego zjed-
noczenie z Tobą rozpoczęło się w domu rodzinnym, który znaj-
dował się przy kościele wadowickim. To zjednoczenie z Tobą do-
konywało się w kościele, gdzie była czczona i do dnia dzisiejszego 
czczona jest Matka Boża Nieustającej Pomocy. A później ojciec 
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zabierał małego Karola na Dróżki kalwaryjskie i tam jeszcze bar-
dziej ten młody chłopak - zapatrzony w Twój obraz kalwaryjski 
- czuł się jeszcze bardziej Twój. Cały Twój. Totus Tuus... zjedno-
czenie chłopca, a potem kapłana, biskupa, kardynała i papieża z 
Tobą, Maryjo. Cały Twój, Maryjo! A jednocześnie: - Maryja cała 
moja. Matka Niebieska, która cała do mnie należy...   

Jan Paweł II o Wadowicach: - To tu się wszystko zaczęło. I 
życie, i nauka, i sztuka, i kapłaństwo. I jego miłość do Ciebie, 
Matko, też się zaczęła w Wadowicach. Ona z biegiem lat dojrze-
wała. Cały Twój. I Ty chciałaś, Maryjo, Matko nasza, aby Twój 
syn, przybrany syn, przeżył również swoje zwiastowanie. 16 paź-
dziernika, 41 lat temu w auli w Kaplicy Sykstyńskiej usłyszał z ust 
kardynałów: -„Chcemy, abyś został zastępcą Jezusa Chrystusa i 
prowadził Jego Kościół”. I pytał wtedy kardynał krakowski sie-
bie samego: -„Jak się to stanie? Przecież od wieków nikt oprócz 
Włochów nie zasiadał na Stolicy Apostolskiej... Czy ja potrafię 
poprowadzić Kościół?”. A potem powie o sobie, że przybył z od-
ległych ziem, z dalekiego kraju. Pytał: -„Czy potrafię?”. I usłyszał 
wewnętrzny głos: -„Ty po ludzku nie dasz rady, ale w niemocy 
ludzkiej moc Boża się doskonali. Mocą Bożą będziesz sprawował 
ten święty urząd. 

I jak Maryja mówiła: -„Oto ja służebnica Pańska; niech mi 
się stanie wola Twoja...” - tak Ty, Ojcze święty, synu Maryi w ten 

wieczór październikowy w Kaplicy Sykstyńskiej z pokorą powie-
działeś: -„Niech tak będzie, jak chcą tego moi bracia kardynało-
wie. Przyjmuję i zgadzam się, by prowadzić Kościół...”. 

Zjednoczony z Tobą, Maryją, odzwierciedlający Twoje Zwia-
stowanie...  A po Twoim Zwiastowaniu jednym z pierwszych 
Twych kroków to była podróż do Elżbiety, by jej pomagać. Wraz 
z Jezusem szłaś do człowieka, by udzielić mu pomocy. Zapatrzył 
się w Ciebie św. Jan Paweł II, Twój syn, nasz Rodak. Jego droga 
papieska to była wielka wędrówka. Szedł do człowieka wraz Je-
zusem, żeby mu pomagać, żeby budzić nadzieję. Dziękujemy Ci, 
Matko Najświętsza za to, że nasz rodak był Papieżem, który bu-
dził nadzieję. „Papież nadziei”, papież, który wciąż był przy To-
bie, przy Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, wciąż był przy Kościele 
jako jego widzialna głowa i wciąż był z ludźmi. Przede wszystkim 
z ludźmi, którzy potrzebowali jego i którzy potrzebowali miłości 
Boga...

W ten wieczór październikowy, gdy mija 41 lat od tamtego 
wydarzenia, my - ludzie, którzy wtedy skakaliśmy z radości - 
chcemy z radością odmówić ten dziesiątek Różańca. A później 
rodacy Papieża z ziemi wadowickiej chcą przez noc czuwać przy 
Tobie i wyśpiewywać „Magnificat”. 

    

W obecnym roku przeżywamy 40. rocznicę pierwszej piel-
grzymki św. Jana Pawła II do Polski oraz 20. rocznicę koronacji 
obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wadowicach. Warto 
przypomnieć nasze szczególne wyrazy pamięci tych niezwy-
kłych rocznic. W maju odbyliśmy dwie samolotowe pielgrzymki 
do Watykanu. Organizował je p. Tadeusz Woźniak. Brało w nich 
udział 46 pielgrzymów. Celem ich było podziękowanie Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II, spoczywającemu w bazylice św. 
Piotra, za szczególne umiłowanie ziemi rodzinnej – wyrażonej 
w koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy 16 czerwca 
1999 roku. Do Lourdes – największego maryjnego sanktuarium 
europejskiego, również lecieliśmy samolotem dwa razy. Były to 
czterodniowe pielgrzymki, w których brało udział 49 pielgrzy-
mów. Poprzez naszą obecność w Lourdes pragnęliśmy dziękować 
Matce Bożej za Jej szczególną obecność przy każdym człowieku, 
a zwłaszcza przy chorym. Matka Boża z Lourdes była szczególnie 
umiłowana przez św. Jana Pawła II. Jej objawienie Bernadecie 
Soubirous 11 lutego 1858 roku nasz Święty Papież ogłosił jako 
Dzień Chorego. 

W sobotę 12 października grupa 40 pielgrzymów wadowic-
kich włączyła się w dróżki kalwaryjskie. Rozpoczęły się one mszą 
św. o godz. 9.00 w bazylice kalwaryjskiej. Przewodnikiem naszej 
kompanii z dekanatu Wadowice Północ, w skład której wcho-
dzili przedstawiciele naszej parafii był ks. Robert Młynarczyk 
– obecny wikariusz parafii św. Barbary w Libiążu. Brało w niej 
udział ok. 200 pątników, a wśród nich było 4 kapłanów. Przy 
bardzo pięknej pogodzie – ciepłej i słonecznej, uczestniczyłem w 
rozważaniach kalwaryjskich i zauważyłem, że splata się w nich 
tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemni-
ca ta opowiedziana na dróżkach plastycznie i szczodrze poprzez 
kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki. 

Nabożeństwo dróżek zakończyliśmy na Wzgórzu Ukrzyżowania 
o godz. 15.00. 

W tym pamiętnym roku 2019 przeżywamy 18. rocznicę 
naszych wyjazdów na Apel Jasnogórski. Są one motywowane 
wdzięcznością Matce Bożej Jasnogórskiej mieszkańców Wado-
wic oraz okolic za wyniesienie Syna tej ziemi kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Apostolską. Postanowiliśmy, iż tę noc paź-
dziernikową 16 na 17, przeżyjemy na wdzięcznym czuwaniu. 
Parafie dekanatu Wadowice Północ przyłączyły się do hołdu 
wdzięczności Matce Bożej Jasnogórskiej. Z Wadowic brało udział 
w czuwaniu 100 pątników. 

Do tych czytelnych oznak czci Matki Bożej należy także 
zaliczyć pielgrzymkę do Włoch, którą pod koniec sierpnia reali-
zował ks. Piotr Sałaciak, jak również tradycyjną pielgrzymkę do 
Wiecznego Miasta z początkiem września zorganizowaną przez 
PP. Widlarza i Glanowskiego oraz księży Adama Kurdasa i Jana 
Jarco. 

Przypominając te wyrazy naszej wadowickiej pobożności 
pragnę serdecznie dziękować tym wszystkim, którzy organizują 
i biorą udział w pielgrzymim trudzie, czy to pieszym, samocho-
dowym lub samolotowym. Dziękuję również Bogu, iż pamięć św. 
Jana Pawła II jest w Wadowicach wciąż żywa i ożywiająca nas do 
różnych religijnych wydarzeń. Modlę się poprzez przyczynę św. 
Jana Pawła II, aby nasza parafia nie stała się Morzem Martwym, 
w którym brak jest życia, lecz wciąż tętniła ożywczym życiem jak 
Morze Galilejskie. 

Ks. Infułat

Przypominam
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Różańcowy miesiąc 
październik zaprasza nas do 
przywołanie nabożeństwa 
różańcowego św. Rafała Ka-
linowskiego. Otóż w swoim 
Notatniku Sybirskim mówi 
on o pożytku, jaki płynie z 
odmawiania różańca św., a 
we Wspomnieniach opowia-
da, jakiego dobrodziejstwa 
doznał dzięki odmówieniu 
„Zdrowaś Maryjo”. Było to 
wtedy, gdy po ukończeniu 
studiów inżynieryjskich w 
Sankt Petersburgu pracował 
nad wytyczeniem linii kile-
jowej Kursk-Kijów-Odesa, 
i z tego powodu, niejako 
na odludziu, przemierzał 
mokradła i stepy Ukrainy. 
Odniósł tam jednak wielki 
pożytek z książeczki do 
nabożeństwa, która wten-
czas trafiła do jego rąk. 
Oddajmy mu głos: „Miał 
tę książkę przy sobie dany 
mi do pomocy rysownik 
Polak. Otrzymał ją był od 
matki swej przed odjazdem 
z domu. Czytanie tej książ-
ki niezmiernie na duszę 
oddziaływało, szczególniej 
budziło się uczucie ufności 
w pośrednictwo Matki Naj-
świętszej. Uwaga o donio-
słości odmawiania w razie potrzeby „Pozdrowienia Anielskiego” 
utkwiła mi w pamięci i razu pewnego, gdym się znalazł w naj-
większym niebezpieczeństwie utarty życia, odmówione z gorą-
cością „Zdrowaś Maryjo” od zguby mnie wybawiło. Jak potężną 
bronią jest modlitwa. Jak wszechmocnym [jest] wstawiennictwo 
Najśw. Panny!”.

O przemianie jaka w nim wtedy nastąpuiła tak pisał do ro-
dziny: „przy ciągłej samotności wyrobić w sobie umiałem życie 
wewnętrzne... Poznałem cały ogrom potrzeby utrwalonych pojęć 
religijnych i ostatecznie ku nim się zwróciłem... Spokojniej teraz 
spoglądam na życie”.

A lata, lata potem, gdy po katordze syberyjskiej i po emigracji 
we Francji, wstąpił w Austrii do Karmelu, w pierwszych dniach 
nowicjatu pisał do swego ojca w Wilnie: „W moim ostatnim liście 
uczyniłem wzmiankę o podarunku dla Ciebie [drogi mój Ojcze] i 
dla członków naszej rodziny: tym podarunkiem jest koronka [ró-

Różaniec w życiu św. Rafała Ka-
linowskiego

żańca św.] i inne przedmioty 
pobożności. Odmawianie 
koronki jest jednym z najob-
fitszych źródeł pobożności; 
cieszyłbym się, gdybyście w 
domu mogli odmawiać róża-
niec wspólnie. Rozważanie 
tajemnic życia Chrystusa, 
które jest połączone (…) z 
odmawianiem Ojcze nasz i 
Zdrowaś [Maryjo] na koron-
ce pomaga nam jednoczyć 
się z Jezusem i Maryją, a w 
tym zjednoczeniu łatwiej 
znaleźć pociechę i łaski ob-
fitsze”. Do swego zaś brata, 
Gabriela, który zachorował 
i musiał leżeć w łóżku, św. 
Rafał napisał z klasztoru: 
„[Wiem], że niełatwą jest 
rzeczą cierpieć, ale książką 
dla osłody cierpienia niech 
będzie [dla Ciebie] różaniec 
święty; jest to niejako ży-
ciorys, ale życiorys Świętego 
Świętych, i to życiorys, który 
nie potrzebuje być czyta-
nym, ale tylko rozmyślanym, 
i odmawianiem „Zdrowaś 
Maryjo” ożywianym. [Od-
mawiając różaniec] będziesz 
cały czas miał Jezusa i Mary-
ję w gościnie u siebie, a Oni, 
nawiedzając Ciebie (…), 
bogatsze Ci dary przyniosą, 

aniżeli ja swoim listem”.
Niejako świadomy staropolskiego zawołania: „szkaplerz św. 

noś, na różańcu proś”, św. Rafał, jako karmelita bosy był pro-
pagatorem nabożeństwa szkaplerznego, ale równocześnie starał 
się też szerzyć w swojej posłudze duszpasterskiej nabożeństwo 
różańcowe. By wierni mogli zyskiwać przypisane temu nabo-
żeństwo odpusty, zwracał się do ojców dominikanów z prośbą 
o stosowne upoważnienia, obrazki Matki Bożej Różańcowej i 
dyplomiki przynależności do Kółek Różańcowych.

Ceńmy więc – za przykładem św. Rafała Kalinowskiego – na-
bożeństwo różańcowe i niechaj dopomaga nam ono – według 
jego słów – „harmonizować w naszym życiu to, co zewnętrzne, 
widoczne, policzalne, z wewnętrznym stanem naszego ducha, tak 
byśmy cały czas mieli Jezusa i Maryję w gościnie u siebie”.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD 
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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

W niedzielę, 13 października, pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”, ob-
chodziliśmy XIX Dzień Papieski. Tego dnia w Polsce przeprowadzana była 
zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych 
miejscowości. Tegoroczny Dzień Papieski był również otwarciem roku ob-
chodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Dzięki życzliwości ks. Jerzego Skórkiewicza – proboszcza parafi i w Ba-
chowicach, w obchody tego dnia włączyła się również młodzież ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu „My dla innych”. Przed każdą Mszą św., wolontariuszki 
kwestowały z puszkami przy kościele.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Bachowic za hojne wsparcie tego 
„Żywego pomnika Jana Pawła II”. Dzięki zbiórce środków na stypendia tysią-
ce młodych ludzi może cieszyć się tym, że ma środki na naukę i może pójść 
na wymarzone studia.

Wolontariuszki

XIX DZIEŃ PAPIESKI
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W dniu 26 września w Biskupicach zmarł śp. ks. 
prałat Tadeusz Dąbrowski, emerytowany proboszcz 
parafii Biskupice. Uroczystości pogrzebowe zasłużone-
go kapłana odbyły się 1 i 2 października w kościele 
parafialnym pw. św. Marcina w Biskupicach, w którym 
przez wiele lat był proboszczem. 2 października po 
Mszy św. ciało ks. prałata spoczęło na cmentarzu pa-
rafialnym.

Ks. prałat Tadeusz Dąbrowski urodził się w Nowym Targu. 
Od najmłodszych lat był blisko Kościoła. Po maturze został skie-
rowany na studia do Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ale 
poszedł do seminarium. Po święceniach kapłańskich rozpoczął 
pracę w parafii w Sieprawiu, zaangażował się w trwającą tam 
budowę kościoła i zdobył uprawnienia do prowadzenia budowy 
kościoła. Później trafił do Wadowic.

**** BISKUPICE ****
Pogrzeb ks. prałata Tadeusza 

Dąbrowskiego
Stamtąd decyzją ówczesnego biskupa krakowskiego Karola 

Wojtyły, został skierowany do Biskupic, gdzie został probosz-
czem. Kościół był tam wtedy w ruinie. Ze względu na bezpie-
czeństwo parafian msze św. odprawiano na zewnątrz. Swoją 
posługę rozpoczął od remontu zabytkowej świątyni. Za jego 
kadencji zbudowano 3 nowe kościoły – w Przebieczanach, Trąb-
kach i Zabłociu

Owocem jego życia jest też Dom Pomocy Społecznej Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach, który funkcjonuje już 
ponad 20 lat. Dom został wybudowany z inicjatywy ks. Prała-
ta Tadeusza Dąbrowskiego, który do 2015 roku pełnił funkcję 
dyrektora tej placówki. W domu znajdują opiekę osoby w pode-
szłym wieku i przewlekle chore.

W 2011 roku za tę działalność otrzymał „Perłę Powiatu” na-
grodę Powiatu Wielickiego. Podkreślono wówczas, że był osobą 
niezwykle wrażliwą na ludzkie potrzeby.
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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

Jest zawsze przez Boga wysłuchana, 
choć nie zawsze otrzymujemy to, o co 
prosimy. Bóg widzi więcej, Bóg wie 
lepiej czego nam potrzeba. Dlatego 
winniśmy się modlić z poddaniem się 
Jego woli. O modlitwie w kontekście 
odczytanej Ewangelii mówi poniżej 
fragment kazania ks. proboszcza z nie-
dzieli 20 X br. 

(...) Pan Bóg zawsze nas wysłuchuje, ale nie 
zawsze według naszych życzeń, nie zawsze w 
taki sposób, jakbyśmy my tego pragnęli...

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, wielka 
mistyczka i reformatorka karmelitańskiego 
zakonu była znana światu już za życia jako 
wielka święta. Pewnego razu przyszła do niej 
jej krewna, zrozpaczona matka, której zmarł 
sześcioletni syn i błagała ją: -„Ciociu, ty jesteś tak bardzo blisko 
Pana Boga. Poproś Pana Jezusa, błagaj Go, aby przywrócił życie 
mojemu dziecku...”. I święta Teresa, przymuszona niejako tym 
rozpaczliwym błaganiem krewnej zaczęła się bardzo gorąco mo-
dlić i prosić Pana Jezusa o wskrzeszenie tego dziecka. I wówczas, 
w czasie tej modlitwy ukazał się jej Pan Jezus. Pokazał jej stan du-
szy tego dziecka, które było już bardzo szczęśliwe w niebie wśród 
aniołów i świętych. Następnie Pan Jezus ukazał jej drugi obraz 
- jak wyglądałoby życie tego dziecka jako osiemnastoletniego 
młodzieńca. Zobaczyła, że jego 
życie było bardzo złe i groziło mu 
wielkie potępienie. Powiedziała 
o tym widzeniu zrozpaczonej 
matce i zapytała, czy ta nadal 
chciałaby, aby syn wrócił do 
życia i zasmucał ją w przyszłości 
swoim postępowaniem i krzyw-
dził ją, podczas gdy jest już tak 
bardzo szczęśliwy i będzie się nią 
opiekował z nieba. Owa matka 
uspokoiła się i pogodziła się z 
wolą Pana Boga... 

Kochani, czasem właśnie 
tak bywa, że Bóg w inny sposób 
niż my sobie tego życzymy wy-
słuchuje naszych modlitw. Bo 
On najlepiej wie, co jest dla nas 
dobre i co jest nam najbardziej 
potrzebne.

Na tablicy gmachu Instytutu 

Ufna modlitwa 
Rehabilitacji w Nowym Jorku ktoś, kto do-
świadczył tego, iż jego modlitwy i prośby, choć 
nie przyniosły takiego efektu, jak sobie życzył, 
są bardzo owocne, umieścił taką oto modlitwę: 

Boże w swych wyrokach niezgłębiony!
Prosiłem Cię o moc do osiągnięcia powo-

dzenia,
a uczyniłeś mnie słabym, abym się nauczył 

pokornego posłuszeństwa.
Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich 

czynów,
a dałeś mi kalectwo, ażebym robił rzeczy 

lepsze.
Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczę-

śliwy,
a dałeś mi ubóstwo, żebym rozumiał in-

nych.
Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili,
a dałeś mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Ciebie, kocha-

jącego Ojca.
Prosiłem o radość, a otrzymałem życie,
aby móc cieszyć się każdym przeżytym dniem.
Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem,
ale dostałem wszystko to, czego naprawdę potrzebowałem.
Prawie na przekór sobie wszystkie moje modlitwy,
te niesformułowane, Ty wysłuchałeś.
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Boże, bądź pochwalony za Twą miłość
i niezbadane Twoje wyroki. 

Moi kochani, aby nasza modlitwa był miła Panu Bogu i sku-
teczna, powinniśmy zawsze modlić się z wielką pokorą, z wielką 
ufnością i z poddaniem się woli Bożej. To bardzo ważne - modlić 
się z ufnością, z poddaniem woli Bożej i wytrwale jak - Mojżesz 
czy wdowa z dzisiejszej Ewangelii - przez naszego pośrednika 
jakim jest Jezus Chrystus. Bo Panu Bogu nie jest obojętne, jak 
się modlimy i Panu Bogu nie jest obojętna żadna modlitwa, która 
płynie z serca człowieka. Oby chwile zwątpienia i zniechęcenia 

były dla nas nadzieją słowa samego Pana Jezusa z dzisiejszej 
Ewangelii: -Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, 
którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? 

W trudnych momentach przypomnijmy sobie te słowa i pa-
miętajmy, aby nigdy nie zniechęcać się w modlitwie. Pamiętajmy, 
aby przede wszystkim do Pana Boga modlić sie nie tylko wtedy, 
gdy przeżywam kryzysy i trudne chwile, ale by w każdym poło-
żeniu i w każdym czasie mieć do Boga szacunek i brać po uwagę 
to, że Pan oczekuje, bym sie do Niego odezwał i abym Go prosił.

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

W Barwałdzie Górnym przy Szkole Podstawowej im. Karola 
Wojtyły powstała Sala Gimnastyczna, w dniu wczorajszym do-
konano odbioru technicznego. Uroczyste otwarcie zaplanowane 
zostało na 31 października.

Nowy obiekt sportowy w  Barwałdzie Górnym tworzy Sala 
Gimnastyczna o wym. wewnętrznych 24 m x 14 m, która  zo-
stała  połączona ze szkołą łącznikiem, znajdują się niej szatnie i 
wyposażona w sprzęt siłownia.

Całość prac wyniosła 2 mln 760 tys. zł, na realizację tej inwe-
stycji Gmina  Kalwaria Zebrzydowska pozyskała 1 mln 272 tys. zł 
dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nowa sala gimnastyczna 
Ustalenia i projekt obejmujący budowę nowej Sali gimna-

stycznej prowadzone były przez Urząd Miasta w Kalwarii Ze-
brzydowskiej przy ścisłej współpracy z radnym Tadeuszem Wil-
kiem, sołtysem Jolantą Oleksy i dyrekcją szkoły. Dzięki dobrej 
współpracy udało się stworzyć obiekt sportowy, o jaki zabiegała 
lokalna społeczność.

W odbiorze prac uczestniczyli: Burmistrz Miasta Augustyn 
Ormanty, radny Rady Miejskiej Tadeusz Wilk, sołtys Barwałdu 
Górnego Jolanta Oleksy, Dyrektor Szkoły Jolanta Noworolnik, 
wykonawca, inspektor nadzoru, pracownicy Urzędu Miasta  Kal-
warii Zebrzydowskiej.

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

Sołtys i Rada Sołecka w Brzeźnicy oraz Centrum Kultury i 
Promocji w Brzeźnicy zorganizowali Dzień Seniora, który odbył 
się 19 października 2019 r. w sali widowiskowej CKiP w Brzeź-
nicy.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się na Cmentarzu Parafi al-
nym w Brzeźnicy przy grobie Śp. Księdza Kanonika Eugeniusza 
Łudzika, gdzie uczczono I rocznicę Jego śmierci. Zgromadzeni 
parafi anie odmówili dziesiątkę różańca św. w intencji zmarłego 
księdza. Kilka przejmujących słów o ks. Eugeniuszu wygłosił 
członek Rady Sołeckiej Józef Tracz, głos zabrał również sołtys 
Wojciech Żurek, który w imieniu Rady Sołeckiej w Brzeźnicy 
złożył kwiaty na grobie. Kilka pieśni zagrała również Orkiestra 
Dęta z Sosnowic pod batutą Gabrieli Jaskierni. Następnie w 
Kościele Parafi alnym w Brzeźnicy odbyła się 
Msza Święta w intencji seniorów. Tuż potem 
wszyscy zaproszeni goście spotkali się w sali 
widowiskowej w Brzeźnicy, gdzie przygoto-
wany był dla nich ciepły posiłek, zimna płyta 
oraz ciepłe i zimne napoje. Specjalnie dla se-
niorów wystąpił Łukasz Żurek, który wcielił 
się w policjanta w programie artystycznym 
Spotkanie z Balladą z Kopydłowa „Scenka 
Zenka”, przedstawiając ciekawe i barwne ży-
cie na wsi. Do jednego ze swoich występów 
zaprosił trzy panie, które zatańczyły z nim w 
piosence „Disco Polo”. Po sporej dawce śmie-
chu przyszła chwila wspomnień. Wyświetlone 
zostały fi lmiki prezentujące Dni Seniora z lat 
dziewięćdziesiątych oraz wspomnienie naj-
starszej seniorki i seniora w Gminie Brzeźnica. 
Prezentacje fi lmowe przygotowane zostały 
przez pana Józefa Tracza. Kolejnym punktem 
spotkania było wspólne śpiewanie znanych i 

Dzień Seniora w Brzeźnicy
lubianych piosenek ludowych. Przyszedł również czas na kon-
kurs dla panów, w którym trzeba było wykazać się celnością i 
precyzją podczas wbijania gwoździ. Najlepszym w tej dziedzinie 
był pan Adam Grochal. W konkursie dla pań najlepsza była pani 
Zofi a Bolek. Najstarszymi osobami na sali byli: pani Maria Ko-
walówka oraz pan Mieczysław Bik. Dla wszystkich Rada Sołecka 
przygotowała drobne upominki. Przy dźwiękach akordeonu 
wspólnie śpiewano i tańczono do późnych godzin wieczornych. 
W spotkaniu wzięli udział: Przewodnicząca Rady Gminy Brzeź-
nica Jadwiga Kozioł oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy 
Brzeźnica Kazimierz Pacułt.

www.ckbrzeznica.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 

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP 
wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Prze-
rwany marsz…”, polegającej na symbolicznym 
dokończeniu      2 września 2019 roku, przerwa-
nego przez wybuch II wojny światowej, marszu 
do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na 
pierwszy dzień szkoły akcja to okazja do tego, 
aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie 
przywitać nowy rok szkolny.

Dnia 2 września 2019 r. gościliśmy Panie 
,które  wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny.

Zaproszeni goście uczestniczyli  w inaugu-
racji roku szkolnego 2019/2020 na terenie naszej 

Akcja „Przerwany marsz…” 
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szkoły. Przekroczenie progów szkoły 
przedstawicieli wojennego pokolenia 
w sposób symboliczny dokończyło 
ich przerwaną przed osiemdziesięciu 
laty edukację. Punktem kulminacyj-
nym akcji było odśpiewanie Mazur-
ka Dąbrowskiego.

Akcja „Przerwany marsz...” jest 
próbą stosownego podziękowania i 
oddania szacunku całemu pokoleniu 
Polskich Dzieci Wojny za ich życie, 
za to co zrobili dla Polski.

Serdecznie dziękujemy za przy-
bycie .

www.spbudzow2.szkolnastro-
na.pl
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Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafi alnym: sob. 18:00; ndz. 
7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15 PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M., dziekan 
dekanatu Wadowice - Północ * WIKARIUSZE: ks. Michał Kowalcze, ks. Dawid Kuna  ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (40 0) ODPUST: 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

19 października 2019 w sanktuarium św. Jana Pawła II w 
Łagiewnikach odbyła się 49. Pielgrzymka Grup Apostolskich 
Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Podczas której 3 moderatorów 
przyjęło błogosławieństwo moderatorskie oraz oraz 68 młodych, 
animatorskie w tym sześć osób z parafi i Narodzenia Jana Chrzci-
ciela w Choczni (Justyna Góralczyk, Ewelina Kruczek, Weronika 
Hornik, Rafał Wider, Barbara Warchał, Karolina Dyduch). Na tą 
uroczystość wybrała się młodzież naszej parafi i. Dojechaliśmy na 
miejsce, chwilę później udaliśmy się na adorację przygotowaną 
przez kandydatów, którzy mieli przyjąć w tym dniu błogosławień-
stwo, była to bardzo chwytająca za serce adoracja. O godzinie 12:
00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta której przewodniczył 
bp Jan Zając. Warto dodać, że nowi moderatorzy i animatorzy w 

Pielgrzymka Grup Apostolskich 
Ruchu Apostolstwa Młodzieży

procesji z darami przynieśli m.in. dobrowolne deklaracje absty-
nencji od alkoholu i innych używek oraz pragnienie wytrwania w 
czystości do zawarcia związku małżeńskiego.

Ja w Grupie Apostolskiej czuję się, jak w rodzinie, bo należę 
do niej od małego. Jeżdżąc na rekolekcje zawsze wiedziałam, że 
mieszkam pod jednym dachem z Bogiem i marzyłam o tym, by 
zostać animatorką. Dziś tak się właśnie stanie i będę już mogła 
opiekować się młodszymi ode mnie i przekazywać to, czego sama 
się nauczyłam. Krzyż, który przyjmuję, pokazuje, że wierzę i że 
wiary się nie wstydzę. Jestem szczęśliwa, że właśnie to jest moim 
powołaniem i dzięki posłudze animatora mogę się zbliżyć do 
Boga.

Justyna Z Choczni
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W sobotę 12 października dekanat Wadowice Północ wziął 
udział w dróżkach Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ta 
nasza modlitwa w intencji Ojca świętego Jana Pawła II rozpoczęła 
się mszą świętą o godzinie 9-tej w głównej Bazylice. Koncelebro-
wali prawie wszyscy proboszczowie naszego dekanatu, a bazylika 
nie mogła pomieścić wszystkich gdyż był jeszcze dekanat Jorda-
nowski. Po mszy świętej ksiądz Robert Młynarczyk rozpoczął 
dróżki na których modliło się ponad 200 osób. Dziękowaliśmy 
za świętego Jana Pawła II świętego pielgrzyma kalwaryjskiego, 
który tak bardzo pokochał tę formę modlitwy. 
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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

Tak ich rolę określił 
kaznodzieja odpusto-
wy, ukazując, jak bar-
dzo są oni potrzebni 
współczesnemu światu, 
uwikłanemu w grzechy, 
w którym to świecie 
człowiek uzurpuje sobie 
prawo do decydowania 
zamiast słuchania Boga 
i kroczenie Jego droga-
mi. Poniżej druga część 
kazania z uroczystości 
odpustowej ku czci św. 
Archaniołów. 

Ci w sposób szczególny 
są i będą narażeni przez ata-
ki złego ducha. Tymczasem 
wielu chrześcijan w ogóle 
nie wierzy w istnienie diabła. 
Wyobrażają go sobie jako 
dziwne stworzenie, które ist-
nieje tylko w bajkach. -„Jaki 
szatan? Jaki zły duch? Co ksiądz będzie straszył nasze dzieci na 
lekcjach religii?!”. A co powiedział ostatnio przełożony general-
ny jezuitów, o. Arturo Sosa? Że szatan to jedynie rzeczywistość 
symboliczna, a nie konkretna osoba... To, moi drodzy, jest jeden 
ze sposobów działania „ojca kłamstwa” - wmówić nam, że nie 
ma się czego bać, bo szatan nie istnieje i dlatego możemy sami o 
sobie decydować, nie obawiając się żadnego piekła. A już papież 
Paweł VI stwierdził, ze największym zwycięstwem szatana jest 
to, że świat przestał wierzyć w jego istnienie, o czym przypo-
mniał nam także papież Benedykt XVI. A św. Jan Paweł II mówił, 
że grzechem XX wieku jest niemówienie o grzechu i niemówienie 
o szatanie; zachowywanie się tak jakby on nie istniał, co daje mu 
możliwość swobodnego działania.

Moi drodzy, w codziennym życiu szatan wystawia nas na róż-
ne pokusy, ale nie ma nad nami władzy. Są jednak takie sytuacje, 
kiedy szatan zawłaszcza ludzkie ciało i wtedy ujawnia swoją nie-
nawiść wobec Boga, wobec człowieka i wobec całego stworzone-
go świata. Wtedy człowiek nie jest już sobą, ale wykonuje rozkazy 
szatana. Często też cierpi fizycznie i psychicznie, dopóki zły duch 
siłą z niego nie zostanie wyrzucony... 

Najczęstszymi  grzechami, które oddają ludzi pod panowanie 

Archaniołowie patronami 
na czasy ostateczne 

złego ducha, nawet czasami do opętania, są: pornografia, gwałty, 
zbrodnie, aborcje, eutanazje, nienawiść, praktykowanie magii, 
okultyzmu, wywoływanie duchów czy uczestniczenie w różnego 
rodzaju sektach orientalnych i satanistycznych. Coraz częściej 
zdarzają się opętania dzieci a nawet niemowląt, które matka w 
złości przeklnie, odsyłając je do diabła. Dlatego kochani bardzo 
ważne jest, byśmy nieustannie budowali naszą więź z Panem 
Bogiem, abyśmy każdego dnia łączyli się z Bogiem na modlitwie 
- byśmy każdy dzień zaczynali z Panem Bogiem, od modlitwy i 
byśmy kończyli każdy dzień z Panem Bogiem, czyli modlitwa. 
Jakże bardzo ważna jest ta więź z Panem Bogiem i abyśmy przez 
nasze postępowanie nie narażali samych siebie oraz innych, któ-
rzy żyją obok nas, na działanie i wpływ szatana. 

Pisarze chrześcijańscy pierwszych wieków, Ojcowie Kościo-
ła widzieli w świętym Michale Anioła od szczególnych zaleceń 
Bożych. Dlatego też jego kult w Kościele był od samego początku 
bardzo żywy. A cześć do św. Michała Archanioła na ziemi bę-
dzie rosła z każdym dniem, w miarę jak zbliżać się będą czasy 
Antychrysta (o czym, pisał św. Jan Apostoł w Apokalipsie), któ-
rego znowu - jak niegdyś - Michał  pokona wspólnie z wojskiem 
anielskim. 
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Izdebnik - Parafia św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej 
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700) 
ODPUST: św. Małgorzaty - 20 lipca

Są więc, moi drodzy, św. Michał Archanioł i św. Gabriel, i św. 
Rafał patronami na czasy ostateczne. Ośmielę się powiedzieć - 
czasy ostateczne, w których przyszło nam dzisiaj żyć. Bo upadek 
moralności współczesnego świata jest tak wielki, że wydaje się, iż 
jego koniec jest coraz bliższy... Ideologia gender próbuje zawład-
nąć ludzkimi sercami i ludzkimi umysłami i wpoić, narzucić 
nam swoje fałszywe i niemoralne przekonania. Człowiek współ-
czesny, zaślepiony często przez pychę i skrajny egoizm zaczyna 
zabawiać się w Pana Boga, uzurpując sobie prawo do decydowani 
o życiu i śmierci, nie zważając na to, że są to decyzje zarezerwo-
wane tylko dla Pana Boga, Wszechmogącego Boga. Mam tu na 
myśli dyskusje o rzekomym prawie do zabijania nienarodzonych, 
niewinnych dzieci w imię poszanowania praw kobiety, które ob-
serwowaliśmy i ciągle obserwujemy w naszej ojczyźnie, w Polsce. 
Mam tu też na myśli legalną, dokonaną w Belgii pierwszą na 
świecie eutanazję dziecka w wieku 17 lat. I takie eutanazje ciągle 
są przeprowadzane... 

Człowiek współczesny, często zaślepiony pychą i skrajnym 
egoizmem zabawia się w Pana Boga, eksperymentując na ludz-
kim embrionie. Jak wygląda przed Bogiem taki świat? Jak wy-
gląda przed Bogiem świat, w którym nie szanuje się drugiego 
człowieka? Jak wygląda przed Bogiem taki świat, w którym nie 
szanuje się słabych, bezbronnych i chorych? Wygląda tragicznie... 
Ale to jest świat, w którym przyszło nam żyć. To jest świat, który 
my sami tworzymy i który nie zmierza do niczego dobrego. A 
jednak, moi drodzy, Bóg nie przestaje kochać człowieka. I Bóg 
ciągle wyciąga do nas swoją dłoń, swoją rękę. Oddał nam już 
swojego Syna, który umarł na krzyżu, abyśmy my mogli żyć. A 
nie ma większej miłości, niż gdy ktoś życie oddaje za innych. A 
Pan Jezus umarł za wszystkich - niezależnie od tego, czy ktoś Go 

kocha, czy nienawidzi; czy ktoś jest chrześcijaninem, czy jest 
niewierzący. On oddał życie za wszystkich. I nie ma większej 
miłości. A jednak ten Bóg, którego nazywamy Bogiem miłości, 
miłości miłosiernej, Ten Bóg, który posłał swojego na ten świat, 
aby umarł za grzechy ludzkości jest też Bogiem sprawiedliwym, 
który za dobro wynagradza, a za zło karze. Przypomina nam też 
o tym Archanioł Michał, ponieważ często ukazywany jest jego 
wizerunek z wagą w ręku. Na jednej jej szali są dobre uczynki 
ludzkości, a na drugiej złe... 

Moi drodzy, widząc, że zło zatacza coraz większe kręgi, że 
coraz więcej osób gubi się w dzisiejszym świecie, że Kościół jest 
nieustannie atakowany za to, że głosi Ewangelię w niezmienionej 
formie od samego początku, współczesny świat potrzebuje dzisiaj 
bardziej niż kiedykolwiek orędowników, którymi są Archanio-
łowie. Choćby po to, aby w tym świecie nie zwariować, aby się 
nie zagubić, aby być wiernym Panu Bogu. Człowiek potrzebuje 
szczególnie dzisiaj Archanioła Gabriela, który będzie nam prze-
kazywał wolę Boga dla tego świata, kiedy będą dochodzić do nas 
różne, sprzeczne nieraz informacje - nawet odnośnie nauki Ko-
ścioła - aby Archanioł Gabriel zawsze nam przypominał o tym, 
co jest najważniejsze i jaka jest wola Boża. Człowiek potrzebuje 
Archanioła Rafała, który nas uleczy, kiedy tylko naplątamy się w 
świecie różnorakich uzależnień - aby nas wyciągnął z bagna na-
szego grzechu i pomógł w pokonywaniu trudności. Nade wszyst-
ko zaś człowiek współczesny potrzebuje Michała Archanioła, 
który nas obroni przed atakami złego ducha...

 Obyśmy się tylko do tych Archaniołów jak najczęściej zwra-
cali w naszych modlitwach i prośbach, wzywając ich wstawien-
nictwa. Bo oni tylko czekają na nasze wezwanie,      

We wtorek 15 października klasa 7 ruszy-
ła na szlak, którego celem były Trzy Korony 
w Pieninach. Minimum telefonów komór-
kowych, maksimum zdrowego zmęczenia i 
szczypta adrenaliny to nasze hasła przewod-
nie tego dnia

Choć telefony kusiły bardzo, a droga na 
szlaku nie dla wszystkich okazała się łatwa, 
pokonaliśmy swoje słabości i dotarliśmy na 
szczyt.

 Nagrodą była symfonia kolorów u na-
szych stóp, rozciągająca się z tarasu widoko-
wego na Trzech Koronach.

Piękne jesienne barwy, letnia temperatura 
i wiosenne nastroje towarzyszyły nam przez 
cały dzień.

Nagroda za trudy wspinaczki czekała na 
dole. Mimo wcześniejszego zmęczenia wszy-
scy poczuli przypływ sił i energii w parku li-

Kolorowy zawrót głowy
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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

nowym Ablandia w Krościenku. Każdy bez wyjątku zmierzył się tutaj ze swymi słabościami, 
pokonując strach na różnych wysokościach, a zadania były bardzo różnorodne.

Tak aktywnie spędzony czas minął bardzo szybko. Wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo za-
dowoleni. W wyjazd zainwestowaliśmy 500zł – wygraną w konkursie na Super Klasę.

Już po raz drugi taka wygrana zasiliła nasz budżet wycieczkowy.  
Dziękujemy Radzie Rodziców.

R. Kania
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

To i inne pytania stawia ks. proboszcz w ostatniej 
poniższej części kazania dożynkowego, odnosząc je do 
czytań mszalnych. Mówi też o wierze, trwaniu w praw-
dzie, odrzuceniu grzechu i pokus, które do niego pro-
wadzą, o możliwości ofiarowania własnych cierpień za 
siebie i bliźnich oraz o potrzebie regularnej spowiedzi. 

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 

Czy bardziej słucham Boga czy 
ludzi? 

usuwa to, co chore...
I nawet ze względu na Chrystusa w takich bliskich relacjach 

jak rodzina, w relacjach ojciec a syn, matka a córka, będzie ten 
rozłam/ Podział nie będzie jednak dotyczyć spraw finansowych, 
majątkowych czy koloru ścian w sypialni, ale będzie dotyczyć re-
lacji z Bogiem - życia w prawdzie albo w kłamstwie; osiągnięcia 
celu ostatecznego czy tylko chwilowego szczęścia. List do Hebraj-
czyków podaje nam postawy, w jakich te pomoc od Boga będzie-
my mogli przyjmować i jej naprawdę doświadczać. 

Po pierwsze należy odrzucać ciężar, a przede wszystkim 
grzech, który nas łatwo zwodzi. Na czym polega to zwodzenie 
przez grzech? Otóż, na tym, że trucizna jest ładnie opakowana. 
Po drugie trzeba patrzeć na Jezusa, który w wierze nam przewo-
dzi. Patrzeć na Jezusa, na Jego nauczanie, a nie na telewizor. Po 
trzecie - powinniśmy rozważać i zastanawiać się na Nim, bo On 
ze strony grzeszników wycierpiał wrogość i przecierpiał krzyż, 
nie bacząc na jego hańbę, która doprowadziła Go do tego, że 
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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

zasiadł po prawicy tronu Boga. Zatem jeśli przyjmę jako pokutę - 
możliwość ofiary za siebie lub innych - wszystko trudne, co mnie 
w życiu spotyka, zyskam możliwość, by również zasiąść przy 
Bogu, a co więcej poprowadzić ze sobą innych, którzy być może 
nie widzą, że idą prostą drogą do piekła... 

Warto dzisiaj zadać sobie kilka pytań na podstawie tych 
czytań. Po pierwsze: -Czy dla mnie Bóg i Jego słowo są dla mnie 
najważniejsze i decydujące o moich wyborach? Nawet gdyby 
inni - królowie, przywódcy i całe otoczenie - mówili co innego? 
Jeremiasz głosił Boże Słowo, choć dla niego też to było trudne. 
-„Poddajcie się, a ocalejecie!” - wzywał.

Po drugie: -Czy bardziej słucham Boga, czy ludzi? Często są 
takie przypadki w rodzinie, że gdy syn lub córka postanawiają iść 
na kapłana albo oddać się Bogu w ży-
ciu konsekrowanym, to rodzice robią 
wielkie larum: -„Co ty robisz dziec-
ko? Marnujesz swoje życie!”. Często 
tak bywa. I wtedy zazwyczaj taki syn 
czy córka nie mają obowiązku słuchać 
rodziców. Ma to jednak uzasadnienie 
tylko w przypadku, gdy ci rodzice 
występują przeciw Prawu Bożemu, 
przeciwko Bożemu wołaniu. 

Po trzecie: -Jak przeciwstawiam 
się pokusom, które najczęściej mnie 
atakują? Czy robię to od razu? I czy 
umacniam swoją wiarę, tę zdolność 
odpychania pokus przez patrzenie na 
Jezusa i rozważanie Jego męki? Za-
uważcie, że jeśli nasza modlitwa - np. 
ta Msza - jest walką, bo przychodzi 
na nas jakieś rozproszenie, zmęcze-
nie, a my się temu nie poddajemy, 

ale znowu wracamy do słuchania Słowa i patrzenia na krzyż, 
to z takiej modlitwy wyjdziemy dużo mocniejsi. Zyskamy też 
tym potwierdzenie, że trudno jest nas złamać. Natomiast jeśli w 
czasie modlitwy wybiegamy w przyszłość i rozwiązujemy nasze 
problemy, to choć przychodzi dzięki temu chwilowa radość, to po 
takiej modlitwie zapewne już pierwsza pokusa nas złamie... 

I w końcu najważniejsze pytanie: - Czy pozwalam, aby ogień 
Ducha Świętego docierał do mojego serca i pokazywał fałsz, który 
trzeba wyrzucić jako truciznę w konfesjonale? I czy przeżywam 
trudności jako pokutę za swoje grzechy i dla ratunku innych?        

 

Zgromadzili się licznie pielgrzymi z dekanatu wado-
wickiego pod przewodnictwem swoich kapłanów, aby 
dziękować, przepraszać i prosić Matkę Bożą o wsta-
wiennictwo u Boga w naszych codziennych, trudnych 
sprawach. Takim wiernym pielgrzymem był Jan Paweł 
II, który wiele spraw rozwiązywał właśnie na dróżkach 
kalwaryjskich. Poniższe kazanie jest zachętą do podą-
żania jego śladami i zaufania naszej Matce. 

Kochani w Chrystusie Panu drodzy Pielgrzymi, na czele z 
pielgrzymem z Wadowic - Księdzem Infułatem Jakubem i Księ-
dzem Dziekanem dekanatu jordanowskiego,

Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Siostry i Bracia 

Kiedy spojrzałem na księdza infułata, pomyślałem, że nauka 
Ojca świętego - św. Jana Pawła II zapadła mu w serce; że często 

U stóp Pani Kalwaryjskiej 
tutaj przybywa do Matki Bożej - tak jak Jan Paweł II. Od swojego 
dzieciństwa, gdy stracił ziemską matkę, Jego Matką stała się Mat-
ka Niebieska. I to ta Matka, która jest czczona szczególnie tutaj 
- w Kalwarii. Kiedy była inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II, 
wówczas kardynał, Prymas Tysiąclecia mówił tak: -„ Ponieważ 
tak bardzo umiłowałeś Matkę Bożą - w Kalwarii Zebrzydowskiej 
i na Jasnej Górze - miałeś niekiedy rozdźwięk serca, której więcej 
poświęcić miłości, czy tej z Kalwarii Zebrzydowskiej, czy tej z 
Jasnej Góry...”. 

Wiemy, że jest to ta sama Matka, ale Ojciec święty ukochał 
Matkę Cierpiącą i Jej Syna, bo przecież tutaj - na Kalwarii - w 
szczególny sposób rozważamy cierpienia Chrystusa, idąc na Jego 
Dróżki i tu rozważamy współcierpienie, zaśnięcie i triumf Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Dlaczego, kochani, tak licznie tutaj przychodzimy? Słysze-
liśmy na początku, ile pielgrzymek przybyło dzisiaj na tę Mszę 
świętą z różnych stron. Podpowiedział nam to Jan Paweł II: -
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„Żadna ze spraw, które dręczą biskupa, kardyna-
ła, nie dojrzała inaczej, jak tylko tu, w Kalwarii, 
przez omodlenie wobec tej wielkiej tajemnicy, 
jaką Kalwaria kryje w sobie...”. Bo my tutaj, na 
ziemi wiemy, że Kalwaria kryje wielkie tajem-
nice, ale w pełni dowiemy się, gdy będziemy po 
drugiej stronie życia, ile dały nam tutaj dróżki 
kalwaryjskie, Dróżki Matki Bożej, Dróżki Pana 
Jezusa...

Zauważcie, że my śladem tego wielkiego piel-
grzyma idziemy na Dróżki i to idziemy całymi 
godzinami. Nieraz bywa tak, że w domu jest nam 
trudno znaleźć kilka minut czasu na modlitwę, 
a tu idziemy godzinami i jakoś nam się to nie 
dłuży. W radości to przeżywamy, chociaż nie-
jednokrotnie pada deszcz i jest błoto. Ale idzie-
my tymi Dróżkami... Powiedział Ojciec święty: 
-„Przedziwna rzecz te Dróżki...”. W innych języ-
kach nie można znaleźć podobnego określenia. 
Dróżki... Te Dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej 
przypominają nam nasze ziemskie drogi. Bo jak w ich życiu były 
chwile radosne, ale i chwile cierpienia, tak jest i w naszym życiu. 
Dlatego gdy przeżywamy te Dróżki, jednoczymy nasze niepo-
wodzenia życiowe i nasze trudy z trudami Boga zbawiającego 
świat przez Krzyż i z trudami Matki Współcierpiącej stojącej 
pod krzyżem. Możemy się zastanawiać nad tym, czy Matka Naj-
świętsza bardziej w swoim sercu nie przeżywała cierpień Jezusa 
niż gdyby sama była bita? Zapewne, gdyby tylko mogła, sama by 
wzięła za swoje dziecko na ramiona krzyż. Żeby to Dziecko nie 
cierpiało... Do tego krzyża jednak Jej nie dopuszczono. Ale Ona 
mimo tego ma wielki udział w tym krzyżu. Pomimo tego, że nie 
niosła krzyża, była wsparciem dla Chrystusa, któremu na drodze 
krzyżowej towarzyszyło spojrzenie Jego Matki. Ona przez cały 
czas była przy Nim...

Zauważcie, jak nieraz w szpitalu matka towarzyszy swemu 
dziecku i bierze udział w tym wielkim cierpieniu dziecka i dodaje 
mu siły przez sam fakt tego, że weźmie go za rękę, że ucałuje to 

dziecko. Dzięki temu to dziecko cierpi mniej... I my również po to 
przychodzimy - żebyśmy u Matki Kalwaryjskiej zostawili nasze 
niepowodzenia, czując Jej spojrzenie na nas, czuli się szczęśliwi. 
Patrzy na nas Matka: -„Oto Matka Twoja i oto Syn Twój...”. Wy-
obraźmy sobie tę scenę sprzed 2000 lat... Tam, pod krzyżem stało 
wielu ludzi, ale była tylko garstka tych, którzy współcierpieli z 
Chrystusem, którzy przeżywali tragedię Kalwarii. Dzisiaj, Panie 
Jezu, z krzyża na Kalwarii spójrz, ile dzieci przyszło pod Twój 
krzyż... Przyszło po to, by stanąć obok Twojej Matki; żeby usły-
szeć: -„Oto Matka twoja...”. 

Ta wypełniona po brzegi Bazylika kalwaryjska to Bazyli-
ka dzieci Maryi. I my dzisiaj, Maryjo w kalwaryjskim obrazie 
przepraszamy Cię za znieważanie Ciebie w jasnogórskiej ikonie. 
Przepraszamy za tych ludzi, którzy po raz kolejny, jak kiedyś, zra-
nili Twoje oblicze, tak dziś ranią Ciebie. Ty, Matko z Jasnej Góry 
i Kalwarii, zniesiesz wszystko, skoro wytrwałaś pod krzyżem 

do końca... Ileż boleści było w twoim 
sercu! Niech powie o tym wiersz Woj-
ciecha Bąka:

Tak stać przy krzyżu —to na krzy-
żu konać

I czuć w swym ciele całą mękę 
Ciała —

Zwieszone były Jej wiotkie ramio-
na,

A przecież nie Ona na krzyżu 
wisiała

Ci, co patrzeli na Nią— Matkę 
biedną, 

Widzieli u stóp krzyża — nie po-
znali, 

Że Ona z Synem duszą wrasta w 
jedność

I każdy gwoździ cierń Jej ciało 
pali — 

I niewidzialnie krew żywą wyle-
wa, 

I pot konania zimny z czoła 
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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

spływa —
I tym męczeństwem ofiarą doj-

rzewa, 
Spełnieniem Prawa smutna —i 

szczęśliwa.   

Jak można być pod krzyżem 
szczęśliwym? Smutna, bo w okrut-
nych mękach kona Jej Syn. Ale 
dlaczego szczęśliwa? Szczęśliwa 
dlatego, że ta śmierć przynosi życie, 
ocalenie nam wszystkim. 

Matko Boża Kalwaryjska, pro-
simy dzisiaj Ciebie tu, zebrani u 
Twojego tronu: -Pomagaj... Poma-
gaj nam w chwilach radosnych, ale i 
w chwilach trudnych, które wydają 
się nieraz beznadziejnymi. Bądź z 
nami w każdy czas, wspieraj i ratuj 
nas Matko....

We wrześniu w klasie 3a zo-
stało przeprowadzonych kilka 
bardzo ciekawych lekcja. Na 
jednej z nich uczniowie poznali 
jedną z ostatnich dzikich rzek w 
Europie tj. Wisłe, która miejsca-
mi upodabnia się do tropikalnej 
dżungli, jej dopływami i miastami 
przez które przepływa. Na innej 
badali doświadczalnie pojęcie 
GĘSTOŚCI substancji, podczas 
której samodzielnie zaplanowali 
i wykonali swoje eksperymenty. 
Brali także udział w projekcie 
Małopolskiego Centrum Nauki 
Cogiteon w Wadowicach.

Ciekawe lekcje w 3a
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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

I Jego obrońca jest także obrońcą każdego z nas. 
Walczy o nas, byśmy nie ulegli złu. Walczy o naszą du-
szę. To zło widzimy też dzisiaj, dlatego trzeba wzywać 
jego pomocy, trzeba wzywać pomocy Matki Bożej i 
Świętych, bo sami nie podołamy. Mamy pomoc Boga, 
więc z niej korzystajmy, łącząc się z Nim i jednocząc 
w modlitwie i sakramentach świętych. Mówił o tym 
w czasie odpustu o. Norbert, karmelita. Kolejny frag-
ment słowa – poniżej. 

Moi drodzy, gdybym was zapytał w prywatnej rozmowie na 
osobności, czy macie w życiu jakichś wrogów, nieprzyjaciół, to 
podejrzewam, że większość z was stwierdziłaby, że są w waszym 
otoczeniu ludzie wam nieprzychylni, wrogo nastawieni, nieprzy-
jemni... Chcę wam jednak powiedzieć, że to nie bliźni jest wa-
szym największym wrogiem. Być może można kogoś z otoczenia 
nazwać nieprzyjacielem, ale naszym prawdziwym i odwiecznym 
wrogiem jest właśnie zły, jest szatan, który stawia sobie jako cel 
zniszczenie wszelkiego życia, dobra i każdego stworzenia, które 
pochodzi od Boga. Dlatego w postawie Michała Archanioła jest 
zawsze i wszędzie gotowość. „Któż jak Bóg?”. I stoi w gotowości 

Św. Michał – Patron Kościoła 
dla nas jako wzmocnienie i obrona.

W Nowym Testamencie św. Michał kontynuuje tę rolę jako 
patron i Anioł Stróż całego Kościoła świętego. On stoi na czele 
wojsk anielskich, aby bronić Kościoła świętego. Moi drodzy, nie 
muszę chyba nikogo z was przekonywać, że trwa nieustanna 
walka między dobrem a złem; między Bogiem a szatanem czyli 
osobowym złem. Bóg jako kochający nas Ojciec walczy ze złem, 
które stawia sobie jako cel całkowite unicestwienie człowieka i 
wszelkiego dobra, jakie pochodzi od Boga. Jego celem, celem zła 
jest unicestwienie ciebie, drogi bracie, droga siostro, unicestwie-
nie mnie i wszystkiego, co nas należy. 

Ta walka, moi drodzy, odbywa się nie tylko na poziomie du-
chowym (które polegałoby na całkowitym wyrwaniu z serc ludz-
kich Boga), ale odbywa się na każdej płaszczyźnie naszego życia i 
w każdej dziedzinie. A pierwsza walka toczy się już na poziomie 
naszego myślenia - na poziomie tego, jak myślimy o życiu i jakie 
wartości przyjmujemy. Kolejną walkę toczymy na płaszczyźnie 
naszej mentalności i moralności (lub jej braku). Ale pójdźmy 
dalej... Jest to także walka na płaszczyźnie prawnej - na poziomie 
prawa, które jest ustanawiane. 

Nie będę teraz się szczegółowo zagłębiać w to, co współcze-
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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

śnie osobowe zło chce w ten sposób zniszczyć, ale by to samemu 
ocenić, wystarczy mieć otwarte oczy i uszy. Każdy z nas może 
dostrzec i usłyszeć, co się dzieje wokół nas. A czasy współczesne 
nie są dla człowieka łatwe. Nadmienię tylko, że szatan przede 
wszystkim chce wyrwać z serc i dusz ludzkich Boga. Chce znisz-
czyć wiarę na ziemi i pobożność ludzi. Zło chce zniszczyć na 
wszelkie możliwe sposoby, a Kościół święty to mistyczne ciało 
Chrystusa. My jesteśmy Kościołem. Każdy z nas jest symbo-
licznym kamieniem, z którego zbudowany jest Kościół święty. 
Zło chce zniszczyć godność i wartość życia ludzkiego. Zło chce 
doprowadzić do legalnego zabijania ludzi starych, chorych i tych 
jeszcze nienarodzonych. Zło chce deprawować dzieci i młodzież. 
Zło chce zniszczyć wartości i jedność rodziny. Zło chce zatracić 
wszystkich ludzi w piekle i każdą duszę skazać na wieczne potę-
pienie. A w celu osiągnięcia tego szatan wykorzystuje wszelkie 
możliwe metody i sposoby. 

W jaki sposób szatan działa przeciwko nam, jaką przyjmuje 
wobec nas taktykę, o tym za chwilę powiem. Bo to bardzo waż-
ne, aby wiedzieć, w jaki sposób zły działa. Dzięki takiej wiedzy 
możemy się skutecznie bronić przed jego atakami. Ale zanim to 
powiem, rzecz najważniejsza, rzecz, o której zawsze pamiętaj-
cie... Cokolwiek spotka was lub waszych bliskich w życiu, miejcie 
świadomość, że Bóg walczy o was. Bóg walczy ze złem. Walczy o 

nasze dobro. Walczy o nasze szczęście. Tu i teraz. Walczy o nasze 
zbawienie. Mało tego, daje nam w tym celu wsparcie i ochronę 
oraz pełną możliwość zwycięstwa zła. Przede wszystkim czyni 
to przez Maryję, przez Niepokalane Poczęcie, przez Tę, która 
została nam dana jako Matka Jezusa Chrystusa, jako nasza Mat-
ka, która jest Pośredniczką łask i która swoją stopą, zmiażdżyła 
głowę szatana. Ona pokonała szatana przez swoje „fiat” i swoje 
pełne zjednoczenie z Bogiem. W Niej mamy potężnego sprzy-
mierzeńca...

Bóg daje nam ponadto wsparcie Aniołów Stróżów. Każdy z 
nas ma swojego Anioła Stróża, w tym także św. Michała Archa-
nioła - pierwszego egzorcystę, tego, który jako pierwszy pokonał 
złego, strącając go z nieba. Bóg daje nam także wstawiennictwo 
świętych naszych patronów. Dlatego, moi drodzy, korzystajmy z 
tego duchowego wsparcia i wstawiennictwa. Korzystajmy z mocy 
Boga i w Jego imię odrzucajmy wszelkie pokusy i ataki złego. 
Uciekajmy się do Maryi, do Jej Niepokalanego Poczęcia, do Jej 
pokory i wrażliwości względem każdego człowieka. I uciekaj-
my się do świętych oraz świętych Aniołów. To jest cała armia 
świętych, którzy są z nami po to, aby nas prowadzić przez życie, 
aby nas umacniać i uchronić przed tym, co chce nas po prostu 
unicestwić... 

Cdn.

13 października w 102 rocznicę ostatniego 
Objawienia Matki Bożej w Fatimie przeżywaliśmy 
w naszej wspólnocie parafialnej ostatnie Nabo-
żeństwo Fatimskie w tym roku. Rozpoczęliśmy 
je wystawieniem Najświętszego Sakramentu i 
Modlitwą Różańcową prowadzoną przez dzieci, 
które składały po niej białe róże Matce Bożej, po 
Błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem 
celebrowaliśmy Uroczystą Eucharystię, następnie 
udaliśmy się z figurą Matki Bożej Fatimskiej w 
procesji wokół kościoła, by zakończyć Uroczy-
stość odśpiewaniem hymnu "Boże, coś Polskę". 
Na koniec dzieci, które uczęszczały wytrwale na 
Nabożeństwa Fatimskie otrzymały słodki prezent 
i obrazek ;) Z całego serca dziękujemy za liczny 
udział w tej Uroczystości, oraz we wszystkich Na-
bożeństwach Fatimskich. Wszystkim i każdemu 
z osobna składamy serdeczne podziękowania i z 
niecierpliwością czekamy na kolejne Nabożeń-
stwo Fatimskie w maju przyszłego roku. Bogu i 
ludziom nie będą dzięki! Matko Boża Fatimska 
- módl się za nami!

Ostatnie Nabożeństwo 
Fatimskie
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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

Dzisiaj w naszej szkole świętowaliśmy nie tylko z okazji Dnia 
Nauczyciela.  

Zgodnie z coroczną tradycją w dniu 14 października  ob-
chodzimy Święto Patrona, Święto Komisji Edukacji Narodowej  
oraz odbywa się Ślubowanie uczniów klasy I .

Dzisiejszą uroczystość rozpoczął występ uczniów klasy VI, 
którzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony 
Patronowi naszej szkoły-bohaterskim żołnierzom z Westerplat-
te przygotowany pod opieką mgr Piotra Mogiły.Siódmoklasiści  
oddali hołd tym , którzy stawiali opór niemieckiemu atakowi. 
Minutą ciszy wszyscy uczcili pamięć tych Westerplatczyków , 
którzy zginęli podczas walk na Westerplatte.

Po występie uczniów klasy VII na scenie pojawili się ucznio-
wie klas I .Nasi najmłodsi uczniowie przedstawili program 

14 października w naszej szkole
przygotowany pod opieką mgr Beaty Śliwy i mgr Moniki Wali-
nowicz. Dzieci zabrały nas do niezwykłej szkoły-Akademii Pana 
Kleksa.Pojawił się także sam profesor-Ambroży Kleks ( w tej roli 
wystąpił uczeń klasy V-Piotr Ryś).Po części artystycznej wszyscy 
pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę i zostali pasowani 
przez Panią Dyrektor na członków szkolnej społeczności.

Na zakończenie akademii głos zabrała Pani Dyrektor 
mgr Katarzyna Stołowska, która złożyła wszystkim Nauczy-
cielom ,Pracownikom szkoły , Uczniom i Rodzicom serdeczne 
życzenia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.

Kamila Kos-debiutująca w roli przewodniczącej Samorządu 
Szkolnego- przekazała życzenia Gronu Pedagogicznemu  i pra-
cownikom szkoły  w imieniu wszystkich uczniów.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowa-
nych w przygotowanie tegorocznych  uroczystości.
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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 

 

Dzień 11 października 2019 roku w naszej szkole był bardzo 
ważnym dla pierwszej klasy.

 W tym dniu, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania 
pierwszoklasistów na uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Janusza Korczaka w Łączanach. Pierwszoklasiści przygoto-
wali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umie-
jętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Ogromne zaskoczenie 
wywołało pojawienie się na sali „Wróżki”, która wraz z uczen-
nicami klasy IV przygotowała dla nich egzamin sprawdzający. 
Wszyscy zebrani na sali uczniowie, rodzice i nauczyciele zgodnie 
stwierdzili, że pierwszoklasiści mogą zostać przyjęci do braci 

Ślubowanie klasy I
uczniowskiej. Później nadeszła najważniejsza chwila – złożenie 
uroczystego ślubowania przez pierwszoklasistów. Pasowania na 
uczniów szkoły dokonała pani dyrektor Beata Chmielowska. 
Następnie, uczniowie klasy II przywitali pierwszoklasistów 
programem artystycznym i wręczyli upominki. Po występach 
nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. 
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygoto-
wanym przez prężnie działających rodziców, którzy pełni wrażeń 
gratulowali swoim pociechom.

 
Kozioł Lucyna

www.szkolalaczany.pl
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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

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkol-
nictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określo-
ne ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień 
Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela 
obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji klasa IV przygotowała inscenizację, na której w za-
bawny sposób przedstawiła obraz lekcji przedmiotowych w szkole. 
Następnie dzieci podziękowały nauczycielom śpiewając Sto Lat !
Pan dyrektor wręczył nagrody nauczycielom naszej szkoły, wspo-
mniał, jak wiele wysiłku, pracy i serca wkładają każdego dnia w 
swoją pracę.

Bardzo nam było miło gościć dzisiaj w naszej szkole Wójta 
naszej Gminy p.Szymona Dumana, który wręczył nagrodę dla 
dyrektora naszej szkoły p. Sławomira Tatara oraz nagrody na-
uczycielom: p. Magdalenie Dukiewicz-Jurce i p. Marii Kruk za 
udział w projekcie „Nauka dla Ciebie „Następnie podziękowania 
dla całego Grona Pedagogicznego złożył samorząd szkoły oraz 
rada rodziców.

Dziękujemy serdecznie p.dyr. Markowi Kwartnikowi za pracę 
i trud dla naszej szkoły jaką wkłada od wielu lat.

www.splekawica.pl

Dzień Edukacji Narodowej



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

27 października i 3 listopada 201938 

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

 3927 października i 3 listopada 2019

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

Kolejny Dzień Seniora zorganizowany został 20 października 
2019 r. w Marcyporębie. Organizatorami tego spotkania byli: 
Rada Sołecka w Marcyporębie, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Marcyporębie, Stowarzyszenie Rozwoju wsi Marcyporęba i Ba-
chorowice oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

www.ckbrzeznica.pl

Dzień Seniora w Marcyporębie
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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

Dzisiaj (piątek 27.09.2019) podczas spotkania grupy apo-
stolskiej nasza młodzież zetknęła się z tematem cierpienia i jego 
sensu w życiu człowieka. Miała okazję wysłuchać także auten-
tycznego świadka cierpienia. Gościliśmy Panią Janinę Wójcik 
mieszkankę krakowskiego DPSu i podopieczną fundacji agape z 
którą KS. Szymon ściśle współpracuje poprzez posługę chorym 
i niepełnosprawnym.

Pani Janina podzieliła się z nami swoim niezwykłym świa-
dectwem, którego nasza młodzież pilnie słuchała o czym świad-
czą zadawane później liczne pytania

Niezwykłe spotkanie 
grupy apostolskiej
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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

3 października bieżącego roku, Papież Franciszek 
zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfi kacji 
Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Dla mieszkańców Palczy, jest to szczególnie radosna wia-
domość, gdyż nasza Szkoła Podstawowa nosi właśnie imię 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To Jego słowa „Rodzi-
na i Kościół, Siłą Tego Narodu” stały się mottem Niedzieli 
Odpowiedzialności (20.10.2019r) w naszej Parafi i, którą 
zainicjował ks. Marian Piwko. W tym miejscu trzeba za-
znaczyć, że to Kardynał Stefan Wyszyński był inicjatorem 
Wielkiej Nowenny, dziewięcioletniego programu odnowy 
moralnej narodu polskiego od 1957 do 1966 roku. Prymas 
brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego 
II i w jego obradach. Zainaugurował czuwania soborowe 
w Polsce w intencji obrad. We wrześniu 1978 roku poje-
chał z delegacją polskich biskupów do Niemiec, w ramach 
realizacji idei polsko-niemieckiego pojednania i przeba-
czenia. Po wyborze 16 października 1978 roku Jan Paweł 
II – Papież, zwrócił się do Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
ze słowami: „ Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża 

Rodzina i Kościół siłą Narodu
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Polaka, gdyby nie było 
Twojej wiary, Twojej he-
roicznej nadziei, Twego 
zawierzenia bez reszty 
Matce Kościoła”.

Owoce – efekty, tego 
zawierzenia trwają do 
dziś i pewnie nigdy nie 
ustaną. Do nich należą 
wszystkie wspaniałe 
wydarzenia w życiu Ko-
ścioła i Narodu, także 
Palczańskiego Kościoła, 
jak choćby te opisywane 
od prawie 10 lat na ła-
mach Carolusa. To wiele 
wspólnie przeżytych 
uroczystości i świąt, 
wiele pielgrzymek, 
inicjatyw modlitew-
nych i gospodarczych, 
inicjatyw sportowych i 
kulturalnych oraz akcji 
społecznych. 

 28 września miała 
miejsce X Parafialna 
Piesza Pielgrzymka do 
Matki Bożej Kalwaryj-
skiej. 20 października 
odbyła się autokarowa 
Pielgrzymka Strażaków 
i ich Rodzin na Jasną 
Górę i do Leśniowa. 
Można powiedzieć, że 
ta ostatnia pielgrzymka 
do Matki Boskiej Czę-
stochowskiej to zwień-
czenie ogromnego trudu 
i radości z faktu oddania 
do użytku i poświecenia 
Sztandaru OSP Palcza, 
budynku OSP i samo-
chodu strażackiego. 

Wszystko to dzieje się pod opieką 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, 
która jest Patronką Parafii Palcza. Jej 
znamienity wizerunek zdobi piękny 
sztandar OSP w Palczy. Mieszkańcy 
uważają, że proboszcz parafii ks. Jan 
Gibała bardzo dobrze rozumie ocze-
kiwania Matki Bożej wobec Parafii 
i dlatego tak dobrze „układa się” Im 
współpraca. W Palczy są też ludzie, 
którym dobro Kościoła, który stano-
wimy, nie jest obojętne. Rosną mury 
rozbudowywanego kościoła, co widać 
na załączonych fotografiach. 

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

Przypadający w niedzielę 13 października XIX Dzień Papie-
ski w naszej parafi i, oprócz zbierania datków na wsparcie dla 
młodzieży uzdolnionej (stypendystów fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia), obfi tował także w wydarzenia sportowe i kultural-
ne.

Już w sobotę 12 października Parafi alny Uczniowski klub 
Sportowy POBIEDR zaprosił miłośników biegania do startu w 
VI Biegu Przełajowym z Sosnowic do Paszkówki. Na starcie zja-
wiło się ponad 100 osób.

Natomiast na zakończenie obchodów Dnia Papieskiego w 
niedzielny wieczór o godz. 18.00 wystąpił w kościele zespół 
A!niebo. Koncert dwoma utworami rozpoczęła nasza schola 
„Perełki Maryi. Zespół A!niebo wykonał między innymi utwo-
ry „Niechaj zstąpi Duch Twój”, „On zbawił”, „Stoję dziś”, „Nasz 
Bóg”, „Hosanna”, „Oceany”, „Jego Miłość”, „Credo”. Na zakoń-
czenie obydwie grupy wraz z publicznością zaśpiewały “Barkę”, 
a potem były bisy wykonane również wspólnie przez wszystkich 
wykonawców.

Dzień Papieski 
A!niebo jest to wadowicki zespół, grający muzykę chrześci-

jańską. Tworzą go instrumentaliści (klawisze, gitara, wioloncze-
la, skrzypce, klarnet, instrumenty perkusyjne) oraz śpiewający 
wielogłosowo chór liczący ponad 20 osób. O sobie piszą tak:

Jesteśmy zespołem uwielbieniowym, który działa przy parafi i 
św. Piotra Apostoła w Wadowicach. Poprzez śpiew staramy się 
pomóc innym w jeszcze lepszym przeżywaniu spotkania z Pa-
nem. To dzięki Niemu i na Jego chwałę tworzymy wszystko. 

Oprócz wspaniałych głosów A!niebo dopełniają zdolni in-
strumentaliści.  Śpiewamy, modlimy się i cieszymy sobą nawza-
jem. 

A!niebo wypełniło wolną przestrzeń w sercu każdego z nas. 
Jesteśmy coraz liczniejszą rodziną, która dzięki wspaniałym lu-
dziom, którzy tworzą tę wspólnotę, pomaga innym zbliżyć się do 
Pana. Koncertujemy, prowadzimy adoracje, wieczory uwielbie-
niowe, a także wspólne kolędowania!

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

Po ponad 5 letniej przerwie, w roku 10 tych urodzin naszego 
klubu, postanowiliśmy zorganizować wyścig ! Co prawda długo 
zbieraliśmy się do tego tematu, ale kiedy jak nie teraz? Jubileusz! 

XVIII Międzynarodowe Zawody 
Psich Zaprzęgów” o Złoty But

Decyzja została podjęta!! W tym roku działamy! Ukształtowanie 
terenu, wiemy- bardzo górzyste . Nie dawało nam to zbyt wiele do 
wyboru, dlatego oddaliśmy Wam to, na czym trenujemy już od 
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10 lat, naszą najlepszą trasę przez las, w którym stawialiśmy wraz 
ze swoimi ukochanymi psami swoje pierwsze kroczki w sporcie 
zaprzęgowym. I w tym roku, jak to z reguły u nas bywa, czy to 
zima, czy jesień, bez błota się nie obeszło. Oczywiście pogodę 
chcieliśmy mieć wymarzoną – niestety nie wyszło! Ale dzięki 
Wam, nasi przyjaciele, zawodnicy, mimo trudnych warunków 
udało nam się zorganizować imprezę, jak do tej pory dla nas 
najlepszą. Dlatego serdecznie chcieliśmy Wam podziękować za 
to, że byliście, startowaliście, za to, że wprowadzaliście tak miły 
nastrój na stake out i za dobrą zabawę na wieczorze mushera. To 
Wy, nasi goście, pomimo niesprzyjającej aury, dawaliście nam 
powód do radości i szczęśliwego świętowania naszych urodzin. 
Naprawdę jesteście świetni! Dziękujemy również tym, którym z 
przyczyn technicznych nie udało się ukończyć swojego startu lub 
zrezygnowali ze względów bezpieczeństwa. Jest nam przykro, że 
się nie powiodło, ale uszy do góry, zapraszamy na trening! Poko-
nacie tę trasę !

Kolejne i równie ważne podziękowania należą się naszym 
sponsorom, firmom, które przyczyniły się do zorganizowania 
tego przedsięwzięcia, a mianowicie : sklepowi zoologicznemu 
Avicari, Plantacji lawenda „Lawenda na nowym świecie”, Tro-
piDog’owi, Kamax’owi ,BERGE led’owi, Esce Meble, Lajkoni-
kowi, KanMED’owi, Piekarni Drobnica, Borówkowej Dolinie, 
SKAWA Wadowice , Grana’owi, bankowi Spółdzielczemu w 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Firmie VALOR, Metal Tech, Cu-
kierniom: Kwiatek, IZA, Finezja, Haio Hotelik, Firmie Sali 
– akcesoria do psich zaprzęgów , Starostwu Powiatowemu, 
Never Average’owi, Firmie GrassHopper, Firmie Strefa Spania, 
Energy 2000, Konwentowi Bonifratów- medale i trofea, Firmie 
CarMax, Gminie Kalwaria Zebrzydowska, Gabinetowi wete-
rynaryjnemu „Podaj łapę ” oraz patronom medialnym : Sled 
Dog Sport Photography Anna Kawala Konik oraz TVP Kra-
ków. Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe oraz rzeczowe.
Dziękujemy naszym solenizantom, SOKOLIKOM i ich rodzicom, 
rodzinom, znajomym za zaangażowanie i pomoc przy organiza-
cji, pomoc po zawodach. Jesteście niezastąpieni. Bez Waszego 
zaangażowania i wiary ta impreza nie odbyłaby się!

Dziękujemy naszej drogiej Ochotniczej Straży Pożarnej ( OSP 
Przytkowice) za pomoc przy zabezpieczaniu trasy zawodów i nie 
tylko. Dziękujemy za to, że zawsze jesteście z nami i możemy na 
Was liczyć!

Nie możemy również zapomnieć wymienić pozycji w po-
szczególnych kategoriach, na których kolejno ulokowali się nasi 
zawodnicy- solenizanci! A mianowicie: Justyna Nowroth BjK 
– 1 miejsce, Łukasz Jakubowski BjM- 1 miejsce, Karol Paluch 
CCM – 1 miejsce , Ola Górny CCK – 1 miejsce, Miecio Paluch 
BjMj- 3 miejsce, Wiktoria Bober CCK- 3 miejsce, Karolina Ku-
mor CCK młodzik – 1 miejsce, Weronika Jurek SC1 – 6 miej-
sce, Gabrysia Mroczek CCKJ – 2 miejsce,* Roksana Mlastek 
CCKJM – 2 miejsce, Kacper Chrostek CCM- 7 miejsce, Martyna 
Chotowicka CCKmłodzik – 2 miejsce, Joanna Mocała CCK 
młodzik – 3 miejsce , Wiktoria Talapka CCKmłodzik- 4 miejsce,
Statuetkę „IRON MUSHER” tych zawodów zdobyła Roksana 
Mlastek. Pozdrawiamy Was i do zobaczenia na kolejnych zawo-
dach.

Organizatorzy
www.zsprzytkowice.pl 
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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

„Radocza –moje miejsce na ziemi” to kolejny projekt Stowa-
rzyszenia Wadowickie Inicjatywy Obywatelskie, którego celem 
jest promowanie lokalnej historii, kultury i poznawanie własnego 
regionu a tym samym zachowanie dziedzictwa.

W dniu 14.10.2019r. podczas Akademii z okazji Święta Edu-
kacji Narodowej oraz pasowania pierwszoklasistów w Szkole 
Podstawowej w Radoczy odbyło się również wręczenie nagród 
dla dzieci i młodzieży w konkursie plastycznym i literackim „Ra-
docza- moje miejsce na Ziemi”. Nagrody w imieniu organizatora: 
Stowarzyszenia WIO- przekazały Pani Aneta Stawowczyk oraz 
Katarzyna Gołąb.

 Konkurs ten odbył się jako drugi z cyklu i będzie 
kontynuowany w przyszłych latach w innych miejscowościach 
Gminy Tomice oraz powiatu wadowickiego. Dzięki 
zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Radoczy Pani 
Anny Adamik oraz nauczycieli na konkurs wpłynęło 46 prac 
plastycznych oraz 4 prace literackie.  Tematyka prac była różna 
w zależności od wieku uczestników konkursu. Dla młodszych 
dzieci to widok z okna, najbliższa łąka, okolica dla starszych 
znane zabytki i miejsca jak Kościół parafialny, kapliczki, 
cmentarz choleryczny a nawet wiejski sklepik. Ten konkurs w 
sposób ciekawy pokazuje różne ujęcie tego, co dla dzieci ważne i 
sprawia, że czują się w Radoczy „u siebie”.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach.
W kategorii klas 1-4

wyróżnienia otrzymali: Julia Meus, Sebastian Kukuła oraz 
Hubert Biliński
3 miejsce: Natalia Wata
2 miejsce: Dominika Spisak i Szymon Drapała
1 miejsce: Wiktoria Kruczek i Martyna Mlak
W kategorii klas 5-8 przyznano:
3 miejsce: Paweł Szostek
2 miejsce: Grzegorz Głąb
1 miejsce: Natalia Spisak.

W konkursie literackim wybór był bardzo trudny bo 
wszystkie wierszyki były ciekawe. Po burzliwych naradach Jury 
przyznało:
3 miejsce: Emilia Rączka i Zuzanna Gibas
2 miejsce: Anna Żak
1 miejsce zdobył wiersz Jana Jurki 
Serdecznie gratulujemy

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć i przeczytać wkrót-
ce na żywo podczas lokalnej imprezy w Radoczy: Pokazu potraw 

Rozstrzygnięcie konkursu  
„Radocza- moje miejsce na Ziemi”

wigilijnych.
Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu Stowa-

rzyszenia WIO i współfinansowany ze środków Starostwa Powia-
towego a jedną z głównych nagród ufundowała wiceprezes stowa-
rzyszenia i jednocześnie mieszkanka Radoczy Katarzyna Gołąb.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

K.G.
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Szkoła rolnicza w Radoczy ma już odnowione boiska. To 
efekt funkcjonowania nowego małopolskiego programu pomocy 
samorządom.

RADOCZA - To już kolejna, zakończona z powodzeniem in-
westycja powiatu przy odnowieniu zaplecza sportowego szkół

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Św. Jana Pawła 
II w Radoczy odbyła się  czwartek (18.10) uroczystość otwarcia i 
poświęcenia wyremontowanego boiska. Nowe miejsca do gry w 
piłkę, siatkowa, nożną, ręczną i koszykówkę zyskały wyposaże-
nie oraz bezpieczne podłoże.

Zakończono budowę boisk spor-
towych przy szkole rolniczej 

w Radoczy
Inwestycja powstała dzięki zaangażowaniu powiatu wado-

wickiego i Urzędu Marszałkowskiego, który przekazał na ten cel 
dofinansowanie w wysokości 168 tysięcy złotych.

W tym roku Małopolska przystąpiła do realizacji projektu 
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Z  
budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019 na pomoc 
finansową samorządom przeznaczono 9 000 000 zł.

W całej sumy dla powiatu wadowickiego przyznano 168 tys. 
zł, dla Wadowic 168 tys. zł, tyle samo dla Kalwarii Zebrzydow-
skiej, dla Stryszowa 137 tys. zł i dla Tomic 163 tys zł. W całej 
Małopolsce z pomocy korzysta aż 70 gmin.

www.wadowice24.pl
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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

Poniżej kontynuujemy rozważanie z odpustu ku czci 
Podwyższenia Krzyża św. połączonego z dożynkami 
parafialnymi. W tym fragmencie kaznodzieja prezentu-
je rózne postawy ludzkie wobec krzyża, stawiając nam 
pytanie w sercu o to, jak my traktujemy krzyż. 

Moi drodzy, wobec krzyża można się ustosunkować na rożne 
sposoby. Ponieważ budzi on pewien niepokój, można np. pró-
bować go ukryć. Jak powiedziałem jednak, ostatecznie nie da 
się tego zrobić. Ale takie próby ciągle mają miejsce. Gdzieś w 
australijskich górach zabito deskami krzyż, który ktoś postawił 
na jednym ze szczytów. Nawet na polskiej ziemi po ostatnich 
wypadkach na Giewoncie podnoszą się głosy, że należy stamtąd 
usunąć Krzyż, ponieważ przynosi śmierć ludziom...  Takich ludzi 
można odesłać do słów św. Jana Pawła II, największego z  Pola-
ków, który stojąc w Zakopanem mówił o Krzyżu na Giewoncie 
jako o symbolu zbawienia, który się rozpościera miłosierdziem 
nad całą naszą ojczyzną. 

Można próbować krzyż ukryć... W okresie komunizmu zdej-
mowano go ze ścian szkół i urzędów, usunięto z sal sejmowych. 
I ten krzyż na szczęście powrócił i dziś jest obecny w naszym ży-
ciu. Swego czasu zrywano krzyże 
z  szyj młodych ludzi – zupełnie 
takich jak ci, którzy stoją tu przy 
ołtarzu. Sam tego doświadczyłem 
w szkole, kiedy komunistyczny 
dyrektor zerwał mi łańcuszek z 
krzyżem, mówiąc, że szkoła jest 
świecka i takich symboli się w niej 
nie nosi. Dziś miewają z tym kło-
poty stewardesy, którym niektóre 
linie lotnicze zabraniają noszenia 
krzyża.      

Jednak jeszcze gorsze jest, gdy 
ktoś próbuje krzyż zbezcześcić, 
sprofanować, zniszczyć jego całe 
przesłanie. Jeden ze współczesnych 
artystów, tworzących tzw. „sztukę 
performance” (to takie coś, czemu 
oddają się ludzie, którzy nie potra-
fi ą ani rzeźbić, ani malować, ani 
pisać) położył się nago na krzyżu 
i udawał, że z tym krzyżem współ-
żyje, spółkuje...

Można także uczynić z krzyża 
taki znak – gadżecik. Wiele dziew-

W krzyżu ochłoda 
czyn ozdabia się kolczykami z krzyżykiem. Ludzie tatuują 
sobie krzyże, co nie ma nic wspólnego ze znakiem zbawienia. 
Czy wreszcie ludzie noszą wisiorek – czasem z drogocennych 
metali czy kamieni – jak w przypadku np. Madonny, która 
otwarcie kpi sobie z chrześcijaństwa. Gadżet...   

Wreszcie, można o krzyżu zapomnieć. Czy to jest moż-
liwe? Mam takiego byłego ucznia, kiedyś bardzo gorliwego 
lektora. Lecz czasami gorliwość potrafi  się zamienić w 
obojętność, a nawet całkowite odejście od Boga. I chłopak, 
właściwie już mężczyzna,  się pogubił całkowicie. Znalazł 
sobie o wiele starszą kobietę, rozwódkę... Młodość, zmysły, 
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota – jak pi-
sze św.  Jan  - to najbardziej destrukcyjne w efektach pokusy 
dla człowieka. Wiem, jak ów człowiek żyje, ale w dalszym 
ciągu nosi na szyi maleńki krzyżyk, który mu dałem. Zapy-
tałem go, jak potrafi  pogodzić noszenie tego znaku ze swym 
niemoralnym życiem. Odpowiedział mi w szczerości swego 
serca: -„Gdy idę z nią do łóżka, zdejmuję krzyż i kładę go na 
biurku...”. Jak widać, można o krzyżu zapomnieć i prowadzić 
swego rodzaju podwójne życie... 

Jednak najczęstszą postawą  wobec krzyża jest po prostu 
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obojętność. Niewierzący nie zauważają krzyżów 
na rozstajach dróg. Nie widzą ich w kościołach i 
wieżach świątyń. To dosyć powszechne zjawisko 
i nawet nieźle udokumentowane. O takim nie-
widzeniu krzyża pisze Maria Pawlikowska-Ja-
snorzewskam poetka w wierszu zatytułowanym 
„Krowy”.

Uśmiechnięci, obojętni i zdrowi
krążycie spokojni w pobliżu,
jak trawę żujące krowy,
wkoło kogoś, co umiera na krzyżu…

Jak wiecie, dzisiaj bardzo trudno zobaczyć 
krowę na pastwisku. To już rzadko spotykany 
widok, nawet na wsi. Ale można sobie wyobra-
zić, że takiej krowie widok krzyża nic nie mówi... 
Tak właśnie jest nieraz z nami, ludźmi...   

Z drugiej strony my śpiewamy coś, co wy-
pływa z naszych serc:

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej,
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej...
 
Tacy jesteśmy my, dzisiaj stojący pod krzyżem. I takie świa-

dectwa słyszeliśmy wczoraj na Drodze Krzyżowej, która zgroma-
dziła tysiące ludzie w całym kraju. Takie świadectwa znamy my, 

starsi, którzy obserwowaliśmy, jak schorowany i stary Papież Jan 
Paweł II w Wielki Piątek przed śmiercią nie miał już siły sprawo-
wać liturgii, ale siedział w fotelu wtulony w krzyż, który trzymał 
w swoich spracowanych, trzęsących się rękach... Jakże był to 
przejmujący obraz!  Obraz sługi Bożego, Papieża, widzialnej 
głowy Kościoła, wtulonego w krzyż Pana, podczas gdy sam był 
ukrzyżowany cierpieniem...   

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

16 października w sali Wiej-
skiego Domu Kultury w Bacho-
wicach odbyła się uroczystość 
Jubileuszu długoletniego pożycia 
małżeńskiego. W gronie Jubila-
tów znalazły się pary, które świę-
towały złote, diamentowe oraz 
żelazne gody. Uroczystość rozpo-
częła się Mszą Świętą w kościele 
parafialnym w Bachowicach.

Wójt Gminy Spytkowice 
Mariusz Krystian oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Spytkowice 
wręczyli Jubilatom świętującym 

Jubileusze długoletniego pożycia 
małżeńskiego w Spytkowicach

50-lecie pożycia małżeń-
skiego odznaczenia pań-
stwowe przyznane przez 
Prezydenta RP. Wszyscy 
Jubilaci otrzymali listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz 
zgodnie z obowiązującym 
od 2019 roku na terenie 
Gminy Spytkowice Pro-
gramem Pomocy Rodzinie 
jednorazowe świadczenie 
pieniężne w wysokości 
500 zł.

Przypomnijmy, celem 
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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)

Programu jest długofalowe działanie samorządu Gminy Spytko-
wice wspierające Rodzinę odpowiednimi instrumentami sprzy-
jającymi do jej powstania, prawidłowego rozwoju i wypełniania 
przez nią ważnych społecznie zadań. Program obejmuje osoby 
w różnym wieku i stanie zdrowia. Jednorazowe świadczenie pie-
niężne przysługuje m.in. z tytułu urodzenia na trzecie i kolejne 
dziecko w rodzinie, a także seniorom z okazji 100-lecia urodzin i 
następnych kolejnych rocznic.

Wójt Gminy złożył Jubilatom gorące podziękowania za 
wspólnie przeżyte lata, za trud włożony w wychowanie dzieci, 
za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej 
naszej gminy.

Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Spytkowicach.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili Państwo:
MARIA I HENRYK BALONKOWIE

STANISŁAWA I WŁADYSŁAW BRANIOWIE
ANNA I ALOJZY DUBLOWIE

LEOKADIA I JAN DUDKOWIE
ZOFIA I WŁADYSŁAW FIKOWIE
MARIA I PIOTR GAWEŁDOWIE

MARIA I WŁADYSŁAW GIERKOWIE
ELŻBIETA I STANISŁAW GÓRKOWY

ANNA I TADEUSZ KAJDASOWIE
KRYSTYNA I JAN KCIUKOWIE

MARIA I STANISŁAW KOŚCIELNIAKOWIE
STANISŁAWA I TADEUSZ MARKOWIE
STANISŁAWA I JÓZEF MAŚLONOWIE

WŁADYSŁAWA I WŁODZIMIERZ MOSTOWIKOWIE
KRYSTYNA I MIECZYSŁAW PRZYTUŁOWIE

WERONIKA I JÓZEF STAROWICZOWIE
JANINA I JAN SZARKOWIE

ANTONINA I JAN SZWEDOWIE
MARIA I SYLWESTER ŚWIDERGAŁOWIE

BARBARA I JAN WALKOWICZOWIE
Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo:

IRENA I STANISŁAW FOLGOWIE
JANINA I KAZIMIERZ GRONDALCZYKOWIE

STANISŁAWA I STANISŁAW JĘDROWIE
BARBARA I JAN KNAPIKOWIE

JANINA I WŁADYSŁAW ORAMUSOWIE
ANNA I MIECZYSŁAW ŚWIDERGAŁOWIE

Jubileusz Żelaznych Godów obchodzili Państwo:
MARIA I JAN FURLAGOWIE
 
Wszystkim Szanownym Jubilatom gratulujemy tak długie-

go, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego oraz życzy-
my zdrowia, spokoju oraz samych radosnych dni i kolejnych 
wspaniałych rocznic. Niech to wyjątkowe święto będzie okazją 
nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w 
przyszłość.

www.spytkowice.net.pl

Rodzinne Koło Turystyczne przy szkole katolickiej w Sta-
nisławiu Górnym znów wyruszyło na beskidzkie szlaki. We 
wrześniu celem był Beskid Żywiecki, a dokładnie Wielka Racza 
(polsko-słowacki szczyt), a 19 października 2019r. wyruszono w 

Rodzinne Koło Turystyczne na 
szlaku
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Beskid Śląski. Pogoda dopisała. Już od rana świeciło słońce, a 
poranne mgły odsłaniały przepiękne widoki.

Miejsce zbiórki – Kościół św. Piotra w Wadowicach, a potem 
kierunek Bielsko-Biała. Trasa łagodna, wręcz spacerowa (wśród 
uczestników są nowicjusze turystycznych wypraw). Najpierw ko-
lejką gondolową na Szyndzielnię, a stamtąd na szczyt Klimczoka 
(1119m n.p.m.). Tu obowiązkowy postój. Bo jak nie przystanąć 
i nie położyć się na trawie, gdy przed nami – jak na dłoni – be-
skidzkie szczyty ze Skrzycznym na pierwszym planie. Schodząc 
do schroniska na Magurze, podziwiamy jesienną aurę. Schroni-
sko można pominąć, ale zapaleńcy chcą zdobyć kolejną pieczątkę 
w książeczce GOT. 

Powrotna droga nieco inna  - obok szczytu. Tym razem nie 
zjeżdżamy kolejką, lecz zielonym szlakiem podążamy na Dębo-
wiec. Tu bogactwo złotych, jesiennych kolorów w pełnej krasie. 
Co krok można przystawąć, robić zdjęcia i kontemplować. A 
jest co! Poniżej schroniska na Dębowcu przepiękna panorama 
na Bielsko-Białą. Młodsi pomknęli na imponujący plac zabaw 
(ścianki, huśtawki, sznurowe drabinki itp.), a starsi woleli przy-
siąść na ławach. Przechodząc obok górskiego kościoła Matki 
Bożej Fatimskiej, przystajemy jeszcze na modlitwę różańcową 
i powoli zmierzamy w doliny. 

Słońce zachodzi, a nasza jesienna wycieczka (niestety!) 
się kończy. 
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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

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, we współpracy z gminami Mucharz i Stryszów 
zorganizowały w dniu 16 października 2019 r. akcję sprzątania 
śmieci nad Jeziorem Mucharskim.

W akcję włączyli się mieszkańcy gminy, pracownicy urzędu 
oraz uczniowie szkół podstawowych w Mucharzu, Jaszczurowej 
i Świnnej Porębie. Dzieci z nauczycielami zebrały kilkadziesiąt 
worków śmieci - niestety porzuconych w większości przez doro-
słych. Urząd gminy zapewnił sprzątającym worki i rękawiczki.

www.mucharz.pl

Sprzątanie nad Jeziorem 
Mucharskim
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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
 

Na to pytanie daje odpowiedź poniższy fragment 
kazania odpustowego ku czci św. Jana Kantego, które 
wygłosił ks. Zbigniew Oczkowski. A mówił on o roli 
patronów parafii, a także o tradycji przygotował odpu-
stowych, uwzględniając rzecz najważniejszą – spowiedź 
i Komunię św., a także możliwość uzyskania odpustu 
zupełnego. Oto jego słowa. 

Czcigodny Księże Proboszczu,
Drodzy Bracia, drogie Siostry w Chrystusie Panu

W wielu parafi ach, kiedy ks. proboszcz ogłasza, że odbędzie 
się odpust parafi alny, parafi anie mobilizują się do wielkiego dzia-
łania. Porządkujemy wówczas świątynie, wyciągamy chorągwie, 
sztandary i feretrony. Przygotowujemy dzieci, które sypią kwiaty. 
Ponadto dzieci cieszy możliwość dokonania zakupów przy odpu-
stowych straganach, a dorośli radują na myśl, że do ich domów 
przyjadą goście z najbliższej rodziny i będą mogli wspólnie za-
siąść do stołów. Te radości płynące z odpustu są bardzo ważne, 
ale istota przeżyć duchowych jest zupełnie inna. Spróbujmy ra-
zem odkryć tajemnicę związaną z odpustem parafi alnym...

Odpust parafi alny jest związany ze świętym patronem da-
nego kościoła. Tym patronem może być Matka Boża, św. Józef, 
mogą być Aniołowie czy Archaniołowie. Bardzo często patro-
nami bywają również święci. W 
waszej parafi i tym patronem jest 
św. Jan Kanty. W pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa nie 
budowano świątyni, a co za tym 
idzie, nie było odpustów. Wierni 
gromadzili się w domach. Chrze-
ścijaństwo przez trzy wieki było 
prześladowane. Chrześcijanie byli 
mocni wiarą i duchem, ale ukry-
wali się, bo groziło im niebezpie-
czeństwo. Dopiero od IV wieku 
rozpoczęto budowanie świątyń i 
dbano o to, aby w każdym kościele 
znajdowały się relikwie świętych 
męczenników z pierwszych trzech 
wieków. Gdy pojedziemy do Fran-
cji, Włoszech czy innych krajów 
Europy Zachodniej, zauważymy, 
że patronami tamtejszych świątyń 
najczęściej są męczennicy z tego 
właśnie okresu.   

Po co potrzebny jest patron? 
Przede wszystkim po to, aby ludo-

Po co jest odpust? 
wi Bożemu pomagał odkryć Pana Boga, poznać Boga, zachwycić 
się Nim, pokochać Go i naśladować miłość Boga w stosunku do 
samego siebie i do drugiego człowieka. W późniejszych wiekach 
uczestnictwo w świecie patrona Kościoła dawało możliwość uzy-
skania odpustu. Ten odpust ofi arowano za zmarłych. Chodzi o 
to, że za sprawą naszej modlitwy możemy wyprosić łaskę uwol-
nienia dusz z czyśćca - naszych bliskich, krewnych, przyjaciół. 
Wtedy to podkreślano konieczność pokuty i nawrócenia, a więc 
zwrócono uwagę na to, co jest najistotniejsze w odpuście - że 
jest to czas, w którym każdy z nas powinien odkryć, że trzeba 
się nawrócić i trzeba czynić pokutę. To jest istota Ewangelii. Pan 
Jezus, kiedy przyszedł i głosił Ewangelię, to właśnie zapraszał do 
nawrócenia, do odkrycia, że jestem człowiekiem grzesznym, że 
potrzebuję miłosierdzia Bożego i chcę wejść na drogę osobistej 
pokuty. I dlatego przed każdym odpustem organizowano spo-
wiedź świętą. Tak jest też dzisiaj. Tak jest w waszej wspólnocie 
parafi alnej. Za chwilę przecież wielu z was przystąpi do Komunii 
świętej, bo wcześniej byliście u spowiedzi świętej. Wy wiecie, że 
spowiedź święta i Komunia są najważniejsze podczas parafi alne-
go odpustu. Bardzo ważna jest również modlitwa w intencjach 
papieża, ale najważniejsze jest, by uświadomić sobie, że jest się 
grzesznikiem i potrzebuje się nawrócenia i wejścia na drogę oso-
bistej pokuty...  

Na pięknej Orawie znajduje się kilkanaście parafi i. Kiedyś 
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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

miałem możliwość pracy w parafi i Podwilk. Byłem tam świad-
kiem tego, jak mieszkańcy przygotowują się do odpustu. A prze-
żywają odpusty dwa razy w roku. Przygotowanie każdej parafi i 
polegało na tym, że około 20 kapłanów przyjeżdżało do każdej 
parafi i i spowiadało przez cały dzień. Kiedy pytam, czy dzisiaj 

jest tak samo, to kapłani pracujący na Orawie, potwierdzają i mó-
wią, że nadal mieszkańcy tamtejszych parafi i przystępują do spo-
wiedzi i Komunii świętej przed swoim odpustem parafi alnym. 
Świadczy to o tym, ze są bardzo przywiązani do swoich patronów 
i bardzo poważnie traktują tajemnicę osobistego nawrócenia. 

Cdn. 

14 października 2019 roku odbyła 
się uroczystość ślubowania i pasowania 
uczniów klasy I. Tego dnia odbyło się 
uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia 
Dziennego przy ZSP w Tłuczani działa-
jącej w ramach unijnego projektu „Mali 
giganci”.

W tym dniu swoją obecnością za-
szczycili nas goście – Pani Jadwiga Kozioł 
– Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźni-
ca oraz Pan Andrzej Jaskiernia – Sołtys 
Tłuczani.

Na wstępie Pan Dyrektor Mieczysław 
Chojna powitał przybyłych gości,  rodzi-
ców, uczniów, nauczycieli, a szczególnie 
serdecznie uczniów czekających na pa-
sowanie. Poinformował o inwestycjach, 
które w ostatnich tygodniach zrealizowa-
no w naszej szkole.   W ramach projektu 
„Mali giganci” placówka zyskała pięknie 
wyremontowaną salę przeznaczoną na 
zajęcia świetlicowe z bogatym wyposa-
żeniem, aneks kuchenny, toaletę przysto-
sowaną dla osób niepełnosprawnych, salę komputerową, sprzęt 
multimedialny. Dzięki współpracy z Radą Rodziców wykonano 
remont korytarza oraz pracowni komputerowej, zakupiono szaf-
ki dla dzieci na okrycia wierzchnie.

Następnie głos zabrali goście. Pani Jadwiga Kozioł pod-
kreśliła zalety realizowanego   w całej gminie projektu. Dzięki 
pozyskanym środkom fi nansowym, wszystkie szkoły pięknieją, 
a uczniowie mogą spędzać popołudnia w miłej atmosferze i 
korzystać z atrakcyjnych pomocy naukowych. Złożyła również 
życzenia wszystkim pracownikom oświaty, gdyż 14 października 
obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Pan Andrzej Jaskiernia 
przedstawił swoje pomysły na poprawę warunków pracy i zaba-
wy przy szkole w Tłuczani. Wszyscy uczniowie ucieszyli się z 
planów budowy nowego placu zabaw.

Zanim nastąpiła podniosła chwila ślubowania, pierwszo-

ŚLUBOWANIE 
PIERWSZOKLASISTÓW

klasiści zaprezentowali swoje umie-
jętności aktorskie, recytatorskie i 
wokalne. Udowodnili, że potrafi ą 
śpiewać oraz  recytować wiersze. 
Mimo tremy związanej z publicznym 
występem dzieci z lekkością i swobo-
dą poruszały się po scenie, świetnie 
radząc sobie z mikrofonami. Goście 
często nagradzali małych artystów 
gromkimi brawami.

Po emocjonujących chwilach, 
nadszedł moment na najważniejszą 
część uroczystości – pasowanie na 
ucznia naszej szkoły. W niezwykle 
podniosłej atmosferze,  ślubowali 
być dobrymi uczniami, godnie re-
prezentować swoją szkołę, a swym 
zachowaniem i nauką sprawiać ra-
dość rodzicom i nauczycielom. Po 
złożeniu ślubowania Pan Dyrektor 
dokonał symbolicznego pasowania 
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na ucznia, dotykając dużym ołówkiem ramienia każdego ucznia      
i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej 
w Tłuczani”. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.

Tego dnia obchodziliśmy również Dzień Edukacji Narodowej. 
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wzruszające 
życzenia nauczycielom oraz wręczyli im drobne upominki.

Mamy nadzieję, że ten tak uroczysty, a zarazem radosny 
dzień w życiu pierwszaków, na zawsze pozostanie w ich pamięci. 
Była to dla nas wszystkich chwila wyjątkowa, wzruszająca i waż-
na. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a uczniom 
życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

www.sptluczan.iap.pl

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

Msza św. w Tomicach (19 października w sobotę) za zmarłych 
kapłanów naszego dekanatu i wszystkich księży, którzy w jakiś 
sposób byli obecni w życiu każdego z nas. W szczególności jed-
nak tych, którzy na ziemi wadowickiej przez minione lata dusz-
pasterzowali, udzielali sakramentów świętych, głosili kazania i 
byli w jakiś sposób obecni w naszym życiu. Każdy z proboszczów 
odprawiał Eucharystię w intencji tych właśnie kapłanów.              

Msza św. za zmarłych kapłanów 
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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 

Uczniowie klasy VIII pod opieką Kateche-
tów, w sobotę 12 października, wyruszyli na 
pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z 
innymi rówieśnikami z całej Parafi i Witanowice. 
Celem tej wycieczki było zwiedzanie Saknktu-
arium Pasyjno - Maryjnego, a także modlitwa 
o dary Ducha Świętego, które kandydaci do Sa-
kramentu Bierzmowania mają przyjąć 6 grudnia. 
Po uczestnictwie w Eucharystii, wyruszyliśmy na 
Dróżki do Pana Jezusa. W pięknej aurze jesien-
nej, słonecznej pogody, przemierzaliśmy kilo-
metry dróżek, smując refl eksję dotyczącą naszej 
egzystencji. Dla większości z nas było to nowe 
doświadczenie, gdyż po raz pierwszy byli w tym 
miejscu. Przeżycia z tego dnia zostaną na długo w 
naszych sercach.

www.witce.superszkolna.pl

Ósmoklasiści w Sanktuarium 
Kalwaryjskim
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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

Ślubuję być dobrym uczniem,
dbać o dobre imię szkoły,
uczyć się pilnie i być dobrym kolegą.
Swym zachowaniem i nauką
będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
 

14 października 2019r. uczniowie klasy pierwszej złożyli uro-
czyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 
14-ro dzieci.

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Szkoły Lidia Wilk, 
która przywitała zgromadzonych gości: Rodziców, Grono Peda-
gogiczne oraz Uczniów. Następnie uczniowie z klasy pierwszej 
i czwartej pod kierunkiem Pani Iwony Bobik przedstawili pro-
gram artystyczny, który zachwycił wszystkich zebranych. Po nim 
nastąpił najważniejszy moment uroczystości - a mianowicie  zło-
żenie przez najmłodszych przysięgi uczniowskiej. W niezwykle 
podniosłej atmosferze, przed symbolami narodowymi uczniowie 
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją 
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor dokonała 
symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia klasy 
pierwszej” - mówiła, dotykając piórem ramion uczniów.

Dzieci świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz 
uczniowskich biretach. Wzorowo zdały swój pierwszy egzamin 
udowadniając, że zasłużyły na miano ucznia Szkoły Podstawowej 
w Woźnikach.

I.B.
www.spwozniki.edupage.org

Pierwszak – jak to dumnie 
brzmi!
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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

14 października, w piękny jesienny 
poniedziałek, harcerze z naszej szkoły 
wspólnie z drużyną ze Stanisławia Dol-
nego wyruszyła na Leskowiec.

Była to doskonała okazja aby poznać 
nowy szlak z Krzeszowa, podziwiać 
piękną jesienną przyrodę i opalić się 
w promieniach słońca. Widok Tatr ze 
szczytu i całego krajobrazu Beskidów 
był przepiękny. Dla niektórych było 
to pierwsze poważne wyjście w góry. 
Wszyscy pokonali trasę z uśmiechem i 
śpiewem na ustach. Do zobaczenia na 
górskich szlakach!.

 
K.L

www.spwysoka.szkolnastrona.pl

Jesienne wędrowanie
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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 

Obchodzono w kapli-
cy w Laskowej odpust, bo 
to właśnie św. Franciszek z 
Asyżu patronuje tej kaplicy i 
wspólnocie. Sumie odpusto-
wej przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. Jacek Wieczorek, 
proboszcz z Zatora, który w 
pierwszej części słowa wyja-
śnił znaczenie odpustu oraz 
przybliżył postać Biedaczyny 
z Asyżu, który wciąż zachwyca 
przykładem życia, inspiruje do 
pójścia za głosem Bożym, do 
ochrony przyrody i życia odda-
nego Bogu. 

Obchodzimy dziś uroczystość 
odpustową ku czci św. Franciszka, 

Ku czci św. Franciszka 
patrona tej parafi i. Kim jest patron? Pa-
tron to jest ta osoba, która w szczególny 
sposób się opiekuje tym miejscem czy tą 
osobą. Mamy różnych patronów. Patro-
nów, których imiona nosimy, patronów 
z chrztu świętego, ale także i miejsca. 
Pod patronatem jakiegoś świętego są 
miejscowości, kaplicy i kościoły. I do 
tego świętego w szczególny sposób się 
zwracamy i modlimy, polecając mu na-
sze, różnego rodzaju, sprawy i prośby. 
Temu świętemu również za różne rzeczy 
dziękujemy. Wiemy, że jest to nasz orę-
downik przed Panem Bogiem, że to jest 
ten, który jest pośrednikiem pomiędzy 
Bogiem a nami. 

Dzisiaj obchodzimy odpust. Czym 
właściwie jest odpust? Katechizm mówi, 
że jest to częściowe lub całkowite daro-
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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

wanie kary za grzechy już odpuszczone. Co to znaczy? Każdy z 
nas jest grzeszny, bo każdy z nas popełnia jakieś grzechy. Idziemy 
do sakramentu pokuty, spowiadamy się z tych grzechów i te grze-
chy zostają nam odpuszczone. Ale konsekwencje tych grzechów 
pozostają. To jest tak, że jak ktoś np. coś ukradnie, to nie wy-
starczy tylko, że się przyzna, że to ukradł. Nie wystarczy nawet, 
że odda to, bo musi jeszcze ponieść jakąś karę. Oczywiście, jeśli 
się przyzna, to ta kara będzie mniejsza, ale nie znaczy to, żeby tej 
kary w ogóle nie poniósł. Tak samo jest i z naszymi grzechami. 
Gdy popełnimy grzechy, idziemy do spowiedzi i otrzymamy ja-
kąś pokutę. Jest to szczątkowa kara za to, co zrobiliśmy, ale nie 
oznacza to tego, że nie musimy ponieść konsekwencji tego czynu. 
Za pomocą odpustu - na mocy przywileju przyznanego przez 
Pana Jezusa - Kościół może odpuszczać grzechy i darować kary 
za to, co złego zrobiliśmy. I po to zostały ustanowione odpusty.

Jednak, aby uzyskać odpust, trzeba być w stanie łaski uświę-
cającej, trzeba przyjąć Pana Jezusa do swego serca i pomodlić 
się w jakiejś intencji - w intencji Ojca świętego lub jeszcze ja-
kiejś innej. Ten odpust możemy ofi arować za siebie samych, za 
własne grzechy, ale także za tych, którzy już odeszli od nas, za 
tych, którzy już znajdują się w czyśćcu i oczekują na to przejście 
do Pana Jezusa. Po to właśnie jest odpust... Z podanych przeze 
mnie powodów te odpusty są tak ważne. Tymczasem my o tym 
zapominamy i dzisiaj nie doceniamy należycie rangi tego, co nam 
zostało dane przez Kościół święty. 

Czcimy dzisiaj św. Franciszka. Znamy jego życiorys i wiemy, 
że w młodości prowadził dosyć lekki żywot - lubił się bawić, lubił 
tańczyć, lubił towarzystwo, zabawę, śpiew i wino. Wszystko po 

to, żeby się wyszumieć i poszaleć. Ale kiedy się nawrócił, stał 
się zupełnie innym człowiekiem. Św. Franciszek to człowiek też 
i trochę szalony. Każdy święty jest w jakiś sposób nienormalny 
wobec tego, co uważa świat za postępowanie normalne. Zauważ-
my, że po nawróceniu, kiedy postanowił zmienić swoje życie, stał 
się bardzo radykalny. Sam był człowiekiem zamożnym - jego 
ojciec był bogatym kupcem. Z tego powodu miał sporo pieniędzy 
i środki ku temu, żeby się bawić. Jednak wszystko to porzuca, 
czego najbardziej widocznym znakiem jest to, że stwierdza, iż 
nie chce posiadać niczego, w tym pieniędzy ojca. Wszystkiego 
się pozbywa. Całkowicie się rozbiera, zostawia szaty i ludziom 
pokazuje się nagi. Gdyby to dzisiaj ktoś wyszedł całkiem nagi na 
ulicę, to ludzie by powiedzieli, że ten ktoś oszalał, że mu odbiło. 
Zostałaby wezwana policja i takiego człowieka zatrzymała za 
gorszenie innych. Tymczasem zachowanie św. Franciszka nie 
budziło gorszenia wśród jemu współczesnych. Nie rozebrał się 
dlatego, że coś mu odbiło, ale uczynił to z miłości do Pana Boga. 
W ten sposób pokazał, że nie chce posiadać niczego. Robi to z 
miłości do Pana Boga, a w ślad za nim idą jego koledzy, którzy 
rozumieją, że to radykalny sposób, a w jaki Franciszek chce się 
oddać Panu Bogu. 

Gdy pojedziecie do Asyżu, to będziecie mogli zobaczyć w 
tamtejszej Bazylice habit św. Franciszka. Ten habit, gdy ktoś sie 
przypatrzy bliżej, to właściwie worek z płótna. Łata na łacie i jesz-
cze w tej łacie dziura... To dosłownie szmata z samych łat. Dzisiaj 
nikt by takiej szmaty nie użył nawet do wytarcia podłogi. A św. 
Franciszek takie coś ubierał na co dzień...  

Dziś wielką radość przeżywają Zebrzydowice, uroczyście 
otwarto  nowo powstałe boisko wielofunkcyjne i parking szkolny, 
inwestycje już stały się wizytówką Gminy Kalwaria Zebrzydow-
ska. W ostatnim roku Gmina  Kalwaria Zebrzydowska dokonała 
tu  inwestycji o łącznej wartości 1 mln 224 tys. zł, pozyskując 646 
tys. zł dotacji.

Tym samym w Zebrzydowicach stworzona została infra-
struktura, która jest wizytówką Gminy to: nowoczesna Szkoła, 
przebudowane Przedszkole, plac zabaw i fi tness,  teraz powstał 
nowy kompleks boisk sportowych i parking.

O takie właśnie inwestycje zabiegała lokalna społeczność, 
dyrekcja szkoły a także Radny Marcin Ożóg i Sołtys Ireneusz 
Kowalczyk. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i Rada Miej-
ska wsparli  oddane dziś do użytku inwestycje. Prace jakie tutaj 
dokonano były możliwe dzięki wsparciu z zewnątrz: dotacji z 
Ministerstwa  Sportu i Turystyki a także Województwa Mało-
polskiego.

Dziś kompleks szkolny zwizytowali zaproszeni goście, Filip 

Inwestycje w Zebrzydowicach 
Kaczyński – radny wojewódzki mówił wprost, że takich obiek-
tów zazdrości Zebrzydowicom cały powiat, w podobnym tonie 
wypowiadali się pozostali goście.

Ofi cjalnego otwarcia:  nowo powstałego boiska wielofunk-
cyjnego i parkingu przyszkolnego dokonali: Burmistrz Miasta 
Augustyn Ormanty, Filip Kaczyński, Radny Województwa Ma-
łopolskiego , Marcin Ożóg – radny miejski, Ireneusz Kowalczyk 
sołtys Zebrzydowic, Halina Cimer – Małopolski Wicekurator 
Oświaty, Dyrektor Szkoły Jadwiga Rusin, Anna Kozieł Przewod-
nicząca Rady Rodziców i uczniowie. Obiekty poświęcił ksiądz 
proboszcz  parafi i św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach 
Stanisław Dolański i Brat Przeor Damian Wasylewicz z Konwen-
tu Bonifratrów  św. Floriana w Zebrzydowicach.

Warto pamiętać, że wraz z początkiem nowej kadencji Bur-
mistrz Miasta Augustyn Ormanty mówił, iż jednym z priory-
tetów Gminy Kalwaria Zebrzydowska będzie rozbudowa bazy 
sportowej i szkolnej.

Staramy się realizować, składane publicznie deklaracje i do-
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trzymywać danego  słowa. Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę 
nie tylko ze zrealizowanych w Zebrzydowicach inwestycji służą-
cych głownie dzieciom i młodzieży, ale też z dobrej współpracy 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego a także z lokalną społecznością. 
Dziękuje za zaangażowanie  Marcinowi Ożógowi i Ireneuszowi 
Kowalczykowi, którzy są prawdziwymi ambasadorami Zebrzy-
dowic – mówi Burmistrz Augustyn Ormanty

Inwestycje przebiegły tak sprawie dzięki pozyskanej dotacji, 
o które skutecznie wnioskował Zespół Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, który 
pozyskał dotację o łącznej wartości 646 tys. zł. Zespół złożył  
do  Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie, 
w listopadzie 2018 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzy-
mała dotację w wysokości  407  tys. zł, na budowę boiska wielo-
funkcyjnego. 239 tys. zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego 
na budowę parkingu przy szkole w ramach działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Można śmiało powiedzieć że gmina Kalwa-
ria Zebrzydowska po raz kolejny rozbiła bank. 
Niezmiernie się cieszę jako przewodniczący 
Komisji Sportu Sejmiku WM ale również osoba 
blisko związaną z Gminą Kalwaria Zebrzydow-
ska gdyż stąd pochodzi mój Dziadek śp Jan 
Kłącz oraz moja Mama. Wspólne i skuteczne 
działania samorządowców procentują, a ko-
rzysta z tego lokalna społeczność a to cieszy 
najbardziej – mówi Filip Kaczyński radny wo-
jewódzki

Wzruszenia i radości nie ukrywała też Dy-
rektor Szkoły im. Marii Konopnickiej  Jadwiga 
Rusin, która dziękowała za dokonane w szkole 
inwestycje, zapewniając, że  cała społeczność 
szkolna będzie się troszczyć  o obiekt sportowy. 
Dyrektor przekazała też symboliczny klucz do 
obiektu uczniom, którzy zaprezentowali swoje 
umiejętności sportowe.

To, że dzisiaj możemy się cieszyć z tak 
wspaniałych inwestycji jest przykładem na do-
brą współpracę pomiędzy różnymi szczeblami 

władzy. Oczekiwania mieszkańców zgłaszane przez 
Nas do Pana Burmistrza, następnie przygotowanie 
przez Gminę projektów na najwyższym poziomie, 
a w efekcie końcowym niezbędna pomoc finansowa 
ze strony województwa i rządu. Taka współpraca 
daje możliwość realizacji zadań o których jeszcze 
parę lat temu nawet nie marzyliśmy. Dziękuje 
serdecznie Wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że możemy dziś uczestniczyć w tej uroczysto-
ści – mówi Sołtys Zebrzydowic, Radny Powiatowy 
Ireneusz Kowalczyk

 
Mini arena sportowa  w Zebrzydowicach
Przy Szkole w Zebrzydowicach, powstała mini 

arena sportowa składająca się z kilku  boisk do 
gier zespołowych: w centralnym miejscu powstało 
boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej, na boisku do 
piłki ręcznej zlokalizowano kort do tenisa, znajdą 
się tutaj też dwa boiska do piłki koszykowej, na 
których zaprojektowano też boiska do siatkówki i 

badmintona, całość o nawierzchni poliuretanowej.
Boiska otoczyła  4-torowa bieżnia o obwodzie 200m., zapro-

jektowano tez bieżnię torową na dystans 60 m. do biegów sprin-
terskich, a na przedłużeniu bieżni przewidziano skocznię w dal. 
Zostało wykonane dodatkowo oświetlenie boiska, na realizację 
oświetlenia uzyskano wsparcie miejscowego przedsiębiorcy w 
wysokości 50.000 zł.

Wykonawcą inwestycji  była firma Usługi Budowlane Roboty 
Ziemne Marian Pajdzik z Lubomierza. Wartość robót wyniosła 
847.875 zł.   Na zadanie to Gmina uzyskała dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” w kwocie 
407.324 zł.

 
Parking przy Szkole
Rozbudowa obejmowała poszerzenie istniejącego parkingu, 

powstało 22 nowych miejsc, a na parkingu znajdzie się w sumie 
50 miejsc parkingowych.

Dokonano zmiany konstrukcji miejsc parkingowych i jezd-
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ni manewrowej, rozbudowę ciągu pieszego i jego poszerzenie, 
wykonano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 
rozbudowę placu manewrowego, rozbudowę sieci kanalizacji 
deszczowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
wymieniona została kanalizacja sanitarna przebiegająca pod 
parkingiem, - dokonano oznakowania poziomego na parkingu 
tj. oznaczenie miejsc parkingowych. Do nowo wybudowanego 
boiska poprowadzono dodatkowe dojście, które zostało wykona-
ne z kostki betonowej.

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 377.119,94  
zł brutto.

Zadanie to zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkow-
ski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Dzisiejsza uroczystość to efekt czteroletniej wspólnej pra-

cy. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do realizacji 
tak ważnych inwestycji dla mieszkańców Zebrzydowic i całej 
Gminy. Podziękowania należą się przede wszystkim Ministrowi 
Sportu i Turystyki, Marszałkowi Województwa Małopolskiego, 
Burmistrzowi Kalwarii Zebrzydowskiej, sponsorowi, radnym, 
urzędnikom, wykonawcom a także mieszkańcom którzy są 
inicjatorami pomysłów i byli także wsparciem przez cztery lata. 
Jak wspomniał sołtys Irek Kowalczyk jeszcze parę lat temu nawet 
nie marzyliśmy o boisku a co dopiero o parkingu. Dzisiaj mamy 
jedno i drugie. Na parkingu jest czysto i bezpiecznie, na boisku 
mieszkańcy mogą uprawiać sport i rozwijać swoje umiejętności 
w komfortowych warunkach. Zachęcam do korzystania – doda-
je  radny Marcin Ożóg

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Pani gospodyni – Wkrótce tuż Wszystkich Świętych,trochę 
więcej myślimy o drugiej stronie życia i mam pytanie: jak w 
sposób najprostszy mamy myśleć o świętych, kim są i jak  mamy 
ich naśladować.

Ks. wikariusz – Pani Mario gratuluję, bo pani wreszcie za-
dała normalne pytanie, chociaż nie jest ono łatwe, tym bardziej, 
że trzeba to jeszcze odpowiedź ubrać w prostotę, a to jest bardzo 
trudne. Myślę że trzeba zacząć od tego, że tylko Bóg jest Stwo-
rzycielem i tylko Bóg jest uświęcicielem, bo tylko On jest święty 
i od Niego ta świętość pochodzi. Druga sprawa, że ta świętość 
ma różne oblicza, inaczej świętym jest człowiek młody, inaczej 
dorosły, inaczej starzec, chociaż równocześnie to jest ta sama 
świętość, bo ona jest udoskonaleniem danej osoby przez Boga i 
dla Niego. Trzeba więc zacząć od świętości „młodzieżowej”, któ-
ra jest szczególna, bo wyrasta z naturalnej dziecięcej pobożności 
wypielęgnowanej przez rodziców, ale musi się sprawdzić w duchu 
i umyśle dojrzewającej osobowości.

Ks. proboszcz – Tak to prawda i bardzo wnikliwie ujął to 
Pan Jezus, mówiąc do młodzieńca, który go pytał o zachowanie 
przykazań, a następnie o doskonalsze zachowania w wierze. 
Otrzymał odpowiedź: sprzedaj wszystko co masz rozdaj ubogim 
i chodź za mną. I tu młodzieniec się wycofał, bo miał wiele po-
siadłości. Ważniejsze dla niego były dobra ziemskie niż świętość. 
Ale idźmy dalej, młodość przemija, ale młodzieńcze wybory są 
najważniejsze i nasz ewangeliczny młodzieniec, który przestra-
szył się świętości, wcale nie zatracił innych dróg do niej. Mógł 
wybrać także piękną drogę służenia bliźnim, służenia społeczeń-
stwu swoją majętnością. I tak dzięki Bożym przedziwnym wyro-
kom mógł przecisnąć się do Królestwa Niebieskiego przez  ewan-
geliczne „ucho igielne” i to jest także piękna droga do świętości. 

Wprawdzie nie poszedł za Chrystusem jak Jego uczniowie, ale 
trwając w Jego nauce, był z Nim przez miłość i prawdę.

Ks. emeryt – Ja bym tu dodał, że ewangeliczny bogaty mło-
dzieniec, tę swoją wymarzoną drogę do świętości mógł zrealizo-
wać także w małżeństwie, w rodzinie, przez to że rodzina jest 
służbą, rodzina jest powołaniem do świętości mając za pierwo-
wzór Najświętszą Rodzinę. Rodzina służy pomnażaniu Dzieci 
Bożych, bo jest realizowaniem Bożego polecenia zapisanego w 

Księdze Rodzaju, a skierowanego do Adama i Ewy : „Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się , abyście zaludnili ziemię i uczynili 
ją sobie poddaną”. Ten trud Bogobojnego życia we wspólnocie 
małżeńskiej i trud wychowawczy nad nowym pokoleniem, umie-
jętność życia wspólnotowego, miłość do bliźnich, wspieranie 
potrzebujących, zawsze żywe świadectwo wiary, to otwarte do 
Królestwa niebieskiego ciasne drzwi, to droga do świętości

Ks. dziekan – Trzeba tu dodać, że kuźnią świętości jest Ko-
ściół, po to go Pan Jezus założył, aby połączyć ziemię z niebem, a 
tą biblijną Jakubową drabiną łączącą niebo z ziemią jest właśnie 
świętość. Wszystkie struktury Kościoła, które w ciągu wieków 
zmieniały się aby dostosować myślenie ziemskie do myślenia z 
wiary były po to, by jeszcze głębiej ugruntować to co niezmienne, 
naznaczone pieczęcią wieczności. A świętość jest tu najważ-
niejsza, bez świętości nie ma sensu teraźniejszość i wieczność. 
Trzeba, byśmy zatęsknili za świętością i coraz lepiej realizowali 
ją przez Kościół. Równocześnie musimy być przygotowani na 
„koszty” osobiste, wiążące się z wiernością dla Ewangelii, mając 
na uwadze słowa Chrystusa: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej 
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę, bar-
dziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. Tak realizuje się świętość.

Ks. infułat – Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Se-
rafiny, wszystkie chóry niebieskie nieustannie śpiewają przed 
tronem Bożym „Święty Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne 
są niebiosa i ziemia chwały Jego”. Śpiewają tak, bo świętość jest 
tym najważniejszym przymiotem Boga i świętość jest „treścią 
wieczności ” i „budulcem  nieśmiertelności”.

Świętość jest strażnikiem sprawiedliwości, jest całkowicie 
niezależna od wartości tego świata, ma w pogardzie zaszczyty, 
bogactwa i mądrość ziemską. Chce się przypodobać tylko Bogu, 
a Człowieczeństwo Chrystusa jest dla niego gwarantem bezpie-
czeństwa i schronieniem w trudnych, a nawet po ludzku bezna-
dziejnych sytuacjach. Święci modlą się nieustannie za Kościół, 
za świat, za prześladowców, a Kościół, święci, duchy niebiańskie 
wspomagają ich w duchowych zmaganiach ze złem światowym, 
a nawet ze złym duchem dopomagając w budowaniu Bożego 
Królestwa.

Ks. H. Młynarczyk                 


