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2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

Święto Chrztu Pańskiego

1. czytanie (Syr 24, 1-2. 8-12)
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. 
Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed 
Jego potęgą.
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, 
wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w I 
zraelu obejmij dziedzictwo!»
Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy 
istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę 
i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiło-
wanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w 
Jego dziedzictwie.

2. czytanie (Ef 1, 3-6. 15-18)
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
Niech będzie błogosławiony Bóg i O jciec Pana naszego, Jezu-
sa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem 
duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim 
bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla 
siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według 
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą 
obdarzył nas w Umiłowanym.

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości 
względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, 
wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. 
Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest 
nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dzie-
dzictwa wśród świętych.

Ewangelia (J 1, 1-5. 9-14)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Sło-
wo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a 
bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w 
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy 
na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go 
nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z 
krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy 
Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen 
łaski i prawdy.
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Papież Franciszek w liście apostolskim Admirabile Signum 
– O znaczeniu i wartości żłóbka, chce nam przypomnieć jego 
znaczenie i jego (żłóbka betlejemskiego) głębię. Szopkę betle-
jemską ze żłóbkiem Pana Jezusa wymyślił św. Franciszek z Asy-
żu i ta tradycja trwa przez wieki, sycąc lud wierzący anielską 
wrażliwością i głębią prostoty, pokazując największe tajemnice 
wiary po Bożemu i po ludzku. Papież Franciszek ujął to w 10 
punktach. Poniżej w skrótowej formie, przedstawiamy jego 
przemyślenia o żłóbku betlejemskim. 

W pierwszym punkcie papież wspiera piękną tradycję naszych 
rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przy-
gotowują żłóbek, a także zwyczaj umieszczania go w miejscach 
pracy, szkołach, szpitalach , więzieniach, na placach. Ten radosny 
zwyczaj uosabia bogatą duchowość ludową i ma papież nadzieję, 
że ta praktyka nie ustanie, a nawet tam gdzie została zaniechana, 
zostanie na nowo odkryta i ożywiona. Żłóbek jest jakby żywą 
Ewangelią zapraszającą do kontemplowania sceny Bożego Na-
rodzenia 

W drugim punkcie zaznacza, że żłóbek jest mocno oparty na 
tekstach ewangelicznych  

i Syn Boży znalazł sobie miejsce tam, gdzie zwierzęta przycho-
dzą na posiłek – siano było jego pierwszym posłaniem, a św. Au-
gustyn ujął to w zdaniu: „ W żłobie położony stał się pokarmem 
naszym. Rozwinięcie się tradycji żłóbka zaczęło się w Boże Na-
rodzenie 1223r. w Greccio, gdzie z różnych stron przybyło wielu 
braci i okoliczna ludność, z kwiatami i pochodniami, aby rozja-
śnić tę świętą noc. Franciszek po przybyciu znalazł żłób z sianem 
wołem i osłem, ludzie zbiegli się z radością, a kapłan odprawił na 
żłobie Eucharystię. W ten sposób zrodziła się ta nasza tradycja.

W trzecim punkcie Ojciec święty wskazuje że właśnie tak 
św. Franciszek z prostotą tego znaku, dokonał wielkiego dzieła 
ewangelizacji. Jego nauczanie przeniknęło do serc chrześcijan 
i pozostaje aż do naszych dni jako autentyczna forma prostego 
zaproponowania piękna naszej wiary na nowo. Żłóbek zadziwia 
nas i wzrusza, bo ukazuje czułość Boga, bo Stwórca wszechświata 
uniża się do naszej małości. Tworzenie żłóbka w naszych domach 
pomaga nam przeżyć na nowo historię, którą przeżywano w Be-
tlejem. Przedstawienie tego w żłóbku pobudza uczucia i zachęca 
do angażowania się w historię zbawienia. Żłóbek jest zachętą do 
głębszego odczuwania ubóstwa, które Syn Boży wybrał dla siebie 
w swoim Wcieleniu.

W czwartym punkcie Franciszek dokonuje przeglądu różnych 
znaków żłóbka, aby pojąć ich znaczenie. Są to: gwiaździste niebo, 
cisza nocna, które zapytują nas skąd jesteśmy i dokąd idziemy, 
dlaczego kocham, cierpię, umrę. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy 
znaleźli odpowiedź, na te trudne pytania. Natomiast krajobrazy 
będące częścią żłóbka mówią o tym że Jezus jest nowością pośród 
starego świata i przyszedł, aby przywrócić nasze życie i świat do 
pierwotnej wspaniałości

Żłóbek i Krzyż 
najważniejszymi

znakami naszej wiary
Piąty punkt mówi o tym że ze wzruszeniem powinniśmy 

umieszczać w żłóbku góry, strumienie, owce i pasterzy, aniołów, 
gwiazdy i komety. W ten sposób pamiętamy że całe stworzenie 
uczestniczy w święcie przyjścia Mesjasza. Pójdźmy do Betlejem 
mówią zachęceni przez aniołów pasterze, to bardzo piękne na-
uczanie, że wśród wielu spraw, są też najważniejsze, bo nam dane, 
które tylko najbardziej pokorni mogą znaleźć, najubożsi przyjąć. 
Tak Bóg dzięki Jezusowi rodzi naszą religię. 

W szóstym punkcie jest o tym, że ubodzy i odrzuceni mają 
przy żłóbku miejsca uprzywilejowane. Oni przypominają, że 
Bóg staje się człowiekiem dla tych, którzy bardziej odczuwają 
potrzebę Jego miłości i proszą o Jego bliskość. Ze żłóbka wyłania 
się przesłanie, że nie możemy dać się zwieść bogactwu i wielu 
ulotnym propozycjom szczęścia. Rodząc się w żłobie, sam Bóg 
rozpoczyna jedyną prawdziwą rewolucję, która daje nadzieję i 
godność wydziedziczonym, usuniętym na margines, rewolucję 
miłości, rewolucję czułości. W nowym świecie rozpoczętym 
przez Jezusa jest miejsce na to wszystko, co ludzkie, i na każde 
stworzenie. Wszystko to przedstawia codzienną świętość, radość 
z wykonywania w niezwykły sposób, codziennych czynności, gdy 
Jezus dzieli z nami swoje Boskie życie.      

W siódmym punkcie jest o tym, że żłóbek prowadzi do groty, 
do figurek Maryi i Józefa. Figurka Maryi przywodzi na myśl wiel-
ka tajemnicę, która dotyczyła tej Dziewczyny, gdyż Bóg zapukał 
do drzwi Jej Niepokalanego Serca, a Ona odpowiedziała „oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. To 
jest dla nas świadectwem tego, jak w wierze oddać się woli Bożej. 
Obok Maryi chroniąc Dzieciątko i Jego Matkę, stoi św. Józef, 
który odgrywa w życiu Jezusa i Maryi, bardzo ważną rolę, jest 
opiekunem chroniącym swoją rodzinę, zawsze gotowym na Boże 
polecenia. Józef nosił w sercu wielkę tajemnicę, która otaczała 
Jezusa i Maryję, Jego oblubienicę, i jako człowiek sprawiedliwy 
zawsze ufał woli Bożej i ją realizował.   

Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie składamy 
w nim figurkę Dzieciątka Jezus, pisze w ósmym punkcie, tak w 
słabości i kruchości Bóg ukrywa swoją moc, która wszystko 
stwarza i przekształca. W Jezusie Bóg był Dzieckiem i jako takie 
chciał objawić wspaniałość swojej miłości, która przejawia się w 
uśmiechu i wyciągnięciu rąk ku każdemu. Tak życie się objawiło, 
a żłóbek pozwala nam dotknąć tego wyjątkowego i niezwykłego 
wydarzenia które zmieniło bieg historii. Oszałamiający jest spo-
sób działania Boga, bo wydaje się niemożliwe aby wyrzekł się swej 
chwały, aby stał się człowiekiem. Zatem żłóbek ukazuje nam Boga 
wkraczającego w świat, pobudza nas do myślenia, abyśmy stali się 
Jego uczniami.

W żłóbku umieszcza się trzy figurki Mędrców, którzy idąc za 
gwiazdą przyszli do Betlejem, aby Mu się pokłonić i ofiarować 
dary o tym jest w 9 punkcie. Mędrcy nauczają, że można wycho-
dzić z bardzo daleka, aby dotrzeć do Chrystusa. Są ludźmi boga-
tymi, mądrymi, cudzoziemcami spragnionymi nieskończoności. 
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Gdy stają przed Królem Dzieciątkiem przenika ich wielka radość, 
a nie gorszą się ubóstwem otoczenia. Padają na kolana przed 
Dzieciątkiem, rozumieją że Bóg kieruje gwiazdami i biegiem 
historii

W dziesiątym punkcie jest mowa o szczęśliwym dzieciństwie, 
obdarowanym łaską wiary, co zobowiązuje do przekazywania jej 
następnym pokoleniem. Nie ma znaczenia w jaki sposób urzą-
dzony jest żłóbek, może być zawsze taki sam, albo przerabiany 
co roku, liczy się to aby przemawiał do naszego życia, mówił o 

miłości Boga, który stał się Dzieckiem, aby nam powiedzieć, że 
jest blisko każdego człowieka, niezależnie od stanu w którym się 
on znajduje. Żłóbek jest miłym i wymagającym procesem przeka-
zywania wiary, w każdym okresie życia uczy nas kontemplować 
Jezusa, odczuwać miłość Boga i wierzyć, że Bóg jest z nami, a my 
jesteśmy z Nim, wszyscy jako dzieci i bracia, dzięki temu Dzie-
ciątku, Synowi 

Boga i Dziewicy Maryi.
M.H.     

Rodzice i dzieci mogą sobie nawzajem pomagać w odkrywa-
niu i realizacji Bożego planu w życiu. Papież mówił o tym w roz-
ważaniu na „Anioł Pański” ukazując współczesnym rodzinom 
przykład Świętej Rodziny z Nazaretu, której święto dziś obcho-
dzimy. Franciszek podkreślił, że rodzina to cenny skarb, który 
zawsze trzeba wspierać i chronić.

Papież wskazał, że posłuszeństwo Ewangelii jest fundamen-
tem świętości rodziny. Podkreślił, że świętość jest darem Boga, 
ale jednocześnie dobrowolną i odpowiedzialną aprobatą dla Jego 
planu. Zauważył, że tak właśnie było w przypadku Rodziny z 
Nazaretu, która była całkowicie dyspozycyjna wobec woli Boga. 
Franciszek wspomniał o posłuszeństwie Maryi, która choć miała 
swoje plany nie wahała się nazwać „służebnicą Bożą”, gdy odkry-
ła, że Bóg powołuje ją do określonej misji.

„Jezus będzie wychwalał jej wielkość nie tyle za rolę matki, ile 
za posłuszeństwo Bogu: «Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa 
Bożego i zachowują je!». A kiedy nie do końca rozumie wydarze-
nia, które jej dotyczą, Maryja medytuje w milczeniu, rozważa i 
uwielbia Bożą inicjatywę. Tę całkowitą dyspozycyjność uświęca 
Jej obecność u stóp krzyża – mówił Franci-
szek. – Jeśli chodzi o Józefa, Ewangelia nie 
cytuje żadnego jego słowa: on nie mówi, 
ale działa będąc posłusznym. To człowiek 
milczenia, człowiek posłuszeństwa. Pod 
kierownictwem Boga, którego reprezentuje 
Anioł, Józef usuwa swoją rodzinę z zasięgu 
zagrożenia Heroda i ją ratuje. Święta Ro-
dzina solidaryzuje się zatem ze wszystkimi 
rodzinami świata zmuszonymi by uchodzić, 
solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy są 
zmuszeni do porzucenia swojej ziemi z po-
wodu represji, przemocy, wojny.“

Franciszek przypomniał, że także Jezus 
całym swym życiem wypełniał wolę Ojca. 
Wskazał, że Rodzina z Nazaretu, Maryja, 
Józef i Jezus, stanowi chóralną odpowiedź 
na wolę Ojca: trzej członkowie tej rodziny 
pomagają sobie nawzajem w odkrywaniu 
Bożego planu.

Papież Franciszek o rodzinie: 

To cenny skarb, który trze-
ba wspierać i chronić

„Oni modlili się, pracowali, komunikowali. Pytam się, jak jest 
w twojej rodzinie: «czy w twojej rodzinie potrafisz jeszcze komu-
nikować?». Czy może jesteś jednym z tych młodzieńców, którzy 
przy stole siedzą każdy z własnym telefonem i każdy czatuje? Przy 
stole panuje wówczas taka cisza, jakbyśmy byli na Mszy, ale oni ze 
sobą nie komunikują. Musimy odnowić komunikację w rodzinie. 
Ojcowie, rodzice z dziećmi, z dziadkami. Rodzeństwo między 
sobą. To jest zadanie do podjęcia dzisiaj – mówił Franciszek 
improwizując. - Święta Rodzina może być wzorem dla naszych 
rodzin, aby rodzice i dzieci wzajemnie się wspierali w posłuszeń-
stwie Ewangelii, będącej fundamentem świętości rodziny.“

Macierzyńskiej opiece Maryi, „Królowej rodzin”, Franci-
szek zawierzył wszystkie rodziny świata, szczególnie te, które 
doświadczają cierpienia i trudności. Pozdrawiając przybyłe na 
plac św. Piotra rodziny, i te śledzące „Anioł Pański” w mediach, 
Papież podkreślił, że rodzina to cenny skarb, który zawsze trzeba 
wspierać i chronić.



5 i 12 stycznia 20206  75 i 12 stycznia 2020

Z życia archidiecezji
- JEDNO DZIECKO OBRONIONE, URATOWANE JEST 

CHWAŁĄ BOGA
W Święto Męczenników Młodzianków w Bazylice Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach została odprawiona 
Msza św. w intencji chrześcijańskiego życia w naszych rodzi-
nach i przebłagania Boga za odrzucony i lekceważony dar życia 
ludzkiego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp 
Jan Szkodoń.

Zebranych w Bazylice przywitał ks. dr Zbigniew Bielas, ku-
stosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewni-
kach. – Witam tych wszystkich, którzy są zaangażowani w dzieło 
obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci – powiedział. 
– Niech ta nasza dzisiejsza modlitwa dziękczynna i przebłagalna 
za utracone życie, za zlekceważony dar życia będzie w łączności z 
całym Kościołem – dodał.

W homilii ks. bp Jan Szkodoń przypomniał, że wchodzimy 
właśnie w rok setnych urodzin świętego Jana Pawła II, wielkiego 
apostoła rodziny, gorliwego obrońcy życia. – Eucharystia, którą 
sprawujemy jest darem Boga dla nas. Darem jest także każdy 
człowiek od chwili poczęcia. Eucharystia jest uwielbieniem za 
każde życie, także dziękczynieniem za życie tych dzieci, które 
zostały zamordowane. Tych dzieci, które Kościół zaliczył do mę-
czenników – powiedział.

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej mówił, że w 
czasie sprawowanej Eucharystii dziękujemy dobremu Bogu za 
wszystkich, którzy poświęcili swoje życie obronie dziecka. – I to 
się dokonuje ustawicznie w całym Kościele i w naszej Ojczyźnie, 
w naszej diecezji – zaznaczył. Kaznodzieja wspomniał śp. dr. 
inż. Antoniego Ziębę oraz wszystkich, którzy na różny sposób 
indywidualnie i w sposób zorganizowany bronią każdego życia. 
– Modlitwą, publikacjami, pokutą, która jest dziękczynieniem i 
prośbą o nawrócenie tych, którzy na różny sposób niszczą życie. 
Wspomnijmy wielkie dzieło Duchowej Adopcji, Okna Życia, 
tych, którzy w sposób indywidualny próbują być oparciem dla 
tych matek, które nie mają oparcia wśród bliskich i w swoim su-
mieniu – podkreślił bp Szkodoń i dodał: – Nasze dziękczynienie 
przeradzające się w przeproszenie, pokutę, jest wypełnianiem 
wielkiego zadania, jakie spoczywa na każdym człowieku, dlate-
go że jest człowiekiem i na każdym chrześcijanie, dlatego że jest 
uczniem Chrystusa.

Jak mówił kaznodzieja, dziś nieraz jesteśmy przerażeni tym, 
co niektóre środki przekazu mówią, piszą o rzekomej wolności 
kobiety, która – jak niektórzy twierdzą – ma prawo do swojego 
ciała. – A dziecko nie jest cząstką ciała kobiety, jest osobą – przy-
pomniał.

Bp Szkodoń zauważył, że w dzisiejszym świecie, wśród men-
talności, która jest nieraz obojętnością, pojawia się poczucie bez-
radności. – A my jesteśmy powołani, aby bronić życia. Broniąc 
życia, wielbimy Boga, uznajemy, że jest Panem życia. Nie człowiek 
jest panem życia, swojego czy cudzego. Bóg jest Panem – mówił.

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej zauważył, że 
głośno mówi się dziś o tym, że ci, którzy są przeciw życiu, którzy 
chcą być panami życia, mają ogromne środki. – Tak, to prawda. 
Ale z nami jest Bóg. My jesteśmy po stronie Boga, który jest po-
czątkiem i kresem. I po to tu jesteśmy, żebyśmy nie upadali na 
duchu, żebyśmy się nie zniechęcali. Abyśmy się łączyli w naszej 
służbie dla Boga, dla królestwa Chrystusowego, dla obrony życia. 
„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. Do tej obrony życia 
można odnieść Pawłowe słowa, że żaden trud nie jest daremny 

w Panu.
Jedno dziecko obronione, uratowane jest chwałą Boga, umoc-

nieniem królestwa Bożego na ziemi. I ta obrona przyniesie w 
wieczności pożytek dla naszego zbawienia – kontynuował bp 
Szkodoń.

Kończąc homilię kaznodzieja zachęcał, byśmy w roku stulecia 
urodzin św. Jana Pawła II wracali do dokumentów Świętego Pa-
pieża – Polaka. Przypomniał Jego słowa z encykliki „Evangelium 
vitae”: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu 
ludzkiemu!”.

Na koniec Mszy św. ks. Zbigniew Bielas złożył życzenia imie-
ninowe bp. Janowi i wręczył Dostojnemu Jubilatowi obraz Pana 
Jezusa Miłosiernego.

- NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY DNIEM ODNOWIE-
NIA PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

Niedziela Świętej Rodziny będzie w parafiach dniem od-
nowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz czasem modlitwy w 
intencji małżeństw i rodzin.

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski, które miało miejsce 25 i 26 września 2018 r. w Płocku, bi-
skupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem 
modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Jednocześnie zachęcili 
do zorganizowania tego dnia w parafiach obrzędu odnowienia 
przyrzeczeń małżeńskich.

„W przeżywaniu daru miłości ludzie wierzący otrzymali 
także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa” 
– napisał ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka 
Duszpasterstwa Rodzin w specjalnym piśmie na Niedzielę Świętej 
Rodziny. Zwrócił się z prośbą do duszpasterzy „aby zorganizo-
wali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i 
w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego 
małżeństwa”.

Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do 
wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze współmałżon-
kiem. Ponowna deklaracja dokonuje się przed Bogiem w podob-
nej formie jak złożona wcześniej na zawsze przysięga małżeńska. 
Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią m.in. o tym, że to 
Pan Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i 
doskonalej mogli wypełniać ślub małżeński.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej wiąże się najczęściej z jubi-
leuszami i rocznicami. Od 2018 roku, zgodnie z propozycją bisku-
pów, w wielu polskich parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń 
małżeńskich ma miejsce w Niedzielę Świętej Rodziny.

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS PASTERKI NA 
WAWELU: BIORĄC PRZYKŁAD Z PASTERZY, KLĘKNIJMY 
PRZED BOSKIM LOGOSEM

– Wspominając i świętując wydarzenie betlejemskiej nocy, 
rozumiemy wielkość naszej człowieczej godności, która tak 
niezwykle została wyniesiona dzięki temu, że przed wiekami 
Syn Boży stał się Człowiekiem – mówił metropolita krakowski 
abp Marek Jędraszewski podczas Pasterki w katedrze na Wa-
welu.

O północy arcybiskup tradycyjnie sprawował Mszę św. paster-
ską w wawelskiej katedrze św. Stanisława Biskupa Męczennika i 
św. Wacława. W homilii zwrócił uwagę, że noc była porą, w której 
Pan Bóg objawiał swoją potęgę. Tak było w przypadku wyjścia z 
niewoli egipskiej. – Moc słowa działającego tej nocy otwarła Na-
rodowi Wybranemu drogę ku wolności w wymiarze ziemskim. W 
ojczyźnie, do której zmierzali, pośród trudnej niekiedy codzien-
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ności wezwani byli do wiernego oczekiwania na inną, tym razem 
pełną wolność, którą miał przynieść Mesjasz Pański – powiedział 
i podkreślił, że Ewangelia św. Łukasza przynosi opis nocy, która 
ostatecznie spełniła oczekiwania Izraelitów. – Jest to noc, pośród 
której odwieczne Słowo zstąpiło z nieba i przyszło do swego ludu 
jako człowiek, rodząc się z Najświętszej Dziewicy Maryi. Słowo 
stało się wtedy Ciałem i obrało sobie mieszkanie pośród swego 
ludu. Świadkami tej prawdy byli najpierw prości pasterze spod 
Betlejem – zaznaczył. 

Wieść o cudownej nowinie domagała się osobistego po-
twierdzenia. Pasterze, jak pisze św. Łukasz, „udali się tam z po-
śpiechem”. Metropolita zauważył, że nie tylko nie zlekceważyli 
wezwania anioła, ale porzucili swoje stada i z odwagą udali się do 
betlejemskiej groty. – I właśnie dlatego, że byli mądrzy mądrością 
prostych ludzi, którzy pośród codzienności muszą wielokrotnie 
podejmować decyzje rozumne, oparte na obserwacji świata i 
osobistym doświadczeniu, dane im było zobaczyć Tych, którzy 
swoją obecnością tworzyli niezwykłą historię tej świętej nocy 
– nocy, która była początkiem nowej ery w dziejach całego świata: 
pasterze znaleźli Maryję, Józefa i „Niemowlę, leżące w żłobie” 
– mówił.

Metropolita, ponownie nawiązując do betlejemskiej nocy, za-
uważył, że jej przesłanie przyniosło pokój całemu światu, a swój 
najgłębszy wyraz znalazło w śpiewie aniołów: „Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. – Na-
rodzony z Maryi Dziewicy Syn Boży Jezus Chrystus swoim ży-
ciem i nauczaniem, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wyku-
pił nas i uwolnił z niewoli grzechu, abyśmy stali się synami Boga 
Ojca. (…) Wspominając i świętując wydarzenie betlejemskiej 
nocy, rozumiemy wielkość naszej człowieczej godności, która 
tak niezwykle została wyniesiona dzięki temu, że przed wiekami 
Syn Boży stał się Człowiekiem. Stał się jednym z nas, podobnym 
do nas we wszystkim oprócz grzechu – ale też Jedynym pośród 
miliardów ludzkich istnień – mówił arcybiskup, wzywając wier-
nych do wdzięczności. – Gdy podczas tej Pasterki dzisiejsza noc 
w swoim biegu dosięga właśnie swojej połowy, z wdzięcznością 
wobec Tego, który „do końca nas umiłował, za przykładem pa-
sterzy z największą czcią klękamy przed Boskim Logosem, Jed-
norodzonym Słowem, które stało się Ciałem, i śpiewamy: „Cicha 
noc, święta noc/ Narodzony Boży Syn/ Pan Wielkiego majestatu/ 
Niesie dziś całemu światu/ Odkupienie win./ Cicha noc, święta 
noc, / Jakiż w tobie dzisiaj czas!/ W Betlejem Dziecina święta/ 
Wznosi w górę swe rączęta, / Błogosławi nam, / Błogosławi nam” 
– zakończył.

- KARD. STANISŁAW DZIWISZ PODCZAS PASTERKI: 
NASZ LOS I LOSY ŚWIATA SĄ W RĘKU BOGA

– Nie powinniśmy lekceważyć trudności i zła, które jest wo-
kół nas, a także i w nas. Ale z tym wszystkim nie jesteśmy sami, 
bo nasz los i losy świata są w ręku Boga. Niewdzięcznością 
wobec Niego byłoby niedostrzeganie dobra, które jest wokół 
nas i w nas, choć jest ono mniej krzykliwe i mniej nagłaśniane 
– mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystej Mszy św. 
pasterskiej w Rabie Wyżnej.

Krakowski metropolita senior przewodniczył tradycyjnej 
Pasterce w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rabie 
Wyżnej. O muzyczną oprawę liturgii zadbała Mała Armia Janosi-
ka – największa kapela góralska w Polsce. Msza św. była transmi-
towana przez Telewizję Polską TVP3, TVP Info i TV Polonia.

W homilii kard. Dziwisz mówił, że poprzez Boże Narodzenie 
Bóg – Książę Pokoju pragnie wkroczyć do naszych serc, do na-
szych rodzin i środowisk, do naszego niejednokrotnie pogrucho-
tanego świata. – Jeżeli dostrzegamy w nas i wokół nas ciemności, 

jeżeli utraciliśmy radość życia, jeżeli uginamy się pod ciężarem 
jakiegokolwiek „jarzma” – podnieśmy głowy, otwórzmy szeroko 
oczy, by w mrocznej przestrzeni naszego życia dojrzeć wielkie 
światło, które dzisiaj chce zabłysnąć dla każdej i każdego z nas. 
Taki jest najgłębszy sens tej świętej nocy i świąt Narodzenia Pań-
skiego – mówił arcybiskup senior.

Kardynał zwracając uwagę na obecność pasterzy w betlejem-
skiej grocie zaraz po narodzinach Jezusa podkreślał, że Bóg prze-
mawia do ludzi prostego, pokornego serca, którzy nie stawiają Mu 
warunków, aby uwierzyć, którzy nawet wbrew nadziei pokładają 
w Nim nadzieję. – Prośmy o łaskę przyjęcia takiej postawy, takiej 
duchowej otwartości i gotowości szukania i znajdowania Boga we 
wszystkich – w radościach i smutkach, w osiągnięciach i poraż-
kach, w zdrowiu i chorobie, w sprawności i kalectwie, w zetknię-
ciu się z dobrem, ale również z jego brakiem i złem – apelował 
kard. Dziwisz i dodawał, że Syn Boży po to przyszedł na ziemię, 
by szukać tego, co zginęło, by uleczyć to, co chore, by ocalić nasz 
los na całą wieczność.

Metropolita senior zastanawiał się, czy nie zbyt często na co 
dzień zatrzymujemy się i skupiamy uwagę na tym, co nas boli, 
co nas niepokoi, czego się obawiamy. – Oczywiście, nie powin-
niśmy lekceważyć trudności i zła, które jest wokół nas, a także i 
w nas. Ale z tym wszystkim nie jesteśmy sami, bo nasz los i losy 
świata są w ręku Boga. Niewdzięcznością wobec Niego byłoby 
niedostrzeganie dobra, które jest wokół nas i w nas, choć jest ono 
mniej krzykliwe i mniej nagłaśniane. Niechaj atmosfera towarzy-
sząca świętom Bożego Narodzenia pomoże nam dostrzec głębiej 
to dobro, docenić je i pomnażać – mówił kardynał i dodawał, że 
także w Kościele jest ogromnie dużo dobra. –Jest w nim przede 
wszystkim żywy Jezus Chrystus ze swoim słowem i świętymi 
sakramentami. Czym bylibyśmy bez Kościoła? Czym bylibyśmy 
bez niego jako społeczeństwo, jako naród? To w Kościele od po-
nad tysiąca lat Jezus Chrystus przemawia do serc i sumień ludzi, 
którzy się urodzili na naszej ziemi i z niej odchodzili i odchodzą 
do wieczności – podkreślał.

Kard. Dziwisz wspomniał także, jak „wielkim dobrem i da-
rem dla nas wszystkich był i jest św. Jan Paweł II”. Przypomniał, 
że za kilka miesięcy, dokładnie 18 maja, obchodzić będziemy 
setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. – Świadomi jesteśmy, ile 
zawdzięczamy temu człowiekowi, dziś świętemu Kościoła kato-
lickiego i znanemu na całym świecie. (…) Nie dziwią więc nas 
inicjatywy i prośby kierowane do Stolicy Apostolskiej, aby św. 
Jana Pawła II ustanowić Doktorem Kościoła oraz współpatronem 
Europy. W pełni sobie na te tytuły zasłużył swoim nauczaniem, 
swoimi działaniami, swoją postawą i świętością. Powierzajmy 
Bogu tę sprawę – mówił wieloletni papieski sekretarz.

Na końcu homilii kard. Dziwisz złożył życzenia. – Pamiętamy 
w modlitwie i ślemy najlepsze życzenia Ojcu Świętemu Francisz-
kowi, by Bóg umacniał go w pasterskiej służbie ludowi Bożemu na 
całym świecie. Pamiętamy o Kościele w Polsce, o jego pasterzach 
i kapłanach, osobach konsekrowanych i wszystkich wiernych, a 
także o wszystkich naszych braciach i siostrach niezwiązanych 
bliżej z Kościołem. Składamy życzenia sprawującym władzę na 
wszystkich szczeblach, by wnosili wkład w dobro wspólne nas 
wszystkich. Prosimy Jezusa, Księcia Pokoju, by obdarzył pokojem 
te wszystkie narody i regiony, gdzie do głosu dochodzi przemoc 
i słychać szczęk oręża. Życzę wszystkim błogosławionych świąt 
Narodzenia Pańskiego. Niech Jezus Chrystus będzie dla nas 
drogą i prawdą, i życiem. Niech wnosi światło tam, gdzie zalegają 
ciemności. Niech przywraca radość i nadzieję tam, gdzie panuje 
smutek i żal – zakończył kard. Dziwisz.
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Pytania do Ewangelii: 

1. Co było na początku? 

2. Kogo świat nie poznał? 

3. Kim się stało Słowo i gdzie zamieszkało?   

Włodzimierz Zagórski

TRZEJ KRÓLOWIE / fragment/
Po ojcach wzięli prorocze podanie,
Że kiedyś światu zabłyśnie zbawienie 
I że się „ Słowo wieczne” ciałem stanie, 
I światło prawdy nocy zwlecze cienie,
Że gwiazda wielka na niebo wybiegnie 
I ospełnieniu tych dni ich ostrzegnie.
Więc za tą gwiazdą, mimo słońca skwary, 
Spieszą wytrwali, ufni, pełni wiary; 
Nadzieja tęskne im rozjaśnia twarze, 
A wzięli z sobą w drogę skarb bogaty, 
Aby go złożyć Wcielonemu w darze
Skarb milszy Panu od perł Guzaraty: 
Kadzidło modlitw i miłości myrrę 
I serce złote, piastowskie a szczere.

Pokłon Trzech Króli 
Po powrocie z kościoła, gdzie wszyscy śpiewali kolędy przy żłóbku Pana Jezusa, Krysia zapytała:
Tatusiu, dlaczego przy żłóbku Pana Jezusa było tak dużo pasterzy?
Pan Jezus pragnął, aby witali Go przede wszystkim ludzie prości, biedni. A takimi właśnie byli pasterze, którzy przez całe dnie 

wypasali owce na zboczach gór, a podczas zimnych nocy 
czuwali nad stadami, aby uchronić je przed niebezpieczeń-
stwem. Była to ciężka i niebezpieczna praca, gdyż noce 
były ciemne i zimne, a pasterze sypiali pod gołym niebem, 
przykrywając się jedynie skórami.

Pan Jezus przyszedł nie tylko do pasterzy, ale do wszyst-
kich ludzi, których jednakowo kocha. Przy pomocy gwiaz-
dy sprawił, że do żłóbka przybyli nawet królowie z obcych, 
dalekich państw.

W jaki sposób królowie dowiedzieli się, że w Betlejem 
narodził się Pan Jezus? — pyta Janek.

Na wschodniej stronie nieba ukazała się wielka gwiazda, 
która była znakiem nadzwyczajnego wydarzenia. ‘Królowie 
pytali, co mogłaby ona oznaczać. Wówczas

uczeni wyjaśnili im, że gwiazda jest znakiem nowo-
narodzonego króla, który będzie Królem całego świata. 
Idąc w kierunku, jaki wskazywała gwiazda, królowie ze 
Wschodu przybyli do króla Heroda i dowiedzieli się, że w 
Betlejem narodził się Pan Jezus, nowy Król. Udali się zatem 
do Betlejem, aby złożyć Chrystusowi swoje dary.

Pan Jezus pragnie, aby przychodzili do Niego ludzie 
wszystkich narodów z całego świata, ponieważ jest Bogiem 
i Królem całego świata. Przybycie mędrców nazywamy 
uroczystością Trzech Króli lub Objawieniem Pańskim. A 
zdarzenie to tłumaczymy tak, że Pan Jezus przyszedł do 
wszystkich ludzi i pragnie, aby wszyscy do Niego przycho-
dzili — mówi mama.
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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

Jestem góralką urodzoną na Podhalu. W miejscowości, 
gdzie mieszkałam, trudne było życie: brak pracy, ciężko chora 
matka, wielkie utrudnienia w dostępie do lekarzy - pomocy 
dla chorej, która nie miała renty. Od szkolnej 
koleżanki, która wcześniej wyje chała i podjęła 
pracę pielęgniarki w Chrzanowie, dowiedziałam 
się, że ksiądz proboszcz Michał Potaczało w pa-
rafi i Matki Boskiej Ostrobramskiej potrzebuje 
katechetki. W po rozumieniu i za zgodą księdza 
prałata Witolda Kacza z Krakowa - duszpasterza 
chorych, pojechałam do Chrzanowa, byłam na 
rozmowie z księdzem M. Potaczałą kilkakrotnie; 
zawsze przyjmował mnie życzliwie i gościnnie. 
Znajdowałam pieniądze w kieszeni na podróż w 
obie strony.

Praca katechetki bardzo mi odpowiadała, 
kocham dzieci, miałam jednak obawy, czy moja 
góralska gwara nie będzie przeszkodą. Ksiądz 
proboszcz wiedział o tym i w którejś rozmowie 
powiedział: „Damy sobie radę”...

Zbierałam się do podróży, a taka zmiana na-
prawdę nie jest łatwa; wierzyłam jed nak w lepsze, 
przecież tej zmianie patronował Kapłan i jego 

W rocznicę śmierci ks. prob. Michała Potaczało 

Kapłan - Sługa Boga i ludzi 
serdeczność. Już wcześniej Ksiądz proboszcz wynajął dla mnie 
i mojej matki mieszkanie na Kolonii Leśnej w pobli żu kościoła i 
opłacił je z góry na trzy miesiące. Złożyłam potrzebne dokumen-
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ty, obejrzałam mieszkanie, powinnam się radować, że wszystko 
dobrze się układa, a jednak drążył mnie niepokój i uparta myśl: 
„Co się stanie, jak Księdza zabraknie?” - psuła nastrój. Ksiądz 
to zauważył i pocieszał mnie: „Jest to skromne mieszkanko, ale 
postaramy się, aby dla chorej była kanalizacja”.

Już byłam spakowana do wyjazdu, i mama pogodziła się z tą 
zmianą, a tu przychodzi list z wiadomością, że Ksiądz proboszcz 
zmarł nagle - 4 stycznia 1975 roku.

To była paraliżująca wiadomość. Mimo wszystko pojecha-
łyśmy. Zamieszkałyśmy w tym mieszkaniu wynajętym przez 
Księdza. I stała się przedziwna rzecz - parafianie nie pozostawili 
nas bez opieki, przynosili żywność i pieniądze potrzebne na 
najważniejsze wydatki, szukali też pracy dla mnie, gdyż pra-
cowałam jako zakrystianka. Kilka osób zwierzyło mi się, że to 
Ksiądz Michał Potaczało „prosi”, aby mnie i mojej matce pomaga-
li. Doświadczyłam wiele pomocy i życzliwości od ludzi z Kolonii 
Leśnej w Chrzanowie.

Kiedy przychodziłam się modlić na grób Księdza, spotyka-
łam wiele osób - oni też przychodzili modlić się i palić lampki, 
grób zawsze był w kwiatach i tak jest do dziś.

Parafianie miejscowi i przybysze, nawet z daleka, po nabo-
żeństwie w kościele idą na grób ks. Michała Potaczały, gdzie 
modlą się, składają kwiaty i zapalają znicze.

Ksiądz został pochowany na placu przykościelnym tuż przy 
domu Bożym pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Zelatorki „Żywego Różańca” każdego roku zamawiają Mszę św. 
w dniu 4 stycznia (dzień śmierci) i w dniu 29 września (dzień 
imienin).

Minęło wiele lat a pamięć o Księdzu wielkiego serca jest 
nadal żywa. Dla Niego najważniejszy był człowiek; w potrzebie 
podawał każdemu rękę, nikogo nie wyróżniał; choćby ktoś zbłą-
dził, Ksiądz wierzył, że wróci na drogę do Boga, trzeba mu tylko 
pomóc, naprowadzić, zaufać. O każdej porze dnia i nocy był do 
dyspozycji drugiego człowieka. Żył bardzo ubogo i pracowicie, 
ale w Jego domu zawsze był chleb dla głodnego, krzesło przy stole 
i Jego czas na rozmowę, poradę i pocieszenie...

Był w swojej parafii wicedziekanem; przychodzili do Niego 
młodzi kapłani i im udzielał wielu mądrych porad i wskazówek.

Przez swą wielką ofiarność, otwartość, niesienie pomocy dla 
potrzebujących zyskał sobie opinię świętości kapłańskiej i taka 
pamięć o Nim trwa nadal u tych, którzy go znali i doświadczyli 
tej pomocy, którzy tę pamięć przekazują nadal młodszym poko-
leniom. 

W pięknym kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej On tam 
nadal jest i czuwa przy ołtarzach modlitewną cichością i nadal 
pomaga tym, którzy wymawiają jego imię w swych modlitwach. 
Był ukochany przez ludzi, a kto widzi drugiego człowieka, tego i 
Bóg widzi. Niech będzie błogosławione Jego imię i pamięć o Ka-
płanie - prawdziwym człowieku.

Anna Maria Pawlikowska

Grudniowa, comiesięczna pielgrzymka na Jasną Górę była dla 
mnie wyjątkowa. Z różnych powodów niesamowita. Tę niezwy-
kła atmosferę w autobusie wytworzył o. Bartłomiej – Karmelita 
Bosy – misjonarz z Burundi w Afryce. Mieszkając tam już od 40 
lat dzielił się z nami swymi przeżyciami. Inny świat. Inna kul-
tura. Inni ludzie. Wiele jednak – nas Europejczyków – łączy z 
mieszkańcami tego małego kraju w Afryce. Wszyscy pragniemy 
lepszego życia. Piękniejszej przyszłości. I tam i u nas ludzie żyjący 
w dobrobycie są bardzo kuszeni, aby żyć tak, jakby Boga nie było. 
Natomiast ci, którzy muszą się zmagać z różnymi przeciwnościa-
mi życiowymi – bardziej odczuwają potrzebę Boga. Mieszkańcy 
Burundi od 100 lat mają możliwość bycia chrześcijanami. O. 
Bartłomiej uświadamiał nam, że dotychczas przyjęło Ewangelię, 
jako zasadę swego postępowania, ok. 50% mieszkańców. Misjo-
narze mają co robić w tym kraju. 

Gdyśmy przybyli w grudniowy wieczór na Jasną Górę – bar-
dzo nas zaskoczyła bardzo mała liczba pielgrzymów. Zauważyli-
śmy obszerny plac parkingowy prawie pusty. Piękna, jasnogórska 
bazylika również świeciła pustkami. Nawet cudowna maryjna 
kaplica była mocno przerzedzona. Wadowiccy pielgrzymi po raz 
pierwszy od wielu już miesięcy mieli komfortowe miejsca, aby 
wpatrywać się w zatroskane oczy Matki i Królowej i przedsta-
wiać Jej swoje problemy. Obraz częstochowski ma niesamowitą 
charyzmę, że odnosi się wrażenie, iż z tego cudownego obrazu 
oczy Matki są zwrócone tylko ku mnie. Jej oczy wpatrują się w 
moje oczy. Na tym miejscu wytarza się niezwykła więź dziecka 
z Matką. 

Rozpoczynam mszę św. Normalnie – ile razy jestem z piel-
grzymami w Częstochowie zawsze ktoś z uczestników prosi 
mnie, bym odprawił Ofiarę Eucharystyczną w jego intencji. Tym 

Wszystko jest łaską
razem nikt z grupy się nie znalazł. Bardzo się z tego powodu 
ucieszyłem. Mogłem do woli przedstawiać Jezusowi, który się za 
nas ofiaruje, moje intencje. Jest ich moc. Tutaj przy końcu roku 
uświadomiłem sobie, ile ja Chrystusowi i Jego Matce zawdzię-
czam. Żyję już 80 lat, a księdzem jestem 56 lat. To szmat czasu. 
Długa historia. Jezus Chrystus uchronił mnie od bardzo wielu 
zawirowań. Przeszedłem zwycięsko, dzięki Jego łasce, zwycię-
żając najróżnorodniejsze pokusy. Przypominam sobie, jak w 
ówczesnym latach kapłaństwa byłem namawiany by zostać tzw. 
księdzem patriotą. Później byłem kuszony do współpracy z UB. 
Być ich TW. Być współpracownikiem z władzami państwowymi. 
Miałem też, jako długoletni katecheta tak dzieci jak i młodzieży 
okazje, aby ich doprowadzać do nieczystości. Ten grzech mole-
stowania, o których tak powszechnie się oskarża dziś kapłanów. 
Mogłem… mogłem… Przez całe długie życie kapłańskie Bóg 
chronił mnie przed wejściem w bagno. Zabezpieczał od czynie-
nia zła. Z rozrzewnieniem po raz kolejny uświadomiłem sobie, 
że modlitwa mojej kochanej Mamy oraz wielu moich przyjaciół 
wyprosiły u Boga ten ochronny parasol. To, że nie popełniałem 
tych grzechów to nie moja zasługa – to wyjątkowa Boża troska o 
moją świętość kapłańską. Na początku tej pamiętnej, grudniowej 
mszy św. również jasno stanęło w moim umyśle poważne nie-
bezpieczeństwo, jakie zagraża kapłanom, tzw. wypalenie zawo-
dowe. Ja wciąż noszę w sercu zapał. Rozpalało mnie powołanie 
wikariuszowskie w parafiach, do których byłem kierowany, a 
później proboszczowska praca. W międzyczasie niecodzienna 
dyspozycyjność dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 
Obecnie emeryta bazyliki wadowickiej. Ten różnorodny kształt 
pracy duszpasterskiej nieustannie mnie zapalał. Było mi łatwo 
wykonywać te zadania także dzięki temu, że Bóg obdarzał mnie 
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przez długie 80-letnie życie dobrym zdrowiem. 
Jakże przy końcu 2019 roku nie wypowiedzieć wraz z Maryją 

słów wielkiej wdzięczności Bogu: „Uwielbia dusza moja Pana, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Pan.” 

Przy tej mszy św. stanęły również przed mymi oczami mno-
gie zastępy ludzi, z którymi mnie powiązała praca duszpasterska. 

Ich twarze przesuwały się przed moim wzrokiem jakby oglądane 
klatki filmu. 

Maryjo, Matko moja, wciąż pod Twoją opiekę się uciekam. 
Ciebie o ratunek proszę. Teraz i w godzinę mojej śmierci. 

Ks. Infułat
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Zmarł Jan Wąsik, wieloletni radny Rady Miejskiej w Wadowi-
cach, sołtys Zawadki.

Zmarł Jan Wąsik, emerytowany funkcjonariusz policji, wie-
loletni radny Rady Miejskiej w Wadowicach, a także sołtys wsi 
Zawadka w gminie Wadowice.

Śp. Jan Wąsik odszedł do Pana w Boże Narodzenie wieczo-
rem, ok. godz. 22-giej. Znany był z zaangażowania w sprawy 
publiczne swojej miejscowości oraz gminy Wadowice. Działał 
społecznie również w Klubie Sportowym Łysa Góra Zawadka, 
gdzie był wiceprezesem oraz w międzynarodowej organizacji 
policji IPA. Miłośnik pszczelarstwa, był zastępcą prezesa Koło 
Pszczelarzy Wadowice. Przeżył 55 lat.   

  Uroczystości pogrzebowe śp. Jana Wąsika odbyły się w po-
niedzialek, 30 grudnia 2019 roku w kościele parafialnym pw. św. 
Piotra Apostoła w Wadowicach.

Zmarł Jan Wąsik

Piątek 20 grudnia był ostatnim dniem, kiedy spotkaliśmy się 
w szkole przed świętami. O bożonarodzeniowych zwyczajach 
przypomnieli nam uczniowie klasy 3a i 4a, którzy zaprezentowa-
li się na apelach przed szkolną publicznością, zapraszając też do 
wspólnego śpiewania kolęd. Towarzyszył im niezastąpiony w ta-
kich momentach, bezkonkurencyjny zespół Tremusie. Świątecz-

Świąteczne apele w SP im. Jana Pawła II

na atmosfera przeniosła się do sal lekcyjnych, gdzie można było 
w spokoju złożyć życzenia najbliższym koleżankom i kolegom na 
spotkaniach opłatkowych.

www.sp1wadowice.iap.pl
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 663 997 749 * KANCELARIA 
PARAFIALNA:  pon 8:00-8:30, sr-pt 19:00-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18:00, Niedziele i święta: 8:00, 
10:30, 16:00 * PROBOSZCZ: ks. Jerzy Skórkiewicz * Pomaga ks. Kazimierz Krzywda ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1929 

W pierwszą Niedzielę Adwentu w Parafi i Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bachowicach odbyły się po raz pierwszy rekolekcje 
adwentowe. Prowadził je ks. Ryszard Gacek, Moderator Diece-
zjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Rekolek-
cje były skierowane do dorosłych, ale także do dzieci i młodzieży. 
Ks. Ryszard podjął wobec dorosłych temat ewangelizacyjny: 4 
prawa życia duchowego. 1. Bóg mnie kocha i ma dla mnie wspa-
niały plan życia. 2. Grzech niszczy relację z Bogiem. 3. Jedynym 
rozwiązaniem na grzech jest Jezus Chrystus. 4. Jezus Chrystus 
jest moim osobistym Panem i Zbawicielem.

W czasie Rekolekcji ks. Ryszard dzielił się świadectwem 
swojego życia i przeżywania swojej wiary.Do dzieci i młodzieży 

Rekolekcje ewangelizacyjne
podjął temat słów Jezusa: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Zna-
ki drogowe stały się elementami pomagającymi w zrozumieniu 
przekazywanych nauk. Podczas rekolekcji dzieci i młodzież 
wykonywały zadania. Szczególnym przeżyciem dla nich było 
wypisanie największej trudności jaką przeżywają w życiu. Te 
trudności zostały omodlone. 

Rekolekcje Ewangelizacyjne stały się czasem, w którym jesz-
cze bardziej uświadomiliśmy sobie, że On, Jezus Chrystus ma być 
w naszym życiu zawsze na pierwszym miejscu. On jest rozwiąza-
niem naszych trudności, a przyjmując Go jako osobistego Pana i 
Zbawiciela mogę kroczyć w życiu z nadzieją na zbawienie.
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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

Radość Świąt zagościła w naszej szkole dnia 20 grudnia, w 
którym to klasa VI pod przewodnictwem Pani Katechetki Marii 
Wodniak wystawiła „Wesołe Jasełka”. Po przedstawieniu każda 
klasa miała okazję zaśpiewać swoją ulubioną kolędę.

Następnie zasiedliśmy do wspólnego stołu wigilijnego. Ła-
miąc się opłatkiem oraz kolędując cieszyliśmy się z nadchodzą-
cego Święta Bożego Narodzenia.

Życzymy błogosławieństwa w Nowym Roku wszystkim 
uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły!

www.barwalddolny.szkolnastrona.pl

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

Poświęcenie nowej figury 
Pana Jezusa na przydrożnym 
krzyżu (Podżarek II)

Bożonarodzeniowa szopka 
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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

Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej w ZSP 
w Brzeźnicy, prowadzonej przez panie: Marzenę Woźniak, Annę 
Lang, Monikę Jaskierny, przygotowały choinkowe ozdoby i część 
przyniosły do Spichlerza Książki. Kolorowy łańcuch zmienił 
jodełkę w choinkowe drzewko. Aniołki i fi gurka małego Jezusa 
oznajmiają, że Boże Narodzenie jest już blisko. Przy choince w 
dniach 16-18 grudnia 2019 r. przywołano świąteczne tradycje.

Opowiadano o zwyczajach kultywowanych współcześnie 
oraz czytano o dawnych, opisanych w książkach. Dziękujemy i 
zapraszamy na kolejne spotkanie przy choince.

www.spichlerzksiazki.pl

Przy choince w bibliotece

Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.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 

Bo przepełniona modlitwami mającymi swe źródło 
w Biblii – mówił w czasie rekolekcyjnym ks. Jacek 
Waligóra, podając konkretne przykłady tych modlitw 
oraz ich krótką analizę. Przypomina też o czci i szacun-
ku wobec Najśw. Sakramentu czy też Imienia Jezus, 
bo jak zauważa, przyklękanie przychodzi nam z coraz 
większym trudem. Kontynuujemy tę naukę. 

Nasza codzienność jest biblijna 
Te słowa zaczynamy od staropolskiego pozdrowienia „Zdro-

waś”. Dzisiaj może to nie do końca zrozumiałe, bo to słowo ozna-
cza co innego, podczas, gdy to słowo powitania. Gdy popatrzymy 
na i inne tłumaczenia, np. na język łaciński, to tam modlitwa 
ta zaczyna się od słowa „ave” - „bądź pozdrowiona”. W języku 
greckim jest podobnie - „chaíre Maria” - również „bądź pozdro-
wiona”. Za to po ukraińsku będzie to tłumaczone: „raduj się 
Maryjo”. Najbardziej podoba mi się jednak tłumaczenie z wersji 
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francuskiej, które brzmi „ja Ciebie pozdrawiam Maryjo”. Wy-
starczy porównać te różne wersje i już nie ma problemu z naszym 
„zdrowaś”. To po prostu stary polski przekład, język staropolski. 
I właśnie te pierwsze słowa - czy powiemy „zdrowaś Maryjo”, 
czy „bądź pozdrowiona Maryjo”, to są słowa, które archanioł 
wypowiada do Matki Bożej w chwili Zwiastowania, słowa jak 
najbardziej biblijne. 

I dalej: „Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami 
i błogosławiony jest owoc żywota Twojego...”. To są, moi drodzy 
słowa świętej Elżbiety, która powitała Maryję. I są to słowa, któ-
re znowu znamy z Ewangelii, słowa Pisma świętego. Jak bardzo 
modlitwa „Zdrowaś Maryjo” jest modlitwą biblijną! I tę pierwszą 

część modlitwy kończy imię „Jezus”. My to zawsze tak szybko 
wypowiadamy: „Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus...”. 
A tam jest przecinek i powinna być mała pauza przed imieniem 
Jezusa... I imię Jezus też jest imieniem biblijnym, do którego moż-
na odnieść wiele, wiele fragmentów Pisma świętego... Gdy mówię 
o imieniu Jezus, zawsze jako przykład Pisma świętego podaję 
fragment Listu do Filipian: -„Na imię Jezusa zegnie sie każde ko-
lano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I wszelki język 
wyzna, że Pan jest Jezus...”. Na imię Jezusa zegnie się wszelkie 
kolano... Wczoraj dzieliłem się z wami takim moim wrażeniem 
o pierwszych piątkach, a dzisiaj troszkę odejdę od tematu ma-
ryjnego i powiem przy okazji cytowanych właśnie słów, że mam 

takie wrażenie, iż coraz 
mniej klękamy. Nie zgi-
na się nasze kolano na 
imię Jezus. Ja nie mówię, 
moi drodzy, o chorych. 
Nie; ja mówię o ludziach 
zdrowych...

Kiedyś byłem w 
pewnym kościele we 
Francji, gdzie pracują 
kapucyni. Piękny ko-
ściół. Jeden z tych kapu-
cynów zaprowadził nas 
do tego kościoła, aby-
śmy mogli go zwiedzić. 
Gdy tam wszedł, to się 
przed ołtarzem po pro-
stu ukłonił. Zapytałem 
tego zakonnika, czy tam 
nie ma Najświętszego 
Sakramentu. On dziw-
nie na mnie spojrzał i 
z pewnym oburzeniem 
powiedział: -„A nie wi-
dać, że się świeci wiecz-
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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

na lampka?”. Ja na to: -„No widać... Ale też widzę też, że ojciec 
nie klęka...”. Pomyślmy o tym zatem, gdy wchodzimy do kościoła, 
czy z niego wychodzimy, bo to taki prosty gest, a jak o nim zapo-
minamy. I to jest właśnie imię Jezus... Pamiętajmy o tym, że na 
imię Jezus zegnie się każde kolano. Tak mamy w Piśmie świętym. 
I to jest właśnie ta pierwsza część modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, 
część biblijna...     

Moi drodzy, gdybyśmy szukali dalszych przykładów na to, 
jak wiele jest Biblii w naszym życiu, to jest takie nabożeństwo 
biblijne, które nazywa się „Godzinki do Najświętszej Maryi Pan-
ny”. To piękne nabożeństwo biblijne. Gdy jeżdżę po kościołach 
w Polsce to potwornie mnie drażni, gdy słyszę, że w świątyniach 
śpiewają Akatysty, a gdy zapytam, czy Godzinki śpiewają, słyszę: 
-„Nie, bo to takie stare...”. Ale jeśli, moi drodzy, porównać Aka-
tyst, który jest piękny w melodii i treści z Godzinkami, to więcej 
Biblii jest w Godzinkach. Więcej... Może te obrazy z Godzinek są 
dla nas mniej zrozumiałe, bo w Godzinkach jest więcej starego 

Testamentu,, ale co stoi na przeszkodzie, by starać się to zrozu-
mieć? 

A kolejny przykład takiej biblijnej modlitwy? To choćby „Nie-
szpory”, gdy śpiewamy „Magnifi cat”, który jest hymnem Maryi 
wziętym z Pisma świętego. I takich przykładów, moi drodzy, 
mógłbym podać wiele. Świadczy to o tym, że jednak jesteśmy 
biblijni i nie trzeba bezkrytycznie przyjmować tych różnych 
zarzutów, które są stawiane nam, katolikom. A jeśli jeszcze ko-
muś mało, to może nie zatrzymujmy się na modlitwie „Zdrowaś 
Maryjo”, ale spójrzmy na cały różaniec. Czym są tajemnice ró-
żańcowe? Czyż nie są takim streszczeniem Ewangelii? Czy punkt 
po punkcie idąc, tajemnica po tajemnicy, nie możemy odtworzyć 
życia Jezusa? Czy nie jest to modlitwa biblijna? Nie trzeba, moi 
drodzy, być takim bezkrytycznym i przyjmować wszystkie za-
rzuty. Czym grzeszymy, to grzeszymy; w czym jesteśmy słabi, to 
jesteśmy - ale tam gdzie nie trzeba, nie należy schylać głowy, aby 
nas po niej bili...  

Cdn.

Tradycyjnie w ostatni piątek adwentu odbyła się wigilijka 
naszej Grupy Apostolskiej. Spotkanie zaczęliśmy modlitwą i od-
czytaniem fragmentu Pisma świętego, następnie przyszedł czas 
na łamanie się opłatkiem. Później rozmawialiśmy i wspominali-
śmy cały ten rok. Rok, który przysporzył nam wiele nowości i był 
bardzo owocny dla całej wspólnoty. Animatorzy GA

Jak każdego roku Kółko Misyjne z pomocą Grupy Apostol-
skiej kolędowało misyjnie. Byliśmy podzieleni na grupy, które 

Wigilia grupy apostolskiej
miały symbolizować misjonarzy udających się w cztery strony 
świata. Dzieci były przebrane za postacie bezpośrednio związane 
z Bożym Narodzeniem ,mówiły krótkie wierszyki, ktore mialy 
zwrócić uwagę gospodarzy na problemy, z którymi zmagają się 
misjonarze. Mimo , że pogoda nie dopisywała na twarzy kolędni-
ków widać było szczere i szerokie uśmiechy. Cieszyli się że mogą 
wspomagać misje. 

Animatorzy GA
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W niedzielę, 1 grudnia 2019 roku, najstarsi mieszkańcy Choczni  
spotkali się na Mszy Świętej, a później  w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej na uroczystym Dniu Seniora. Był poczęstunek, były występy 
artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni, Zespołu 
Pieśni i Tańca Andrychów, moc ciepłych życzeń, a przede wszystkim 
był czas na rozmowę i integrację.

To  spotkanie na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń i senio-
rzy z niecierpliwością na nie czekają. Organizatorami uroczystości był 
sołtys wraz z Rasą Sołecką, 
Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna, 
Parafia Chocznia.

Organizując Dzień Se-
niora chcemy pokazać, że 
najstarsi mieszkańcy są dla 
nas bardzo ważni.

Z okazji Dnia Seniora 
wszystkim, wciąż młodym 
duchem Seniorom, składamy 
najserdeczniejsze życzenia, 
przede wszystkim zdrowia 
pozwalającego na aktywne 
życie i realizację swoich pa-
sji, wszelkiej pomyślności, 
optymizmu oraz szczęścia w 
gronie najbliższych.

Dzień Seniora
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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

 Dzisiaj, tuż przed zimową przerwą świąteczną, w 
naszej szkole na sali gimnastycznej miało miejsce wspól-
ne śpiewanie kolęd. W tym wydarzeniu brali udział 
wszyscy uczniowie naszej szkolnej społeczności, nawet 
ci najmłodsi oraz nauczyciele i oczywiście dyrekcja 
szkoły. Wspólnie zaśpiewaliśmy najpiękniejsze kolędy
w języku polskim, angielskim, niemieckim, a nawet 
włoskim.

Oprócz tego harcerze przekazali Betlejemskie Świa-
tełko Pokoju. Pani dyrektor podziękowała  uczniom 
i rodzicom w imieniu  księdza, strażaków, fundacji 
Promyczek za udział w zbiórce zakrętek i darów miko-
łajkowych.

Na koniec pani dyrektor przekazała wszystkim 
świąteczne życzenia- aby Jezus narodził się w sercach 
nas wszystkich i był Światłem, które daje moc każdego 
dnia.

 
 mgr Monika Hatłas-Noszka
www.spfrydrychowice.iap.pl

Światło, które daje moc
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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

Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czekamy z 
niecierpliwością przez cały rok. Szkolnym zwyczajem,  w ostat-
nidzień przed świątecznymi feriami, każda klasa organizuje 
Wigilię. Życząc sobie zdrowych i spokojnych Świąt dzielimy się 
opłatkiem, spożywamy przygotowane przez rodziców potrawy 
wigilijne i śpiewamy kolędy.  

W Wigilię nie wolno się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo nie-

Jaka Wigilia, taki cały rok
zgoda i smutek będą często gościły  w naszych sercach. Klasom 
drugim w przyszłym roku dobrze się będzie wiodło. W wigilijny 
dzień wszyscy odświętnie ubrani, uśmiechnięci i życzliwi. Ro-
dzice byli razem z nami, przygotowali pyszną rybkę, zadbali o 
dekorację stołów.

Zobaczcie jak wyglądał ten niezwykły czas w naszej Szkolnej 
Rodzinie.

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

Pytał wiernych ks. Marek Ro-
geński, pallotyn z Częstochowy 
podczas jednej z nauk rekolekcyj-
nych głoszonych tutaj w adwen-
cie. Popierając swoje rozważanie 
przykładami z życia, przypomniał 
czym jest dla chrześcijanina modli-
twa, jak jest ważna, co wnosi w 
nasze życie. Zamieszczamy poniżej 
pierwszą część o rozmowie z Bo-
giem. 

Był piękny lutowy poranek 1997 
roku. Posługiwałem wtedy w duszpa-
sterstwie powołań w Częstochowie. O 
godz. 6 rano wyjechałem z Częstochowy 
do Warszawy. Droga, jak na tę porę roku, 
była piękna - na horyzoncie wschodziło 

Czy jesteśmy ludźmi modlitwy? 
słońce, sucha jezdnia i bez żadnego proble-
mu dojechałem do Piotrkowa Trybunalskie-
go. A tam - jakby za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki - pogoda się zmieniła. Zrobiło 
się dżdżysto i ślisko. Zwolniłem do 20 km/h 
i wydawało mi się nadal, że jadę z zawrotną 
prędkością... Kiedy tak powoli jechałem, 
przez mgłę dostrzegłem wiele świateł - czer-
wonych i niebieskich. Gdy podjechałem 
bliżej, okazało się, że przede mną jest wiele 
pojazdów policji, straży pożarnej, pogoto-
wia... A po lewej i prawej stronie drogi znaj-
dowało się wiele rozbitych aut. Było bardzo 
ślisko. Kiedy przejeżdżałem obok, zacząłem 
się modlić za ofiary wypadków. Na poboczu 
stał mężczyzna i mnie zatrzymywał. Powoli 
się zatrzymałem, a on podszedł do samocho-
du i zapytał, czy go podwiozę do Warszawy. 
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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

Kiedy zobaczył moją koloratkę, pozdrowił Pana Jezusa, wsiadł do 
auta i zaczęliśmy rozmawiać... 

Powiedział, że jest lekarzem z Opola. Wraz ze swoim synem, 
również lekarzem jechali na spotkanie do Warszawy. Ponieważ 
syn zaspał, rano szybko zjedli śniadanie, wsiedli do samochodu i 
potem jechali z dużą prędkością. Gdy dojechali do tego miejsca, 
syn gwałtownie hamował, wpadli w poślizg i wpadli na drzewo. 
Na całe szczęście nic im się nie stało... I wtedy lekarz zawiesił 
głos. Zapytał: -„Czy wie ksiądz, dlaczego tak się stało?”. -„Po-
goda, prędkość, za duża prędkość...”. -„Tak, proszę księdza. Ale 
najważniejsze jest to, że ja zawsze przed podróżą i po niej modlę 
się. A dziś wszystko działo się tak szybko, że nie zdążyłem... I 
stało się...”.

Kochani, ten lekarz przyczynę wypadku upatrywał w tym, 
że się nie pomodlił. I dzisiaj, na początku naszych rekolekcji 
adwentowych, kiedy Chrystus jest tuż tuż, mamy zadać sobie 
pytanie: -Czy ja jestem człowiekiem modlitwy? Czy ja się modlę? 
I nie mówię tutaj o tej pięknej modlitwie w niedzielę podczas 
Eucharystii, czy w tygodniu, kiedy przychodzę z różnych okazji 
do świątyni. Mówię o modlitwie codziennej. Czy ja się modlę? 
Czy pośród tego wielkiego wiru różnych zajęć znajduję czas na 
modlitwę? Stare przysłowie, które pewne znacie, mówi wyraźnie, 

że „bez Boga ani do proga”. Czy jestem człowiekiem modlitwy? 
Czy ja się modlę? 

Św. Wincenty Palotti, kiedy się modlił, powierzał Bogu cały 
świat. A kiedy szedł ulicą, niósł tego Boga całemu światu i się 
Nim dzielił. Sam powiedział: -„Powinniśmy Boga wdychać i 
wydychać”. Czy tak rzeczywiście się dzieje w moim życiu? św. 
Jan Paweł II, nasz wielki Rodak, a wasz w sposób szczególny, 
podczas jednej z pielgrzymek zadał istotne pytanie. -„Czy można 
odrzucić Chrystusa?”. A po chwili mówi: -„Można... Ale w imię 
jakich wartości?”. I nieśmiało, parafrazując słowa św. Jana Pawła 
II, zadam wam takie pytanie: -Czy można odrzucić modlitwę? 
Można... Ale w imię jakich wartości? Kto lub co zajmie miejsce 
modlitwy? Telewizor, komputer, drugi człowiek? Pokaż mi, jak 
się modlisz, a ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem...

Kochani, tak naprawdę z naszej twarzy, nawet od zewnętrznej 
tylko strony widać, czy ja jestem człowiekiem modlitwy. Gdy 
wrócisz do domu, spójrz w lustro. Spójrz na swoje oblicze. I zo-
bacz, czy z tego oblicza widać, że jesteś człowiekiem modlitwy... 

W 1992 roku ks. prowincjał dokonał zmiany personalnej 
w naszej parafii na Białorusi. Zmieniał ks. Mariana Kopcia, 
który wraz z parafianami otwierał kościół, zawiązał Komitet 
Parafialny według miejscowego prawa. Jako jego następcę usta-

nowił naszego emerytowanego profesora 
- ks. Józefa Lisiaka. Jeździłem tam jako 
kleryk i kiedy po roku przyjechałem na 
parafię, zapytałem ludzi: -Jaki jest ten 
wasz nowy proboszcz? Lepszy czy gorszy 
od poprzedniego? A ci ludzie do mnie w 
swej prostocie odpowiedzieli: -„Proszę 
księdza, nie wiemy, czy jest lepszy, czy 
gorszy... Ale wiemy jedno - jest człowie-
kiem modlitwy. I to widać. Często klęczy 
w kościele przed Najświętszym Sakra-
mentem. Często widzimy go z różańcem 
w ręku. Widzimy go z brewiarzem. Nasz 
proboszcz jest człowiekiem modlitwy...”. 
A czy o nas mogą powiedzieć to samo 
inni ludzie? Czy też jesteśmy ludźmi 
modlitwy?

Cdn. 

Obchodzono w niedzielę 29.12.2019 r. odpust. Su-
mie odpustowej przewodniczył o. bp. Damian Muskus. 
On też skierował do wiernych słowo Boże, w którym 
zwrócił uwagę na trzy istotne elementy dotyczące 
życia każdej rodziny. Jakie? O tym w poniższym frag-
mencie rozważania, poprzedzonym przywitaniem o. 
bpa Damiana. 

Ku czci Świętej Rodziny z Nazaretu 
W tej radości Bożego Narodzenia niedziela w oktawie jest 

przezywana jako uroczystość Najświętszej Rodziny i nasza 
wspólnota tez ten dzień szczególnie czci, bo przecież patronuje 
nam Święta Rodzina. Co roku też gościmy Księdza Biskupa, któ-
ry wspólnie z nami się modli i poleca wszystkie rodziny naszej 
parafii opiece Najświętszej Rodziny. Dostrzegamy, jak bardzo 
dzisiaj potrzeba tej modlitwy, jak potrzeba tego umocnienia, 
by wobec tych wszystkich zakus, które są przeciwko rodzinie 
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obronić się, trwać w tym, co się 
Bogu i drugiej osobie obiecało, 
ale przede wszystkim, by być 
dziećmi, którym się przekazuje 
życie. I w tych radościach i w 
tych trudnościach, jak to tez 
było w życiu Świętej Rodziny. 
Bo tylko w dobrej rodzinie, ro-
dzinie bliskiej Bogu te wszystkie 
doświadczenia, trudności moż-
na przeżyć i zwycięsko wyjść 
z tych doświadczeń trudnych, 
które się w życiu pojawiają. Dla-
tego bardzo serdecznie witam 
Ojca Biskupa Damiana wśród 
nas i dziękuję za to, że znalazł 
czas, by nam tutaj pobłogosła-
wić, modlić się z nami, ale zara-
zem też i skierować do nas Boże 
Słowo. Witam serdecznie i Was 
wszystkich, moi drodzy, którzy 
jesteście, Księży Rodaków, Księ-
dza Kanclerza Kazimierza, Ojca Klaudiusza i oczywiście Ojca 
Micheasza, z klasztoru, który się z nami modli oraz wspólnotę 
parafialną, którą tworzymy. 

Niech ta nasza wspólna modlitwa będzie tym wielkim dzięk-
czynieniem, ale też i prośbą, by nasze rodziny były zawsze mocne 
Bogiem, miłością, pokojem i przebaczeniem. W tej Mszy świętej 
koncelebrowanej modlimy się O. Biskup modli się za całą naszą 
wspólnotę parafialną i nasze rodziny. 

Kazanie:
Czcigodni Współbracia w posłudze kapłańskiej, 
Kochane Siostry Zakonne,

Drogie rodziny, Małżonkowie, 
Umiłowani Siostry i Bracia

W Niedzielę Świętej Rodziny, którą właśnie dzisiaj prze-
żywamy, Kościół każe nam czytać Ewangelię, której głównym 
bohaterem jest św. Józef, opiekun Jezusa i Najświętszej Rodzi-
ny, człowiek, który zwykle stał w cieniu Bożego Syna, którym 
się opiekował. Oto św. Józef słyszy we śnie anielski głos, który 
każe mu uciekać do Egiptu, bo życie dziecka jest zagrożone. Ta 
wieść spada na niego nagle, niespodziewanie. Nie zwlekając, 
wraz z Rodziną ucieka do Egiptu, by tam bezpiecznie przeczekać 
niespokojny czas. Możemy się tylko domyślać, że Maryja, Józef 



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

5 i 12 stycznia 202026 

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

 275 i 12 stycznia 2020

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

i mały Jezus zdążyli się tam zadomowić. Stworzyli sobie pewną 
przystań, być może czuli się tam dobrze, nawiązali jakieś relacje z 
ludźmi, gdy głos anioła znowu kazał im wracać. Ale powrót w oj-
czyste strony wydawał się być niemożliwy, bo choć Herod umarł, 
to jednak żył i panował jego syn. Jednak anioł koi lęki Józefa. 
Wskazuje mu drogę do Nazaretu. To miejsce stanie się ziemską 
ojczyzna Jezusa - właśnie Nazaret. I to miejsce zdefiniuje w ludz-
kich oczach jego tożsamość. Bo będzie w przyszłości nazywany 
Nazarejczykiem albo Mistrzem z Nazaretu.

Historia Św. Rodziny ukazuje nam 3 elementy, które dotyczą 
wszystkich rodzin ludzkich. Po pierwsze, w życiu każdej rodziny 
pojawiają się kryzysy i pojawiają się zagrożenia. Po drugie każdy 
z nas jest ukształtowany przez dom, w którym wyrósł. Po trzecie, 
Bóg urodził się w ludzkiej rodzinie, by ją uświęcić. Spójrzmy 

najpierw na kryzys, w jakim znalazła się Święta Rodzina. Zagro-
żenie przyszło z zewnątrz. Herod wydał wyrok śmierci na Jezusa. 
Dziecko ocalało nie dlatego, że w jakiś nadzwyczajny sposób, 
przy użyciu nieziemskiego oręża ochronił Je Bóg, nie dlatego, że 
rodzice szukali obrońców, by walczyć z siepaczami Heroda. Jezus 
uniknął losu młodzianków, bo Jego ziemski ojciec był wrażliwy 
na Boże znaki. Jezus przeżył, bo Jego Matka otoczyła Go miłością 
i troskliwą opieką w czasie podróży, a później, w Egipcie, zanim 
wrócili do ojczyzny, stworzyła Mu dom, w którym mógł bez-
piecznie wzrastać. Te kryteria decydują o bezpiecznym, wspól-
nym przetrwaniu w kryzysowych sytuacjach - posłuszeństwo 
woli Bożej, dobro bliskiej osoby stawiane wyżej niż własne. 

Cdn.

Przyjęcie nowych ministantów
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Roraty
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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

16 grudnia 2019 roku młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego z Krzeszowa miała okazję zwiedzić Sejm RP, zapoznać się z 
historią budynku, a także poznać szczegóły pracy posła. Ucznio-
wie z Krzeszowa skorzystali z zaproszenia posła na Sejm RP Pana 
Filipa Kaczyńskiego, dzięki czemu podczas wizyty mogli czuć się 
w pełni swobodnie na sali plenarnej i choć przez chwilę poczuć 
się parlamentarzystami. Młodzież na Wiejskiej oprowadził Pan 
Filip Kaczyński, który zaprezentował zwiedzającym Kompleks 
Sejmowy, w tym Salę Plenarną i galerię Sejmu RP. W programie 
wyjazdu przewidziano również pytania młodzieży skierowane do 
Posła, który w bardzo interesujący sposób przybliżył młodzieży 
pracę polityków. Uczniowie mieli również niepowtarzalną okazję 
zobaczyć legitymację poselską, ponadto była to dla nich niezwy-
kle cenna lekcja wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy biorący udział 
w wyciecze pełni wrażeń wrócili do domów z upominkami.

W wyjeździe uczestniczył również Wójt Gminy Stryszawa 
Pan Rafał Lasek, a także opiekunowie i dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Krzeszowie Pani Agata Gołuszka.

www.stryszawa.pl 

WIZYTA MŁODZIEŻY Z KRZE-
SZOWA W SEJMIE RP
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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

Z okazji św. Mikołaja został zorgani-
zowany dla naszych ministrantów i scho-
listek wyjazd do parku trampolin i na 
film "Kraina lodu 2". W sumie w wyjeź-
dzie wzięło udział 50 osób. Dziękujemy z 
serca naszym dzieciom za ich modlitwę, 
obecność i służbę ministrantom przy oł-
tarzu w tygodniu i w niedzielę oraz śpiew 
scholi podczas niedzielnej Mszy Świętej 
dla dzieci i wytrwałe uczęszczanie na so-
botnie próby. Serce rośnie, gdy się patrzy 
na ich zaangażowanie ;) Bogu, dzieciom 
i opiekunom niech będą dzięki za ten 
wspólnie spędzony czas pełen radości ;)

Mikołajkowy wyjazd dla scholi 
i ministrantów
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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

„Istnieją ciemności w relacjach osobistych, rodzinnych i 
społecznych, ale większe jest światło Chrystusa”. Papież Fran-
ciszek mówił o tym w bożonarodzeniowym orędziu wygłoszo-
nym z loży bazyliki watykańskiej i transmitowanym do 150 

Papież Franciszek na Urbi et Orbi: 

Światło Jezusa większe 
od wszelkich ciemności

krajów świata. Zakończyło je tradycyjne błogosławieństwo „Urbi 
et Orbi”, czyli „Miastu i światu”. Ojciec Święty modlił się m.in. za 
Ukrainę, która, jak podkreślił, pragnie konkretnych rozwiązań 
na rzecz trwałego pokoju.
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Tradycyjnie już orędzie wygłaszane przez Papieża w uro-
czystość Bożego Narodzenia stanowi przegląd najtrudniejszych 
sytuacji na świecie i jest próbą zwrócenia uwagi na najbardziej 
zapalne kwestie, będące często tzw. zapomnianymi konfliktami. 
Franciszek zaczął od dramatycznej sytuacji na Bliskim Wscho-
dzie modląc się, by Chrystus był światłem dla wielu dzieci cier-
piących z powodu wojen i konfliktów.

„[ Niech będzie pocieszeniem dla umiłowanego narodu syryj-
skiego, który wciąż nie widzi końca działań wojennych, rozdzie-
rających ten kraj w minionej dekadzie. Niech wstrząśnie sumie-
niami ludzi dobrej woli. Zainspiruje dziś rządzących i wspólnotę 
międzynarodową do znalezienia rozwiązań, które zapewniłyby 
bezpieczeństwo i pokojowe współżycie ludów tego regionu i po-
łożyło kres ich niewypowiedzianym cierpieniom. Niech będzie 
wsparciem dla narodu libańskiego, aby mógł wyjść z obecnego 
kryzysu i odkrył na nowo swoje powołanie do bycia orędziem 
wolności i zgodnego współistnienia dla wszystkich – mówił 
Franciszek. – Niech Pan Jezus będzie światłem dla Ziemi Świę-
tej, w której narodził się jako Zbawiciel człowieka, i gdzie nadal 
trwa oczekiwanie wielu ludzi, którzy pomimo utrudzenia, ale nie 
tracąc nadziei, oczekują dni pokoju, bezpieczeństwa i dobroby-
tu. Niech będzie pociechą dla Iraku, który przeżywa napięcia 
społeczne, i dla Jemenu, doświadczonego poważnym kryzysem 
humanitarnym. Myślę o dzieciach w Jemenie.]“

Papież przypomniał też o kontynencie amerykańskim, gdzie 
różne narody przeżywają okres wstrząsów społecznych i poli-
tycznych. Modlił się szczególnie za naród wenezuelski, prosząc 
Boga, by nie zabrakło mu potrzebnej pomocy. Wskazał zarazem 
na tragedie Afryki, której mieszkańcy często zmuszeni są do emi-
gracji, pozostawienia domu i rodziny.

„Niech narodzony Pan będzie pokojem dla ludności zamiesz-
kującej wschodnie regiony Demokratycznej Republiki Konga, 

dręczonej ciągłymi konfliktami. Niech będzie pocieszeniem dla 
tych, którzy cierpią z powodu przemocy, klęsk żywiołowych lub 
sytuacji zagrożenia zdrowia – modlił się Franciszek. – Niech bę-
dzie umocnieniem dla tych, którzy są prześladowani z powodu 
swej wiary religijnej, szczególnie uprowadzonych misjonarzy i 
wiernych, a także tych, którzy padają ofiarą ataków grup ekstre-
mistycznych, zwłaszcza w Burkina Faso, Mali, Nigrze i Nigerii.“

W swym bożonarodzeniowym orędziu Franciszek przypo-
mniał też o ludziach, którzy z powodu szerzących się niesprawie-
dliwości muszą emigrować w poszukiwaniu bezpiecznego życia.

„To niesprawiedliwość zmusza ich do przemierzania pustyń 
i mórz, przekształconych w cmentarze. To niesprawiedliwość 
zmusza ich do znoszenia niewypowiedzianego wyzysku, wszel-
kiego rodzaju niewolnictwa i tortur w nieludzkich obozach, w 
których są przetrzymywani – mówił Ojciec Święty. – To nie-
sprawiedliwość wypycha ich z miejsc, w których mogliby mieć 
nadzieję na godne życie, i sprawia, że znajdują mury obojętności. 
Niech Emmanuel będzie światłem dla całej poranionej ludzkości. 
Niech skruszy nasze często zatwardziałe i egoistyczne serce i 
uczyni nas narzędziami swej miłości.“

Papież modlił się, by przez nasze ubogie twarze Emmanuel, 
dał swój uśmiech dzieciom na całym świecie: tym porzuconym  
i tym które doznały przemocy. „Poprzez nasze słabe ramiona 
niech przyodzieje ubogich, którzy nie mają czym się okryć, da 
chleb głodnym, otoczy opieką chorych. Przez nasze kruche to-
warzyszenie niech będzie blisko osób starszych, jak i samotnych, 
migrantów i usuniętych na margines. W ten dzień świąteczny 
niech da wszystkim swoją czułość i rozjaśni ciemności tego świa-
ta” – modlił się Franciszek.
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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 

 

Jasełka szkolne
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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

W dniu 20.12.2019 r., w naszej szkole odbył się apel z okazji 
zbliżających się świat „Bożego Narodzenia”. Część artystyczną 
przygotowała klasa siódma, oraz kilkoro uczniów z klasy szóstej. 
Scenografia przedstawienia była dostosowana do naszych czasów. 
Główną rolę Maryji odegrała Olga Mamcarczyk, Józefa - Dariusz 
Sadzik. Nie obyło się bez kolęd i pastorałek. O oprawę muzyczną 
zadbała Nikola Talaga oraz Kamil Nowak. Pięknie zaśpiewały 
kolędy solo: Gabriela Stawowy, Nikola Talaga i Małgorzata Ja-
rosz. Życzenia świąteczne całej społeczności szkolnej przekazała 
w imieniu Samorządu Szkolnego Martyna Bucka Podczas uro-
czystości obecny był również były dyrektor szkoły mgr Marek
Kwartnik, który również złożył życzenia świąteczne wszyst-
kim uczniom, nauczycielom i rodzicom. Pani Teresa Stadnicka 
podziękowała wychowawczyni klasy siódmej, jak i uczniom za 
przygotowanie apelu, złożyła życzenia świąteczne, oraz zachęciła 
wszystkich uczniów do udziału w Orszaku Trzech Króli, który 
odbędzie się w Łękawicy 6.01.2020r.

www.splekawica.pl

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

Głosił kazania odpustowe ku 
czci św. Marcina podkreślając w 
nich rolę wiary, jako prawdziwej 
życiowej postawy, a nie deklaracji 
słownej. Do tego tematu nawiązuje 
też w poniższej rozmowie, któ-
rą przeprowadziliśmy przy okazji 
odpustu. A że pracuje obecnie w 
Lipnicy Małej na Orawie, opowiada 
krótko o tamtejszym duszpaster-
stwie i przeżywaniu wiary przez 
miejscowych parafian. 

-Proszę się przedstawić...
-Ks. Piotr Grotowski, ochrzczony w 

parafi i Marcyporęba. Rodak tutejszy, choć 
rodzinną parafi ą jest Skawina - Ogrody. 
Moi rodzice pochodzą z Marcyporęby, a ja 
urodziłem się w Zatorze. Z czasem rodzice 
przeprowadzili się do Skawiny i stamtąd już poszedłem do semi-
narium. Obecnie pracuję w Lipnicy Małej na Orawie.  

- Jak Ksiądz wspomina czasy seminaryjne?
- Wspominam ten okres bardzo dobrze, tym bardziej, że 

później wróciłem do niego już jako przełożony. Przez 9 lat byłem 
prefektem i wicerektorem na Piłsudskiego. To był także dobry 
czas dla parafi i skawińskiej, gdyż wówczas około 20 osób z naszej 
parafi i wstąpiło do seminarium diecezjalnego i zakonów. Był to 
koniec lat osiemdziesiątych. W tym czasie trwała budowa kościo-
ła i tworzenie nowej parafi i, a ks. Podgórny potrafi ł odpowiednio 
pokierować młodymi ludźmi i pomóc im na drodze powołania. 
Zresztą ks. Marian Podgórny będzie miał niedługo jubileusz i 
zostanie mu nadane honorowe obywatelstwo Skawiny.

- Kiedy został Ksiądz wyświęcony?
- W roku 1994, przez ks. kardynała Macharskiego. Było nas 

wtedy ze skawińskiej parafi i trzech księży.  
- Gdzie Ksiądz pracował po święceniach?
- Najpierw byłem u Matki Bożej w Chrzanowie. Przez 9 lat 

pracowałem także w seminarium, a w 2017 roku zostałem skie-
rowany do parafi i w Lipnicy Małej, która przeżywa właśnie swoje 
stulecie. Jest to parafi a bardzo ciekawa, między innymi dlatego, 
że jest pod wezwaniem św. Stefana Węgierskiego. Sama nazwa 
„Orawa” pochodzi z języka węgierskiego, gdzie „Arva” to „Siero-
ta”.  To były ziemie graniczne Austro-Węgier i Węgrzy swoje gra-
nice niejako zaznaczali parafi ami. Nie dziwi zatem, że patronem 
parafi i jest król węgierski. Do dzisiaj na tym obszarze dostrzec 
można wpływ różnych kultur i odradzający sie regionalizm. 

Ks. Piotr Grotowski – 
rodak z Marcyporęby 

Parafi a liczy sobie około 3200 ludzi. 
Cechą charakterystyczną mieszkańców jest 
to, że większość z nich pracuje w Austrii, 
głównie w Wiedniu. Do domów przyjeżdżają 
na weekendy. W parafi i jest jeden wikary i 
diakon na praktykach. 

- Jak wygląda tamtejsza poboż-
ność?

- To są bardzo pobożni ludzie. Mogę 
powiedzieć, że 100 % parafi an korzysta z 
sakramentów. Ponadto w szkole jest dwóch 
muzułmanów. Ciekawym zjawiskiem  jest 
zawieranie małżeństw w obrębie różnych 
kultur i religii. Ponieważ mieszkańcy Orawy 
pracują w różnych krajach, coraz częściej 
zdarza się, że zawierane są małżeństwa 
katolików z wyznawcami innej wiary, w 
innych kościołach i innych krajach. To jest 
bardzo destabilizujące dla religijności Ora-

wy. Przez wyjazdy zarobkowe coraz częściej pojawia się problem 
eurosieroctwa, dostrzegalny jest w wielu przypadkach brak ojca. 
Nie skutkuje to może jeszcze nagminnym rozpadaniem się mał-
żeństw, ale podejrzewam, że to tylko kwestia czasu... 

- Jest Ksiądz kapłanem od 25 lat. Jak Ksiądz ocenia 
ten czas?

- Patrzę na ten okres poprzez kolejne etapy pracy kapłańskiej 
i parafi e, w których pracowałem z różnymi ludźmi. Najpierw 
pracowałem w Chrzanowie, potem studiowałem w Lublinie. Na-
stępnie przez wiele lat pracowałem u św. Szczepana, a następnie 
w seminarium. W międzyczasie pomagałem także przy budowie 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jeżdżąc przez 3 lata z kaza-
niami po całej diecezji i głosząc orędzie Bożego Miłosierdzia i 
zbierając fundusze na budowę. Razem z dwoma innymi księżmi 
odwiedziliśmy wszystkie parafi e naszej diecezji... 

- Jakie zagrożenia dla kapłanów dostrzega Ksiądz 
we współczesnych czasach?

- Mówiłem dzisiaj o tym w kazaniu. Wszystko zaczyna się 
zawsze od wiary. Jeżeli zaczyna brakować wiary - nie tej dekla-
rowanej, ale przeżywanej - to w efekcie wszyscy odchodzimy od 
Kościoła, odchodzimy od Chrystusa. Wówczas stajemy się po 
prostu funkcjonariuszami. I nie mówię tu tylko o kapłanach, ale 
o wszystkich chrześcijanach, którzy deklarują, że są wierzący, ale 
ich wybory życiowe temu przeczą. 

- A co ze spadkiem powołań? 
- To też świadczy o spadku wiary. Powołania nie biorą się 

z tego, że kogoś się wyśle do seminarium, czy ktoś zostanie do 
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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

Dnia 20 grudnia 2019, ostatniego przed feriami świątecz-
nymi, dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Mucharzu 
pod opieką Ks. Szymona odegrali przedstawienie pt: "Jasełka 
na wesoło". W sposób nieco humorystyczny pokazywały one 
jedną z naczelnych prawd naszej wiary: Wcielenie Syna Bożego 
i Jego Narodzenie, które już za kilka dni będziemy świętować.
Ukazały się nam młode talenty aktorskie, które jak mamy na-
dzieję wykorzystamy jeszcze nie jeden raz

Szczególnie dziękujemy uczennicom klasy 7: Emilii Fluder, 
która zajęła się szukaniem scenariusza już we wrześniu całego 
przedstawienia oraz Patrycji Klimek, która dobrała rolę do po-
szczególnych osób i sama w jedną z nich się wcieliła

Do kolejnego występu

Jasełka na wesoło

niego przywieziony, ale z wychowania w religijnych rodzinach... 
Jeśli ludzie nie będą widzieli prawdziwej wiary w Kościele, sami 
nie będą mieć tej wiary. A z braku wiary wypływają tylko czysto 
instytucjonalne zachowania - np. zachowanie wpływów Kościo-
ła - a nie to, że Kościół żyje Ewangelią.

- Czy cieszy się Ksiądz, że obchodzi tu swoje 25-
lecie?

- Oczywiście. Marcyporęba zawsze była bliska memu sercu - 
przede wszystkim przez to, że byłem tu ochrzczony i spędzałem 
tu każde wakacje...

- Dziękuje za rozmowę. Szczęść Boże! 
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Świętowano uroczystość dziękczynną za 
jej życie z udziałem sióstr Adoratorek Krwi 
Chrystusa. Mszę św. dziękczynną odprawił 
4 XII ks. prob. K. Strzelichowski, który 
wygłosił też kazanie, nawiązujące do czy-
tań adwentowych. S. Lidwina pochodziła z 
Mucharza, stąd ta uroczystość odbyła się w 
miejscu jej urodzenia. Poniżej wstęp do Mszy 
św. oraz fragment słowa. 

Siostry i bracia, w samo południe rozpoczy-
namy tę świętą Eucharystię, którą sprawujemy 
w czasie adwentu, w dzień św. Barbary, ale także 
wspominamy dzisiaj (z racji 140. rocznicy urodzin 
siostry Lidwiny Sikory) Świętych Adoratorów Krwi 
Chrystusa, a  więc założyciela Zakonu Misjonarzy 
Krwi Chrystusa, św. Kaspera del Bufalo i tę, której 
relikwie znajdują się na ołtarzu, założycielkę Adora-
torek Krwi Chrystusa, (do którego zgromadzenia należała siostra 
Lidwina) - św. Marię  de Mattias.

Ta Eucharystia jest, kochani, dziękczynieniem za siostrę Li-
dwinę Sikorę, za tę, która odkryła, jak bardzo jesteśmy cenni w 
oczach Boga, że aspekt Krwi Chrystusa to jest właśnie ta cena, 
jaką płaci Bóg za każdego z nas. I Bóg chce, aby każdy człowiek, 
każdy z nas swoją wieczność przeżył w Jego Sercu, w niebie. 
Eucharystia jest także jakąś prośbą, wołaniem o to, aby modli-
twa, także za przyczyną Lidwiny Sikory sprawiła, by wiele serc, 
szczególnie tych oddalonych od Pana Boga albo zagubionych 
odnalazło drogę życia wiary. Jeszcze raz was serdecznie witam na 
tej Eucharystii i stwórzmy taką właśnie wspólnotę wiary, nadziei 

W 140 rocznicę urodzin 
s. Lidwiny 

i miłości...
Na początku każdej Eucharystii 

przepraszamy Pana Boga. Robimy 
to nie zdawkowo, ale dlatego, że taka 

jest istota naszej wiary i musimy przyznać się do swojej nędzy, 
swoich ograniczeń i tylko w serca skruszone może łaska Boża 
przyjść i dać nam życie.

Kazanie:
Piękne słowo, które słyszymy każdego dnia, a w szczegól-

ności każdego dnia Adwentu. To jest słowo, które wybiega w 
przyszłość. Słyszeliśmy kontynuację Księgi proroka Izajasza, 
który mówi o takim momencie dziejów, kiedy Mesjasz przyjdzie 
i będzie panował. Kiedy przychodzimy dzień po dniu na Eucha-
rystię, to na pewno w pamięci mamy to wczorajsze i przedwczo-
rajsze czytanie z Księgi Izajasza, które mówiło o tym, że kiedy 
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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

przyjdzie Mesjasz, to ta Boża góra będzie tak bardzo widoczna 
i ona będzie tym znakiem właśnie nowego istnienia, nowego 
świata. To będzie taki świat, w którym panowanie będzie miał 
nasz Pan, Jezus Chrystus. W świecie przyrody będą mieć miejsce 
rzeczy niesamowite - baranek będzie tulił się do wilka, a dziecko 
będzie igrało z kobrą... I dzisiaj tez słyszymy o tym, że to będzie 
(oczywiście to pewnego rodzaju uproszczony obraz) czas uczto-
wania, podczas którego będą spożywane tłuste mięsa i poleje się 
wino radości. Nie będzie, kochani, smutku i nie będzie żalu. To 
będzie sama radość, radość, radość...

I dzisiaj słyszeliśmy, kochani, w tym czytaniu, że w ten czas 
zostanie odsunięta, że padnie ta zasłona, która była na twarzy 
ludów. Siostry i bracia, to wydarzenie ma miejsce w naszej rze-
czywistości już teraz, jeżeli pozwalamy Jezusowi Chrystusowi 
zdobyć nasze serca i odkrywamy, że właśnie ta Jego zbawcza 
Ofi ara, której wyrazem jest Krew, powoduje, że nasze spojrzenie 
już nie jest spojrzeniem przez zasłonę na siebie, na drugiego czło-
wieka, ale w Jezusie Chrystusie, kochani, w naszym Mesjaszu i w 
naszym Panu ta zasłona, która jest na twarzy narodów, na twarzy 
drugiego człowieka i na mojej twarzy zostaje odsłonięta, ona zo-
staje stargana. I widzimy przez to, kochani, jak jest w istocie, jak 
jest naprawdę, bo kiedy patrzymy na siebie, to często patrzymy 
właśnie poprzez wymiar swojej zewnętrzności. Na przykład ja 
dzisiaj, kiedy zobaczyłem siostrę Krystynę, zacząłem się zastana-

wiać, czy to ona, czy nie ona. Nie byłem pewny, bo ostatnio miała 
mniej siwych włosów. Do swoich siwych włosów jestem przyzwy-
czajony, ale do jej siwizny już nie... 

Kiedy tak patrzymy jedni na drugich, to patrzymy przez pry-
zmat tego, czy się z kimś pokłóciliśmy, czy ktoś jest dla nas dobry 
albo zły, czy mamy do kogoś urazę. Patrzymy na siebie myśląc 
w kategoriach tego, czy ktoś jest nam bliski, czy daleki, czy go 
lubimy, czy też nie. A  w Jezusie Chrystusie po zrzuceniu zasłony 
naszej złości i różnych krzywd, naszego uprzedzenia zobaczymy 
drugiego człowieka i siebie samego takimi, jakimi jesteśmy w 
istocie. Jesteśmy, stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I 
przez to wszyscy jesteśmy piękni w tym wyglądzie zewnętrznym, 
choćbyśmy mieli nawet twarze pokiereszowane, pobrużdżone, 
pełne zmarszczek od starości... Co więcej, możemy ujrzeć, jak 
cenni, jak drodzy jesteśmy w oczach Pana Boga. Bo my odkry-
wamy, kochani, że zostaliśmy zdobyci dla Pana Boga jako Jego 
obraz i podobieństwo Krwią Chrystusa...

 Św. Maria de Mattias mawiała, że wszystko powinno być 
skierowane na miłość do Boga i miłość do „drogiego” bliźniego. 
W języku polskim powiedzenie komuś, że jest „drogi” jest wyra-
zem szacunku. ale dosłownie to znaczy, że ktoś jest drogi - czyli 
cenny - jak jakiś skarb, klejnoty czy kosztowność. To nie jest tyl-
ko zwyczajowe powiedzenie. I to prawda. Kochani, nasza wartość 
jest ogromna, bo za nas swe życie oddał Jezu Chrystus...

Cdn.

Święta Bożego Narodzenia to dla 
każdego człowieka wyjątkowy czas, Bez 
względu na wiek, szczególnie przeży-
wany z powodu wiary, tradycji (opłatka, 
choinki, wieczerzy wigilijnej) odwiedzin, 
prezentów i całej atmosfery towarzy-
szącej okresowi bożonarodzeniowemu. 
W Kościele podkreślany jest jako czas 
pogłębiania wiary, nadziei, miłości; czas 
przebaczenia i jedności. Najważniejszą 
prawdą Świąt Bożego Narodzenia jest to, 
że Syn Boży przyszedł na świat i stał się 
człowiekiem dla naszego zbawienia. 

Święta Bożego Narodzenia w na-
szej Parafi i Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych, to w tym roku szczególnie 
wyjątkowy czas. Na Roratach gromadzi-
liśmy się „wraz z Kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim”, który będzie ogłoszony 

Potrzebujemy mocnej 
wiary i modlitwy.

Potrzebujemy zaangażowania i wytrwałości.
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błogosławionym, a jest patronem Szkoły 
Podstawowej w Palczy. Mieliśmy okazję po-
znać wiele szczegółów z życia tak wielkiego 
Polaka. 

Po zakończeniu okresu adwentowego, 
wizerunek ks. Kardynała umieszczony 
został w tle urządzonej w kościele szopki 
bożonarodzeniowej. 

Wyjątkowość tegorocznych Świąt Boże-
go Narodzenia, zawarta została w zmienio-
nym wnętrzu naszej świątyni. Ze względu 
na rozbudowę kościoła, korzystamy tylko 
ze środkowej i prawej jego strony. Dlatego 
też szopka urządzona została po prawej 
stronie świątyni, w miejscu ołtarza bocz-
nego (rozebranego na czas rozbudowy) z 
historycznym obrazem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Rozebrane i zabezpieczone 
na czas prac, piękne i wartościowe organy 
zastąpił skromny instrument elektronicz-
ny. Z konieczności ograniczone zostały 
dekoracje bożonarodzeniowe i wielkość 
choinek.

Mamy nadzieję, że następne Święta Bo-
żego Narodzenia w naszym kościele, prze-
żywać będziemy w całkiem innej scenerii. 
Mamy nadzieję, że pomieścimy się wszyscy 
i nikt nie będzie musiał stać przy kościele. 

Do tego czasu potrzebna jest mocna 
wiara, modlitwa, dobra aura, mobilizacja, 
cierpliwość, zaangażowanie i wytrwałość. 
Także akcje wspierające, takie jak kiermasz 
stroików i zniczy zorganizowany przez pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich z Palczy, 
oraz kiermasz przedświąteczny zorganizo-
wany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Palczy przy okazji wystawienia 
pięknych Jasełek. 

Do grona parafi i, które wspie-
rają dzieło rozbudowy naszej 
(maleńkiej do tej pory) świątyni 
dołączyły ostatnio Parafi a Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w 
Jachówce oraz Parafi a Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Suł-
kowicach. Ksiądz Proboszcz Jan 
Gibała z obecnymi na Mszach św. 
parafi anami często modli się za 
ofi arodawców miejscowych oraz 
z innych parafi i. W styczniu, ks. 
Proboszcza zaprosiły już Parafi e 
Matki Bożej Pocieszenia w Budzo-
wie oraz Parafi a Świętego Joachi-
ma w Skawinkach. 

Za wyrazy solidarności i ofi ar-
ności dziękuje cała społeczność 
parafi alna.
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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

Jak co roku dzieci w naszej parafi i odwiedził św. Mikołaj. Tym 
razem przybył w niedzielę 8 grudnia po Mszy św. o 11.15 na sa-
niach w towarzystwie aniołków, reniferów i ochrony. Św. Mikołaj 
rozdał dzieciom prawie 350 paczek, które zostały przygotowane 
dzięki datkom, które złożyli parafi anie w niedzielę 1 grudnia.

Mikołajową akcję przygotowali Pomocnicy Św. Mikołaja, czyli 
oaza rodzin wraz ze scholą parafi alną. Pomogli też ministranci i 
młodzież. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim ofi aro-
dawcom, dzięki którym zebrano ponad 5 700 złotych.

www.paszkowka.eu

Wizyta św. Mikołaja
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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

„Istnieją ludzie, którzy dzielą się z innymi z radością w sercu. 
Właśnie ta radość jest ich nagrodą.”

Za nami kolejne mikołajki- szkolna impreza charytatywna, 
która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. 
Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały już od miesiąca. 
W gromadzenie fantów na loterię mikołajkową oraz dekoracji na 
kiermasz świąteczny włączyła się cała społeczność szkolna oraz 
rodzice. Tym razem świętowaliśmy 5 grudnia. Od rana na szkol-
nych korytarzach można było zobaczyć uczniów w czerwonych  
czapkach czy też innych „mikołajkowych akcesoriach”. Po całym 
budynku roznosiły się zapachy świątecznych pierników, gofrów 
i innych słodkości, które przygotowały w swoich kawiarenkach 

Mikołajkowy dar serca
klasy ósme. Dzień ten napełnił wszystkich pozytywną energią i 
radością. Najmłodszych najbardziej cieszyły wylosowane fanty, 
starszych świąteczna dekoracja z kiermaszu i miło spędzony czas 
w kawiarence przy pysznych smakołykach.

Dochód z imprezy, który tradycyjnie już przekazywany jest na 
działalność szkolnego teatru „Na Przekór”, przerósł najśmielsze 
oczekiwania.  Ponownie udowodniliśmy, że bardzo zależy nam 
na tym, by teatr się prężnie rozwijał, gdyż poza ciągle nowymi 
doznaniami artystycznymi , których dostarcza nam od wielu lat, 
wszyscy czerpiemy z jego zasobów, wykorzystując podczas lekcji, 
imprez i uroczystości stroje, rekwizyty itp.

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

Konkurs Kolęd w ZSC KU
Piękną tradycją naszej Szkoły jest coroczny Konkurs Kolęd 

i Pastorałek. Wiemy, jak bardzo lubił je śpiewać nasz Patron - 
św. Jan Paweł II. Wprowadzają nas one w 
głębię tajemnicy przyjścia Pana Jezusa na 
ziemię. 

W tym roku młodzież z ochotą przy-
stąpiła do konkursu przygotowując swoje 
ulubione kolędy i pastorałki. Wystąpiło 
8 klas. Każda postarała się o odpowiedni 
ubiór, rekwizyty a czasem też akompania-
ment. Wszystkie utwory wybrzmiały pięk-
nie porywając wszystkich uczestników 
spotkania do spontanicznego śpiewu. 

Komisja konkursowa miała więc duży 
problem z ustaleniem miejsc, gdyż poziom 
był wyrównany. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz słodkie upominki. Zwycięzcami oka-
zali się uczniowie i uczennice z kl. IV TLR 
- gratulujemy!

Podziękowania należą się także nasze-
mu szkolnemu zespołowi muzycznemu, 

który swoim koncertem wprowadził nas w świąteczny nastrój.
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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

Chodzi o Abrahama i jego po-
stawę wiary. To jemu przygląda 
się w swym rozważaniu ks. An-
drzej Gieroń, misjonarz, który 
w Ryczowie głosił rekolekcje 
adwentowe. Analizując naszą re-
lację z Bogiem, nasze kroczenie 
za Chrystusem, stawia nam przed 
oczy obraz Abrahama – Ojca wia-
ry, który mimo wieku – wierzy 
jak dziecko. Więcej o tym w przy-
toczonym poniżej fragmencie. 

Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia 
jest niezwykle mocna. Być może po-
traktowaliśmy ją zwyczajnie albo źle 
pomyśleliśmy sobie o tych uczonych w 
Piśmie i arcykapłanach, ale warto to 
sobie jeszcze raz przypomnieć i streścić 
krótko. Otóż, Pan Jezus nie chce z nimi 
rozmawiać, bo naginają prawdę, nadając 
słowom różne znaczenia. Gdy spojrzymy na dzisiejsze czasy i to, 

Uwierzył w niemożliwe 
co się dzieje we współczesnym świecie, to z 
pewnością dzisiejsza Ewangelia zachowuje 
w tym kontekście swoją aktualność. Dzisiaj 
sytuacja jest zupełnie podobna do tej sprzed 
2000 lat. Jeśli na Manifi e pojawia się hasło 
„Aborcja w służbie życia”, to coś tu jest chy-
ba przekłamaniem. Nie da się przecież tego 
połączyć i pogodzić. Nie da się żyć kosztem 
śmierci kogoś innego. Ale też z drugiej 
strony, widzimy pochód narodowców Bia-
łymstoku, którzy twierdzą, że swastyka jest 
starożytnym symbolem radości... Tego też 
się nie da pogodzić. 

Ewangelia mówi o tym, jak Pan Jezus 
skrytykował arcykapłanów i nie chciał z 
nimi w ogóle rozmawiać. Trzeba pamiętać 
jednak o tym, że to była ówczesna elita umy-
słowa i przywódcy całego ludu. I w naszych 
czasach też tak jest – jeśli przyznamy sobie 
prawo do tego, by kogoś oczerniać i gardzić 
innymi ludźmi dlatego, że nie są po naszej 

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

chyba trzeba nam to też usłyszeć. Trzeba może nam też to usły-
szeć. Musimy zrobić sobie miejsce na ulicy, w mieście, na placu 
i zapowiedzieć, ze przejdzie taka albo inna procesja, że przejdzie 
parada albo pochód. Jesteśmy różni i żeby móc cokolwiek ze sobą 
zrobić, musimy okazywać sobie szacunek, musimy wysłuchiwać 
swoich racji. Kiedyś, po jakimś czasie historia pokaże, czyja była 
racja, które działania zaowocowały budową kultury, państwa, 
korzyściami dla narodu. To się okaże dopiero po latach. Ale póki 
co nie można usprawiedliwiać oszczerstw, czasem głoszonych 
nawet w rozgłośniach katolickich pod adresem tych, którzy my-
ślą inaczej niż my. Oszczerstw, które nie zostały później sprosto-
wane, wytłumaczone i za które nikt nie przeprosił... 

Dzisiejsza, jak już powiedziałem, bardzo mocna Ewangelia, 
nie dotyczy tylko tych, których tu nie ma, ale każdy z nas musi ją 
wziąć sobie do serca. Jeżeli chcemy iść za Jezusem, chcemy prze-
mieniać ten świat, żeby był lepszy, to musimy wyruszyć za Nim 
w drogę. 

Moi drodzy, chciałbym, abyśmy spróbowali dzisiaj przyjrzeć 
się naszej relacji do Pana Boga. Jako pierwszą postać, która może 
nam w tym pomóc, wybrałem z Pisma świętego Abrahama. Nie-
samowicie wzrusza mnie jego wiara. Mimo, że był już starszym 
człowiekiem, to uwierzył jak dziecko. Uwierzył w niemożliwe 
– że gdzieś tam jest jakaś Ziemia Obiecana i że w tę drogę można 
wyruszyć mimo wielu, wielu przeżytych lat, że będzie mieć po-

tomstwo liczne jak gwiazdy na niebie albo jak ziarenka piasku na 
brzegu morza... Wydaje się to nieprawdopodobne... Ale zobaczy-
my jutro – już w nieco innej perspektywie – że to jest taka wiara, 
którą ma w sobie dziecko. Wiara w to, że rodzimy się po to, aby 
było dobrze. Wierzymy w niemożliwe. 

I to ta wiara popycha nas w jakiś sposób do zaufania i nadziei. 
Nawet rozglądając się po świecie, patrząc w tym miejscu przez 
ulicę, widzimy cmentarz... To, czego doświadczamy, to przemija-
nie. Wystarczy spoglądać codziennie w lustro, by zauważyć, jak 
ten czas biegnie... Ale skąd w człowieku bierze się coś takiego, że 
człowiek cały czas ma nadzieję, że wierzy w to, iż całe cierpienie 
związane z przemijaniem znajdzie jakieś zwieńczenie w więk-
szym szczęściu? Gdy tracimy siły, gdy tracimy zdrowie, myślimy 
sobie, że i tak czeka nas na końcu drogi szczęście. Skąd się to bie-
rze? Spróbujmy przyjrzeć się temu, kto w człowieku zaszczepia 
taką nadzieję...

Drugi niesamowity fakt z życia Abrahama to to, że on w 
pewnym momencie próbuje zabić swojego syna. Jeden syn tylko 
mu się przydarzył. Bóg obiecał mu tylu potomków, ile jest gwiazd 
na niebie, a miał tylko jednego syna. I jeszcze w imię Pana Boga 
musiał go złożyć w ofierze... I trzecia rzecz – Abraham wyruszył 
na poszukiwanie Ziemi Obiecanej. To trzy najważniejsze punkty 
naszych dzisiejszych rozważań... 

Cdn.

W listopadzie br. przy kolejnych trzech 
przejściach dla pieszych zlokalizowanych 
w ciągu drogi krajowej nr 44 pojawiło się 
dedykowane oświetlenie. Dla oświetlenia 
przejść zaprojektowano sieć elektroenerge-
tyczną oświetleniową wykonaną kablami 
ziemnymi wraz z zabudowanymi na funda-
mentach stalowymi słupami i wysięgnikami 
z oprawami LED-owymi. Sieć ta zasilana 
jest z istniejących napowietrznych sieci 
elektroenergetycznych. Przeprowadzenie tej 
inwestycji w zdecydowany sposób poprawia 
widoczność na przejściach dla pieszych, co 
od blisko roku możemy obserwować na po-
zostałych oświetlonych „zebrach” znajdują-
cych się w ciągu drogi krajowej nr 44.

Do realizacji rozpoczętej w 2018 roku 
inwestycji przystąpiono na podstawie po-
rozumienia zawartego pomiędzy gminą 

Gmina Spytkowice oświetlona 
nowymi lampami
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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)

Spytkowice a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w 
Krakowie, w związku z chęcią poprawy niezadowalającego stanu 
bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach dla 
pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 44. Przed-
miotem porozumienia było określenie zasad współpracy stron w 
zakresie realizacji tego przedsięwzięcia. Na mocy podpisanego 
dokumentu gmina zgodziła się na pełnienie funkcji Inwestora, 
w tym na opracowanie dokumentacji projektowej zadania, GDD-
KiA natomiast zobowiązała się do przekazania ograniczonego 
zarządzania drogą krajową nr 44, wykonania oznakowania po-
ziomego oraz większościowego współfi nansowania inwestycji.

Ponadto, w ramach rozpoczętej w 2018 roku sukcesywnej 
wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Spytkowice, 
zamontowano nowe oświetlenie na ul. św. Jana w Spytkowicach. 
Dla jego wykonania zaprojektowano sieć elektroenergetyczną 
zasilaną z dwóch stacji transformatorowych oraz słupy wraz 
z oprawami LED-owymi. Całkowita długość zaprojektowanej 
sieci wynosi 225 metrów. Tym sposobem w znaczący sposób 
poprawiła się widoczność i bezpieczeństwo w tej części sołectwa 
Spytkowice.

www.spytkowice.net.pl 

„Przyjście Boga na świat jest całkowicie darmowe. Podczas, 
gdy tu na ziemi, wszystko zdaje się odpowiadać logice «dawaj 
aby mieć», Bóg przybywa bezinteresownie” – powiedział Papież. 
Ojciec Święty odprawił w Bazylice Watykańskiej Mszę pasterską. 
Publikujemy pełną treść wystąpienia Franciszka.

„Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 
1). To proroctwo pierwszego czytania urzeczywistniło się w 
Ewangelii: istotnie, podczas gdy pasterze czuwali nocą na swo-

Przyjście Boga na świat jest cał-
kowicie darmowe

ich ziemiach, „chwała Pańska zewsząd ich oświeciła” (Łk 2,9). 
W noc ziemi pojawiło się światło z nieba. Co oznacza to światło 
pojawiające się w ciemności? Podpowiada to Apostoł Paweł, mó-
wiąc nam: „ukazała się łaska Boga”. Tej nocy ogarnęła świat łaska 
Boga, która „niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11).

Ale czym jest ta łaska? To Boża miłość, miłość, która prze-
mienia życie, odnawia historię, wyzwala od zła, wlewa pokój i 
radość. Tej nocy ukazała się nam miłość Boga: to Jezus, w Jezusie 
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Najwyższy stał się maluśkim, abyśmy go miłowali. W Jezusie 
Bóg stał się Dzieciątkiem, aby pozwolić nam Go objąć. Ale wciąż 
możemy zadać sobie pytanie, dlaczego święty Paweł nazywa 
przyjście Boga na świat „łaską”? Aby powiedzieć nam, że jest 
ono całkowicie darmowe. Podczas gdy tutaj na ziemi wszystko 
wydaje się odpowiadać logice dawania aby mieć, Bóg przybywa 
darmo. Jego miłości nie można negocjować: nie uczyniliśmy nic, 
aby sobie na nią zasłużyć i nigdy nie będziemy w stanie jej wy-
nagrodzić.

Ukazała się łaska Boga. Tej nocy zdajemy sobie sprawę, że kie-
dy nie stanęliśmy na wysokości zadania, On stał się dla nas ma-
leństwem, kiedy troszczyliśmy się o swoje sprawy, On przyszedł 
między nas. Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg stale ko-
cha każdego człowieka, nawet najgorszego. Mnie, tobie, każdemu 
z nas dzisiaj mówi: „Kocham cię i zawsze będę cię kochał, jesteś 
cenny w moich oczach”. Bóg cię kocha nie dlatego, że słusznie 
myślisz i dobrze postępujesz; po prostu cię kocha. Jego miłość 
jest bezwarunkowa, nie zależy od ciebie. Możesz mieć błędne 
wyobrażenia, możesz je połączyć ze wszystkich kolorów, ale Pan 
nie rezygnuje, by ciebie miłować. Ileż razy uważamy, że Bóg jest 
dobry, jeśli jesteśmy dobrzy i że karze nas, jeśli jesteśmy źli. Tak 
nie jest. Pomimo naszych grzechów nadal nas miłuje. Jego miłość 
się nie zmienia, nie obraża się; jest wierna, jest cierpliwa. Oto dar, 
jaki znajdujemy w Boże Narodzenie: ze zdumieniem odkrywa-
my, że Pan jest wszelką możliwą bezinteresownością, wszelką 
możliwą czułością. Jego chwała nas nie oślepia, Jego obecność 
nas nie przeraża. Urodził się ubogi we wszystko, aby nas zdobyć 
bogactwem swojej miłości.

Ukazała się łaska Boga. Łaska jest synonimem piękna. Tej 
nocy, w pięknie Bożej miłości odkrywamy również nasze pięk-
no, ponieważ jesteśmy miłowanymi przez Boga. Na dobre i na 
złe, w zdrowiu i chorobie, szczęśliwi lub smutni, w Jego oczach 
jawimy się pięknymi: nie z powodu tego, co czynimy, ale powodu 
tego, kim jesteśmy. Jest w nas piękno nieusuwalne, niedotykalne, 
nieodparte piękno, które jest rdzeniem naszego bytu. Dzisiaj 
Bóg nam o tym przypomina, z miłością przyjmując nasze czło-
wieczeństwo i czyniąc je swoim własnym, „poślubiając” je na 
zawsze.

Doprawdy, „wielka radość” 
ogłoszona dziś pasterzom jest 
„udziałem całego narodu”. 
W tych pasterzach, którzy z 
pewnością nie byli świętymi, 
jesteśmy także i my, z naszymi 
kruchościami i słabościami. 
Bóg podobnie, jak wezwał ich, 
wzywa także i nas, ponieważ 
nas miłuje. A w nocach życia 
zarówno nam jak i im mówi: 
„Nie bójcie się!” (Łk 2, 10). Od-
wagi, nie zagubcie  ufności, nie 
zatraćcie nadziei, nie myślcie, że 
miłowanie to czas stracony! Tej 
nocy miłość pokonała strach, 
pojawiła się nowa nadzieja, ła-
godne światło Boga pokonało 
ciemności ludzkiej arogancji. 
Rodzaju ludzki, Bóg cię miłuje 
i dla ciebie stał się człowiekiem, 
nie jesteś już sam!

Drodzy bracia i siostry, co 

czynić w obliczu tej łaski? Jedno: przyjąć dar. Zanim zaczniemy 
szukać Boga, pozwólmy się Jemu szukać: nie zaczynajmy od 
naszych zdolności, ale od Jego łaski, ponieważ to On, Jezus jest 
Zbawicielem. Spójrzmy na Dzieciątko i pozwólmy się ogarnąć 
Jego czułością. Nie będziemy już mieli wymówek, by nie dać się 
miłować przez Niego: to co w życiu nie wychodzi, co nie funk-
cjonuje w Kościele, to co nie dzieje się w świecie, nie będzie już 
usprawiedliwieniem. Zejdzie na dalszy plan, ponieważ w obliczu 
szalonej miłości Jezusa, miłości będącej w pełni czułością i bli-
skością, nie ma wymówek. Pytanie w Boże Narodzenie brzmi: 
„Czy pozwalam się kochać Bogu? Czy powierzam się Jego miło-
ści, która przychodzi, aby mnie zbawić?”.

Tak wielki dar zasługuje na wielką wdzięczność. Przyjęcie ła-
ski to umiejętność dziękczynienia. Ale nasze życie często upływa 
z dala od wdzięczności. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby zbliżyć 
się do tabernakulum, do szopki, do żłóbka, aby podziękować. 
Przyjmujemy dar, którym jest dla nas Jezus, aby następnie stać 
się darem, jak Jezus. Stawanie się darem nadaje życiu sens. I jest 
to najlepszy sposób na przemienienie świata: my się zmieniamy, 
zmienia się Kościół, zmienia się historia, kiedy zaczynamy nie 
chcieć zmieniać innych, ale samych siebie, czyniąc dar z naszego 
życia.

Jezus nam to ukazuje tej nocy: nie zmienił historii, zmuszając 
kogoś lub siłą słów, ale darem swego życia. Nie czekał, aż stanie-
my się dobrzy, aby nas pokochać, ale dał nam siebie za darmo. 
Również my nie czekajmy, aby bliźni stał się świetny, aby czynić 
jemu dobro, by Kościół stał się doskonały, żeby go miłować, by 
inni nas poważali, byśmy im służyli. To my zacznijmy. To ozna-
cza przyjęcie daru łaski. A świętość jest niczym innym jak strze-
żeniem tej bezinteresowności.

Pewna piękna legenda mówi, że kiedy narodził się Jezus, pa-
sterze nadbiegali do groty z różnymi darami. Każdy przyniósł to, 
co miał: jeden owoce swojej pracy, inny coś cennego. Ale kiedy 
wszyscy nie szczędzili swej hojności, jeden z pasterzy nie miał 
nic. Był bardzo biedny, nie miał co dać. Podczas gdy wszyscy ry-
walizowali  przedstawiając swe dary, on wstydliwie stał z boku. 
W pewnym momencie święty Józef i Matka Boża mieli trudności 
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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

z przyjęciem wszystkich darów, a zwłaszcza Maryja, która mu-
siała trzymać Dzieciątko. Kiedy zatem zobaczyła tego pasterza 
z pustymi rękami, poprosiła go, by podszedł bliżej. I włożyła w 
jego ręce Jezusa. Ów pasterz, przyjmując Go, zdał sobie sprawę, 
że otrzymał to, na co nie zasłużył, że ma w swoich rękach naj-
większy dar w dziejach. Spojrzał na swoje dłonie, które zawsze 
zdawały mu się puste: stały się kolebką Boga. Poczuł się miłowa-

ny i przezwyciężając wstyd zaczął ukazywać innym Jezusa, bo 
nie mógł zachować dla siebie daru nad darami.

Drogi bracie, droga siostro, jeśli twoje ręce zdają ci się pu-
ste, jeśli widzisz, że twoje serce jest ubogie w miłość, ta noc jest 
dla ciebie. Ukazała się łaska Boga, aby zajaśnieć w twoim życiu. 
Przyjmij ją a zajaśnieje w tobie światło Bożego Narodzenia.

O konieczności rezygnacji z ludzkich kalkulacji i otwarcia na 
zaskakującą logikę Boga mówił Papież na „Anioł Pański”. W roz-
ważaniu Franciszek skupił się na pozornie drugorzędnej postaci, 

Papież o św. Józefie: 

W jego postawie cała mądrość 
chrześcijańska

jaką jest św. Józef. Wskazał, że nie głosi on kazań, nie mówi, ale 
stara się pełnić wolę Bożą, a w jego postawie zawarta jest cała 
mądrość chrześcijańska.
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Ojciec Święty komentował fragment niedzielnej Ewangelii, 
który przedstawia sytuację po ludzku bardzo trudną. Józef i Ma-
ryja są zaręczeni i choć jeszcze nie mieszkają ze sobą, to kobieta 
spodziewa się dziecka. Papież podkreślił, że mimo ogromnego 
zaskoczenia Józef szuka rozwiązania, które pomoże zachować 
godność i prawość Maryi. „Wiedział bowiem dobrze, że gdyby 
oskarżył swoją oblubienicę, naraziłby ją na poważne konsekwen-
cje, wręcz na śmierć” – podkreślił Franciszek.

„Miał pełne zaufanie do Maryi, którą wybrał na swoją 
oblubienicę. Jednak teraz ta niewytłumaczalna 1okoliczność 
skłania go do podważenia ich związku; dlatego z wielkim bólem 
postanawia odłączyć się od Maryi, nie wywołując skandalu. 
Ale do działania przystąpił Anioł Pański, żeby mu powiedzieć, 
że proponowane przez niego rozwiązanie nie jest tym, jakiego 
chce Bóg. Co więcej Pan otwiera mu nową drogę zjednoczenia, 
miłości i szczęścia: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, 

co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus” 
(w. 20) – mówił Franciszek. – W tym momencie Józef całkowicie 
ufa Bogu, jest posłuszny słowom Anioła i bierze Maryję ze sobą. 
Właśnie to niezachwiana ufność Bogu pozwoliła mu zaakcepto-
wać sytuację po ludzku trudną i, w pewnym sensie, niezrozumia-
łą. Józef rozumie w wierze, że dziecko zrodzone w łonie Maryi 
nie jest jego synem, lecz Synem Bożym, a on, Józef, będzie jego 
opiekunem, w pełni podejmując jego ziemskie ojcostwo.“

Papież podkreślił, że wzór tego łagodnego i mądrego człowie-
ka zachęca nas do wzniesienia wzroku i spojrzenia dalej. „Chodzi 
o odzyskanie zaskakującej logiki Boga, która z dala od małych 
czy dużych kalkulacji, jest otwarta na nowe horyzonty, ku Chry-
stusowi i Jego Słowu” – mówił Franciszek.

Ojciec Święty modlił się, by Dziewica Maryja i jej czysty ob-
lubieniec Józef pomagali nam słuchać Jezusa, który przychodzi i 
prosi, by Go przyjąć w naszych planach i decyzjach.
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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
 

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

Dnia 4.12, przedszkolaki razem z kolegami i koleżankami z 
klas I-III, wzięły udział w wycieczce do Beskidzkiego Centrum 
Zabawki Drewnianej w Stryszawie. Na miejscu zapoznały się 
z historią drewnianych zabawek i ich twórców. Dzieci mogły 
również pobawić się w specjalnie przeznaczonym do tego kąciku 
zabaw.

Kolejnym etapem wycieczki był udział w warsztatach pt. 
„tradycyjne ozdoby choinkowe”, na których prowadzący przy-
bliżył uczniom dawne tradycje bożonarodzeniowe z regionu 
babiogórskiego. Następnie dzieci tworzyły swoje własne ozdoby 
świąteczne.

Uczniowie mieli również okazję obejrzeć fi lm, przedstawia-
jący kolejne etapy pracy nad drewnianą zabawką oraz odwiedzić 
warsztat zabawkarza.

www.zstarnawadolna.superszkolna.pl

Wycieczka do Beskidzkiego 
Centrum Zabawki Drewnianej

To – poznawać Jezusa, przyprowadzać innych do 
Niego i odpowiadać na Jego zaproszenie. Na tych 
kluczach oparł swoje rozważanie odpustowe ks. Adam 
Kurdas, wikariusz z bazyliki ONMP w Wadowicach, 
podkreślając przy tej okazji, że wiara rodzi się ze słu-
chania, a zatem, aby zbudować więź z Chrystusem, 
trzeba Go słuchać, poznawać, przychodzić do Niego. 
A więcej o tym w drugiej części słowa.

Apostoł Paweł, jak usłyszeliśmy przed chwilą, w Liście do 
Rzymian przypomina nam, że wiara rodzi się ze słuchania. Ze 
słuchania Chrystusa. ze słuchania słowa Bożego. I to jest wielkie 
zadanie dla nas - abyśmy po to Pismo święte sięgali, abyśmy mieli 
w sobie ten pierwszy klucz, klucz rozmowy z Jezusem Chrystu-

Trzy klucze św. Andrzeja 
sem. Święty Andrzej rozmawiał z Panem Jezusem, poznawał Go, 
ale najpierw musiał się udać nad to jezioro, aby w ogóle Chry-
stusa spotkać... I trzeba, abyśmy my też podejmowali podobny 
wysiłek. Trzeba, abyśmy brali do ręki Pismo święte, uklęknęli w 
ciszy świątyni albo własnego domu i znaleźli czas na rozmowę z 
Jezusem Chrystusem.        

Trzeba, abyśmy brali do ręki Pismo święte, uklęknęli w ciszy 
świątyni albo własnego domu i znaleźli czas na rozmowę z Jezu-
sem Chrystusem, na to spotkanie. Bo to spotkanie ludzi wiary. 
Wiary, jaką ukazuje nam święty Andrzej i inni święci - święci 
Apostołowie, nasi święci patronowie, święci współcześni i z dal-
szych czasów. Tylko trzeba, abyśmy chcieli się od nich uczyć. A 
zauważcie, że jest jedna, podstawowa rzecz, którą wszyscy oni 
nam wskazują - budowanie osobistej relacji z Chrystusem. To jest 
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przychodzenie do Chrystusa, to jest słuchanie Pana Boga. I nie da 
się tego ominąć. My czasami szukamy drogi na skróty i innych 
rozwiązań, bo nam wydaje się, że są lepsze, ale ich nie ma. Dla-
tego też niech te trzy klucze świętego Andrzeja nam towarzyszą 
- poznawać, przyprowadzać i odpowiadać. 

Należy samemu poznawać Chrystusa, przyprowadzać do 
Niego wiernych, a nade wszystko każdego dnia odpowiadać na 
to wezwanie: -„Pójdź za Mną!”. Bo każdego z nas Pan Bóg wzywa 
- w pracy, w domu, w rodzinie - do tego, aby umieć powierzyć 
Bogu swoją rodzinę, powierzyć swoje problemy, ale umieć też po-
dziękować za radości, umieć podziękować za przejaw łaski, jakie-
go doświadczamy w swoim życiu. Niech to zadanie towarzyszy 
nam w nadchodzącym adwencie, który przecież ma być dla nas 

czasem szczególnego przygotowania na kolejne Boże Narodze-
nie, czyli zrobienie w swoim życiu miejsca dla Chrystusa. 

   
Przyprowadź nas – Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła
Św. Andrzeju,
Ty pierwszy poznałeś Baranka Bożego i poszedłeś za Nim. Z 

Twoim przyjacielem św. Janem przebywałeś u Jezusa przez cały 
dzień, następnie przez całe swoje życie, a teraz całą wieczność.

Jak przywiodłeś swego brata św. Piotra do Chrystusa i wielu 
innych po nim, tak i nas przyprowadź. Naucz wędrować z ludźmi 
do Pana w miłości i w całym oddaniu się Jemu. Pomóż nam uczyć 
się lekcji krzyża, niesienia go codziennie bez skargi, aby zaprowa-
dził nas jak Ciebie do Jezusa.

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

W poniedziałek (23.12) zuchy z 15 GZ „Wodni Przyjaciele” 
wraz ze swoim opiekunem, przekazali na ręce Wójta Gminy 
Tomice Witolda Grabowskiego wraz z życzeniami świątecznymi 
„betlejemskie światełko pokoju”. Jest ono symbolem miłości, po-
koju, ciepła i nadziei. Akcję tradycyjnie już, po raz 29, przepro-

Betlejemskie Światło Pokoju do-
tarło do Tomic

wadza Związek Harcerstwa Polskiego. W tym roku przesłanie, 
które towarzyszy wędrówce Światła, brzmi: „Światło, które daje 
moc…”.

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

Tak też jest ze św. Mikołajem, biskupem, niezwykle 
popularnym świętym, znanym najbardziej z tego, że 
miał otwarte serce na potrzeby ludzi ubogich. Stąd też 
najczęściej przedstawiany jest w sytuacji rozdawania 
darów. On też w niebie oręduje za nami przed Bogiem, 
wypraszając potrzebne łaski. Mówił o nim w kazaniu 
odpustowym ks. Sylwester Fiećko, przypominając jego 
biografię i zachęcając do naśladowania Świętego. 

Czcigodni Kapłani, na czele z Księdzem Infułatem Jakubem,

Święci – naszymi 
Orędownikami 

Czcigodny Księże Proboszczu, który mnie tu zaprosiłeś, 
Dostojni Goście z różnych stron, szczególnie przedstawiciele 

władz, 
Drodzy Bracia i Siostry

Dzisiejszy dzień jest uroczystym odpustem w waszej para-
fi i pod wezwaniem św. Mikołaja. A nasza Matka - Kościół - w 
tym dniu nakazuje nam przeżywać uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i również cieszyć się drugą 
niedzielą Adwentu. Nie jest łatwo powiązać te wszystkie wyda-
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rzenia. Szczególnie jeżeli mamy 
do dyspozycji liturgię słowa, 
która mówi nam o miłości Boga 
tak jak zawsze, bo przecież Pismo 
święte jest skierowane do nas 
jako list Boga do człowieka. To 
z kart Pisma świętego dowiadu-
jemy się o tym wielkim grzechu 
człowieka, kiedy w raju Adam i 
Ewa popełniają grzech nieposłu-
szeństwa, kiedy na świat wchodzi 
śmierć, zło, szatan, choroby i 
cierpienia. Ale ten Bóg w swojej 
dobroci, miłości zapragnął też i 
zaplanował jeszcze większe dzieło 
oprócz dzieła stworzenia - dzieło 
zbawienia, odkupienia. I dzisiaj w 
liturgii słowa, w Ewangelii widzi-
my scenę Zwiastowania, kiedy to 
Jego Syn przez wypowiedzenie przez Maryję słowa „fiat” staje się 
człowiekiem, poczyna się w dziewiczym łonie Maryi. a Maryja 
jest Tą, którą Bóg ze względu na dzieło zbawienia, odkupienia 
wyposażył w prerogatywy, które pozwalają na to, że święty Bóg 
mógł zamieszkać w Jej łonie. Maryja jest Niepokalanie Poczętą. 
Jest jedyną osobą, człowiekiem, który urodził się bez zmazy pier-
worodnej, bez grzechu. Grzech nie dotknął Jej osoby. 

Kochani, to jest bardzo ważne, abyśmy dziękowali temu Bogu 
za dar naszej Matki i za dzieło odkupienia i zbawienia. Za Jezusa 
Chrystusa, za tę miłość do każdego z nas. Ta miłość przejawia się 
również w osobie świętego Mikołaja. Bo na przestrzeni dziejów 
człowiek otrzymuje świętych ludzi, którzy pomagają nam tę mi-
łość Boga odkryć i do tego Boga się przybliżyć. Są dla nas takimi 
wzorami postępowania, orędownikami. Wstawiają się za nami. 
Tak było od początku. Abraham przecież wstawia się za miesz-

kańcami Sodomy i Gomory, którą Bóg chciał zniszczyć. Mojżesz 
wstawia się za ludem na pustyni. Prorok Jeremiasz również prosi 
za Izraelem, aby Bóg nie niszczył narodu wybranego. I przez 
dzieje tego świata jest wielu takich orędowników. 

Wiem, że nie dorównam opisowi świętego Mikołaja, który 
wcześniej, w tamtym roku ks. infułat tutaj przedstawił. Bo byłem 
na tym odpuście i też byłem zachwycony opisem postawy św. Mi-
kołaja, który nam przybliżył jego postać, jego działanie. Ale tak 
to jest, że powtórka, repetitio jest konieczna, abyśmy zdobywali 
wiedzę. I dlatego pozwólcie, że na początek przedstawię sylwetkę 
św. Mikołaja. 

Urodził się 15 marca 270 roku na terenie Turcji, w miejscowo-
ści Patara w bogatej rodzinie. Był zdolnym człowiekiem - zdobył 
szybko wykształcenie i jako docenienie zasług, jego mądrości, 
jego pobożności też wybrano go biskupem miejscowości Mira. 
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Zasłynął jako cudotwórca i jako ten, który pomaga biednym i 
potrzebującym. Miał ku temu środki, bo był bogaty. Ale najbar-
dziej charakteryzowało Mikołaja to, że potrafi ł się tym dzielić, 
że miał oczy i serce szeroko otwarte, aby dostrzec tych, którzy 
najbardziej tej pomocy potrzebowali. Kiedy zmarł 6 grudnia 343 
roku, jego ciało zostało złożone w klasztorze braci w Mirze. I tam 
rozpoczęły sie pielgrzymki do grobu świętego...

 A w owych czasach miejscowości miały prestiż wówczas, gdy 
odbywał się w nich ruch pielgrzymkowy. Tak było też z relikwia-
mi św. Mikołaja. Do Miry przybywali kupcy z różnych księstw 
włoskich. Kupcy z Bari postanowili, że tak jak Wenecja ma swo-
jego patrona w osobie i relikwiach św. Marka, tak również wy-
padałoby, aby Bari miało jakiegoś szlachetnego przedstawiciela... 
Dlatego w przebraniu pielgrzymów postanowili ukraść ciało św. 
Mikołaja z Miry. Dlatego też 9 maja roku 1087 niepostrzeżenie 
wykradli ciało św. Mikołaja i przewieźli do Bari. Tam wybudo-
wano dla niego bazylikę i tam też strzeżono już pilnie relikwii 
świętego. Dzięki temu zaczął się ruch pielgrzymkowy w Bari jako 
miejscowości związanej ze św. Mikołajem. Samo miasto dzięki 
temu zaczęło się dynamicznie rozwijać - było wielu pielgrzymów, 
a kupcy obsługujący pielgrzymów mogli zarobić. Dlatego też 
mówimy nieraz o św. Mikołaju z Bari, a nie tylko z Miry. Bo od 
XI wieku tam właśnie przebywa. Ciekawostką jest, kochani, że w 
tej Bazylice nasza królowa - królowa Bona - została pochowana, 
niedaleko grobu świętego. 

Wiemy też, jak wyglądał święty Mikołaj. Bo w pewnym mo-
mencie Watykan pozwolił na ekshumację, na otwarcie grobu 
świętego. Po otwarciu grobu dokonano pomiarów czaszki i zba-
dano szczątki św. Mikołaja. Dzięki temu dysponujemy obecnie 
portretem św. Mikołaja. Przyzwyczailiśmy się do tego, że św. 
Mikołaja przedstawia się jako dziadka z brodą w czerwonym 

płaszczu, który rozdaje prezenty. Tymczasem wcale tak nie jest. 
Wiemy z oględzin relikwii między innymi to, że miał złamany 
nos. Nie wiemy jednak kiedy to się stało i w jaki sposób do tego 
doszło, być może w czasie prześladowań chrześcijan. W każdym 
razie ten wizerunek św. Mikołaja jest dostępny i bardzo prawdo-
podobny. Natomiast my ze swojej strony chcemy tego świętego 
naśladować...

Św. Hieronim o zmarłych już braciach pisał: -„O ile aposto-
łowie i męczennicy, kiedy pozostawali jeszcze zamknięci w ciele 
i mieli powody, by troszczyć sie o siebie, modlili się za innych, 
to o ileż bardziej po zdobyciu korony, zwycięstwie i triumfi e!”. 
Kościół zawsze wierzył, że święci, którzy cieszą się już wieczną 
szczęśliwością oraz dusze w czyśćcu są naszymi wielkimi sprzy-
mierzeńcami i orędownikami - słyszą nasze prośby i zanoszą je 
do Pana, wspierając je zasługami, które zdobyli tu, na ziemi przez 
swoje święte życie...

O św. Mikołaju, którego święto dzisiaj obchodzimy, mówi się, 
że był bardzo wielkoduszny, odziedziczywszy za młodu po jed-
nym z rodziców ogromne bogactwo. Dlatego uważa się go za orę-
downika w potrzebach materialnych i fi nansowych. Założyciel 
Opus Dei żywił do Niego wielkie nabożeństwo. Św. Josemaría 
opowiadał, że pewnego dnia przygnębiony licznymi problemami 
fi nansowymi przypomniał sobie przed Mszą Św. o św. Mikoła-
ju. Jeszcze w zakrystii złożył mu taką obietnicę: -„Jeżeli mnie z 
tego wyciągniesz, będę cię nazywał Orędownikiem”. Wchodząc 
jednak po stopniach ołtarza, żałował stawianych warunków i po-
wiedział do Świętego: „A jeżeli mnie z tego nie wyciągniesz, będę 
cię nazywał tak samo”. Wybrnął wówczas z trudności i wielekroć 
zwracał się do świętego o pomoc.

Cdn.

D
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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

NIETYPOWA LEKCJA WYCHOWAWCZA 
W KLASIE VII - NIEPEŁNOSPRAWNY NIE 
ZNACZY GORSZY

Dnia 16 grudnia uczniowie kla-
sy VII, wraz z wychowawcą oraz 
pedagogiem szkolnym, udali się z 
mikołajkową wizytą do Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego w Ka-
czynie. Uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny “W oczeki-
waniu na Świętego Mikołaja”. In-
scenizacja dotyczyła  trzech zadań, 
które należało wykonać, aby po-
jawił się Święty Mikołaj. Zadania 
przybrały formę  bożonarodze-
niowych warsztatów ozdób cho-
inkowych. Siódmoklasiści wraz z 
uczniami ośrodka wykonali proste 
ozdoby takie jak bombka choinko-
wa ozdobiona piórkami, ryżowy 
bałwanek i pomarańcza ozdobiona 
goździkami. Ostatnim zadaniem 
jakie należało wykonać było za-
śpiewanie piosenki “Santa Claus 

is coming to town”. 
Po wykonaniu zadań 
pojawił się oczekiwany 
Święty Mikołaj, który 
obdarował dzieci z Ka-
czyny ekologicznymi 
aniołkami, wykonany-
mi przez uczniów klasy 
siódmej na spotkaniach 
z wychowawcą, poprze-
dzającymi wyjazd. Na-
stępnie nadszedł czas na 
wspólną zabawę. Julia 
Mikołajczyk oraz Wik-
toria Piszczek przygo-
towały i przeprowadziły 
animacje w postaci plą-
sów i wspólnych zabaw 
tanecznych. Podczas 
tego przedświątecznego 
spotkania nie mogło 
oczywiście zabraknąć 
wspólnego kolędowania 
do gitarowego akompa-
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niamentu Wiktorii Piszczek. Spotkanie wypeł-
nione było niezmiernie pozytywnymi uczuciami 
i atmosferą pełną ciepła i pozytywnej energii, 
która na stałe powinna zagościć w naszych ser-
cach, domach i szkole.

Głównym celem spotkania było poszerze-
nie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania 
dzieci niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
nauka empatii i tolerancji, akceptacji odmien-
nych zachowań spowodowanymi problemami 
zdrowotnymi, a przede wszystkim przeżywanie 
działań integracyjnych pozwalających uczniom 
na wspólne przeżywanie emocji i tworzenie 
pozytywnych relacji osób zdrowych i niepełno-
sprawnych.

A.Z.S.
www.spwozniki.edupage.org

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

18 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Wysokiej odbyło 
się podsumowanie  XVIII Międzygminnego Konkursu Plastycz-
no-Literackiego „Mały Świadek Miłosierdzia”. Konkurs odbywa 
się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Wadowic, a jego 
organizatorami są Szkoła Podstawowa w Wysokiej  i Szkoła Pod-
stawowa w Babicy.                                                                                    

W tegorocznej edycji  wzięło udział 289 uczniów szkół pod-
stawowych z klas I – VI oraz przedszkolaków z gminy Wadowice 
i Tomice.

Nagrodzono 47 prac 
w kategorii plastyka i 
literatura w następują-
cych tematach:                                                                                         

1. Moje codzienne 
uczynki miłosierne.

2. Najpiękniejsze 
momenty z życia Jana 
Pawła II.

3. Wadowice – mój 
pomysł na pamiątkę dla 
pielgrzymów.

4. Jak mogę być świę-
tym Mikołajem?

5. Prawdziwa jedność 
według Boga nie jest 
jednolitością,  ale jed-
nością w różnorodności 
– jak rozumiem słowa  
Papieża Franciszka?  

Mały Świadek Miłosierdzia
 
Na fi nałową galę  zaproszono laureatów wraz z opiekuna-

mi.  Przed wręczeniem nagród zwycięzcom, uczniowie klas III 
zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. Dziękujemy Wszyst-
kim za liczny udział w konkursie oraz  niezwykłe prace plastycz-
ne i literackie.

www.spwysoka.szkolnastrona.pl
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Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego
ADRES: pl. Kościuszki 3, 32-640 * Zator, tel. +48 33 841 22 21, * e-mail: zator@diecezja.pl. * 
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Obraz „Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem” w typie „piekarskim” w Zator-
skim Kościele, datowany jest  na I poł. 
XVI w.

Już w XVII w. wizytacja biskupia w 
Zatorze potwierdza istnienie w Zator-
skim kościele dziewięciu ołtarzy oraz 
obrazu Matki Boskiej , przykrytego 
srebrną szatą oraz dwiema pozłacanymi 
koronami z kamieniami.

W latach 50-tych ubiegłego stulecia 
(1956) rozpoczęto remont kościoła, z 
którego usunięto ołtarze i przeniesiono 
je do postawionego obok kościoła drew-
nianego magazynu. Prawdopodobnie 
wtedy przeniesiono tam również obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych 
powstała na desce kopia obrazu, którą 
umieszczono w ołtarzu kaplicy połu-
dniowej (prawa nawa). 

W latach 80-tych oryginalny ob-
raz został przeniesiony na strych nad 
zakrystią, w którym znajdował się do 
roku 2004. W tym też roku przekazany 
został do renowacji i konserwacji. Dzięki 
wieloletniej współpracy Gminy Zator z 
Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie udało się odnowić kolejny 
niezwykle cenny Zatorski  zabytek. Obraz ten podlegał proce-
sowi renowacji i konserwacji przez blisko cztery lata. W roku 
2008 uroczyście powrócił do Zatorskiego kościoła, z kompletną 
dokumentacją badawczo-konserwatorską oraz posterem z foto-
grafi ami.

Prace konserwatorskie skupiły się przede wszystkim na za-
bezpieczeniu drewnianego podobrazia oraz odsłonięciu pierwot-
nej kompozycji malarskiej. Wykonana pełna jego rekonstrukcja 
dotyczyła tła, warstwy malarskiej oraz ramy obrazu.

Malowidło wykonane zostało w technice temperowej na pod-
obraziu lipowym (113,5 x73,5cm.). Na przestrzeni wieków jego 
wizerunek uległ wielu przekształceniom estetyczno-plastycz-
nym, co bardzo znacznie zmieniło jego pierwotny charakter. 

Pierwszym krokiem w kontynuowaniu prac konserwator-
skich – po przejęciu obrazu przez fachowców z ASP – była pełna 
dokumentacja fotografi czna. Usunięto warstwy przemalowań, 
wykonano dokumentację rentgenowską oraz zdjęcie w świetle 

Matka Boska Zatorska
promieni IR w celu uczytelnie-
nia rysunku dzieła, wykonano 
też pełne badania chemiczne 
pigmentów, spoiw, zapraw i folii 
metalowych oraz identyfi kacji 
płótna. Przebieg prac renowacyj-
nych obrazu został zilustrowany 
na specjalnie przygotowanym 
posterze, który znajduje się w 
kruchcie zatorskiego kościoła 
parafi alnego.

Podczas procesu konserwa-
cji sporządzono również kalkę 
kompozycyjną (1:1) całego obrazu 
i porównano z kalkami innych 
dzieł Madonny typu piekarskie-
go. Były niemal identyczne, jedy-
nie oś kompozycji została nieco 
przekrzywiona. Na podstawie 
wzorów na kalkach dokonano 
rekonstrukcji rysunku głowy Ma-
donny i ramienia Dzieciątka. 

Uzupełniono złocenia na ta-
śmach zdobiących płaszcz Matki 
Boskiej i odtworzono wzorek na 
tunice Dzieciątka złotem w prosz-
ku, zaś rysunek tła wykonano na 

podstawie tła z obrazu „Matki Boskiej z Dzieciątkiem i jabłkiem” 
z kościoła Bożego Ciała w Krakowie.

Cały obraz oprawiono w drewnianą ramę, złoconą, stylowo 
dopasowaną do późnogotyckiego podobrazia. Proces konserwa-
cyjny ukończono w październiku 2008r. a odsłonięty pierwotny 
wizerunek „Madonny z Dzieciątkiem” z XVI w. znów zachwyca 
wiernych. 

W niedzielę, 9 listopada 2008 r, w Zatorskim kościele miała 
miejsce bardzo podniosła uroczystość. Po wielu latach nie-
obecności powrócił do bocznego ołtarza obraz „Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem” w typie „piekarskim”, datowany na I poł. XVIw.    
Poświęcenia odnowionego obrazu oraz odremontowanego ołta-
rza głównego dokonał biskup Jan Zając.  W uroczystej mszy św. 
obok zgromadzonych licznie mieszkańców naszej Gminy wzięło 
udział grono profesorów z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa 
na czele z Prorektorem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki, którzy wykonali ogromną, mrówczą pracę, przywracając 
bardzo zniszczone dzieło do pierwotnego stanu.

Maria Fila
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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

Obchodzono bardzo uroczyście w niedzielę Świętej 
Rodziny – 29 XII 2019 r. Na początku Mszy św. ks. 
proboszcz przywitał Czcigodnych Jubilatów, polecając 
ich Bogu i dziękując za lata wspólnie przeżyte. W ka-
zaniu zwrócił uwagę na problemy, z którymi borykają 
się obecne rodziny, zachęcając przy tym do jeszcze 
większej jedności z Bogiem i wytrwałości w wierze i 
miłości. Wstęp i kazanie zamieszczamy poniżej. 

W dzisiejszą niedzielę w szczególny sposób czcimy Świętą 
Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa. Przez ich wstawiennictwo szcze-
gólnie modlimy się o świętość naszych rodzin, o miłość, jedność, 
pokój. W szczególny sposób chcemy dzisiaj polecać Panu Bogu 
tych wszystkich, którzy w tym roku przeżywali, przeżywają 
rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa. Modlimy się za tych, 
którzy w ten sposób przezywali w tym roku 55 lat życia małżeń-
skiego - są to Helena i Kajetan Frączek, Mieczysława i Antoni 
Baran, Halina i Władysław Lepiesz. W tym roku okrągłe 50 lat 
zawarcia małżeństwa przezywali: Janina i Jakub Kasperek, Julia 
i Michał Wieciech. Jubilaci, którzy 25 lat temu zawierali małżeń-
stwo to: Ewa i Mirosław Trela, Anna i Marek Paździora, Alicja i 
Wiesław Opyrchał, Agata i Marcin Kania, Marcelina i Bogdan 
Jędrzejczyk, Marzena i Paweł Marion, Katarzyna i Władysław 
Jankowicz. Chcemy ich wszystkich szczególnie polecać Bogu, 
prosząc o błogosławieństwo na dalsze lata życia. Byśmy mogli 
wypraszać potrzebne łaski, na początku przeprośmy Pana Boga 
za nasze grzechy...

Kazanie:
Kiedy w tym okresie Bożego Na-

rodzenia wpatrujemy się w szopkę, to 
zauważamy, że jej centrum stanowią 
fi gury Jezusa, Maryi i Józefa, bo to 
właśnie Święta Rodzina, która jawi 
się nam jako wzór dla wszystkich 
rodzin chrześcijańskich. I dzisiaj, 
przeżywając to święto, w szczególny 
sposób chcemy wpatrywać się w tą 
Świętą Rodzinę z Betlejem, Nazaretu, 
aby w niej widzieć ten ideał do naśla-
dowania, ale równocześnie w naszych 
czasach odczytując te znaki czasu 
trzeba sobie tak mocno uświadamiać, 
abyśmy modlili się, a równocześnie 
całym naszym życiem, świadectwem 
pokazywali, że fundament rodziny to 
jest związek mężczyzny i kobiety. To 
dawniej wydawało się oczywiste, lecz 
dzisiaj trzeba to podkreślać. 

Jubileusze małżeńskie 
Trzeba również nam dzisiaj tak mocno zwracać uwagę na to, 

w jaki sposób dochodzi do powstawania rodziny. A więc najpierw 
małżeństwo. To nie jest wymysł ludzki. To właśnie Pan Bóg tak 
chciał, aby mężczyzna łączył się z kobietą, tworząc tę podstawo-
wą komórkę społeczeństwa. I to dotyczy nie tylko chrześcijan, 
ale wszystkich - wierzących, niewierzących, wyznawców innych 
religii. Bo to jest prawo naturalne pochodzące od Boga. Nato-
miast dla nas, katolików drogą do tworzenia małżeństwa jest sa-
krament małżeństwa. To jest ta jedyna droga do tworzenia tego 
fundamentu przyszłej rodziny - sakramentalne małżeństwo. 

To wszystko dzisiaj trzeba bardzo mocno podkreślać. I mię-
dzy innymi po to tu dziś jesteśmy i dziękujemy za kolejne jubile-
usze małżeńskie, aby w ten sposób zwracać uwagę na tę prawdę. 
Wpatrujemy się dzisiaj w tę Świętą Rodzinę z Betlejem, Nazaretu, 
ale również chcemy się wpatrywać w te rodziny chrześcijańskie 
w naszej parafi i. Rodziny, które przezywają swoje jubileusze. 
Czynimy to, bo wszyscy potrzebują tego świadectwa i tego 
przykładu - że warto, że można przez całe lata trwać w związku 
małżeńskim, że można przez długie lata budować swoją rodzinę, 
podejmując to dzieło wychowania swoich dzieci. To świadectwo 
jest nam wszystkim tak bardzo potrzebne. Wiemy, że ważne jest 
nauczanie, że ważne jest słowo, ale tak bardzo potrzebny jest 
przykład, tak bardzo potrzebne jest świadectwo. 

I stąd dzisiaj chcemy modlić się za wszystkich małżonków 
katolickich w naszej parafi i; właśnie po to, aby mogli się coraz 
bardziej umacniać w miłości, w jedności, żeby mogli bardziej co-
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raz bardziej przykładem dla innych - najpierw dla swoich dzieci, 
aby one mogły patrząc na swoich rodziców przygotowywać się do 
tego, by kiedyś móc stworzyć własną rodzinę. Ale potrzebne jest 
również to świadectwo dla innych, którzy z zewnątrz patrzą na 
wasze życie i chodzi o to, aby mogli się budować, mogli widzieć w 
przykładzie waszego życia sens i potrzebę tworzenia małżeństwa 

i rodziny.
Dziękując Panu Bogu dzisiaj za te przeżyte lata w małżeń-

stwie, chciejmy przez wstawiennictwo tej Świętej Rodziny mo-
dlić się właśnie o to umocnienie miłości, o ten wzrost świętości, 
abyście mogli jak najpełniej, jak najpiękniej dawać ten przykład, 
to świadectwo piękna życia małżeńskiego i życia rodzinnego.


