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5. Niedziela Adwentu 

święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1 czytanie (Iz 7, 10-14)
Panna pocznie i porodzi Syna
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak 
od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w 
górze!»
Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał 
Pana na próbę».
Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż 
mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mo-
jemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i 
porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel».

2. czytanie (Rz 1, 1-7)
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczo-
ny do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowie-
dział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewan-
gelia o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, 
a ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy Synem 
Bożym przez powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie, Panu 
naszym.
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale 
Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa 
wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chry-
stusa.

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, 
którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, ojca na-
szego, i Pana Jezusa Chrystusa!

Ewangelia (Mt 1, 18-24)
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Da-
wida
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki 
Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła 
się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który 
był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na znie-
sławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i 
rzekł: «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, on bowiem 
zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto dzie-
wica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», 
to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
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13 grudnia 1969 r. Jorge Mario Bergoglio przyjął święcenia 
prezbiteratu. W tym dniu papież Franciszek obchodził złoty 
jubileusz kapłaństwa.

Na porannej Mszy św. w Domu św. Marty życzenia papieżowi 
złożył kard. Angelo Sodano, dziekan kolegium kardynalskiego.

Wieloletni Sekretarz Stanu przypomniał, że do biskupiej po-
sługi powołał Franciszka św. Jan Paweł II. „Również do Ciebie 
odnosi się to, co ten wielki papież napisał o źródłach swego ka-
płaństwa w książce «Dar i tajemnica». «Każde powołanie kapłań-
skie – pisał święty papież – w swej najgłębszej warstwie jest wielką 
tajemnicą, (…) tajemnicą Bożego wybrania: Nie wyście Mnie wy-
brali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli 
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał» (J 15,16)”.

Kard. Sodano przypomniał, że od 6 lat Franciszek sprawuje 
swą posługę w najwyższej formie jako biskup zasiadający na kate-
drze Piotra. „Dobrze jednak wiemy, że źródłem 
tego wszystkiego jest Twoje «tak», które powie-
działeś Panu tego dnia przed pięćdziesięciu laty” 
– dodał dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Zapewniając o modlitwie w intencji następcy 
św. Piotra powierzamy go orędownictwu jego 
świętego poprzednika – św. Jana Pawła II i opie-
ce Tej, którą obaj szczególnie umiłowali – Maryi 
– Matki Kapłanów.

17 grudnia tego roku papież Fran-
ciszek obchodził 83 urodziny. Urodził 
się w Buenos Aires w 1936r. jako jedno 
z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego 
imigranta.

 Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. 
11 marca 1958r. wstąpił do Towarzystwa Jezuso-
wego, nowicjat odbywał w Chile, gdzie kształcił 
się w zakresie przedmiotów humanistycznych, a 
następnie w Kolegium św. Józefa w podstołecz-
nym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat z filozo-
fii. Studiował następnie literaturę i psychologię 
w Kolegium Marii Niepokalanej w Santa Fe i w 
Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires

25 grudnia to rocznica chrztu św. 
papieża Franciszka

Ta data ma dla papieża szczególne znacze-
nie, nie tylko ze względu na to że został wtedy 
włączony w Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, 
ale i że stało się to w dzień Bożego Narodzenia, 
który dla Franciszka stał się dniem narodzenia 
do Życia Wiecznego. Tak wiec grudzień jest dla 
Ojca świętego Franciszka miesiącem niezwykłej 
łaski, która już od początków jego życia przygo-

50-LECIE ŚWIĘCEŃ 
KAPŁAŃSKICH

PAPIEŻA FRANCISZKA
towywała go szczególnych zadań.

Pragniemy w tym Bożonarodzeniowym czasie 
złożyć naszemu papieżowi Franciszkowi, Zastępcy 
Jezusa Chrystusa, najserdeczniejsze życzenia jak 
najgłębszego zjednoczenia z Bożym Synem i Bratem 
Człowieczym, aby prowadził Jego Owczarnię w Du-
chu Świętym do Domu Ojca. Niech Twój i nasz Pan, 
Zbawca i Odkupiciel, obdarza Cię zdrowiem, byś w 
Jego Mocy kierował mądrze Kościołem Świętym i 
był dla świata znakiem, że Bóg jest Mocą, Miłością i 
Miłosierdziem.
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Pan Nasz Jezus Chrystus kiedy przebywał wśród nas ziemian, 
jako człowiek, mówił też o znakach czasu. Konkretnie wypo-
mniał współczesnym, że umieją rozpoznać ze znaków, jakie są 
w przyrodzie, nadchodzącą pogodę i to, co się będzie dziać w 
przyrodzie, a nie potrafią, bo nie chcą, rozpoznać ze szczególnych 
znaków, przyjścia Jego, tzn. Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata. 
A co było tymi szczególnymi znakami pojawienia się na świecie 
Zbawiciela. Najpierw to było spełnianie się proroctw, o Mesjaszu, 
te zapowiedzi potrafili odczytać Mędrcy ze Wschodu i przybyć do 
Nowo Narodzonego Dziecięcia Jezus, aby oddać Mu pokłon. Od-
czytali uczeni w Piśmie Świętym, doradcy króla Heroda, dlatego 
Herod wymordował dzieci w Betlejem. Ale głównymi znakiem 
była działalność Jezusa, o której On sam powiedział do tych, któ-
rzy przyszli do Niego, posłani przez Jana Chrzciciela, który już 
wtedy był w więzieniu, uwięziony przez Heroda. Jan posłał swych 
uczniów do Jezusa, z zapytaniem: „ Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać”. Jezus im odpowiedział: 
„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie : 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają 
oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 
się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”. 

GLOBALNE OCIEPLENIE
 Podobnie i we współczesności są dawane przez Opatrzność, 

znaki czasu, które można zauważyć i odczytać według myśli Bo-
żej. Takim najbardziej niepokojącym współczesnego człowieka i 
powszechnie wzbudzającym troskę jest problem globalnego ocie-
plenia, które z pozoru jest głównie efektem wadliwej działalności 
człowieka, ale to jeszcze przyszłość pokaże. W każdym bądź razie 
tego nie można pominąć i świat musi się tym poważnie zająć. Aby 
ten problem rozwiązać, trzeba działać według myśli Bożej i z Jego 
pomocą, bo to od Niego wszystko zależy. Trzeba sięgnąć do po-
czątków człowieczeństwa i Bożych zadań jakie człowiek od Niego 
otrzymał. W Piśmie Świętym, w pierwszym rozdziale Księgi Ro-
dzaju jest tak napisane: ”Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po 
czym Bóg im błogosławił mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i 
rozmnażajcie się, abyście zaludniali ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną” 

Tak więc z wyroku Bożego mamy panować według myśli 
Bożej, nad powierzonym nam światem, jesteśmy za niego odpo-
wiedzialni, a równocześnie jest wolą Bożą, aby ta ziemia była nam 
poddana. Z tego świętego powodu, z tego człowieczego przezna-
czenia, powinniśmy być pewni, że jesteśmy z Bożą pomocą zdol-
ni, przed wspomnianym ewentualnym globalnym ociepleniem 
się obronić, tym bardziej, że zadania w tym względzie chociaż 
pracochłonne, nie są zbytnio skomplikowane. Pierwszym zada-
niem jest oczyszczenie atmosfery, co jest zadaniem dla całego 
świata, ale to prawdopodobnie nie wystarczy z różnych powodów. 
Drugim zadaniem, które będzie procentowało w przyszłości, jest 
takie wykorzystanie energii słonecznej, aby dało się sterować tą 
energią według potrzeb, pewne oziębianie Ziemi. Pozornie to 
zadanie jest bardzo trudne, ale w istocie jest bardzo proste, trze-
ba skonstruować takie urządzenia, które będą energię słoneczną 
przerabiać na energię kinetyczną, mechaniczną i w ten zmniejszać 
jej przypływ do naszej planety. Tak powinny być zaopatrywane w 

ZNAKI CZASU
energię fabryki, pojazdy mechaniczne i różne inne urządzenia. 
Przetwarzanie energii słonecznej w ogrzewanie, chociaż bardzo 
potrzebne, to jednak niewiele samo z siebie daje pożytku, w glo-
balnym ociepleniu, bo to jest zamiana ciepła na ciepło. Podobnie 
też wiatraki, czy elektrownie wodne, jeżeli są wykorzystywane do 
ogrzewania, są nieprzydatne do oziębiania atmosfery, bo one z 
energii kinetycznej wytwarzają ciepło. Oczywiście że korzyścią 
już jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ale to nie jest 
pewne rozwiązanie problemu. 

POZYTYWNE SKUTKI GLOBALNEGO 
OCIEPLENIA?

Globalne ocieplenie może także przynieść pozytywne skutki, 
ale to wszystko zależy od dobrej woli ziemian. Jeżeli by się wkrót-
ce okazało, że to zagrożenie dla naszej planety jest bezwzględnie 
realne, to musi nastąpić zjednoczenie w tej walce z przyrodą, całej 
ludzkości. Jest czymś oczywistym, że może być odwrotnie, strach 
przed przyszłością może wywołać bratobójcze walki i wojny o 
najlepsze miejsca na ziemi. Może nawet dojść do użycia broni ato-
mowej, jak to zwykle bywa w panice. Ale tu będzie egzamin dla 
ludzkości, niezależnie od ras, kultur, wyznań, bo oczekiwane do-
bro może mieć tylko jedno imię –SOLIDARNOŚĆ DLA WSPÓL-
NEGO DOBRA. Jest także inne zagrożenie w razie ewentualnego 
zwycięstwa nad przyrodą, bo to zwycięstwo dla jednych będzie 
procentować dziękczynieniem Bogu, ale dla innych uwolnioną 
człowieczą pychą, która zawsze chciała budować różne wieże 
Babel przeciwko Bogu.  

Ale trzeba nam być dobrej myśli i zaufać Bożej Opatrzno-
ści, jak o tym mówi psalm responsoryjny z dzisiejszych czytań 
mszalnych, niedzielnych: „Do Pana należy ziemia i wszystko, co 
ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach 
osadził i utwierdził ponad rzekami”. A Ewangelia przypomina 
ucieczkę Najświętszej Rodziny przed zbrodniczym Herodem 
do Egiptu, Nie oszczędził Ojciec Niebieski Synowi swojemu i 
Jego rodzicom trudnych doświadczeń i śmiertelnych zagrożeń, 
aby okazało się kto jest prawdziwym zwycięzcą, kto jest Królem 
wieków i Panem Wszechrzeczy. Przeżyjmy zatem to Boże Nara-
dzenie 2019 w Bożej radości tu i teraz i w błogosławionej nadziei 
na czas co jutrem nazywamy i w zwycięskiej wierze z Chrystusem 
na wieczność.   

Ks. H. Młynarczyk
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Z życia archidiecezji
- ABP MAREK JĘDRASZEWSKI O BETLEJEMSKIM 

ŚWIETLE POKOJU: PŁOMIEŃ SYMBOLIZUJE MIŁOŚĆ, 
POKÓJ I BRATERSTWO

– Przyniesione przez was światło, daje na nowo poczucie jed-
ności między ludźmi, do której wzywa nas Bóg, poczucie miłości, 
której pragnie każdy człowiek i poczucie pokoju, który jest naj-
większym błogosławieństwem serca każdego człowieka – mówił 
abp Marek Jędraszewski w katedrze na Wawelu podczas Mszy św. 
z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.

Uroczystą Eucharystię poprzedził apel na Wzgórzu Wawel-
skim. Harcerze otrzymali Światło dzisiejszego poranka w Zako-
panem z rąk słowackich skautów.

W homilii metropolita krakowski odniósł się do nawoływa-
nia proroka Izajasza, który zachęcał Izraelitów do radości: „Niech 
się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step 
i niech rozkwitnie!”. – Radość jest zawsze związana z pokojem. 
Najpierw jest to pokój serca, który daje nam Jezus Chrystus. Po-
tem jest to pokój między ludźmi i między narodami. Od tamtej 
betlejemskiej nocy już ponad 2000 lat płynie orędzie o Jezusie 
– Zbawicielu świata i Odkupicielu człowieka – podkreślił.

Arcybiskup przypomniał o trwającej w Syrii wojnie i o trud-
nej sytuacji mieszkających tam chrześcijan, którzy doświadczają 
przemocy i nienawiści. Ich wiara, mimo trudów i prześladowań, 
jest niezłomna. – Biorą oni wzór z proroków i trwając przy Chry-
stusie chcą na nowo budować pokój – zaznaczył i dodał, że w Da-
maszku odwiedził sierociniec. Siostra zakonna, która prowadzi 
placówkę, powiedziała metropolicie, że jest to miejsce, w którym 
codziennie trwa Boże Narodzenie, ponieważ każdego dnia z 
miłością przyjmuje do siebie nowe dzieci. – To znaczy budować 
pokój. Wyraża się to w przyniesionym przez was Światełku. Ten 
płomień z Betlejemskiej Groty mówi o tym, że Chrystus jest Świa-
tłością świata, a także o Jego gorącej miłości do nas wszystkich. 
Przyniesione przez was Światło, daje na nowo poczucie jedności 
między ludźmi, do której wzywa nas Bóg, poczucie miłości, któ-
rej pragnie każdy człowiek i poczucie pokoju, który jest najwięk-
szym błogosławieństwem serca każdego człowieka. Zaniesiecie 
to Światełko do różnych miejsc Krakowa i Małopolski. Chrońcie 
jego płomień – powiedział i zaznaczył, że symbolizuje on miłość, 
pokój i braterstwo. – Miejcie go w waszych sercach i zanieście do 
tego wszystkiego, co będziecie czynić w te ostatnie dni Adwentu, 
w czasie Świąt Bożego Narodzenia, a potem w następne dni – za-
kończył.

Związek Harcerstwa Polskiego jest jedyną polską organizacją 
harcerską, która należy do Światowej Organizacji Ruchu Skauto-
wego (WOSM) i uczestniczy w przekazywaniu oraz roznoszeniu 
Betlejemskiego Światła od 1991 roku. Po Eucharystii, pod Ratu-
szem na Rynku Głównym, harcerze przekazali Światło mieszkań-
com Krakowa.

- ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W 38. ROCZNICĘ 
WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO: BUDUJMY 
POLSKĘ NA FUNDAMENCIE CHRYSTUSOWEJ PRAWDY 
I MIŁOŚCI, BY RUNĘŁY WSZELKIE MURY

– Chcemy budować Polskę na fundamentach Chrystusowej 
prawdy i miłości. Wszystko po to, aby wreszcie można było 
kiedyś z ogromną wdzięcznością wobec Boga i ludzi powtórzyć 
słowa śpiewane przed laty przez tych wspaniałych i niezłomnych 
ludzi „A murów nie ma, nie ma, nie ma...” – mówił metropolita 

krakowski abp Marek Jędraszewski w 38. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego w czasie Mszy św. w katedrze na Wawelu.

W dniu pamięci ofiar stanu wojennego metropolita krakow-
ski abp Marek Jędraszewski odprawił w katedrze wawelskiej Mszę 
św. w intencji ojczyzny.

Na początku homilii arcybiskup stwierdził, że słowem-klu-
czem zawartym w czytaniach mszalnych jest „mur”. W księdze 
Izajasza Bóg chciał dać ludziom swe prawo, ale lud je lekceważył. 
Konsekwencją tego był brak pokoju, sprawiedliwości i błogosła-
wieństwa Bożego, a także wymazanie imienia ludu Izraelskiego 
sprzed oblicza Boga. Stwórca nie ustawał jednak w wychodze-
niu do ludzkości i zesłał Swego jednorodzonego Syna na świat. 
Ewangelia mówi o postawie Izraelitów, którzy kaprysili i byli 
infantylni. Między nimi a Chrystusem wyrósł mur, ponieważ 
brakowało im mądrości, z której rodziłyby się dobre czyny. Jezus 
poprzez swe cierpienie, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i 
wniebowstąpienie obalił mur dzielący Boga i ludzi. Św. Paweł 
pisał, że wszyscy, którzy byli daleko od Boga stali się mu bliscy 
przez krew Chrystusa. Zbawiciel pojednał ze sobą także ludzi 
„jest bowiem naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] 
uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość” 
– pisał Apostoł Narodów. 

Metropolita przywołał przesłanie Jana Pawła II z 22 paździer-
nika 1978 roku, w którym Ojciec Święty nawoływał: „Nie bójcie 
się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego 
zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekono-
micznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, 
rozwoju!”. Arcybiskup przypominał, że te słowa miały znaczenie 
polityczne, ponieważ Europa była wtedy podzielona żelaznym 
murem. 

W 1978 roku Jacek Kaczmarski napisał balladę „Mury”, w któ-
rej młody i natchniony poeta śpiewał: „Wyrwij murom zęby krat/ 
Zerwij kajdany, połam bat/ A mury runą, runą, runą/ I pogrzebią 
stary świat”. Jej zakończenie jest pesymistyczne, ponieważ mury 
zaczęły ponownie rosnąć, niewoląc ludzi. Po latach Jacek Kacz-
marski mówił, że napisał tę pieśń jako utwór o nieufności wobec 
ruchów masowych. Artysta zostaje w niej pozbawiony swego 
dzieła, ponieważ ludzie je przechwytują. Tak stało się z tą balladą, 
śpiewano ją podczas strajków w stoczni oraz w stanie wojennym. 
Jej refren stał się sygnałem dźwiękowym Radia Solidarność, a 
ostatnią zwrotkę śpiewano, zmieniając słowa: „A murów nie ma”. 
Jan Paweł II w 1979 roku mówił na Placu Zwycięstwa, że czło-
wiek ani naród nie jest w stanie się zrozumieć bez Chrystusa. W 
zakończeniu homilii papież prosił, by na tę ziemię zstąpił Duch 
Święty. Wiedział, że gdy ludzie otworzą serca dla Chrystusa, runą 
mury podziałów. 

Metropolita stwierdził, że festiwal solidarności był zmaga-
niem, by zniknęły wszystkie mury. Usiłowano jednak burzyć tę 
międzyludzką solidarność – 13 grudnia 1981 roku wprowadzono 
stan wojenny. Wtedy wydawało się, że pesymistyczne zakończe-
nie ballady Jacka Kaczmarskiego się spełniło. – To cośmy przeżyli 
wtedy, w latach 80., od 13 grudnia, przez cały stan wojenny, ale 
później jeszcze, przez kolejne lata, do 1989 roku, to rosnące po-
czucie ogromnej krzywdy i jawnej niesprawiedliwości – stwier-
dził metropolita. Przypomniał ofiarę górników z kopalni Wujek, 
a także księży, zamordowanych w 1989 roku: Stefana Niedzielaka, 
Stanisława Suchowolca, Sylwestra Zycha. Wbrew tym rosnącym 
murom ksiądz Jerzy Popiełuszko głosił: „Nie daj się zwyciężyć 
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złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 
Metropolita wskazał, że to orędzie jest aktualne także dziś. 

Stwierdził, że należy pamiętać i modlić się za wszystkie ofiary 
stanu wojennego. Budując Polskę wolną i sprawiedliwą należy 
przeciwstawiać się antykulturze fake newsów, cynizmu, a wręcz 
medialnej przemocy. – Chcemy na przekór temu budować Polskę 
na fundamentach Chrystusowej prawdy i miłości. Wszystko po 
to, aby wreszcie można było kiedyś z ogromną wdzięcznością 
wobec Boga i ludzi powtórzyć słowa śpiewane przed laty przez 
tych wspaniałych i niezłomnych ludzi, którzy w czasie nocy stanu 
wojennego, na przekór wszystkiemu, głosili światu – zarówno 
swoim prześladowcom, jak i tym, co stracili nadzieję w lepszą 
przyszłość naszej Ojczyzny: „A murów nie ma, nie ma, nie ma…” 
– zakończył arcybiskup. 

Po Eucharystii nastąpił przemarsz pod Krzyż Katyński, pod 
którym złożono kwiaty i zapalono znicze

- BP JAN SZKODOŃ: EUCHARYSTIA TO „WIELKA TA-
JEMNICA WIARY”

Bp Jan Szkodoń przypomina, że Eucharystia jest nazywana 
„wielką tajemnicą wiary” i wskazuje w jaki sposób właściwie 
przeżyć najważniejsze elementy liturgii. Prezentujemy kolejny 
odcinek internetowych rekolekcji Archidiecezji Krakowskiej 
#AdwentowaPierwszaPomoc.

Bp Jan Szkodoń w rozważaniu rekolekcyjnym zwrócił uwagę, 
że niedzielna Eucharystia, nazywana „wielką tajemnicą wiary”, 
jest podsumowaniem minionego tygodnia, dziękczynieniem i 
przeproszeniem Boga. Przygotowanie do Mszy św. to także odpo-
wiednie przeżycie sobotniego wieczoru.

– Uczestnictwo we Mszy św. polega na tym, że przyjmuje-
my uobecnioną Ostatnią Wieczerzę, mękę, śmierć Jezusa, Jego 
zmartwychwstanie i dar Ducha Świętego – powiedział krakowski 
biskup pomocniczy. Wskazał na istotne elementy Eucharystii, 
które należy przeżyć w pełni świadomie. Na początku Mszy trze-
ba przeprosić Boga i bliźnich, następnie z uwagą wsłuchiwać się w 
Słowo Boże i odpowiadać na nie. Ważne jest aby wyznać swą wia-
rę, a podczas modlitwy wiernych pomyśleć o swoich intencjach. 
W czasie przeistoczenia należy oddać siebie Bogu, a także uczynić 
wszystko, by przyjąć Komunię św. – Komunia święta łączy nasz z 
Chrystusem, (…) ale też łączy nas z całym Kościołem – wskazał 
biskup. Przypomniał, że od uczestnictwa we Mszy św. zależny jest 
nie tylko kolejny tydzień, ale miesiące czy lata życia.

#AdwentowaPierwszaPomoc to internetowe rekolekcje Ar-
chidiecezji Krakowskiej prowadzone przez biskupów krakow-
skich, którzy podejmują rozważania skupione wokół tematu 
nowego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”. 
Księża biskupi mówią o przygotowaniu, przeżywaniu celebracji 
Mszy świętej, a także o życiu tajemnicą Eucharystii na co dzień, 
po wyjściu z kościoła. W rekolekcyjną tematykę internautów 
wprowadza także ks. Piotr Szweda, misjonarz saletyn, który jest 
równocześnie ratownikiem związanym ze Stowarzyszeniem Mal-
tańczycy Służba Medyczna.

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

1. Co wydarzyło się po zaślubinach Maryi z Józefem? 

2. Jakie zamiary miał Józef? 

3. Co usłyszał Józef we śnie od Anioła?  

BOŻE NARODZENIE
Ks. Tadeusz Śmiech

W ubogiej szopce, 
za miastem Betlejem, 
przyszedł Syn Boży 
nam dając nadzieję.

Nie miał gdzie się schronić, 
nigdzie Go nie chciano, 
choć mógł spowodować, 
by już Go słuchano.

On pozostał niemy 
na krzywdę doznaną, 
uczył tym miłości, 
choć Go nie kochano.

Jan Paweł II, Homilia w czasie pasterki w Bazylice św. Pio-
tra, 25 grudnia 1997

Jezus narodził się - jak słyszymy w Ewangelii Łukasza - w 
stajni, „gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7). 
Jego Matka, Maryja, i Józef nie zostali przyjęci do żadnego z 
betlejemskich domów. Maryja musiała położyć Zbawiciela świata 
w żłobie, bo nie miała innej kolebki dla Syna Bożego, który stał 
się człowiekiem. Taka jest rzeczywistość Narodzenia Pańskiego. 
Do niej corocznie powracamy: tak ją odkrywamy na nowo, tak ją 
przeżywamy za każdym razem z niezmiennym zdumieniem.

Narodzenie Mesjasza! Jest to wydarzenie centralne w dzie-
jach ludzkości. Oczekiwał go z niejasnym przeczuciem cały ród 
ludzki; oczekiwał go z wyraźną świadomością naród wybrany. 
Szczególnym świadkiem tego oczekiwania w ciągu całego okresu 
liturgicznego Adwentu i również w czasie tego uroczystego czu-
wania jest prorok Izajasz, który z perspektywy stuleci patrzy na-
tchnionym wzrokiem w tę jedyną, przyszłą noc betlejemską. On, 
który żył o wiele wieków wcześniej, mówi o tym wydarzeniu i o 
jego tajemnicy tak, jakby był jego naocznym świadkiem : „Dzie-
cię nam się narodziło, Syn został nam dany” - Puernatus 
est nobis, Filius datus est nobis (Iz 9,5). Oto historyczne wydarze-
nie przeniknięte

tajemnicą: narodziło się delikatne Dziecię w pełni ludzkie, 
które jest jednak równocześnie Synem Jednorodzonym Ojca. 
Jest Synem przedwiecznie zrodzonym, a nie stworzonym, Sy-
nem współistotnym Ojcu. „Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, 
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”. Jest to Słowo, „przez które 
wszystko się stało”. Te prawdy wyznamy wkrótce w , dodając: 
„On to dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za 
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się 
człowiekiem”. Wyznając z całym Kościołem naszą wiarę, również 
tej nocy okażemy wdzięczność za zdumiewającą łaskę, jakiej 
udziela nam Boże miłosierdzie. Izrael, lud Boży Starego Przy-
mierza, został wybrany po to, ażeby nieść światu, jako „odrośl z 
rodu Dawida”, Mesjasza, Zbawiciela i Odkupiciela całej ludzko-
ści. Wraz ze znakomitym przedstawicielem tego ludu, prorokiem 
Izajaszem, popatrzmy więc ku Betlejem wzrokiem mesjańskiego 
oczekiwania. W Bożym świetle możemy dostrzec, jak Stare Przy-
mierze dopełnia się i jak wraz z narodzinami Chrystusa objawia 
się Przymierze nowe i wiekuiste.

O tym Nowym Przymierzu mówi św. Paweł w Liście do Tytu-
sa, którego dopiero co słuchaliśmy: „Ukazała się [...] łaska Boga, 
która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11). Ta właśnie 
łaska pozwala ludzkości żyć, „oczekując błogosławionej nadziei i 
objawienia się chwały wielkiego Boga

(Tt 2, 13-14)

Witany przez ubogich, 
wśród takich pozostał, 
pokochał ich biedę, 
chciał i temu sprostał.

Będzie ich miłował, 
uczył, napominał, 
nawet odda życie 
ta mała Dziecina.

O Jezu maleńki 
dzięki Ci składamy, 
my też Ci z wdzięczności 
życie swe oddamy.
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Wadowice, Parafi a Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:15 
(kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:30, 18 
(V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. prałat Stanisław Jaśkowiec * Wikariusze -  ks. Piotr Sałaciak, ks. Adam Kurdas, Ks. Stanisław Czernik, wizytator 
katechetyczny * ks. Piotr Grzesik * ks. Marcin Hodana W duszpasterstwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan 
Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Roków (301), Wadowice – część (9566) * 
ODPUST: I - Ofi arowania NMP, niedziela najbliższa 21 listopada, II - MB Nieustającej Pomocy 27 czerwca

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

SANK TUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi
ADRES: ul. Karmelicka 22 34-100 WADOWICE skr. Poczt. 28 tel. 033 873 21 87 fax 033 873 23 78 * MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 6:00; 7:00; 8:00 i 18:00 
Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00, 12:30 i 18:00 ODPUST: św. Józefa - 19 marca, 16 lipca - MB Szkaplerznej, 20 listopada - św. Rafała Kali-
nowskiego

Żywą wiarę trzeba pielęgnować 
Tak w kazaniu wybrzmiały słowa ks. Władysława 

Zązela, który wraz z przedstawicielami Związek Pod-
halan modlił się w wadowickiej bazylice w intencji śp. 
Jakuba Zachemskiego, spoczywającego na tutejszym 
cmentarzu. Tematem wiodącym tegoż słowa była 
wierność Chrystusowi Jego krzyżowi poprzez poznania 
prawdy i trwanie przy niej. Tą prawdę jest Chrystus – 
Droga i Prawda i Życie. Poniżej pierwsza część słowa. 

Hej, będzie mnie Bóg sądził...
Hej, nie ma tu takiego, hej, co by se nie zbłądził...
Hej, nie ma tu takiego, hej, co by se nie zbłądził...
Słowa tej góralskiej śpiewki są jakby dopowiedzeniem sceny 

z Kalwarii, w której widzimy dwóch łotrów. Jeden ze złoczyńców 
zakpił sobie z Pana Jezusa. Opozycja doprowadziła do skazania 
Go na śmierć krzyżową. Do ostaniej chwili nie dawali Mu spo-
koju. zawołał: -„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią!”. 
Drugiemu była dana łaska skruchy, żalu. -„Panie, przyjmij, 
Mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Mam świadomość, że 
my sprawiedliwie cierpimy. Tyś nic złego nie uczynił... -Dziś ze 
Mną będziesz w raju....”. 

W góralskich śpiewkach raz po raz przewijają się odniesienia 
do miłosiernego Pana Boga. To miłosierdzie, jak wiemy, okazuje 

nam Pan Jezus najbardziej w sakramencie pokuty. Do św. siostry 
Faustyny powie Jezus, ze kapłan, Go tylko zasłania, ale to On 
przyjmuje żal i skruchę, mówiąc: -„Odpuszczają ci się grzechy 
twoje. Idź i nie grzesz więcej....”. I górale to podjęli z dawien 
dawna... 

I tę potrzebę spowiadania się wynoszą z rodzinnych domów. 
Tak samo było w przypadku śp. Jakuba Zachemskiego. On wzra-
stał w takim klimacie. To było czymś naturalnym i normalnym. 
Przedwojenny premier Wincenty Witos powie, że chłop w najgor-
szych czasach zachował ziemię, religię i narodowość. To z wiary i 
pobożności stanął Krzyż na Giewoncie przeszło 100 lat temu. To 
Związek Podhalan, powstający także w tamtych czasach, w tym 
klimacie, z ks. Kaszelewskim, do którego wszyscy mieli ogromny 
szacunek, postawił Krzyż widoczny z każdej strony. „W krzyżu 
cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka...”. Nie 
ciężko im było. Nie pytano: -„Po co?”. Mieli taką potrzebę serca. 
A potem, gdy już stanął , mogli zaśpiewać:

Hej, Krzyżu na Giewoncie,
Hej, nie zapomnę ja Cię...
Hej, choć umierał będę,
Hej, jeszcze spojrzę na Cię...
A po Mszy świętej pod krokwią, gdy ołtarz był skierowany na 

ten Krzyż na Giewoncie, św. Jan Paweł II wołał: -Brońcie krzyża! 
Cieszę się, że powrócił do szkół, urzędów i szpitali, ale brońcie 
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krzyża. Bo toczy się bitwa o Polskę, jak napisał 
M. Jackowski. Bitwa o to, czy Polska będzie z 
krzyżem, czy bez krzyża. Do tych słów nawiązał 
i Jan Paweł II. A my jesteśmy tego świadkami - że 
jakby zwarło się królestwo Chrystusa z krzyżem 
i królestwo zła. I Polska staje sie jakby takim po-
ligonem. I zaś górole wymyślili śpiewkę na nowe 
stulecie:

Górole, Górole, wy se pamiętajcie,
Że wasza Ojczyzna w Krzyżu na Giewoncie!
Że wasza Ojczyzna w Krzyżu na Giewoncie!
Bo krzyż jest symbolem królestwa Chrystu-

sowego, które w was jest od chrztu świętego. 
Przed chrzcielnicą uklęknął syn tej ziemi, św. 
Jan Paweł II, stwierdzając, że tutaj wszystko się 
zaczęło. Tak jest i z nami. Wszystko się zaczęło w 
naszych rodzinach. Ale to zasiane ziarno trzeba 
pielęgnować przez całe życie. Jak pielęgnuje się 
żywe kwiaty, które potrzebują ciepła, słońca, wil-
goci. Sztuczne kwiaty można wsadzić do flakonu 
i zawsze będą takie same. Żywe kwiaty trzeba pielęgnować i żywą 
wiarę trzeba pielęgnować. Miłość małżeńską, rodzinną trzeba 
pielęgnować na każdym etapie. 

U Jakuba Zachemskiego, jak słyszeliśmy, było pragnienie po-
znawania prawdy. Był ciekawy świata. Jeden ze współzałożycieli 
- Władysłąw Orkan - we wskazaniach dla synów Podhala mówi: 
-„Wróć dziedzinie swojej, coś wiedzą zdobył. Komu wiele dano, 
od tego wiele żądać będą”. Oni nie zdobywali tego dla siebie. Oni 
chcieli służyć innym. Pragnęli wznieść się na wyższy poziom, po-
znając prawdę w duchu wiary. A jak mówił Ojciec święty, „wiara i 
rozum to dwa skrzydła unoszące człowieka w kontemplacji praw-
dy”. A Papież Benedykt XVI powie: „Kto człowiekowi daje mniej 
niż prawdę, oszukuje go. Prawda nie jest relatywna. Nie ma jej 
też w liczbie mnogiej. Nie jest również sprawą decyzji większości. 
Ona albo jest, albo jej nie ma. Nie jest też prawdą, że wszystko 
jest jednocześnie prawdziwe, bo wówczas wszystko mogłoby być 
jednakowo fałszywe....”.

Święta Edyta Stein, która od judaizmu przez ateizm doszła do 
prawdy, którą jest Chrystus. Tak On sam się przedstawił Piłato-
wi: -„Ja jestem drogą, prawdą i życiem...”. Piłat nie chciał poznać 
tej prawdy, ale św. Edyta Stein tak. Dlatego zwierzyła się swej 
matce, że ma zamiar przyjąć chrzest. Jak wiemy, wstąpiła nawet 
do zakonu karmelitanek. Ona zawsze mawiała, że jej największą 
modlitwą, była modlitwa o prawdę. I stwierdziła: -„Jeśli ktoś 
służy prawdzie, szuka prawdy, to służy samemu Bogu, choćby o 
tym nie wiedział...”. Pan Bóg dał nam rozum, którego pasją jest 
szukanie i dociekanie prawdy. I chwała Panu, że Pan Bóg dał ta-
kiego syna góralskiej ziemi, jak Jan Zachemski, który poznawał 
prawdę, by nią służyć innym.

„Oddaj ziemi swojej, coś wiedzą zdobył...”.    
Cdn.
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24 listopada na wadowickim cmentarzu zrobiło sie nadspo-
dziewanie kolorowo. Oto grupa górali  w barwnych strojach 
regionalnych, ze sztandarami oddziałów Związku Podhalan z 
Makowa Podhalańskiego i Odrowąża, przybyła, aby złożyć na 
grobie Jakuba Zachemskiego wiązankę biało-czerwonych kwia-
tów, pomodlić się oraz podziękować pierwszemu i długoletniemu 
prezesowi  Związku Podhalan za jego pracę. Po krótkiej modli-
twie, której przewodniczył kapelan Związku, ks. Władysław Zą-
zel, delegacja złożona z kilkunastu osób udała się do wadowickiej 

bazyliki, gdzie została odprawiona uroczysta Masza Święta kon-
celebrowana w intencji śp. Jakuba Zachemskiego.   

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

W kościele pw. św. Piotra i Pawła we Wrocławiu, gdzie ks. 
Aleksander Zienkiewicz „Wujek” przez ponad 40 lat pełnił po-
sługę duszpasterską, zostały złożone doczesne szczątki kapłana. 
Uroczystości przewodniczył metropolita wrocławski abp Józef 
Kupny.

Ekshumacja szczątków i przeniesienie ich z cmentarza to ko-
lejny krok procedury kanonicznej w procesie beatyfikacyjnym.

Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej moment 
złożenia trumny w świątyni odbył się bez udziału wiernych. W 
modlitwie mogli uczestniczyć jedynie członkowie komisji, która 
przeprowadziła ekshumację oraz członkowie trybunału w proce-
sie beatyfikacyjnym.

Po odczytaniu protokołu opisującego szczegółowo proces 
ekshumacji i złożeniu pod nim stosownych podpisów dokument 
został umieszczony w hermetycznej tubie i dołączony do trumny, 
która została opieczętowana. Następnie abp Kupny przewod-
niczył modlitwom, a po ich zakończeniu doczesne szczątki ks. 
Zienkiewicza przeniesiono do 
sarkofagu.

– Z chwilą beatyfikacji szcząt-
ki staną się relikwiami i będą 
mogły odbierać publiczną cześć 
w Kościele – wyjaśnia o. Szczepan 
Tadeusz Praśkiewicz, konsultor 
ds. kanonizacyjnych w Rzymie, 
postulator rzymskiej fazy procesu 
beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. 
Aleksandra Zienkiewicza.

– Szczątki będą spoczywać 
w sarkofagu praktycznie do mo-
mentu beatyfikacji – dodaje o. 
Praśkiewicz.

Następnym krokiem ku beaty-
fikacji Wujka będzie opracowanie 
positio – syntezy dochodzenia na 
szczeblu diecezjalnym.

- Czy osoba, która w praktyko-
wała cnoty w stopniu heroicznym, 
mogła mieć wady? 

– Nie możemy angelizować 
ludzi, święci nosili w sobie konse-
kwencje grzechu pierworodnego. 
Ich wielkością jest to, że pracowali 

Ks. Zienkiewicz wrócił 
pod Czwórkę!

nad sobą – mówi o. Praśkiewicz
W dalszej części procesu beatyfikacyjnego konieczne jest 

również opracowanie duchowej sylwetki ks. Zienkiewicza, jaka 
przebija z zeznań świadków w procesie i pism kapłana. Do beaty-
fikacji potrzebny jest także cud.

Ks. Aleksander Zienkiewicz (1910-1995) przybył na Dolny 
Śląsk wraz z repatriantami ze Wschodu po Drugiej Wojnie 
Światowej. Po krótkiej posłudze jako prefekt Publicznej Szkoły 
Powszechnej Gimnazjum i Liceum w Sycowie został przeniesio-
ny do Wrocławia. Pełnił tam m.in. funkcję rektora seminarium 
duchownego, a od 1963 do 1994 r. archidiecezjalnego duszpaste-
rza akademickiego. Zmarł w opinii świętości 21 listopada 1995. 
Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym ks. Aleksandra 
Zienkiewicza zakończył się 25 listopada. Przez siedem lat odbyły 
się m.in. 52 sesje trybunału, przesłuchano 405 świadków oraz 
zgromadzono ponad 2800 stron akt procesowych.

(Źródło: www.radiorodzina.pl)
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Święty Mikołaj po raz kolejny odwiedził uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych w Wadowicach. W związku z przypadającym 
na 3 grudnia świętem osób niepełnosprawnych, św. Mikołaj po-
stanowił zaprosić osoby niepełnosprawne na swoje imieniny. Na 
uroczystość przybyli uczniowie, wychowankowie szkół, ośrod-
ków i placówek szkolnictwa specjalnego. Można było spotkać, 
miło widzianych co roku, przedszkolaków. Przybyli także ważni 
i dostojni Goście. W uroczystej mszy św. w kaplicy przy kościele 
św. Piotra Apostoła udział wzięli m.in. Wicestarosta Wadowicki 
Beata Smolec, Przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska, 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rozwoju 
Powiatu Marek Cimer, Radna Powiatowa Maria Wądrzyk oraz 
dyrektorzy placówek szkolnictwa specjalnego, ośrodków szkol-
no- wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Stowarzyszeń pedagodzy, nauczyciele, rodzi-
ce, opiekunowie osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

 Msza św. koncelebrowana była przez ks. Prałata Tadeusza 
Kasperka- Proboszcza Parafii św. Piotra w Wadowicach, ks. Dzie-
kana Zbigniewa Bizonia- Proboszcza Parafii Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Choczni, ks. Infułata Jakuba Gila, ks. Prałata Stani-
sława Jaśkowca z Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 
ks. kanonika Krzysztofa Strzelichowskiego - Proboszcza Parafii 
św. Wojciecha w Mucharzu,. Liturgię Mszy św. przygotowali sami 
gospodarze, uczniowie wadowickiej szkoły, pod bacznym okiem 
s. Grażyny Wolskiej, naszej katechetki. Bardzo wzruszyły nas 
słowa homilii ks. Tadeusza Kasperka, który zwrócił nam uwagę 
na fakt, iż tak naprawdę niepełnosprawni jesteśmy My wszyscy, 
bez wyjątku! Każdy z nas, choć trochę, jest niepełnosprawny na 
swej duszy. Może tego nie widać, nie słychać, ale...warto się nad 
tym zastanowić i przede wszystkich próbować to naprawić. Czas 

„Imieniny u św. Mikołaja”
obchody Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych
w Zespole Szkół Specjalnych 
w Wadowicach 

Adwentu jak najbardziej temu sprzyja.
Po uroczystej Mszy św., podziemiach Kościoła, gospodarze 

pięknie przywitali wszystkich przybyłych, a sam św. Mikołaj 
zwrócił się do dzieci tymi słowami: 

Drogie Dzieci!
Pamiętajcie! Jesteście ważne i kochane, 

Nie tylko raz w roku, nie tylko od święta.
Macie w sobie moc spełniania swych marzeń,

macie wpływ na świat i przebieg zdarzeń.
Wierzcie w swoje siły, umiejętności,
kierujcie się sercem, unikajcie złości.
Miejcie dużo odwagi i wiary w siebie. 

Tego Wam życzę Ja i wszyscy święci w niebie.
Wkrótce potem zaczęła się długo wyczekiwana zabawa, którą 

poprowadził animator z Mikołowa pan Janusz Nowosad. Go-
ściem specjalnym był Dawid Kawłatow- wyjątkowo uzdolniony 
barman z Wadowic, zwycięzca m.in. międzynarodowego kon-
kursu barmańskiego, który uświetnił zabawę pokazem barmań-
skim oraz zaserwował uczestnikom kolorowe, wielosmakowe, 
wyjątkowe napoje „niewyskokowe”! Ależ to były niezapomniane 
imieniny! 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili, jak 
również naszym darczyńcom i sponsorom: Zarządowi Starostwa 
Powiatowego w Wadowicach, cukierniom, piekarniom, oraz wo-
lontariuszom za pomoc i zaangażowanie.

Do zobaczenia za rok.
Red. Iwona Porzycka

W tych dniach pracownik Telewizji Polskiej prosił mnie, bym 
mu pomógł w zbieraniu materiałów na temat: „Co Wadowice 
dały Wojtyle i co Wojtyła dał Wadowicom?”

Długo się nad tym pytaniem zastanawiałem. Prawdą jest, że 
człowiek podobny jest do drzewa, które dla wzrostu i rozwoju 
czerpie soki z gleby, na której rośnie. Ziemia jest karmicielką. 
Podobnie dzieje się z rozwojem człowieka. Środowisko rodzinne, 
szkolne, jak również atmosfera społeczna wywierają ogromny 
wpływ na kształt każdego z nas. 

Papież z Wadowic
Co dały ówczesne Wadowice przyszłemu Papieżowi? Jakie 

były Wadowice w okresie międzywojennym? Były miasteczkiem 
o charakterze urzędniczym. Dużo mieszkańców zatrudnionych 
było tak w sądzie, jak i w więziennictwie. W szpitalu. W magi-
stracie. W szkołach podstawowych i średnich. Męskie gimna-
zjum pod patronatem Marcina Wadowity i żeńskie im. Micha-
liny Mościckiej odgrywały ogromną rolę. Służba zdrowia, kadra 
urzędnicza, grono nauczycielskie, a także prawnicy określały 
inteligencki styl miasteczka nad Skawą. 



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

22 i 29 grudnia 201912 

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

 1322 i 29 grudnia 2019

Trzeba tez podkreślić specjalną rolę rzemieślników w tym 
mieście. Przed II wojną światową Wadowice były zamieszkałe 
w jednej czwartej przez Żydów. Posiadali w tym mieście swój 
dom modlitwy – synagogę oraz swój cmentarz – kirkut. Z tych 
kręgów wywodziło się dużo lekarzy, sędziów, rzemieślników i 
sklepikarzy. 

Wspominając przedwojenne Wadowice trzeba również pod-
kreślić dużą rolę stacjonującego XII Pułku Piechoty Ziemi Wa-
dowickiej. Posiadała ona swą wojskową orkiestrę. Nasz rynek od 
czasu do czasu napełniał się defiladami stacjonującego tutaj woj-
ska – zwłaszcza w chwilach uroczystych spotkań z najwyższymi 
władzami naszego państwa. 

Mieszkańcy Wadowic nosili w swoich głowach dumę, bo 
ich gród nosił nazwę Królewskie Wolne Miasto Wadowice. Na-
leży też wspomnieć 
o roli czwartkowych 
jarmarków, które 
odbywały się na cen-
tralnym i Zbożnym 
Rynku. 

Było kino u Wyso-
gląda, a duży dom So-
koła posiadał specjal-
ne sale gimnastyczne 
i teatralne.  

Kolatorem, czyli 
opiekunem kościoła 
wadowickiego był 
Burmistrz wraz z Radą 
Miasta. W okresie 
międzywojennym ks. 
proboszcz Prochow-

Drogi Księże Adamie! 
Z okazji Twoich imienin, pragniemy Ci złożyć ser-
deczne życzenia zdrowia, pogody ducha, wszelkiej 
pomyślności i radości z realizacji kapłańskiego po-
wołania. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, a Matka 
Boża i św. Jan Paweł II wyprszają potrzebne łaski. 
Szcześć Boże! 
Parafianie oraz czytelnicy i redakcja Carolusa 

nik z polecenia księcia arcybiskupa Adama Sapiehy wystawił 
dom parafialny, którego celem było gromadzenie różnych pio-
nów akcji katolickiej na różnorodne występy kulturalne. Ojciec 
Święty podczas trzeciej pielgrzymki wspominał, że jako uczeń 
gimnazjum brał udział w przedstawieniach sztuk teatralnych. 

Klasztor oo. Karmelitów wraz z kościołem św. Józefa na Gór-
ce był ożywczym tchnieniem życia religijnego Wadowic. 

Te różne ośrodki promieniowały swymi wartościami. Inteli-
gentny Karol Wojtyła obficie czerpał z ich zasobów. Wielokrotnie 
na różnych etapach swego życia Święty Papież pochodzący z 
Wadowic podkreślał wartości, które zaczerpnął z bogatego dzie-
dzictwa duchowego swej małej Ojczyzny. Przez całe swe życie 
nasz Wielki Rodak bardzo cenił i serdecznie dziękował Bogu i 
ludziom za to, iż dano mu było przeżyć dzieciństwo i młodość w 

Wadowicach. 
Dzieląc się tymi refleksjami zastanawiam się na ile my 

doceniamy nasze zamieszkanie w Wadowicach.
Ks. Infułat
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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 

Pozostając w atmosferze Mikołajek, 9 grudnia uczniowie 
klas I-III szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach malo-
wania bombek choinkowych.

W ramach zajęć uczniowie własnoręcznie wymalowali swoje 
bombki, a następnie ozdobili je kolorowym brokatem. Kolejnym 
etapem było przekazanie swoich dzieł paniom prowadzącym, 
które odłożyły je na stojak do wysuszenia. Uczniowie czekając 
na końcowe efekty, dzięki krótkiej prezentacji poznali etapy pro-
dukcji bombek choinkowych.

Dzieci w czasie warsztatów pracowali z wielkim zaangażowa-
niem starając się wykonać niepowtarzalne prace. W rezultacie 
powstały oryginalne, przepiękne, barwne ozdoby. Każda stwo-
rzona bombka po wysuszeniu trafi ła do domu ucznia, by móc 
zawisnąć na honorowym miejscu tegorocznej choinki.

Justyna Kaptur
www.zspbachowice.pl 

MIKOŁAJKOWE WARSZTATY 
MALOWANIA BOMBEK CHO-
INKOWYCH
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Barwałd Dolny - Parafia św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl, 
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18 
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, R. M.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750), 
Barwałd Średni (1200) ODPUST: św. Erazma - w niedzielę po 2 czerwca

  W grudniu uczniowie zorganizowali w szkole kiermasz 
świąteczny z ciekawymi pomysłami na prezenty świąteczne, 
ozdoby choinkowe oraz pierniczki. Swoje prace tworzyli między 
innymi pod okiem pani Angeliki Kowali, Magdaleny Wiktor, 
Anety Pilch. Pani Magdalena Adamczyk wzbogaciła kiermasz 
swoimi ozdobami. Niektórzy uczniowie przynieśli własnoręczne 
ozdoby, które zrobili w domu.

www.barwalddolny.szkolnastrona.pl 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
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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

W  Barwałdzie Górnym została wyremontowana  kolejna 
fi gura,   jedna z wielu które znajdują się w naszej miejscowości 
. Tym razem  remontu doczekała się fi gura Chrystusa Fraso-
bliwego  która usytułowana jest 
na terenie gminnym pomiędzy 
boiskiem piłkarskim a  drogą kra-
jową  nr 52.

Figura ta najprawdopodobniej 
pochodzi z XIX w.  gdyż na ka-
miennej podstawie widnieje data 
1896 r. 

Do 2oo4 roku  fi gura ta była 
niekompletna .Z informacji jakie 
posiadamy w czasie II wojny świa-
towej ,

została ona zniszczona. Pozo-
stała podstawa ,wysoka  okrągła 
kolumna która zwieńczona jest 
ozdobną  głowicą z motywami  
roślinnymi  i ślimacznicą ,nato-
miast  brak było na niej fi gury. 
W 2004 roku ówczesny Proboszcz 
Parafi i pw. Miłosierdzia Bożego w 
Barwałdzie Górnym ks. Dionizy 
Jedynak poczynił starania i dopro-
wadził do tego, że powstała rzeżba 
w kamieniu Chrystusa Frasobli-
wego /posąg świętego w siedzącej 
pozycji, z głową podpartą na ręce/, 
która została umieszczona na ka-
miennej kolumnie. Remontu tej 
kapliczki podjął się Zarząd oraz druhowie OSP  w 
Barwałdzie Górnym. Było to wotum wdzięczności za 
udany, szczęśliwy i doprowadzony do końca remont 
budynku Remizy który to remont  wykonywany był 
na przełomie 2017/2018 roku. W tym celu napisali 
i złożyli wniosek  w LGD Gościniec 4 Żywiołów. 
Wniosek ten został pozytywnie oceniony i w Marcu 
2019 roku została podpisana umowa pomiędzy OSP 
a LGD Gościniec 4 Żywiołów  o przekazanie grantu . 
Całkowity koszt zadania wyniósł 16.880 zł. Zadanie 
to zostało dofi nansowane kwotą 15.023 zł. Partne-
rami projektu była Szkoła Podstawowa im. Karola 
Wojtyły w Barwałdzie Górnym oraz WKS „Żarek” 
w Barwałdzie Górnym. Przy okazji tego remontu  
teren wokół fi gury  został uporządkowany przez  
członków OSP i WKS. Te dwie prężnie działające or-
ganizacje w Barwałdzie Górnym zobowiązały się do 

ODNOWIONA  FIGURA
utrzymania porządku w obrębie wyremontowanej   zabytkowej 
fi gury. To już kolejne środki jakie zostały pozyskane przez  orga-
nizacje z naszej miejscowości. Wcześniej OSP pozyskała kwotę 

ponad 243 tyś. zł na remont  Remizy 
natomiast WKS ‘’ Żarek ‘’ pozyskał  
50 tyś.  zł na remont pomieszcze-
nia Klubowego oraz  10 tyś. zł na 
remont  dachu. Środki zewnętrzne 
pozyskuje również Koło Gospodyń 
Wiejskich które zrealizowało już 
kilka grantowych projektów. Praca 
tych organizacji a w szczególności  
ich Zarządów świadczy o tym, że 
można pozyskiwać środki zewnętrz-
ne i dobrze je wykorzystać. Obecnie 
Klub złożył w LGD Gościniec 4 
Żywiołów kolejny wniosek o dofi -
nansowanie na budowę altany przy 
budynku Klubowym. Jeżeli zostanie 
pozytywnie rozpatrzony  jego reali-
zacja  nastąpi w 2020 roku.  Działa-
nia jakie zostały podjęte  przyczynią 
się do powrotu odnowionej fi gury 
do trasy kapliczek i krzyży Ziemi 
Kalwaryjskiej. W tym przypadku 
dziękujemy i  gratulujemy Zarzą-
dowi  OSP pomysłu realizacji tego 
przedsięwzięcia. 
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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

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy w piątkowy wieczór 
6 grudnia 2019 r. zaprosiło najmłodsze dzieci wraz z rodzicami 
na spektakl „Ho ho ho... zgadnij kto?” w wykonaniu aktorów Stu-
dia YAPA ze Skawiny. Święty Mikołaj i Pani Mikołajowa zabrali 
nas do swojego mikołajowego świata.

Pojawił się jednak problem, Mikołaj stracił wszelaką chęć do 
rozdawania prezentów. Pewnie zastanawiacie się dlaczego?...otóż 
wymagania dzieciaków z roku na rok są coraz większe, nie cieszą 
się już tak jak kiedyś słodkimi drobiazgami...lizakiem...cukier-
kiem...zapominają o magicznym słowie „dziękuję”. Pani Miko-
łajowa postanowiła temu zaradzić, dzwoniąc do anioła w niebie. 
Ten bez większego zastanowienia podpowiedział, że do naprawy 
tej całej, niezręcznej sytuacji trzeba zaangażować wszystkie dzie-
ci. Dzieciaki razem z Mikołajową ułożyły wierszyk, który pięknie 
wyrecytowały Mikołajowi. Jego pozytywne zaskoczenie nie mia-
ło granic. Z powrotem odzyskał radość i ochotę do obdarowy-
wania prezentami. Postanowił włożyć swój Mikołajowy kubrak, 
czapę i powrócić z workiem pełnym upominków do grzecznych 
dzieci, które przyszły na spotkanie ze Świętym.

www.ckbrzeznica.pl

Mikołajkowy spektakl dla naj-
młodszych

Czcigodny Księże Proboszczu! 

Z okazji imienin życzymy Ci dobrego zdrowia, po-
myślności, radości  w służbie Bożej oraz światła 

Ducha Świętego w prowadzeniu nas - wiernych - do 
Boga. Niech Cię wspiera na tej drodze kapłańskiej 

Matka Boża - wypraszając dla Ciebie potrzebne łaski 
od Boga. Szczęść Boże!

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

Tegoroczne rekolekcje adwentowe w Budzowie gło-
sił ks. Jacek Waligóra z Bielska – Białej. W jednej z 
nauk rekolekcyjnych, której, fragment prezentujemy 
poniżej, przytacza historię kultu Niepokalanego Serca 
NMP. Jest w nim zachęta do spełnienia próśb Maryi 
przekazanych nam w kolejnych Jej objawieniach, bo 
przecież to właśnie Ona najpewniej prowadzi nas do 
Swego Syna. 

Wczoraj była mowa o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, a 
dzisiaj porozmawiamy o innym Sercu, które również jest dla 
nas wzorem - o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
W Ewangelii mamy dwa fragmenty, które mówią nam o Sercu 
Maryi. Pierwszy fragment zawiera stwierdzenie: „Maryja zacho-
wywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim Sercu”. Drugi 
fragment mówi: „Potem wrócił z nimi do Nazaretu i był im pod-
dany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w 
swym Sercu”. I pośrednio o Sercu Maryi mówi nam Ewangelia, 
a konkretnie zapowiedź starca Symeona: -„A twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu...”. I tutaj wi-
dzimy obraz duszy przenikniętej mieczem, a przed oczami staje 

Niepokalane Serce Maryi
nam widok obrazu czy figury Matki Bożej z przebitym sercem, 
czy nawet czasami wręcz z wbitymi tam mieczami boleści, któ-
rych jest siedem... 

Historycznie kult Niepokalanego Serca Maryi rozwijał się 
wraz z kultem Serca Pana Jezusa. a takim szczególnym mo-
mentem rozwoju były objawienia, które miała w Paryżu siostra 
szarytka, św. Katarzyna Laboure w 1830 roku. Najgłośniejszym 
echem odbijały się po świecie objawienia dotyczące „cudownego 
medalika”. Katarzyna o swoim objawieniu oraz o otrzymanym 
poleceniu zawiadomiła spowiednika, o. Aladela. Ten nie chciał 
sam decydować, ale poradził się arcybiskupa Paryża. Arcybiskup 
po wstępnym zbadaniu sprawy orzekł, że nie widzi w tym nic, 
co sprzeciwiałoby się nauce katolickiej. 30 czerwca 1832 roku 
wybito 1500 pierwszych medalików. Dla bardzo wielu łask zy-
skały one sobie tak wielką sławę, że zaczęto je szybko określać 
mianem „cudownego medalika”. W ciągu 10 lat w samym tylko 
Paryżu wybito w różnych wielkościach ponad 60 milionów jego 
egzemplarzy. W roku 1836 arcybiskup Paryża zarządził kano-
niczne zbadanie objawień oraz łask, jakie wierni otrzymali przez 
cudowny medalik. Raport komisji stwierdził wiarygodność tak 
objawień, jak i cudów. Wtedy biskup wydał oficjalną aprobatę. W 
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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

Paryżu powstało wówczas Bractwo Niepokalanego Serca. 
W 1854 roku Papież Pius IX ogłasza dogmat o Niepokalanym 

Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W roku 1917 następują ob-
jawienia w Fatimie, a Maryja prosi o wynagrodzenie za grzechy 
świata przez przyjmowanie Komunii wynagradzającej i prosi o 
odprawianie pięciu pierwszych sobót miesiąca. - „Moje Niepoka-
lane Serce zatriumfuje...”. W roku 1942 Papież Pius XII w czasie 
wojny poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi. W 1944 
roku, a więc 75 lat temu, wprowadza święto Niepokalanego Serca 
w całym Kościele. Kiedyś to święto Niepokalanego Serca było 22 
sierpnia, a obecnie w kalendarzu liturgicznym obchodzimy to 
święto w sobotę, po uroczystości Serca Pana Jezusa. I tu, u nas, 
w Polsce po zakończeniu wojny 8 września 1946 roku kardynał 
Hlond poświęca naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. I 
tak to wyglądało historycznie...

Zarzuca się nam - katolikom, a szczególnie nam - polskim 
katolikom, że „jesteśmy zbyt Maryjni, a za mało biblijni”. I bywa 
tak, że potrafi my bezkrytycznie przyjmować różne zarzuty. A 
czasami sami powodujemy, że takie zarzuty się pojawiają. Nie 
tak dawno jedna pani chciała mi wytłumaczyć, jaka jest różnica 
miedzy nami, katolikami, a protestantami (ewangelikami). Po-
wiedziała: -„Różnimy sie tylko tym, że oni nie wierzą w Matkę 
Bożą...”. -„Wie pani co, ja też nie wierzę w Matkę Bożą...” - odpo-

wiedziałem. -„Jak to? Ksiądz nie wierzy w Matkę Bożą?”. -„Nie, 
proszę pani. Gdybym wierzył w Matkę Bożą, to złamałbym 
pierwsze przykazanie... Bo wiara jest w Pana Boga, a Matka Boża 
to człowiek... ”. Moi drodzy, co innego znaczy czcić, a co innego 
wierzyć. To są dwa różne pojęcia. Wierzę w Pana Boga, a czczę 
Matkę Bożą. Proszę Ją o wstawiennictwo - bo Ona jest święta 
jako człowiek. A mówimy o niej „Najświętsza”, bo jest tą pierw-
szą wśród świętych, jest Królową świętych.

I właśnie przez takie proste rzeczy, nie chcę powiedzieć „nie-
douczenie”, narażamy się na różnego rodzaju zarzuty... A czy 
jesteśmy „za mało biblijni”? Czy za mało znamy Pismo święte? 
Może tak jest, że do Pisma świętego sięgamy zbyt rzadko, że mo-
glibyśmy częściej je czytać. Ale też trzeba mieć świadomość, że 
podstawowe modlitwy, które odmawiamy, mają swoje źródło w 
Piśmie świętym. A pierwszą taką podstawową modlitwą, która 
jest w Piśmie świętym, jest modlitwa, której nauczył nas Pan 
Jezus - „Ojcze nasz”. I to pierwszy argument za tym, że nasza mo-
dlitwa, nasza codzienność jest biblijna. A druga modlitwa, której 
używamy - „Zdrowaś Maryjo” - jest równiez modlitwa, która w 
pierwszej części jest zaczerpnięta z Pisma świętego. Zatem mo-
dląc się, powtarzamy słowa Pisma świętego... 

Cdn.

   8 grudnia w sam dzień Niepokalanego Poczęcia dzieci i mło-
dzież maryjna naszej parafi i przedstawiła Misterium o Niepoka-
lanej. Bezpośrednio po mszy świętej, na której dzieci komunijne 

Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny

otrzymywały Cudowne Medaliki miały też możliwość zobacze-
nia krótkiego misterium ku czci Maryi. Treść obejmowała dwa 
objawienia, które bezpośrednio mówią o tym, że Maryja przyszła 
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na świat bez grzechu pierworodnego. Pierwsze objawienie miało 
miejsce w 1830 roku w Paryżu, gdzie Maryja objawiła Cudowny 
Medalik młodej siostrze miłosierdzia ( szarytce). Na jego owalu 
widniał napis „ O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy ”

Drugie objawienie – to Lourdes, gdzie na pytanie Bernadety 
Maryja odpowiada „ Jestem Niepokalane Poczęcie ”. W obydwu 
objawieniach to samo Niebo ogłasza ten przywilej Maryi. Po-
twierdzony 24 lata od pierwszego objawienia bullą Ineffabilis 

Deus papieża Piusa IX , który 8 grudnia 1854 roku ogłasza do-
gmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Dzieci i młodzież maryjna jak głosi ich nazwa czczą i kocha-
ją Maryję i tym przedstawieniem chciały zachęcić inne dzieci i 
dorosłych, aby kochać Maryję i Jej się powierzać. Dlatego też na 
zakończenie rozdały Cudowne Medaliki, te które sama Maryja 
dała światu zapewniając : „ Kto będzie nosił medalik, otrzyma 
wiele łask...”

Dzisiaj do Niepokalanowa prowadzi nas 
droga, bo  wciąż pielgrzymujemy ścieżkami 
Matki Boga, tutaj  dziewięćdziesiąt lat temu za-
łożono klasztor fanciszkanów Niepokalanów, 

W roku 1917 w Rzymie, Ojciec Maksymi-
lian  założył Bractwo Rycerstwa Niepokalanej, 
a w późniejszych  latach rozpoczął druk Ryce-
rza Niepokalanej. Opactwo rozrosło się w  małe 
miasteczko na tej ziemi, która dla Niepokalanej 
była przeznaczona,  Ojciec Maksymilijan Ma-
ria Kolbe będąc na misji  w Japoni założył Nie-
pokalanów, a nazwę tego miejsca zgodnie z mi-
łością  do Niepokalanej  Ojciec Maksymiliam  i 
tam zachował. Za wiarę i miłość do Marii trafia 
do obozu koncetracyjnego i tu oddaje swe ży-
cie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, 
idąc na śmierć głodową,  pełen miłości do 

Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny
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Mateńki umiera w wigilię Wniebowzięcia NMP 14 sierpnia1941 
roku. Ten wielki wielbiciel Maryi Niepokalanej i Matki Rodzin 
został kanonizowany przez Jana Pawła II w październiku 1982 
roku, a przez Kościół  Święty uznany Patronem Rodzin. Msza 
Święta  w takim pięknym miejscu, w Bazylice Mniejszej  Maryi 
Niepokalanej, to droga do Boga przez zawierzenie Maryi. Ado-
racja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Gwiazdy Tysiąclecia.    
zwiedzanie muzeum Pożarnictwa  i nawiedzenie kaplicy św. 
Maksymiliana i  ogłądanie przedstawienia Panoramy Tysiąclecia 
widzimy, że dzieje Polski od początku istnienia związana są z 
Maryją z jej miłością do dzieci na Ziemi.  Nasza modlitwą wiele 
może, a wiara czyni nas silnymi Z Nią łatwiej iść przez życie i 
trudności pokonać. 

Więc pielgrzymujemy śladami naszej Matki, Królowej Nieba 
i Ziemi i naszej Pani , Ona nas prowadzi do Swego Syna i jest 
zawsze z nami. Tylko droga przez Maryję i z Maryją prowadzi do 
Królestwa Bożego, bądźmy i my rycerzami Niepokalanej z Nią 
zdobywajmy świat dla Chrystusa..

W Niedzielę Chrystusa Króla w parafii pw. Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela do grona ministrantów zostało przyjętych 8 
nowych kandydatów.

Uroczystość odbyła się w Ka-
czynie gdzie błogosławieństwo 
przyjęli (Igor Kruczek, Filip Kru-
czek, Bartłomiej Lachendrowicz 
i Oliwier Byrski) oraz w Choczni 
Górnej (Piotr Graboń, Tomasz 
Iwański, Michał Byrski i Tobiasz 
Kurpiel)

Podczas błogosławieństwa 
nowi ministranci zobowiązali się 
wobec Boga i wspólnoty Kościoła 
do gorliwej Służby Bożej, a także 
do bycia świadkiem Chrystusa nie 
tylko w kościele, ale także poza 
jego murami gdzie swoimi słowa-
mi i uczynkami będą wierni do-
bremu Bogu, który zawsze będzie 
czuwał nad nimi. Gratulujemy 
nowym ministrantom!

Nowi ministranci
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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

 Dnia 12.12.2019 r. o godzinie 9:35 w naszej szkole, na sali 
gimnastycznej, odbyły się jasełka. Jasełka te były wcześniej 
prezentowane podczas kiermaszu świątecznego, 
który miał miejsce w niedzielę, ósmego grudnia. 
Dziś, na lekcji wychowawczej, zostały powtórzo-
ne dla całej szkolnej społeczności. Przedstawienie 
zostało w całości przygotowane przez p. Lidię 
Wieczorek. Pomagał jednak cały zespół nauczy-
cieli, bo było to przedsięwzięcie nie lada. Nad 
dykcją uczniów czuwała p. Anna Najbor, p. Teresa 
Hatala  przygotowała taniec-krakowiaka, p. Sta-
nisława Maszczyński oraz siostra Loretta zadbali 
o oprawę muzyczną-kwartet oraz śpiew kolęd, 
p. Alina Dyrcz włączyła w treść przedstawienia 
akcent patriotyczny-przedstawiciele różnych 
zawodów pokłonili się nowonarodzonemu Jezu-
sowi. Pomocą służył również p. Krzysztof Szczur.   
W jasełkach wzięły udział dzieci z przed-
szkola, pod opieką swoich pań oraz ucznio-

Głośmy światu z radością-
Bóg jest Miłością

wie z klas:3a i b,5,6 oraz 7. Młodsze koleżanki i koledzy w 
bardzo ciekawy sposób przedstawili nam narodziny Jezusa.
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Ciekawe i wesołe sceny miały miej-
sce w samym niebie i piekle. Na salę 
gimnastyczną wkroczyli także trzej 
królowie oraz ich wielbłądy. Było na 
co popatrzeć. Niemałą rolę w przed-
stawieniu odegrała gra świateł, która 
wpłynęła na nastrój oglądanych ja-
sełek. Całości dopełniły przepiękna 
scenografia oraz bogate stroje. Jaseł-
ka zakończyły się o godzinie 10:30 i 
uczniowie, w świątecznym nastroju, 
wrócili do klas. Przedstawienie 
wszystkim bardzo się podobało.

   Karolina Piegza
www.spfrydrychowice.iap.pl
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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

Ogłaszamy wszem i wobec, że wszystkie zespoły klasowe wy-
stępujące w finale Konkursu Kolęd i Pastorałek znalazły swoich 
fanów, sympatyków i nawet entuzjastów.  Wszystkim należą się 
gratulacje, słowa uznania i podziękowania za wysiłek i czas wło-
żony w przygotowania.  Głosowanie publiczności rozstrzygnęło:

 
I miejsce klasa I (38 głosów)
II miejsce klasa IIb (25 głosów)
III miejsce kasy: IIa i IV (po 20 głosów)
Łącznie oddano 145 głosów.
Dziękujemy też wychowawcom przygotowyjącyn grupy do 

występu i rodzicom, którzy zatrozczyli się o piękne stroje.
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

Finał Konkursu Kolęd 2019
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Jaroszowice - Parafia św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w 
dni powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: Ireneusz 
Chmielowski SAC * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 ODPUST: I - św. Izydora - niedziela po 10 maja, II 
- MB Anielskiej - I niedziela sierpnia

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

W świątecznym tygodniu uczniowie biorący udział w pro-
jekcie Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczyciele języka 
angielskiego, Agnieszka Jewuła i Magdalena Wiercimak,  zor-
ganizowali wideo konferencję na temat Świąt Bożego Narodze-
nia ze szkołą partnerską  Ave Maria Casa Madre w Granadzie, 
Hiszpania. Szczegóły spotkania online zostały omówione pod-
czas wcześniejszej wideokonferencji pomiędzy koordynatorami 
projektu.

W dniu 16.12.2019 r. polscy uczniowie spotkali się ze swoimi 
hiszpańskimi rówieśnikami, wykorzystując komunikator inter-
netowy Skype. Uczniowie mogli rozwinąć swoje kompetencje ję-
zykowe ponieważ całe spotkanie odbyło się w języku angielskim 
a także przełamać swoje bariery językowe w komunikowaniu się 
w języku obcym. Poprzez to spotkanie poznali również kulturę i 
zwyczaje innego kraju.

Uczniowie z hiszpańskiej szkoły zaśpiewali kolędę w języku 
hiszpańskim. Natomiast uczniowie z Zespołu Szkół w Jaro-
szowicach przedstawili najważniejsze zwyczaje świąteczne w 
Polsce. Zwrócono uwagę na sposób dekorowania choinki, domu 
oraz stołu wigilijnego. Podkreślono znaczenie zwyczaju 12 dań 
podczas wieczerzy wigilijnej oraz pustego talerza dla wędrowca. 
Pokazano nieznany zwyczaj dzielenia się opłatkiem z domow-
nikami. Nie mogło obyć się bez omówienia świątecznych dań. 
Przedstawiono więc wigilijne menu czyli śledzie, karpia, barszcz 
z uszkami, makowiec. Całość prezentacji dopełniały piękne 
zdjęcia, które pomogły hiszpańskim uczniom zrozumieć prze-
kazywany tekst.

Uczniowie zaśpiewali piękną polską kolędę Wśród nocnej 
ciszy oraz Cichą noc w języku angielskim i polskim.

Na koniec życzyliśmy naszym hiszpańskim przyjaciołom 
Wesołych Świąt.

www.zspjaroszowice.szkolnastrona.pl

Świąteczna wideo konferencja

Na Mikołaja samorządowy z Kalwarii Zebrzydowskiej zrobili 
prezent mieszkańcom. 6 grudnia  uroczyście otwarli przebudo-
wane i zmodernizowane  boisko sportowe. Nowy obiekt znajduje 
się przy Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka”. Ra-
zem z uruchomionym tu niedawno skateparkiem, lodowiskiem 
i wcześniej funkcjonującym tu Orlikiem oraz stadionem piłkar-
skim tworzy imponujący kompleks sportowy.

Powstało tu boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej 

Boisko w Kalwarii 
o wymiarach 21 x 32 m, z przeznaczeniem do gry w piłkę ręcz-
ną, siatkówkę i koszykówkę, boisko zostało też  wyposażone w 
ławeczki dla drużyn, a także miejsce dla kibiców, obiekt posia-
da  oświetlenie.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wyso-
kości 168 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu 
- Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS na 
remont i przebudowę boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydow-
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skiej, przy Pawilonie Sportowo-Turystycznym „Kalwarianka”,  
łączny koszt inwestycji to 483 tys. zł.

Zakres plan obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni 
asfaltowej, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie 
ogrodzenia i piłkochwytów a także oświetlenia boiska. Cieszy-
my się z oddania kolejnego obiektu sportowego, który powstał 
przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Udało się tutaj w 
jednym miejscu stworzyć kompleks sportowy: otwarte właśnie 
boisko wielofunkcyjne, orlik, lodowisko i skatepark. Mamy na-
dzieje, że ten obiekt zostanie wzbogacony o kolejne bieżnie lek-
koatletyczną na stadionie, a także nowe korty tenisowe - mówił 
burmistrz Augustyn Ormanty

Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz 
Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Janusiewicz, Senator RP Andrzej Pająk, Poseł Filip Ka-
czyński, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz 
Urynowicz, radni wojewódzcy Rafał Stuglik oraz Danuta Ka-
wa. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Proboszcz Parafii św. Józefa 
w Kalwarii Zebrzydowskiej Wiesław Cygan. W otwarciu boiska 

udział wzięli także Radni Rady Miejskiej i młodzież szkolna.
Przy obiekcie sportowym powstał też parking, a jego łączny 

koszt to 42 tys., z czego 15 tys. zł pochodzi ze środków Zarządu 
Osiedla nr 1.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

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

Idzie św. Mikołaj
prezentów ma bez liku.

Pełno dzisiaj wszędzie radości i krzyku. 

Święty Mikołaj
 6 grudnia i w naszej szkole było ogromne poruszenie. To 

wyjątkowy dzień niecierpliwego oczekiwania na grudniowego 
gościa  - św. Mikołaja. Czekając na jego przybycie uczniowie 
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klas  drugich zaprosili 
przedszkolaków oraz 
uczniów klas 0 – V na 
mikołajkowe przedsta-
wienie pt. „Dzielmy się 
z innymi”. Na scenie 
wystąpiły krasnoludki, 
księżniczki, baletnica, 
Kopciuszek, indianin i 
anioł, a także bałwanki 
i śnieżynki. Wszyscy 
świetnie zagrali swoje 
role. Na szczególną uwa-
gę i uznanie zasługują 
odtwórcy głównych ról 
Zosi i Jasia: Gabrysia 
Zawiła i Mikołaj Czaic-

ki. Występ uświetniły mamy w 
roli wróżki i mamy głównych 
bohaterów. Bardzo duży udział 
w przygotowaniu przedsta-
wienia  mieli rodzice, którzy 
pomagali wykonać piękną i 
kolorową dekorację. Serdecz-
nie im za to dziękujemy. Całej 
imprezie dodały uroku stroje 
i czapki mikołajkowie, któ-
re mieli  na sobie widzowie. 
Mamy nadzieję, że przesłanie 
zawarte w przedstawieniu „Da-
wać innym i dzielić się z innymi 
to prawdziwa sztuka” wszyscy 
zapamiętają i będą wdrażać w 
życie każdego dnia.
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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

Nadszedł wreszcie moment, w którym wszyscy usłyszeli 
dzwonki i w drzwiach pojawił się św. Mikołaj razem ze swoją 
Gwiazdeczką. Radości i krzyku nie było końca. Mikołaj zaprosił 
wszystkich do wspólnej zabawy. Było wspaniale. Następnie Pan 
Dyrektor Piotr Porębski wspólnie

z Mikołajem wręczyli nagrody dla uczniów za I,II,III miejsca 
w konkursie plastycznym „Portret Mikołaja”. Potem były spotka-
nia w klasach i rozdawanie prezentów. Jeszcze długo rozbrzmie-
wały na szkolnych korytarzach  mikołajkowe dzwonki i i słowa 
„ho!,ho!,ho!”.

Serdecznie dziękujemy Tobie Mikołaju i Gwiazdeczko za 
wspaniały dzień. Z radością będziemy na Was czekać w następ-
nym roku. Do zobaczenia!    

www.zspkd.webd.pl

Czcigodnemu ks. Sylwestrowi Fiećko, z okazji imie-
nin składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkich 
łask Bożych, potrzebnych do realizacji kapłańskiego 
powołania, światła Ducha Świętego w podejmowaniu 
decyzji oraz nowych zadań, zdrowia, optymizmu na co 
dzień oraz Opieki Matki Bożej i św. Sylwestra. 
Szczęść Boże! 

Parafianie oraz czytelnicy i redakcja Carolusa

O postawie chrześcijan na pokaz, którzy stawiają Boga do 
kąta i umywają ręce wobec codziennych wyzwań, mówił Papież 
w homilii wygłoszonej podczas Mszy w kaplicy Domu św. Mar-
ty. Odwołał się w niej do fragmentu Ewangelii św. Mateusza 
(21, 23-27), gdzie arcykapłani i starsi ludu pytają Jezusa: „ja-
kim prawem to czynisz?”

Franciszek przypomniał, że pytanie to padło w odniesieniu 
do cudów, które zdziałał Jezus. Przywódców izraelskich bardzo 
irytowało jak uzdrawia i naucza. Nie miał bowiem mandatu, 
który upoważniałby Go do tego. Stąd pytanie: „Jakim prawem?”. 
Jezus również zareagował pytaniem. Gdy odpowiedzieli, że nie 
wiedzą, zachowali się jak Piłat, który umył ręce.

Z nauczania papieża Franciszka

Nie bądźmy chrześcijanami na 
pokaz

Nie tylko Piłat umywa ręce
„Nie tylko Piłat umywał ręce – zaznaczył Ojciec Święty. – Ar-

cykapłani, robią to samo. «Nie wiemy». Nie wchodzić w historię 
ludzi, nie angażować się w problemy, nie walczyć o dobro; nie 
walczyć, aby uzdrowić tak wielu, którzy tego potrzebują. Lepiej 
nie. Nie ubrudźmy się...“

Na takie zachowanie przywódców ludu Jezus odpowiada: „To 
i ja wam nie powiem”.

Chrześcijanie na pokaz, stawiający Boga do kąta
„To są dwie postawy letnich chrześcijan, – jak mówiła moja 

babcia – «chrześcijan na pokaz»; chrześcijan niestałych – zazna-
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czył Papież. – Postawić Boga do kąta: «Albo zrobisz to dla mnie, 
albo nie będę więcej chodził do kościoła». I co odpowiada Jezus? 
«Idź, idź. Poradzisz sobie».“

Papież zwrócił także uwagę na postawę letnich chrześcijan, 
która przypomina tę, jaką zaprezentowali uczniowie udający się 
do Emaus. Rozmawiali z kobietami, które widziały zmartwych-
wstałego Jezusa, ale im nie ufali. Umyli ręce i opuścili Jerozoli-
mę.

Chrześcijanie, którzy się nie angażują, umywają ręce
„Wielu chrześcijan umywa ręce wobec kulturowych i histo-

rycznych wyzwań naszych czasów, ale także wobec dużo mniej-
szych spraw – mówił Ojciec Święty. – Ile razy widzimy chrześci-
jan skąpych wobec osób, które proszą o jałmużnę: «Nie, nie ja 
nie daję, bo on to przepije». I umywają ręce. Nie chcę, aby ludzie 
się upijali i nie daję jałmużny. «Ale on nie ma co jeść...». «To jego 
problem, ja nie chcę, aby się upijali». Słyszymy to wiele razy. Po-
stawić Boga do kąta i umyć ręce, to dwie niebezpieczne postawy, 
bo to tak, jak gdyby przeciwstawić się Bogu. Pomyślmy, co by się 
stało, gdyby tak On postawił nas do kąta. Nigdy nie weszlibyśmy 
do nieba. I co by się stało, gdyby Pan w stosunku do nas umył 
ręce? Biedaczki.“

W żywotach świętych mamy dużo przykładów, że Pan Bóg 
przemawiał do ludzi przez sny nie tylko w czasach biblijnych, ale 
także i później. Prorocze sny przewijają się także w biografiach 
świętych. Jeden z bardziej znanych dotyczy świętego Dominika, 
założyciela zakonu dominikanów. Brat Jordan z Saksonii, pierw-
szy po św. Dominiku generał zakonu, pisze, że kiedy założyciel 
dominikanów miał się urodzić, matka miała sen, że urodzi po-
chodnię, która rozpali cały świat. Podobnie proroczy sen miała 
matka Nicolo Paganiniego: ukazał jej się anioł, który oznajmił, 
że syn zdobędzie w przyszłości sławę najwybitniejszego skrzypka 

ks. Leszek Smoliński

Przyjmować wolę Bożą jak Józef
na świecie. Ojciec potraktował sen jako proroctwo i postanowił 
wysłać syna na lekcje gry na skrzypcach.

Dziś w Ewangelii, a więc najważniejszej kronice – opisującej 
dzieje naszego zbawienia – usłyszeliśmy też o śnie, który odmie-
nił życie św. Józefa. Ewangelista Mateusz wspomina o zaślubi-
nach Józefa z Maryją oraz o śnie Józefa i jego konsekwencjach. 
Józef był człowiekiem sprawiedliwym, tzn. prawdomównym, 
uczciwym, pracowitym i mądrym. Pełnił wolę Bożą, wyrażoną w 
przykazaniach i w ten sposób podobał się Bogu. Sytuacja, kiedy 
dowiedział się, że bogobojna, uczciwa panna, którą miał poślu-
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bić, spodziewa się dziecka, zaskoczyła go. Można przypuszczać, 
że Józef nie przypisywał Maryi winy, dlatego też nie zamierzał 
jej publicznie oskarżać. Kiedy jednak Józef podjął decyzję o „od-
daleniu” Maryi, wówczas wkroczył Bóg, wysyłając z interwencją 
anioła. Józef został pouczony przez Anioła, że jego osoba jest 
włączona w Boże plany zbawienia. We śnie otrzymał wyjaśnienie 
zaistniałej sytuacji. Wiara Józefa była tak wielka, że zaufał. Wła-
śnie sen, który jest znakiem tak omylnym, wybrał w przypadku 
Józefa Bóg, jako sposób objawienia swych planów.

I w życiu każdego z nas może być tak, że poprzez jakiś jeden 
konkretny znak Bóg będzie do nas docierał bardziej niż przez 
inne. Zatem trzeba otworzyć się na te znaki. Patrząc na ten 
fakt z perspektywy chrześcijanina XXI wieku wiemy, że Biblia 
jest ukończona i dotyczy wszystkiego, czego potrzebujemy, od 
teraz, aż do wieczności. To nie znaczy, że dzisiaj Bóg nie czyni 
cudów lub nawet nie mówi przez sny. Różnica polega na tym, że 
Bóg przez Biblię objawił sposób, w jaki postanowił postępować 
z rodzajem ludzkim aż do wieczności. Cokolwiek Bóg mówi, 
niezależnie czy jest to sen, wizja, „cichy wewnętrzny głos”, bę-
dzie się całkowicie zgadzało z tym, co już objawił w Słowie. Tak 
więc snom nie można nadawać większego autorytetu ponad ten, 
jaki posiada Pismo Święte. Jeśli nawet miałeś jakiś ważny, twoim 
zdaniem, sen i czujesz, że być może dał ci go Bóg, na modlitwie 
czytaj Pismo Święto i utwierdź się w przekonaniu, że sen pozosta-
je w zgodzie z tym, co ono mówi. Jeśli tak, rozważ na modlitwie, 
czego Bóg oczekuje od ciebie w odpowiedzi na twój sen.

Całe wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii skłania nas 
do refleksji nad sposobem działania Boga wobec każdego. Bogu 
zależy na naszym wzroście, który odbywa się przez dokonywanie 
właściwych wyborów, opartych o Boże prawo, jak w życiu św. 
Józefa.

Droga do Betlejem 

Maryja? Już podąża z Nazaretu
Drogą Bożego Narodzenia

Cieśla Józef? Szepcze osiołkowi
Tajemnice Nocy Odkupienia

Jeszcze nie śpiewają aniołowie
I znaków nie widać na niebie…
Lecz Betlejem już niedaleko -

Pokój światu i nadzieja dla ciebie

Duchem chodźmy razem za nimi
Jak przodkowie nasi przez wieki

Aby przeżyć w tę jedyną Noc Świętą
Cud spotkania Boga z człowiekiem

Ks. Stefan Misiniec
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl, 
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ: 
ks. Michał Hans * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823) * 
ODPUST: św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia i Wycho-
wania OHP KORONA w Lanckoronie odbyła się uroczystość 
wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 8 parom 
małżeńskim, które zawarły związek małżeński w 1969 roku.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji jubilatów w ko-
ściele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanc-
koronie, którą sprawował ks. Proboszcz Jan Bobrek. We Mszy św. 
wzięli udział jubilaci, kilkoro ich najbliższych oraz Wójt Gminy 
Lanckorona Tadeusz Łopata, Przewodniczący Rady Gminy 
Lanckorona Ryszard Frączek oraz Zastępca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Lanckoronie Ewelina Pukajczyk. 

Po Mszy św. Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata doko-
nał aktu dekoracji medalami  nadanymi przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Jubilaci z rąk Pana Wójta otrzymali także 
listy gratulacyjne. Pani Ewelina Pukajczyk Zastępca Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego wręczyła upominki i kwiaty. Członki-
nie Klubu Senior+ w Lanckoronie przygotowały piękne koloro-
we kwiaty, które zostały wręczone każdej z 8 par. Nie zabrakło 
również toastu i słodkiego poczęstunku. Dalsza część spotkania 
upłynęła na rozmowach w gronie jubilatów.

Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego obchodziły w Gmi-
nie Lanckorona 3 pary z Lanckorony, 2 pary z Jastrzębi, 2 pary z 
Izdebnika i 1 para ze Skawinek.

„Złote Gody” w Lanckoronie 
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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

6 grudnia Mikołaj  odwiedził naszych uczniów
Zgodnie z coroczną tradycją w tym dniu wszystkie grzeczne 

dzieci dostają prezenty, a ponieważ nasi uczniowie (i nie tylko) są 
bardzo grzeczni ekipa Mikołaja o nich nie zapomniała. Wszystko 
dzięki inicjatywie Samorządu Uczniowskiego, którego członko-
wie przebrali się za niezwykłych gości i obdarowali wszystkich 
słodkimi upominkami. Mikołaj nie zapomniał oczywiście o na-

Św. Mikołaj w naszej szkole
uczycielach, którym oprócz słodyczy wręczył rózgę. Ciekawe 
dlaczego? (zastanawiali się obdarowani)

Serdeczne podziękowania dla Mikołaja i jego pomocników 
od wszystkich obdarowanych.

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

 

Drugiego grudnia 2019 roku odbył się w naszej szkole już „ IX 
Gminny Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy”, którego celem 
było propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywne spę-
dzanie czasu oraz rozwijanie sprawności fizycznej. To również 
świetna okazja do integracji uczniów klas II i III ze wszystkich 
szkół naszej gminy.

Głównymi organizatorami byli: Dyrektor Szkoły pani Be-
ata Chmielowska oraz nauczyciele: pani Barbara Piórkowska 
– Prorok oraz pan Paweł Wadowski. Honorowy patronat nad 
imprezą objął Wójt Gminy Brzeźnica mgr inż. Bogusław Antos. 
W turnieju wzięły udział dzieci z klas II i III szkół podstawo-
wych z Brzeźnicy Paszkówki, Marcyporęby, Sosnowic, Tłuczani 
i Łączan. Do  zawodów przystąpiło  96 dzieci z gminy Brzeźnica, 
które rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych, 

IX Gminny Mikołajkowy Tur-
niej Sprawnościowy klas II i III

pokonując różne tory przeszkód. Wśród dzieci młodszych z 
klas II szkół podstawowych I miejsce zajęli uczniowie ze SP w 
Paszkówce, II ze SP w Sosnowicach, trzecie ze SP w Brzeźnicy. W 
kategorii klas III szkoły podstawowej zwyciężyła drużyna ze SP 
w Paszkówce, drugie miejsce zajęła SP z Brzeźnicy, a trzecie  SP 
z Tłuczani.  Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, pamiątkowe 
dyplomy, a ponadto każdy uczestnik zwycięskiej drużyny ode-
brał z rąk Pana Wójta medal. Tego dnia  dzieci obejrzały przed-
stawienie i spotkały się również ze Świętym Mikołajem, który 
przyniósł dla każdego z nich słodki upominek.

Szczególne podziękowania przekazujemy panu Wójtowi 
Gminy Brzeźnica za patronat nad imprezą, a także partnero-
wi CKiP w Brzeźnicy oraz licznym sponsorom. 

www.szkolalaczany.pl
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Łękawica - Parafia św. Józefa Robotnika
ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Marek 
Matusik * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150), 
Zagórze (50) ODPUST: św. Józefa Robotnika - 1 maja

Szkolny konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 
rozstrzygnięty:

I miejsce - Zuzanna Okular kl. I
II miejsce - Oskar Biłko - kl. VI
III miejsce - Dawid Sowiński - kl. I

Wyniki szkolnego konkursu na naj-
piękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

wyróżnienie otrzymali :
Emilia Targosz - kl. III
Kamil Adamczyk - kl. IV
Milena Grajna - kl. IV
Gratulujemy!

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

Przypomniał w kazaniu odpustowym ku czci św. 
Marcina, ks. Grotowski. Wiarę, jako dar od Boga, 
powinniśmy pielęgnować, pogłębiać, ale też dobrze 
ją pojmować czyli stosować w życiu, a nie oddzielać. 
Tą wiarą mamy żyć i dawać o niej świadectwo wobec 
innych. Tego uczy nas Chrystus, tego uczą nas święci, 
tak jak św. Marcin. Druga część kazania – poniżej. 

Dla apostołów, którzy słuchali tego wezwania, było jasne, że 
aby sprostać tak wysokim wymaganiom, człowiekowi potrzeba 
większej wiary. Dlatego modlili się i prosili Pana Jezusa: -„Przy-
mnóż nam wiary! Daj nam większą wiarę...”. Chrystus daje takie 
dwa obrazy tej wiary. Mówi, że wiarę każdy ma, bo ją dostaje od 
Boga. Tylko ta wiara czasami jest uśpiona. I pokazuje znak ziarn-
ka gorczycy - najmniejszego z ziarenek, który wyrasta potem w 
wielkie drzewo. Drugi symbol to drzewo morwy , a więc najwięk-
sze, starożytne drzewo, które ma ogromne korzenie i które trud-
no wyrwać z ziemi. Chrystus tymczasem mówi: - „Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 
Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam 
posłuszna”.

I to jest znak, że mówiąc o wierze apostołów Chrystus pod-
kreśla, że tak jak apostołowie, tak każdy z nas ma wiarę, która 
się może jeszcze w jego życiu nie objawiła. Bo trzeba Panu Bogu 

Wiara to konkretna postawa 
zaufać. I to zaufanie bezgraniczne sprawia, że ta wiara nasza 
wydaje owoce. A więc wiara to nie tylko te deklaracje, że jestem 
człowiekiem wierzącym, nie tylko to, że jesteśmy wpisani w księ-
dze ochrzczonych, że rodzice przynieśli nas do kościoła, żeby 
dać nam ten dar wiary. Każdy z nas - tak jak św. Marcin i inni 
nasi święci patronowie - musi w sobie ten dar wiary pielęgnować. 
Dzisiaj, kiedy mówimy o wierze, bardzo często źle ją rozumiemy, 
bo myślimy tylko o tym, że jest to jakiś zbiór prawd, które czło-
wiek albo akceptuje, albo odrzuca. Ale w ten sposób zawsze po-
pełniamy pewien błąd, polegający na tym, że oddzielamy wiarę 
od rzeczywistości, od naszej praktyki życia. Bo wiara to bardziej 
złożone zjawisko. To jest zawsze nasza konkretna postawa.

Uczniowie proszą - jak słyszymy dzisiaj - o ten dar wiary, gdy 
Chrystus postawił im konkretne wymagania dotyczące tego, jak 
mają się w swym życiu zachować. Chrześcijanin nigdy nie może 
stać się przeszkodą dla innego w drodze do Pana Boga. Taką 
przeszkodą staje się wtedy, gdy łamie przykazania, gdy mówi, 
że jest wierzącym, a daje zły przykład tym, którzy są obok albo 
nawet zachęca wręcz do łamania zasad, które są Chrystusową na-
uką. A drugie wymaganie to właśnie przebaczenie. I to jest zdol-
ność, która łatwo nam przychodzi, gdy o niej mówimy. A bardzo 
trudno nam to przebaczenie wykonać wtedy, gdy trzeba przeba-
czyć komuś, kto zrobi rzeczywiście mi osobiście wielką krzywdę. 
I właśnie takiej wiary w różnych sytuacjach naszego życia (a jest 
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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

takich sytuacji w życiu bardzo dużo) wymaga od apostołów, wy-
maga od św. Marcina, wymaga od każdego z nas Chrystus. 

Św. Cyryl Jerozolimski, ojciec wiary, który żył mniej więcej 
w tym samym czasie co św. Marcin, mówił do sobie współcze-
snych, że chociaż wiara jest jednym słowem, to tak naprawdę ma 
dwa znaczenia. Pierwsze odnosi się do tego daru, który pocho-
dzi od Boga, a który otrzymujemy w świętych sakramentach. I 
jeśli uwierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, to wtedy otrzymasz 
zbawienie. Ale wiara jest prawdziwa również wtedy, kiedy jest 
punktem oparcia dla człowieka. I to jest może najważniejsze 
zadanie dla nas, które wynika z dzisiejszego odpustu... Wiara 
ma nam dawać pewność, że Pan Bóg nigdy nas nie opuści, że 
Pan Bóg zawsze przyjdzie ze swoim słowem, z tym, co jest nam 
potrzebne wtedy, gdy z wiarą będziemy o to prosić. Czasami 
trudne, czasami beznadziejne sytuacje w naszym życiu właśnie 

dzięki wierze mogą się rozwiązać. Właśnie wtedy bardziej zrozu-
miała staje się ta prośba uczniów Chrystusa: -„Daj nam wiary!”. 

Jeden z jezuitów, komentując to, użył bardzo mocnych (a za-
razem bardzo prawdziwych) słów skierowanych do chrześcijan: 
-„Niech nam się nie zdaje, że robimy Panu Bogu łaskę, kiedy prze-
strzegamy Jego przykazań i pamiętamy o naszych obowiązkach 
względem bliskich. Czasem myślimy, że jeśli się modlimy, to Bóg 
powinien nam być wdzięczny, bo przecież tylu ludzi jest, którzy 
tego nie czynią...”. Oczywiście, Boga cieszą nasze starania, ale po-
dejmując je, oddajemy przysługę nie Bogu, ale sobie...”. 

Dobrze podsumowują to słowa św. Ignacego Loyoli, również 
jezuity: -„Tak wszystko rób, jakby powodzenie całego dzieła zale-
żało tylko od ciebie, ale tak ufaj Bogu (możemy dodać: tak wierz 
Panu Bogu i miej tak wielką wiarę), jakby powodzenie całej spra-
wy zależało tylko od Boga.

Tam, gdzie potrzebna była pomoc, w opiece nad 
opuszczonym dzieckiem, chorym człowiekiem, peni-
tentem oczekującym na Boże przebaczenia w sakra-
mencie pokuty. Takim człowiekiem był św. Rafał 
Kalinowski, który patronuje kaplicy w Jaszczurowej. 
Tutejsi parafianie w 
jego wspomnienie li-
turgiczne obchodzili 
odpust, na którym 
gościli o. Daniela, 
karmelitę. O. Daniel 
wygłosił kazanie, 
którego drugą część 
zamieszczamy poniżej. 

Dla św. Rafała Kali-
nowskiego w życiu wcale 
największym dramatem 
nie była wędrówka na 
Syberię, na którą został 
skazany przez Murawiewa. 
A powiedzieć trzeba, że 
Rafała Kalinowskiego nie 
skazano na śmierć tylko 
dlatego, że obawiano się, iż 
zostanie wówczas uznany 
za męczennika i świętego. 
Dlatego gubernator Litwy 
postanowił zesłać go na 
Syberię. I wcale nie to było 
dla przyszłego świętego... 

Był pierwszy 
Największym ciężarem dla Rafała było to, że nie miał możli-
wości pojednania się z Bogiem. Kiedy Rafał wyjechał na studia 
i przebywał w Sankt Petersburgu, zaniechał przystępowania do 
sakramentów. Ale jak sie okazało podczas badań niezbędnych w 
procesie kanonizacyjnym, Rafał Kalinowski nigdy nie zostawił 
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Pana Boga. Mimo, że nie przystępował do sakramentów, to w 
jego sercu zawsze było wielkie pragnienie - czegoś ciągle mu bra-
kowało i czuł jakiś wielki niedosyt. Raz nawet ukląkł przy kon-
fesjonale w kościele św. Stanisława, aby przystąpić do spowiedzi. 
Na nieszczęście jego konfesjonał był pusty, a w kościele nikogo 
nie było... Jak wspomina: -„Ogarnęła mnie wtedy niesamowita 
rozpacz i wielka tęsknota. Całą moją istotą pragnąłem Boga...”.

Czas płynął, mijały lata i Rafał Kalinowski w tej tęsknocie, 
czytając wyznania św. Augustyna, pragnął jedynie spotkać się 
sam na sam z Panem Bogiem. Pragnął spotkać kapłana. I 15 
sierpnia 1863 roku we Wniebowzięcie przystąpił po dziesięciolet-
niej przerwie do sakramentu spowiedzi. Tak zapisał: „Co Bogu 
spodobało się dokonać w mojej duszy w czasie chwil spędzonych 
u stóp spowiednika, może wypowiedzieć tylko ten, kto podob-
nych doświadczył chwil...”. A my dodajmy do tego wszystkiego, 
że ten, kto patrzy na owoce jego życia, na owoce człowieka, który 
pojednał się z Bogiem, widzi, co Bóg może uczynić w duszy czło-
wieka dzięki spowiedzi... Poznajemy to po owocach życia czło-
wieka. Pamiętajmy, że to on pierwszy przebacza wrogom, którzy 
się na niego zawzięli i zmusili go do nieludzkiej pracy, depcząc 
jego godność. To przecież na zesłaniu pomaga tym, którzy naj-
bardziej są odarci z godności, tym, którzy są osieroceni. Jest tam 
wiele porzuconych dzieci i ojciec Rafał Kalinowski organizuje dla 
nich szkółkę i zaopatruje w pożywienie. 

Rafał Kalinowski znał kilka języków. Wiemy, że na karę 
zesłania na Syberię zostali skazani nie tylko ludzie biedni, ale 
przede wszystkim ludzie majętni, szlachta, oficerowie wojskowi. 
Nie rzadko skazywane były całe rodziny. Ci ludzie na tułaczkę 
szli ze wszystkim co posiadali. Dodatkowo skazańców wspiera-
ły rodziny pozostałe w kraju, wysyłając paczki. Rafał również 
otrzymywał pomoc z kraju i pomoc od bogatszych skazańców. 
Dzięki temu mógł na miejscu pomagać ludziom, którzy nie mieli 
nikogo... 

Moi drodzy, Rafał Kalinowski jako kapłan był duszpasterzem 
dla wielu ludzi. Pewnego razu powiedział: -„Nie chciałbym, aby 

kiedykolwiek miejsce w 
konfesjonale było puste 
i mnie w nim nie było, 
a ktoś przyszedł w tym 
czasie i musiał odejść...”. 
Kiedy przychodzili lu-
dzie do konfesjonału, 
był bardzo wyrozumiały 
i miłosierny. Potrafił 
im wytłumaczyć to, że 
każdy ma prawo upaść. 
I zachęcał każdego, aby 
jak najczęściej przystę-
pować do sakramentów. 
Bo to jest największe 
dobro, jakie człowiek 
może otrzymać - przeba-
czenie od samego Boga i 
przebaczenie drugiego 
człowieka. 

Jeden z zesłańców tak 
go wspominał: „Gdzie 
było jakie dziecko 
opuszczone, Kalinowski 
je uczył, gdzie chory 
do pilnowania, gdzie 

co przykrego do zrobienia, tam pierwszy był”. A on sam pisał: 
„Oprócz modlitwy nic nie mam, co bym ofiarował Panu Bogu, 
uważać ją mogę jako jedyny mój datek: pościć mi nie wolno, 
jałmużnę nie bardzo jest z czego dawać, do pracy sił nie ma, 
cierpieć i modlić się tylko mi zostaje. Większych jednak skarbów 
nie miałem nigdy i nie chcę więcej”. Gdy tylko pojawiła się taka 
możliwość, codziennie uczestniczył we Mszy świętej i co tydzień 
się spowiadał.

Kiedy wstąpił do Karmelitów, okazało się, że błędy, które zro-
bił i wątpliwości, z którymi się zmagał, pomagają mu – paradok-
salnie – być lepszym zakonnikiem. Do jego konfesjonału usta-
wiały się kolejki. Dobrze rozumiał penitentów. Nie krytykował, 
tylko starał się pomóc. Miał dar przywracania spokoju osobom 
dręczonym przez niepokoje, lęki i skrupulanctwo.

Sam był zawsze skupiony, zjednoczony z Bogiem, chętny do 
wyrzeczeń i umartwień. Tuż po święceniach kapłańskich (fakt, 
że późnych) został mistrzem nowicjatu, a zaledwie kilka miesięcy 
później – przeorem klasztoru w Czernej koło Krakowa. Założył 
dwa klasztory żeńskie (w Przemyślu i Lwowie) oraz klasztor 
męski i niższe seminarium duchowne w Wadowicach. Zakon 
Karmelitów Bosych, który w Polsce z powodu represji zaborców 
coraz bardziej się kurczył, zyskał dzięki niemu nowego ducha i 
wiele nowych powołań. (...)

Rafał Kalinowski umiera w 1907 roku. I wszyscy wiemy, gdzie 
jest jego grób. Znamy miejsce jego życia, umierania i znamy 
miejsce jego pochówku... Bóg - jeżeli wejdziemy na Jego drogę - 
dokona wielkich rzeczy. Bo podoba się Bogu czynić z tego co ma-
leńkie i kruche, swoje wielkie dzieło. I tego dokonał w św. Rafale. 
Kierujcie się w swoim postępowaniu, wpatrując przez wielkiego 
patrona waszej wspólnoty, w Boga samego i pamiętając, że moż-
na być na pozycji straconego, skazanego, uśmierconego, ale jeżli 
człowiek jest tylko z Bogiem i kocha, zawsze jest zwycięzcą. 
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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

Wspó łcz esne 
szybkie życie nie 
zostawia wiele 
czasu na uczucia, 
emocje i refl eksje. 
W większości 
dziedzin naszego 
życia, oczekuje się 
od nas szybkiej a 
najlepiej błyska-
wicznej reakcji. 
O uczuciach i od-
czuciach mówi się 
często, ale na ich 
wyrażanie mamy 
coraz mniej czasu. 
Warto więc za-
trzymać się przy 
małym światełku, 
które tak wiele 
wyraża. Przy 
światełku, które 
ma ogromną moc.

W tym roku 15 
grudnia, w Sank-
tuarium Matki 
Bożej Fatimskiej 
na Krzeptów-
kach, polscy 
harcerze odebrali, 
przekazane od 
słowackich skau-
tów Betlejemskie 
Światło Pokoju 
– „Światło, które 
daje moc”, bo tak 
brzmi tegoroczne 
hasło przekazania 
Światła Pokoju. „ 
W pojedynkę nie 
zmienimy świata, 
ale suma naszych 
czynów, tych na-
wet niewielkich 
płomyków nadziei, 
może zmienić wie-
le – powiedział do 
harcerzy Ks. Bi-

Światło, które daje moc…
skup Damian Muskus, który 
przewodniczył Eucharystii.

Do naszej Parafi i pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Palczy, Betlejemskie Światło 
Pokoju dotarło już 17 grudnia. 
Zostało przyniesione przez 
IX Gromadę Zuchów Dzielne 
Duszki, z nauczycielką i druży-
nową panią Mirosławą Zarębą. 
W niedzielę 15 grudnia Gro-
mada Zuchów uczestniczyła 
we Mszy św. w Katedrze Wa-
welskiej, której przewodniczył 
Arcybiskup Marek Jędraszew-
ski a następnie na Krakowskim 
Rynku odebrała Betlejemskie 
Światło Pokoju. W homilii Abp 
Marek Jędraszewski podkreślił 
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fakt, że radość jest zawsze zwią-
zana z pokojem. „Najpierw jest 
to pokój serca, który daje nam 
Jezus Chrystus. Potem jest to 
pokój między ludźmi i między 
narodami (…) Przyniesione 
przez was światło daje poczucie 
jedności między ludźmi, do 
której wzywa nas Bóg” – mówił 
Metropolita Krakowski.

W ogromnym przedsię-
wzięciu, rozbudowy parafi alne-
go kościoła, musimy być mocni, 
musimy od siebie wymagać, jak 
mówił św. Jan Paweł II. Wierzy-
my, że Światło, da moc Kościo-
łowi, czyli wszystkim ludziom 
wierzącym.  Światło, które po-
chodzi z Betlejem, jest znakiem 
Nowonarodzonego Chrystusa. 
Jest Światłem, które wskazuje 
drogę, prowadzącą do życia w 
zgodzie, życzliwości i jedności, 
w pokoju, bezpieczeństwie i 
braterstwie. Podobnie określił 
ten fakt Ks. Biskup Damian 
Muskus w homilii, na Krzep-
tówkach. Powiedział, że siła tego Światła tkwi z jego źródle, bo to 
sam Bóg narodzony w betlejemskiej grocie rozprasza ciemności 
świata.  W katechezie roratniej ks. Proboszcz Jan Gibała, podkre-
ślił znaczenie światła w życiu człowieka wierzącego, posługując 
się przykładami z życia św. Papieża Jana Pawła II i Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Siła tego maleńkiego płomienia tkwi tak-
że w tym, że jest dzielony i przekazywany. Płomień jak zapał, jak 
werwa, jak entuzjazm, jak…

Przykładem są świece Caritas, które nabyliśmy w ostatnim 
czasie czy piękne stroiki bożonarodzeniowe, które wykonały pa-
nie z KGW Palcza, z których dochód będzie przeznaczony na cele 
rozbudowywanego kościoła.

Także Jasełka i kiermasz świąteczny zorganizowany w Szkole 
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Palczy.  

  „Odpalamy świecę od świecy, dzięki czemu świat staje się 
jaśniejszy. Tak dzieje się z dobrem, pokojem, miłością. Dzie-

lone z innymi, pomnażają się, 
sprawiają, że nasze życie staje 
się piękniejsze, że rodzi się na-
dzieja.” Dlatego warto przywią-
zywać wagę do małych czynów 
dobra. Choćby tych, które dzieci 
zapisują, jako dobre uczynki na 
serduszkach przynoszonych na 
Roraty.

Betlejemskie Światło Pokoju 
ma misję globalną. Co roku od-
palane jest z Groty Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem. W 29-
letniej historii Betlejemskiego 
Światła Pokoju, mimo zmie-
niającej się sytuacji politycznej 
na świecie, nie zdarzyło się by 
Światło nie wyruszyło z Betlejem 
w swoją drogę. Dlatego Światło 
Betlejemskie stało się znakiem 
pokoju i pojednania. 
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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

Jeden raz w czasie Adwentu są takie Roraty na 
których witamy Betlejemskie Światło Pokoju. W tym 
roku to niezwykłe światełko z Betlejemskiej Groty 
Narodzenia Pana Jezusa dotarło do nas w poniedzia-
łek 16 grudnia.

Na początku Rorat, w kościele rozświetlonym 
tylko roratnimi lampionami i czerwonym blaskiem 
promienników ogrzewania, ksiądz proboszcz przy-
witał i podziękował za przyniesienie światła nieza-
wodnym harcerzom z 9 Drużyny Harcerskiej „Tatry” 
im. „Kurierów Tatrzańskich” z Zespołu Placówek 
Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w 
Wielkich Drogach.

Harcerze z 9 Drużyny przywieźli Światło z sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, 
gdzie polscy harcerze odebrali Światło z rąk słowac-
kich skautów w czasie uroczystości w niedzielę 15 
grudnia.

Betlejemskie Światło Pokoju
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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

Przedstawiciele harcerzy z 
całej Polski odebrali światło, aby 
zawieźć je do swoich miejscowo-
ści w całej Polsce.

Betlejemskie Światło Pokoju 
od 29. lat z Groty Narodzenia 
Pańskiego wyrusza w drogę na 
cały świat mimo zmieniających 
się warunków politycznych. Jest 
to prawdziwy znak pokoju prze-
kazywany pomiędzy narodami.

www.paszkowka.eu

Podaje w drugiej części kazania odpu-
stowego ks. Bogdan Sarniak, przypomina-
jąc nam o tym obowiązku głoszenia Chry-
stusa swoim codziennym życiem. Za wzór 
stawia patronkę parafii – św. Katarzynę, 
dziewicę i męczennicę. Podpowiada także 
w jaki sposób można w dzisiejszych czasach 
dawać świadectwo wiary wobec innych. 
Oto jego słowa. 

Dzisiejsza nasza obecność jest także okazja (a 
może przede wszystkim po to), aby zastanowić się 
nad treścią czy nad bogactwem Bożego Słowa prze-
znaczonego na tę dzisiejszą uroczystość. W pierw-
szym czytaniu z Apokalipsy św. Jana jest mowa o 
nowym stworzeniu i o Niebieskim Jeruzalem. To 
krótki fragment. Słyszeliśmy słowa Zasiadającego 
na tronie: -„Oto czynię wszystko nowe...”. W tym 
czasie zbliżającego się końca roku liturgicznego 
to przypomnienie nam, że kiedyś nastanie koniec 
świata, ale jednocześnie nastanie nowa ziemia i 
nowe niebo, o których mówi św. Jan w Apokalipsie. Dalej padają 
słowa: -„Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia...”. 
Przecież dokonuje się to, kiedy otrzymujemy Bożą łaskę, począw-
szy od sakramentu chrztu, poprzez inne sakramenty (czy Eu-
charystii, czy pokuty, czy inne sakramenty, które przyjmujemy 
w ciągu naszego życia). I na koniec słyszymy słowa: „Zwycięzca 
to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie sy-
nem”. Realizują się te słowa, kiedy święty dostępuje zjednoczenia 

Sposoby dawania świadectwa 
o Chrystusie 

z Bogiem i zamieszkuje w domu Ojca na wieki - co jest przezna-
czone również dla każdego z nas. Chrzest jest bowiem zadatkiem 
życia wiecznego. 

A dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Mateusza jest zatytu-
łowany „Męstwo w ucisku”. Jezus wielokrotnie mówił do swoich 
uczniów, do swoich apostołów słowa, a dzisiaj te słowa są skiero-
wane do nas. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy 
zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może 
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zatracić w piekle. To dla nas również jest wskazówka, byśmy nie 
lękali się różnych doświadczeń, nawet czasami wyśmiewania czy 
prześladowań, które mogą nas spotkać nawet teraz. Powinniśmy 
się lękać tego, co może Boga obrażać i oddalać nas od Niego. I da-
lej, jakby na koniec tego dzisiejszego fragmentu, słyszymy: „Do 
każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przy-
znam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się 
Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie”. Moi drodzy, to zachęta Chrystusa do odważ-
nego dawania świadectwa o Nim, do przyznawania się do Niego 
wobec tych, których spotkamy na drodze naszego życia - czy to 
w drodze rodziny, czy przyjaciół, czy w innych wspólnotach, do 
których Bóg nas posyła.

Ale Chrystus dodaje również, że sam przyzna się do nas przed 
Ojcem, który jest w niebie. Jednocześnie nie można pominąć tego 
ostatniego zdania - że przestrzega Chrystus przed brakiem od-
wagi i konsekwencjach tego, że ktoś się do Niego nie przyzna i 
zaprze się Go wobec świata. Oby to nigdy nie stało się naszym 
udziałem... 

Moi drodzy, jednym ze sposobów dawania świadectwa o 
Chrystusie w naszym chrześcijańskim życiu, który jest mi oso-
biście bardzo bliski, jest udział w pielgrzymkach - chociażby 
w pielgrzymce na Jasną Górę. Wiem, że pielgrzymujecie do 
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Myślę, że ojcowie 
mogą to potwierdzić. Wielu też pielgrzymuje do Częstochowy. 
Tak się złożyło, że przez ostatnich 18 lat (i będąc w Skawinie, i 
później) prowadziłem Grupę I z Miłosierdzia Bożego, a później 
całą Wspólnotę VI (skawińsko-czernichowską) tej właśnie piel-
grzymki na Jasną Górę. Przez cały ten czas powtarzałem słowa, 
że pielgrzymka w naszej religii do zbawienia nie jest koniecznie 
potrzebna - w przeciwieństwie do muzułmanów - natomiast jest 
nam potrzebna łaska. Tak nam mówi prawda wiary: „Łaska Bo-
ska jest do zbawienia koniecznie potrzebna”. A że dużo łask zy-
skuje się na pielgrzymce, dlatego zawsze zachęcałem do tego, by 
odbywać te rekolekcje w drodze. Bo rzeczywiście te 6 dni to takie 

niezwykłe rekolekcje, to chwile spotkania z Panem Bogiem, ale 
także z drugim człowiekiem. I także z samym sobą w ciszy wła-
snego serca. Dlatego serdecznie zapraszam do tej formy świadec-
twa swojej wiary w Chrystusa, miłości do Matki Najświętszej. 

Moi drodzy, kiedy spotykamy na drodze innych pielgrzymów 
albo ludzi z wiosek i miejscowości, przez które przechodzimy, 
wielokrotnie słyszymy: -„To jest świadectwo... Dajecie nam świa-
dectwo swojej wiary...”.    

Innym sposobem dawania świadectwa o Chrystusie jest za-
angażowanie w różne ruchy, stowarzyszenia, które są obecne w 
Kościele. I z tej racji, że od 8 lat służę Domowemu Kościołowi, 
pozwólcie, że króciutko wspomnę o tym właśnie ruchu, inaczej 
nazywanym Oazą Rodzin, będącym odgałęzieniem Ruchu Świa-
tło-Życie. Myślę, że ta forma jest znana i praktykowana w Przy-
tkowicach. Członkami Domowego Kościoła mogą być małżeń-
stwa sakramentalne, które starają się zgłębiać swoją duchowość 
małżeńską, które starają się razem kroczyć dzięki sakramentowi 
małżeństwa do nieba, do świętości i czynią to, spotykając się w 
jakimś kręgu rodzin (4-7 rodzin) raz w miesiącu, a oprócz tego 
uczestniczą w rekolekcjach. Jednak przede wszystkim troszczą 
się o pogłębianie swojej wiary, swojej małżeńskiej miłości po-
przez wspólną modlitwę, przez czytanie Pisma świętego, udział 
we Mszy świętej, troskę o religijne wychowanie swoich dzieci i 
angażowanie się duszpastersko w parafię. To wspaniała forma da-
wania świadectwa i niech to będzie jakimś wezwaniem dla nas.

Siostry i bracia, przeżywając tę dzisiejszą uroczystość odpu-
stową ku czci św. Katarzyny trzeba nam dziękować Panu Bogu 
za to, że dał tej parafii taką przesławną Patronkę. Za to, że mamy 
Orędowniczkę w niebie, która opiekuje się tą wspólnota i uczy, 
jak żyć w tych niełatwych czasach. Niech św. Katarzyna, dziewica 
i męczennica daje nam przykład głębokiej wiary i ufności w Pana 
Boga pomimo prześladowań, miłości do Boga ponad wszystko i 
dawania świadectwa o Chrystusie w każdym czasie i w każdej sy-
tuacji. Dlatego też módlmy się: - Św. Katarzyno, Patronko, naszej 
parafii, módl się za nami!          
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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

Trzymam w ręku wspaniały album „Madonny Ziemi 
Rodzinnej św. Jana Pawła II”. To kontynuacja Pana 
pierwszego albumu. Porozmawiajmy więc najpierw o 
pierwszym albumie - „Madonny Ziemi Rodzinnej Jana 
Pawła II”. Skąd pomysł na tak znakomity temat?

Ziemia Wadowicka jest moją małą ojczyzną od urodzenia, a 
moją pierwszą parafią była parafia wadowicka przy kościele pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Wyrastałem

w kulcie Matki Bożej, mam do Niej duże nabożeństwo.
Pomysł na powstanie tej książki pojawił się, gdy byłem współ-

redaktorem miesięcznika „Przebudzenie”, wydawanego przy 
parafii ONMP w Wadowicach. Zamieściłem tam cykl artykułów 
dotyczących wizerunków Najświętszej Marii Panny w kościołach 
ziemi wadowickiej. Gdy zbliżała się kolejna wizyta papieża Jana 
Pawła II w Wadowicach, zdecydowałem się na ponowne opraco-
wanie i wydanie wszystkich artyku-
łów w postaci albumu, z zamiarem 
podarowania go Papieżowi.

To było 20 lat temu. Jed-
nym z pierwszych czytelników 
tamtego albumu był Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Jakie 
były okoliczności przekazania 
Ojcu Świętemu tamtej publi-
kacji?

Ze względu na ograniczoną 
ilość osób mogących składać dary 
Ojcu Świętemu nie mogłem doko-
nać tego osobiście, album został 
wręczony przez przedstawicieli 
wadowickiego samorządu. Był to 
wówczas pierwszy i jedyny egzem-
plarz tej publikacji, poza tekstami 
mojego autorstwa zawierał piękne 
zdjęcia wykonane przez p. Mieczy-
sława Mateję. Do szerokiego rozpo-
wszechnienia książka ukazała się w 
2002 roku. Ciężar finansowy wzięło 
na siebie wydawnictwo „Grafikon”, 
a wsparcia w staraniach udzieliło 

Rozmowa z Józefem Łasakiem, 
autorem albumu „Madonny ziemi 
rodzinnej św. Jana Pawła II”

wiele osób- szczególnie wdzięczny jestem księdzu Henrykowi 
Młynarczykowi, redaktorowi „Carolusa” i ówczesnemu probosz-
czowi w Radoczy, mojej obecnej parafii.

20 lat, to przecież nie tak odległy okres, a jak się 
zmieniły czasy. Wówczas nie do pomyślenia byłyby 
takie ataki na naszą wiarę, wartości chrześcijańskie, 
z jakimi mamy do czynienia obecnie, gdzie jesteśmy 
świadkami zmasowanej profanacji świętych dla chrze-
ścijan postaci i symboli. Jak Pan ocenia obecne ataki 
na Kościół katolicki w Polsce?

Trzeba pamiętać, że Kościół zawsze był, jest i będzie ata-
kowany. Szczerze mówiąc martwiłbym się, gdyby było inaczej. 
Martwiłbym się wówczas, czy nie za bardzo dostosował się do 
współczesnego, coraz bardziej zlaicyzowanego świata. Krytyka 

i ataki świadczą, że trwa On na 
raz obranej słusznej drodze. Jak 
odnajdywać się w takiej sytuacji, 
mówi dokument biskupów die-
cezjalnych z sierpnia tego roku 
„W sprawie aktów przemocy 
motywowanych nienawiścią 
wobec Kościoła katolickiego i 
jego wiernych”.

Przejdźmy zatem do 
najnowszej Pana publikacji. 
Co, albo kto spowodował, 
że wrócił Pan to tego świę-
tego tematu?

Propozycja padła już jakiś 
czas temu od wójta gminy 
Spytkowice, pana Mariusza 
Krystiana, który bardzo chwalił 
pierwszy album i miał pomysł 
na jego wznowienie. Zaanga-
żował w to dzieło panią Alicję 
Kolasę, dyrektorkę spytkowic-
kiej biblioteki, bez której trudu 
i ogromnego zaangażowania 
obecny album by nie powstał. 
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Do wykonania zdjęć zaproszono p. Pawła Kostkę.
Nowa publikacja nie jest drugim wydaniem pierw-

szego albumu. Czym różnią się te dwa wydania, co 
nowego znajdziemy w albumie „Madonny Ziemi Ro-
dzinnej św. Jana Pawła II”?

Pierszy album zawierał 26 zdjęć i artykułów. Swoim tema-
tycznym zasięgiem obejmował on obszar szerszy niż obecny 
powiat wadowicki, nie tylko ziemię wadowicką, kalwaryjską i 
andrychowską, ale równie okolice Babiej Góry z Suchą Beskidzką 
i Makowem Podhalańskim.

Obecny album „Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II” 
przedstawia większość ośrodków kultu maryjnego wyłącznie z 
obszaru powiatu wadowickiego. Opisuje on 38 wizerunków Ma-
ryi. Nowe treści stanowią prawie połowę publikacji, stare teksty 

(z poprzedniego albumu) są w większości przeredagowane i uzu-
pełnione o nowe informacje. Pomocni przy redagowaniu części 
tekstów byli Paweł Kubaszewski i wójt Mariusz Krystian.

Czy nowy album będzie w powszechnej dystrybucji? 
Gdzie mieszkańcy naszego powiatu będą mogli kupić 
ten album?

Album został wydany w niewielkim nakładzie. Podczas 
promocji, która odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Spytko-
wicach 23 listopada tego roku, został on prawie w całości rozpro-
wadzony. Nie będzie dostępny do sprzedaży, znaleźć go będzie 
można w niektórych okolicznych bibliotekach.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał K.P.

Spotkanie opłatkowe w ZS CKU
Spotkania opłatkowe w naszym Zespole Szkół CKU mają 

swoją długoletnią, bogatą w przeżycia - tradycję. Tak też było 
i w tym roku. We środę, 18 grudnia w siedzibie Szkoły odbyło 
się spotkanie dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
emerytów, jakże związanych ze szkołą, w któej przez wiele lat 
pracowali. 

W spotkaniu uczestniczył ks. kan. Henryk Młynarczyk, były 
katecheta w tej szkole. Wszystkich gości serdecznie powitał Pan 
Dyrektor Stanisław Gliwa, wspominając nieodległe ważne wyda-

rzenia z życia naszej społeczności szkolnej, a także osiagnięcia 
uczniów i nauczycieli. Po tych ciepłych i serdecznych słowach, 
nastąpiło poświęcenie opłatków, modlitwa wspólna, także za 
tych, których już zabrakło przy wigilijnym stole. Były wspomnie-
nia pełne wzruszeń, serdecznych słów, a także wspólne kolędo-
wanie i agapa.

W radosnej atmosferze rozpoczęliśmy świętowanie Bożego 
Narodzenia. 
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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

„O, gdybym kiedy doznał tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy.
 /Adam Mickiewicz Pan Tadeusz/
 
Adam Mickiewicz, 

polski wieszcz naro-
dowy, takimi słowami 
kończy swoją epopeję 
narodową pt. ,,Pan Ta-
deusz”. Uczniowie klas 
szóstych postanowili 
spełnić życzenie ro-
mantycznego pisarza i 
zapoznać się z fragmen-
tami dzieła ważnego dla 
każdego Polaka. Czy-
tali zachwycające opisy 
polskiego krajobrazu, 
poznawali tradycyjne 
zwyczaje szlacheckie i 
razem z Wojskim wę-
drowali po nieprzebytych puszczach litewskich w czasie polowa-
nia na niedźwiedzia.

Finałem działań podjętych przez szóstoklasistów był konkurs 
recytatorski, który odbył się w piątek, 13 grudnia. Na początku 
salę gimnastyczną wypełniła podniosła muzyka Wojciech Kila-
ra, do której uczniowie pięknie zatańczyli poloneza - polski ta-
niec narodowy. Widzowie, klasy trzecie, również przyłączyli się 
do zabawy. Następnie wybrani uczniowie rywalizowali ze sobą, 
recytując najpiękniejsze fragmenty ,,Pana Tadeusza”. Jury w 
składzie: pani Agnieszka Rybarczyk i ks. Łukasz Ślusarczyk oce-
niali szóstoklasistów pod kątem opanowania pamięciowego 
tekstu, interpretacji wierszy, kultury słowa i ogólnego wrażenia 
estetycznego. Werdykt przedstawiał się następująco:

ZUZANNA KUBAREK kl. 6 a – miejsce I
ALEKSANDRA KRYSTIAN kl. 6a – miejsce II

ALEKSANDRA SIKORA kl. 6a – miejsce III
SEBASTIAN JABŁOŃSKI KL. 6b – miejsce III

Wszystkim, którzy podjęli trud pielęgnowania piękna słowa 
ojczystego, serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!

www.zspryczow.szkolna.net 

23. Konkurs recytatorski klas 
szóstych

Czcigodny Księże Proboszczu Adamie! 
Z okazji imienin spieszymy z najlepszymi życzenia-
mi zdrowia, wszelkiej pomyślności, owocnej pracy 
duszpasterskiej i sił od 
Boga, byś mógł z rado-
ścią pełnić Jego wolę, 
opieki Matki Bożej w 
każdym dniu i pogody 
ducha w codziennym 
posługiwaniu. 
Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie, 
Róże Różańcowe oraz 
czytelnicy i redakcja 
Carolusa
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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

24 listopada 2019 roku w 
naszej parafii przeżywaliśmy 
odpust  ku czci św. Katarzyny  
Aleksandryjskiej, patronki na-
szej Parafii. W uroczystej Sumie 
przewodniczył ks. Tomasz Sroka 
dyrektor szkoły katolickiej w 
Cieszynie i wygłosił  kazanie. 
W koncelebrze odprawiał ks. 
Proboszcz Józef Piwowarski z 
pełniącym posługę diakona Ja-
nem  Jelonek. 

Kaznodzieja pochylił się nad 
kwestią świętości i swoje kaza-
nie zatytułował”Zbulwersowa-
ny świętością rozum”.  

Świętość jawi się zatem jako numinoso, misterium tremen-
dum et fascinans (cos potężnego, tajemnica straszna i urzeka-
jąca), coś, co bulwersuje rozum, budzi zdziwienie, osłupienie, 
wstrząs, wznieca jednocześnie odrazę i pociąg, i jako takie nie 
daje się bezpośrednio opisać konceptualnie, jest raczej odczuwal-
ne – aby zacytować Friedricha Schleiermachera – jako uczucie 
zależności, słabości, bezsiły i nicości wobec tego co nieskończo-
ne. (Umberto Eco) 

Czytając ostatnio zbiór tekstów Umberto Eco natrafiłem 

ODPUST PARAFIALNY  
W KOŚCIELE ŚW. KATARZYNY  

na tekst, który swą  orygi-
nalnością postawił mnie w 
tym czasie zadumy jesiennej 
wobec tematu świętości. To 
prawda, że listopad stał się 
naturalnie dla człowieka 
czasem myślenia opartego 
o spadający liść. Przemija-
nie jest głęboko wpisane w 
nasze przeżywanie czasu. 
Zatem daje się unieść jesien-
nej myśli. 

Świętość urzeka swoim 
blaskiem, aureolą, złotymi 
napisami i pięknem swoje 

tragiczności. To tylko zewnętrzne atrybutu tego co słusznie 
nazywa Umberto Eco tajemnicą straszną i bulwersującą ludzki 
rozum, wprawiającą człowieka w osłupienie i wstrząs. Tak świę-
tość bulwersuje ludzki zdrowy rozsądek, to życie poza schema-
tem racjonalności, przyjętej często powierzchownie religijności. 
Tutaj nie liczy się rachunek zysków i strat. Mamy bowiem do 
czynieniaze „słabością” człowieka wobec „Czegoś” co przerasta-
jąc ludzkie możliwości bytu, każe iść dalej, szerzej i głębiej prze-
żywając swoje człowieczeństwo. Świętość nie jest szyta bowiem 
na miarę tego co człowiek orzekł sam o sobie. To jest ukazanie 

nowej miary naszego życia, 
dużo większej niż ludzki 
umysł może pomyśleć. Traf-
nie ujmuje to Maria Zambra-
no w swoje książce „Agonia 
Europy” gdzie pisze; „… 
człowiek chrześcijański nie 
ma granic, ani dla swoich sił, 
ani dla swojego życia, ani też 
dla swej śmierci. Jest w nim 
coś, co przenika i przedkła-
da się ponad wszystko inne. 
Być człowiekiem to posiadać 
właśnie ową wewnętrzność, 
która wszystko przenika, 
nieogarniona. Dlatego osoba, 
chrześcijanin, jest jak nie-
kończąca się perspektywa, 
która nie wyczerpuje się w 
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żadnym z jego uczynków ani w nich wszystkich 
razem wziętych”. 

Czyż o to właśnie nie idzie w błogosławień-
stwach? Błogosławieni płaczący, smutni, biedni… 
to jest właśnie owo poszerzenie granic swojego 
życia. To jest to co bulwersuje ludzki rozum, jak 
człowiek płaczący, smutny i prześladowany może 
być nazwany błogosławionym – szczęśliwym? Kto 
każe nam tak radykalnie zmienić optykę naszego 
wnętrza? 

Nie da się wyznaczyć granic dla ludzkich sił 
i możliwości ducha. Człowiek wołany jest od 
wewnątrz do czegoś więcej i bardziej – owego 
magis. Przed każdym rozciąga się niekończąca się 
perspektywa, człowiek nie jest więźniem czasów, 
obyczajów, tradycji czy też układów społeczno 
– religijnych, jest wewnętrznie wolny. I tam gdzie 
ludzki rozsądek wyznaczył granicę dla człowieka, 
świętość każe iść dalej. 

…chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —  
Gdzie jesteś, źródło?...  Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza...

 /Jan Paweł II – Tryptyk rzymski/  
 
Chrystus swoim życiem poszerzył długość i 

szerokość ludzkiego człowieczeństwa. Miłością 
obejmuje nie tylko tych, którzy Go miłują, ale 
otwiera wzrok naszego życia także na wrogów. 
Przy Chrystusie nie da się kurczowa trzymać życia, 
chcą go za wszelką cenę zachować bez ryzyka tra-
cenia go po kawałku w służbie dla innych. Dzieło 
Jezusa ukazuje oczom człowieka, że tracić, to zna-
czy tak na prawdę zyskać. Jego ekonomia przezwycięża prosty ra-
chunek zysku na miarę ludzkiego szczęścia, które od tej pory jest 
wpisane w logikę tracenia, która bulwersuje ludzki rozum. Czy 
człowiek ma zatem dokonać samounicestwienia? Bynajmniej, 
jest zaproszony do podniesie swojego życia do poziomu, który 
ukazuje nową perspektywę… nowego człowieka jak powie św. 
Paweł. Nie gardzę ziemią i tym co ludzkie, ale nie daję się także 

związać i zadomowić tu i teraz. Daje sobie szczęcie usłyszenia, że 
jestem w drodze, ku czemuś większemu, ku swojemu spełnieniu 
w ramionach Miłości. To moje zatracanie się nie dokonuje się na 
poziomie rozkazu, ale w wymiarze miłości, która jest cierpliwa 
i nigdy nie ustaje. To właśnie ta Miłość sobą samą przekroczyła 
miarę miłości mierzonej od – do. Miłość przyniesiona przeze Je-
zusa jest poza wszelką miarą. Być chrześcijaninem -  powie Maria 

Zambrano – to być nieskończonym, bez mia-
ry, być stoikiem to zachować miarę, podlegać 
jakimś limitom. Stoik określa swoje życie 
wobec swoich sił, uczeń Chrystusa wychodzi 
poza swoje siły. On właśnie w swojej niemocy 
staje się mocny świadomością bycia otwar-
tym no to co poza racjonalne, poza ludzkie, 
poza obliczalne. Niemoc ludzkiej siły staje się 
wbrew ludzkiej logiki, miejscem zwycięstwa. 
Głęboko ujął to biskup Jan Pietraszko w roz-
ważaniu trzeciego upadku Jezusa mówiąc: 
Łaska sięga dalej niż ludzkie siły… Tam, 
gdzie umęczony człowiek nic już nie może, 
łaska zaczyna działać cuda. Twa niemoc sta-
nowi cząstkę dzieła Odkupienia… 

Pytam sam siebie na ile już wyznaczyłem 
sobie miarę dla swojego życia, a na ile jestem 
świadomy powołania do życia bez miary, ży-
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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)

cia, które jest codziennie rzucane na głębokie morze nie-ludzkich 
możliwości. 

Świętość – jest jakąś zgodą, na życie, które będzie bulwer-
sować ludzki rozum, na życie, które będzie wstrząsać i oburzać 
tzw. opinię publiczną, ale tylko dlatego będzie metafi zycznym 
śladem. Czytając „Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta 
natrafi am na „świętość” Jego językiem opisaną: 

…Ocalałeś nie po to aby żyć
Masz mało czasu trzeba dać świadectwo… 
I jest jeszcze coś, co łączy Go z Umberto Eco, który świętością 

bulwersuje rozum. Herbert w obliczu świadectwa, życia nie dla 
samego życia, wzywa do odwagi, gdy rozum zawodzi:

…bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
w ostatecznym rozrachunku jedyni to się liczy… 

Życia podarowanego przez Jezusa nie otrzymuje paradoksal-
nie dla samego życia, ale dla tracenia, które jest źródłem szczę-
ścia. I to staje się powodem zbulwersowaniem ludzkiego rozumu 
budzi  wstrząs, wznieca jednocześnie odrazę i pociąga. Świętość 
jest pisana logiką tracenia wzbogacającego.  

Gdybym miał dzisiaj w kilku słowach opisać moje chwile ra-
dości, to długo bym się zastanawiał, bo chwile radości w naszym 
życiu są trudne do określenia. Na pewno wymieniłbym czas 
oczekiwania: na święta, na ważniejsze rodzinne uroczystości, na  
przyjście na świat dzieci czy później wnuków, ale także poczucie 

Dłuższa chwila radości
Piotr Blachowski

radości z ich rozwoju duchowego i fi zycznego, radości z tworze-
nia własnego domu, własnej rodziny.

A nasze radości związane z naszą wiarą? Radość z przyjmo-
wanych sakramentów. Radość z rozwoju duchowego. Radość z 
obietnic złożonych nam przez Boga. I największa radość – świa-
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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

Koło Gospodyń Wiejskich w Świnnej Porębie zorgani-
zowało V biesiadę pierogową połączoną z konkursem na 
najsmaczniejsze pierogi.

Imprezę rozpoczęła przewodnicząca KGW Świnna Po-
ręba p. Krystyna Siwek witając wójta Gminy Mucharz p. 
Renatę Galarę oraz wszystkich przybyłych gości głośnym 
„witajcie u nas!”. Wspomniała także o poprzednich czte-
rech edycjach biesiady - ich historii i wyróżnionych.

Kolejnym punktem programu był występ dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie ze świetnie przy-

V Biesiada Pierogowa 
w Świnnej Porębie

gotowaną sztuką teatralną „Zemsta” wg. Aleksandra Fredry.
W tym czasie jury w składzie Zuzanna Tokarz, Paweł Sukien-

nik i Paweł Paździora dokonało degustacji i oceny przygotowa-
nych do konkursu pierogów. Wyboru najsmaczniejszych piero-
gów dokonała także publiczność. I tak, w pierogowej rywalizacji 
wyłoniono ostatecznie zwycięzców:

I miejsce KGW Skawce, pierogi z fasolą
II miejsce p. Urszula Wójciga z Jamnika, pierogi na rumie

domość tego, że końcówka Adwentu bezpośrednio poprzedza 
przyjście Pana na świat, świadomość tego, że On przychodzi do 
nas z Miłości, by nas zbawić, by nas prowadzić, by po prostu być 
z nami.

Izajasz, który za własnego życia nie doczekał się Pana, w swo-
ich proroctwach, zsyłanych mu przez samego Boga dla opamię-
tania ludzi grzeszących, tak oto zapowiedział Słowo, które miało 
się stać Ciałem: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało 
wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także moje-
mu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i 
porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” (Iz 7,13b-14).  
Domem Dawidowym nazwał społeczność, z której wywodzić się 
będzie wcielony Bóg. Nam pozostaje uświadomić sobie, że rów-
nież my, żyjący po Chrystusie, żyjący tu i teraz i kontynuujący 
Jego spuściznę, jesteśmy owym Domem Dawidowym.

Podobnie słowa św. Pawła w Liście do Rzymian możemy 
odczytać jako skierowane do nas, bowiem pobudzają wierzących 
do ewangelizacji tych, którzy nie znają słów Pana, zapomnieli o 

nich bądź zbyt płytko traktują wiarę: „Przez Niego otrzymaliśmy 
łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać 
wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście 
i wy powołani przez Jezusa Chrystusa.” (Rz 1,5-6).

Na koniec Liturgii Słowa św. Mateusz przedstawia nam wyda-
rzenia poprzedzające przyjście Zbawiciela na ziemię. W radości 
oczekiwania na Boże Narodzenie czasami zapominamy o Ojco-
stwie, nie tylko Bożym, ale i świętego Józefa. Jakby Go nie na-
zwać: opiekunem, cichym bohaterem, zawsze święty Józef, będąc 
mężem Maryi, będzie  ziemskim Ojcem Jezusa, wypełniającym 
jednocześnie wolę Boga Ojca. 

Matko Boża, Maryjo, dopomóż nam, abyśmy byli zdolni do 
takich poświęceń dla Boga, jak Ty, przez Twoje Fiat, i Twój mąż, 
Józef, ziemski ojciec Jezusa.
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III miejsce KGW Inspiracje Kozińca, pierogi ze szpinakiem
Wyróżnienia
p. Monika Marcinkiewicz, Inspiracje Kozińca, pierogi z jago-

dami „Smak dzieciństwa”
p. Karolina Bąbol, Stryszów, eko pierogi zielone
Adela Kudaszewicz, Świnna Poręba, pierogi z prawdziwkami
KGW Mucharz, pierogi z oscypkami i szpinakiem
Nagroda Publiczności
KGW Mucharz, pierogi z oscypkami i szpinakiem
Nagrody wręczali radni oraz p. wójt Renata Galara. Na koniec 

p. Krystyna Siwek podziękowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji biesiady i konkursu, w tym sponsorom:

Fundusz sołecki Świnna Poręba
KGW Świnna Poręba
Alina Jamróz
Studio fryzjerskie Agnieszka Czechowicz
Wody Polskie
Maspex

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

W dniu 10 grudnia br., 
podobnie jak i w minione lata 
uczniowie klas V, VII i VIII 
uczestniczyli w wycieczce 
mikołajkowej do Krakowa. 
Uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w warsztatach 
zorganizowanych na terenie 
Collegium Maius a następ-
nie zwiedzali wystawy w tej 
instytucji.

W oczekiwaniu na zare-
zerwowaną kolejną atrakcję 
uczniowie spacerowali ulicz-
kami pięknego Krakowa po-
dziwiając wystawy, świątecz-
ne dekoracje oraz Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Następ-
nym punktem programu 
było zwiedzanie podziemi 
Rynku w towarzystwie prze-
wodnika.

Obie atrakcje dostarczyły 
wielu wrażeń: twórczych, 
estetycznych, naukowych i 
historycznych. Można zatem uznać wyjazd za udany.

www.zstarnawadolna.superszkolna.pl

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

W ostatnim dniu listopada Ko-
ściół wspomina św. Andrzeja, apo-
stoła. Jest on, obok Matki Bożej, 
drugim patronem Tłuczani. W jego 
święto obchodzono więc odpust. 
Mszy św. przewodniczył i kazanie 
wygłosił ks. Adam Kurdas, wika-
riusz z parafii ONMP w Wadowi-
cach. Zachęca nas w nim do podjęcia 
kroków, jakie uczynił św. Andrzej 
– do spotkania Jezusa i rozmowy 
z Nim, do przyprowadzenia innych 
do Pana i do pójścia za Chrystusem, 
który nas do siebie zaprasza. Poni-
żej fragment słowa. 

Wprowadzenie:
Przed nami dzisiaj święto św. Andrzeja 

Apostoła. To drugi, ale jakże ważny patron 
naszej wspólnoty parafi alnej. Chcemy 
czcić Boga przez jego orędownictwo. Chce-
my także uczcić św. Andrzeja Apostoła, który towarzyszył Chry-
stusowi w Jego podróżach 
i nauce, będąc bardzo 
blisko naszego Zbawiciela. 
A dzisiaj chce być blisko 
każdego z nas, którzy je-
steśmy zgromadzeni na tej 
Eucharystii. 

Bardzo serdecznie 
witam Ks. Adama, który 
przyjechał do nas z wado-
wickiej Bazyliki i będzie 
przewodniczył tej Mszy 
świętej. Bardzo serdecznie 
witam wszystkich przy-
byłych na te wieczorną 
Mszę świętą. Witam Dru-
hów Strażaków, Dzieci, 
Młodzież i wszystkich tu 
obecnych. 

Kazanie:
Kochani, oni natych-

miast zostawili wszystko 
i poszli za Jezusem. Tak 
uczynili Szymon, Piotr 

Pierwszy poznał Jezusa 
i Andrzej i tak zrobili Jakub i Jan. Ale Pan 
Bóg kieruje dziś to Słowo do nas, aby nam 
zwrócić uwagę i zadać pytanie, czy jesteśmy 
gotowi zostawić wszystko i pójść za Jezusem. 
Czy my tego Jezusa słuchamy, czy chcemy za 
Nim iść, czy chcemy Boga postawić w cen-
trum życia, czy też nie. Bo być może wydaje 
się nam to za trudne, bo wydaje się nam to 
jakieś niedzisiejsze, bo uważamy, że nie da 
się tak żyć, bo świat przecież pędzi do przo-
du i my też musimy za nim nadążać. To sa 
pytania, które się mogą rodzić...

Św. Andrzej, patron dzisiejszego dnia, 
którego czcimy, daje nam takie trzy klucze... 
Ale zacznę może od tego, że św. Andrzej jest 
bardziej czczony w Kościele Wschodnim, niż 
w naszym, Zachodnim. Określa się w Koście-
le Wschodnim mianem „Pierwozwannyj”, 
co oznacza „Wezwany jako pierwszy”. Bo 
to jego jako pierwszego powołał Pan Jezus, 
a dopiero potem Szymona zwanego Piotrem 

i innych apostołów. I ten właśnie św. Andrzej ma dla nas trzy 
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klucze do odczytania codzienności. Trzy klucze św. Andrzeja... 
Nawiązuje do zabaw andrzejkowych, kiedy to nieraz wróży się za 
pomocą klucza. Św. Andrzej też ma dla nas takie klucze, tyle że 
nie z wróżbą, ale ze znacznie ważniejszym przesłaniem.

Pierwszy klucz św. Andrzeja, to fakt, że on jako pierwszy 
poznaje Jezusa. Jako pierwszy rozmawia z Nim nad jeziorem. 
Słyszał o Nim, szuka Go i zaczyna z Nim rozmawiać. Jeszcze 
zanim Chrystus powołał jakichkolwiek uczniów, św. Andrzej 
rozmawia z Jezusem. Miał w sobie to pragnienie i robił wszystko, 
aby to pragnienie spotkania z Jezusem zaspokoić. I to jest pierw-
sza rzecz... Drugi klucz... To św. Andrzej przyprowadza Piotra do 
Jezusa. Ewangelista Jan, opisując to wydarzenie, mówi, że An-
drzej przychodzi do Szymona, swojego brata i mówi: -„Znaleź-
liśmy Mesjasza. Chodź, pokażę ci...”. I rzeczywiście, zaprowadził 
Szymona Piotra do Chrystusa. I trzecia rzecz, trzeci klucz - św. 
Andrzej natychmiast odpowiada na to Chrystusowe wezwanie: 
-„Pójdź za Mną!”.

Pragnę tu zwrócić szczególną uwagę na ten fakt przyprowa-
dzania do Pana Jezusa. My też mamy za zadanie przyprowadza-
nie do Pana Jezusa nas samych i naszych najbliższych. To jest 
zadanie, które Pan Bóg nam daje. Św. Jan Chryzostom napisał, że 
Andrzej nie potrafi ł swojemu bratu dobrze wyjaśnić, kim właści-

wie jest Pan Jezus i dlatego musiał przyprowadzić go do samego 
źródła światła, którym jest Jezus Chrystus. I Pan Jezus mówi 
dzisiaj do Apostołów: „Uczynię was rybakami ludzi”. Być ryba-
kiem ludzi, łowić ludzi. to znaczy przyprowadzać ich do Jezusa 
Chrystusa. Ale można przyprowadzić kogoś do Chrystusa czyli 
pokazać drugiemu człowiekowi Pana Jezusa, światłość prawdzi-
wą tylko w jednej sytuacji - kiedy sam tego Chrystusa spotkałem, 
kiedy sam Go doświadczyłem i kiedy potrafi ę Chrystusa uczynić 
centrum swojego życia. I do tego właśnie nas dzisiaj św. Andrzej 
zaprasza. 

A 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-
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.     

Cdn.

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

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie, pluszowe misie 
opanowały nasze przedszkole. „Przybyły” ze 
swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, 
świętować i uczyć w  dniu 25.11.2019r.  Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia. Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych 
zabawek, moda na misie nie przemija. Tego 
dnia każde dziecko przyszło do przedszkola 
ze swoim przyjacielem- Misiem. Przybyły 
misie małe, duże, bardzo duże, białe, ró-
żowe, zielone wprost bajecznie kolorowe a 
każdy był piękny i wyjątkowy.Przedszkolaki 
zostały zaproszone do wspólnej zabawy w 
misiowej krainie. Poznały historię Święta 
Pluszowego Misia, wspólnie bawiły się przy 
piosenkach m. in: „ Jadą, jadą misie”, „Mi-
siowa pobudka”, „Pluszowy miś”. Dla dzieci 
w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: za-
bawy ruchowe, plastyczne, konkursy, quizy, 
misiowe tańce. Odwiedzili nas też niezwykli 
goście Miś Kubuś i Myszka Miki.

www.zsptomice.edupage.org 

Dzień Pluszowego Misia
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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 

Podkreślił na wstępie ks. infułat Jakub Gil, który w 
pierwszy piątek grudnia, w święto patrona parafii św. 
Mikołaja, bierzmował tutejszą młodzież. Naszą relację 
z tej pięknej uroczystości rozpoczynamy od wystąpień 
przedstawicieli rodziców 
oraz młodzieży i ich proś-
by o udzielanie sakramentu 
Ducha Świętego, a także od 
komentarza ks. inf. Jakuba 
Gila, odnoszącego się do 
tych powitań. 

Powitanie przedstawicie-
li rodziców kandydatów do 
bierzmowania:

Czcigodny Księże Infułacie!
 Pragniemy Cię bardzo 

serdecznie powitać w naszej 
wspólnocie parafi alnej, z którą 
od lat jesteś związany. Odpusty, 
rocznice, jubileusze - to czas, w 
którym zawsze możemy liczyć 
na Twoją obecność. 

 Przed laty, w sakramencie 
chrztu świętego przyjęliśmy na 
siebie zobowiązanie do wycho-

Bierzmowanie utrwala 
więź z Bogiem

wania naszych dzieci w wierze. Wspierani przez kapłanów, kate-
chetów dokładaliśmy wszelkich starań, aby przygotować ich do 
przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Niech w tym 
trudnym dla nich czasie młodości moc Ducha Świętego pomoże 

im stać się ludźmi odpowiedzialnymi za swoją wiarę, 
a także za losy Kościoła i naszej ojczyzny. 

 W imieniu zgromadzonych rodziców młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania pragniemy Cię 
bardzo serdecznie prosić, Księże Infułacie, o udziele-
nie naszym dzieciom sakramentu bierzmowania. 
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Przedstawiciele kandydatów do bierzmowania:
Czcigodny Księże Infułacie!
W imieniu młodzieży serdecznie prosimy o udzielenie sa-

kramentu bierzmowania. Mamy świadomość, że jest to dla nas 
wielka i podniosła chwila. Dlatego wierzymy, że Duch Święty, 
którego dary dziś otrzymamy, oświeci nas, umocni i uświęci. 

 Pierwszym sakramentem, który otrzymaliśmy dzięki wierze 
naszych rodziców, był chrzest przez posługę kapłana. W tym sa-
kramencie zostaliśmy włączeni do Kościoła. W I Komunii Świę-
tej otrzymaliśmy niezwykły dar, przyjmując Pana Jezusa po raz 
pierwszy, w pełni uczestniczyliśmy we Mszy świętej.

 Teraz, gdy dorastamy, potrzebujemy umocnienia, aby naszą 
wiarę w naszym środowisku mężnie wyznawać, bronić jej, a 
szczególnie według niej żyć. W obecności rodziców, świadków 
i wszystkich zgromadzonych osób prosimy Księdza Infułata o 
udzielenie nam sakramentu bierzmowania.       

Ks. infułat Jakub Gil:
 Przepiękne słowa usłyszałem od rodziców tej młodzieży, któ-

ra dzisiaj ma przyjąć sakrament bierzmowania... Słowa mądre o 
roli rodziców w wychowaniu swoich dzieci, o odpowiedzialności 
rodziców za to wychowanie. Za wychowanie religijne. Usłysze-

liśmy także piękne słowa młodzieży - kandydatów do 
bierzmowania. Powiedzieli, ze bierzmowanie jest dalszym 
ciągiem tego życia sakramentalnego. Każdy z tych sakra-
mentów ma swój właściwy cel. Bierzmowanie jest utrwala-
niem. Utrwalaniem tej wielkiej więzi człowieka z Bogiem. 
Dzisiejszy dzień to pierwszy piątek miesiąca grudnia, w 
którym szczególnie czcimy Boże Serce i to dzień św. Mi-
kołaja, w którym uświadamiamy sobie, że bezinteresowna 
miłość jest wciąż potrzebna i wciąż jest czymś aktualnym. 
Tyle wieków minęło od czasów, gdy żył św. Mikołaj! Tyle 
wieków minęło od czasów jego działalności! I pozostaje 
to nadal sprawą aktualną. Niektórzy święci już odeszli 
z naszej pamięci i nie są obecni w naszej świadomości. 
Tymczasem święty Mikołaj wciąż jest niezwykle czczony. 
Patron ten nieustannie mówi nam o trosce o człowieka i 
przypomina, by pochylać się nad ludzką biedą. 

 Kiedy w dniu dzisiejszym przyjmujecie ten sakrament, 
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który ma was utwier-
dzać w waszej więzi z 
Bogiem, pamiętajcie o 
tym, by wyrabiać w so-
bie taką bezinteresowną 
miłość, bezinteresowną 
troskę o człowieka. Jest 
dziś bardzo realne za-
grożenie bezinteresow-
nej nienawiści i złości. 
Ludzie coraz częściej są 
zagniewani na innych, 
rozłoszczeni postępo-
waniem różnych ludzi. 
Dlatego tak bardzo jest 
nam potrzebna postawa 
łagodności, otwartości, 
życzliwości, dzielenia 
się z bliźnimi darami 
materialnymi i ducho-
wymi. Dary duchowe 
są szczególnie ważne dla każdego z nas. Dzisiaj otrzymujecie coś 
bezcennego - dary Ducha Świętego. Są one wszystkim nam tak 
bardzo potrzebne... 

 Bardzo dziękuję Księżom, którzy tutaj pracują. Sam byłem 
świadkiem tego ostatniego przygotowania was na przyjęcie tych 
darów. Jestem pod wrażeniem tego przygotowania. Bardzo dzię-

kuję rodzicom za troskę o młodzież, o jej religijne wychowanie. 
 Msza święta jest zawsze wielkim dziękczynieniem. Niech ona 

jednocześnie będzie naszą wielką prośbą, by dary, których Duch 
Święty nam udziela, były w naszym życiu jak najlepiej wykorzy-
stywane.  

Cdn.
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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

Pogoda za oknem nie zwiastuje zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia. O to by mieszkańcy naszej gminy poczuli, że okres 
świąteczny nadchodzi dużymi krokami zadbał w niedzielę (15.12) 
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa wraz z 
sześcioma gminnymi Kołami Gospodyń Wiejskich. W odnowio-
nym woźnickim domu strażaka odbył się, zgodnie z wieloletnią 
już tradycją, Gminny Pokaz Potraw Wigilijnych.

Tłumnie przybyłych mieszkańców gminy oraz licznie przy-
byłych gości przywitała dyrektor OKGT Aneta Homel. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Marek Polak, Poseł na 
Sejm Filip Kaczyński, Senator RP Andrzej Pająk, Wójt Gminy 
Tomice Witold Grabowski, Wicestarosta Wadowicki Beata Smo-
lec,  Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik wraz z 
radnymi, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Paweł 
Hajnosz, radny Rady Powiatu Wadowickiego Zdzisław Kaliński, 
Sekretarz Gminy Tomice Ryszard Góralczyk, proboszczowie: ks. 
kan. Józef Wróbel i ks. kan. Tomasz Kalisz, Kierownik Powia-
towego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wadowicach Alicja 
Kolasa, sołtysi wraz z radami sołeckimi, dyrektor szkoły podsta-
wowej w Woźnikach Lidia Wilk oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych.

Wspólnie przy wigilijnym stole
Po przywitaniu oraz krótkich wystąpieniach zaproszonych 

gości, Wójt Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, podziękował 
za organizację pokazu oraz złożył mieszkańcom gminy życzenia 
świąteczne. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Występy 
zespołów śpiewaczych: „Radoczanki” z Radoczy, „Woźniczanki” 
z Woźnik, „Biesiada” z Tomic i „Wesołe Gosposie” z Witanowic 
był przeplatany występami dzieci z zespołów artystycznych 
działających przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice pod kierun-
kiem Agnieszki Sienkiewicz. Zespoły te zaprezentowały utwory 
doskonale wpisujące się w nadchodzący świąteczny czas. Duże 
brawa zebrała zwłaszcza za swój występ Maja Iciek.

Na zakończenie Gminnego Pokazu Potraw Wigilijnych 
pozostała degustacja potraw bożonarodzeniowych, od których 
uginał się długi stół przygotowany przez gospodynie zrzeszone w 
Kołach Gospodyń Wiejskich. Sądząc po tłoku przy stole, z pew-
nością bardzo smakowały. A było w czym wybierać: karp przy-
gotowany na wiele sposobów, śledzie, paszteciki z kapustą i grzy-
bami, strucle, kutie, pieczarki faszerowane, kilka rodzajów zup, 
nalewek, ciast i ciasteczek oraz najróżniejszych sałatek. Łącznie 
kilkadziesiąt tradycyjnych świątecznych dań, które już za kilka 
dni zagoszczą z pewnością na stołach w naszej gminie.

www.tomice.pl
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 
ADRES: Wysoka 190, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 26 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw. 7:30-8:
30 śr., pt., sob. 18:30-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Adam Stawarz, E.c., 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1176 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Górny (Czerna 130), 
Wysoka (1800) * ODPUST: św. Marii Magdaleny - 22 lipca

Od samego rana dzieci nie mogły doczekać się miłego gościa.
Gdy pojawił się w drzwiach na wszystkich buźkach pojawił się 

uśmiech. Mikołaj przygotował dla każdego piękne podarki, które 
miał ukryte w wielkim worze. Była wspólna zabawa z Mikołajem 
oraz pamiątkowe zdjęcie 

www.spwysoka.szkolnastrona.pl

Do przedszkolaków zawitał 
św. Mikołaj

Czcigodny Księże Adamie, nasz Proboszczu!
W dniu Twoich imienin składamy wraz z modlitwą ser-
deczne życzenia: wielu radosnych chwil w codziennej 
trudnej pracy duszpasterskiej. Radości z owoców służ-

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

W związku z wyjaz-
dem dużej ilości uczniów 
z klas 5 i 6 na Białą 
Szkolę w dniach od 16 
do 20 grudnia, klasy 5 
i 6 oraz klasa 4b, której 
wychowawczyni jedzie 
jako opiekun na wyjazd, 
zdecydowały, że swoje 
wigilie klasowe przygo-
tują tydzień wcześniej tj.  
13 grudnia. Mimo, że był 
to trzynasty w piątek J 
Wigilie były uroczyste, 
stoły pełne pysznego 
jedzenia, a uczniowie 
pięknie ubrani.

www.zsozator.pl

Wigilie klasowe



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

22 i 29 grudnia 201962 

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

Tradycyjnie, jak co roku, z okazji 
Barbórki, dzieci z klas 0-III gościły 
przedstawiciela zawodu górniczego 
pana Wacława Brózdę, który przyszedł 
w  mundurze. Dzieci miały okazję 
poznać galowy strój górnika oraz ele-
menty stroju roboczego. Dowiedziały 
się między innymi jakie znaczenie ma 
kolor pióropusza w górniczym czako.  
Opowiadał o pracy w kopalni i maszy-
nach przy pomocy których wydobywa 
się węgiel. Spotkanie z górnikiem 
każdego roku cieszy się ogromnym za-
interesowaniem nauczycieli, rodziców, 
a wśród najmłodszych wzbudza wiele 
emocji i na długo zapada w pamięć. 
Na zakończenie uczniowie złożyli gór-
nikowi życzenia i ofi arowały słodki upominek oraz 
wykonały pamiątkowe zdjęcia. W tym uroczystym 
dniu, nie zabrakło również cukierków od górnika.

www.spzebrzydowice.pl 

Barbórkowe spotkanie z górni-
kiem


