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2. i 3. Niedziela Zwykła

1. czytanie (Iz 49, 3. 5-6)
Sługa Boży światłością całej ziemi
Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie 
się rozsławię».
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A 
teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia 
na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził 
Mu Izraela.
A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignię-
cia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Usta-
nowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło 
aż do krańców ziemi».

2. czytanie (1 Kor 1, 1-3)
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, 
i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, 
którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani 
do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu 
wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i na-
szego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana 
Jezusa Chrystusa!

Ewangelia (J 1, 29-34)
Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o 
którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 
przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępo-
wał z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem 
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, 
powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstę-
pującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On 
jest Synem Bożym».
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Tegoroczny Tydzień Ekumeniczny jest pod hasłem: „Życz-
liwymi bądźmy”.

Podczas tego tygodnia będzie rozważany tekst biblijny za-
czerpnięty z Dziejów Apostolskich 27 , 18 – 28, 10. Materiały do 
ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty. 
Na poszczególne dni tej ekumenicznej oktawy są następujące 
tematy:

Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę  
Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa  
Dzień 3:  Nadzieja :nikt z was nie zginie 
Dzień 4:  Zaufanie: nie bój się, wierz    
Dzień 5:  Pokrzepienie: połam chleb na drogę
Dzień 6:  Gościnność :okaż życzliwość 
Dzień 7:   Nawrócenie: przemień serce i umysł
Dzień 8:  Hojność: przyjmij i daj

***

Geneza zjawiska
Ruch ekumeniczny zrodził się we wspólnotach protestanckich  

na przełomie XIX i XX wieku, jednak niektóre jego elementy to-
warzyszą dziejom chrześcijaństwa od czasów apostolskich. Przez 
Kościół katolicki został przyjęty w sposób nieodwołalny podczass 
Soboru Watykańskiego II. Powołanie Sekretariatu ds. Jedności 
Chrześcijan, wydanie soborowego „Dekretu o ekumenizmie” 
oraz „Dyrektorium ekumenicznego” miały zintensyfikować dzia-
łania na rzecz przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan. 

Ważniejsze daty z historii ruchu 
ekumenicznego

1894 r. - ogłoszona przez papieża Leona XIII nowenna o 
powrót braci odłączonych do Kościoła katolickiego, odprawiana 
przez uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

1908 r. - duchowni anglikańscy S. Jones i L.T. Wattson zaini-
cjowali modlitwę o jedność wśród Kościołów.

1927 r. - powstanie Komisji Wiara i Ustrój - międzykościelnej 
instytucji skupiającej teologów badających doktryny i struktury 
różnych Kościołów. 

1936 r. - dzięki P. Couturierowi wprowadzona przez papieża 
Leona XIII nowenna została zamieniona na dni modlitw wspól-
nie z innymi Kościołami o jedność wyznawców Chrystusa, jakiej 
chce Bóg. Tak zrodziła się idea Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan.

1944 r. - powstanie ekumenicznej wspólnoty z Taize, zaini-

CO NIESIE TYDZIEŃ
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan 2020

18 – 25 I 2020
cjowanej przez Rogera Louisa Schutza - syna protestanckiego 
pastora, znanego dzisiaj jako brat Roger. 

1948 r. - powstanie Ekumenicznej Rady Kościołów (zwanej 
także Światową Radą Kościołów). 

1960 r. - powstanie Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan 
- najważniejszej w Kościele katolickim instytucji zajmującej się 
działalnością ekumeniczną. W 1989 r. został on przekształcony w 
Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan. 

21 listopada 1964 r. - przyjęcie przez Sobór Watykański II 
Dekretu o ekumenizmie, określającego katolickie zasady prowa-
dzenia działalności ekumenicznej.

1965 r. - odwołanie przez ekumenicznego patriarchę Kon-
stantynopola Dimiotriosa I i papieża Pawła VI anatem, nałożo-
nych po schizmie w 1054 r.; skierowanie przez papieża Pawła VI i 
ojców soborowych prośby o wybaczenie do braci odłączonych.

1967 r. - zainicjowanie wzajemnych odwiedzin delegacji Pa-
triarchatu Konstantynopola w Watykanie z okazji uroczystości 
ku czci świętych Piotra i Pawła, odbywających się 29 czerwca oraz 
przedstawicieli Stolicy Apostolskiej w Konstantynopolu podczas 
ochodów ku czci św. Andrzeja 30 listopada.

1969 r. - wizyta papieża Pawła VI w siedzibie Światowej Rady 
Kościołów.

1970 r. - prośba o wybaczenie, skierowana do Kościoła kato-
lickiego przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Lute-
rańskiej, skupiającej Kościoły luterańskie z całego świata

1979 r. - spotkanie Papieża Jana Pawła II z patriarchą ekume-
nicznym Konstantynopola Dimitriosem, podczas którego zade-
cydowano o rozpoczęciu dialogu teologicznego między Kościoła-
mi prawosławnym i katolickim. Dialog toczy się od 1980 r.

27 października 1986 r. - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 
w Asyżu z udziałem przedstawicieli wielu Kościołów i Wspólnot 
chrześcijańskich oraz innych religii.

25 maja 1995 r. - ogłoszenie encykliki Jana Paw-
ła II Ut unum sint o działalności ekumenicznej Kościoła.
1995 r. - wizyta patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bar-
tłomieja I w Watykanie i spotkanie z Janem Pawłem II.

1997 r. - II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu 
zorganizowane przez Konferencję Kościołów Europy i Radę Kon-
ferencji Episkopatów Europy pod hasłem: „Pojednanie - dar Boga 
i źródło nowego życia”. 
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31 października 1999 r. - podpisanie w Augsburgu Wspólnej 
Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu między Kościo-
łami katolickim i luterańskim, która jest owocem dialogu teolo-
gicznego prowadzonego przez Kościoły katolicki i luterański od 
1965 r.

18 stycznia 2000 r. - wspólne otwarcie Świętych Drzwi w 
Bazylice św. Pawła za Murami na początku Tygodnia Modlitw o 
Jedność Chrześcijan przez Papieża Jana Pawła II i zwierzchników 
Kościołów anglikańskiego, prawosławnego i luterańskiego

23 stycznia 2000 r. - podpisanie w Warszawie Deklaracji o 
wzajemnym uznaniu chrztu świętego przez Kościoły zrzeszone w 
Polskiej radzie Ekumenicznej oraz Kościół katolicki.

***
Nauczanie Jana Pawła II o ekumenizmie
Papież-Polak zwracał uwagę, że liczne, niekiedy bardzo głę-

bokie i trwałe podziały wśród chrześcijan, mają swoje źródło 
w słabościach i ograniczeniach ludzkiej natury zranionej przez 
grzech. Także i dzisiaj – mimo zgodności co do fundamentaliów 
– płaszczyzna moralna może dzielić. Papież krytykuje permi-
sywizm moralny, obojętność religijną, sekularyzm, szerzącą się 
niewiarę, zadowolenie „mglistą” religijnością oraz zagubienie 
nadprzyrodzonego sensu egzystencji − jako zjawiska utrudnia-
jące ekumenizm. 

Jan Paweł II twierdził, że oficjalny ekumenizm, realizowany 
dotychczas na płaszczyźnie doktrynalnej, historycznej i prawnej, 
musi zostać uzupełniony refleksją nad moralnością chrześcijań-
ską. Wprawdzie potrzebę dialogu ekumenicznego na płaszczyź-
nie moralnej dostrzegał już Sobór Watykański II, to jednak Ko-
ściół dotychczas nie zajął się tą kwestią w stopniu dostatecznym. 
Dlatego Papież zachęca, by na nowo podjąć dialog dotyczący 
moralnych zasad Ewangelii i ich zastosowania.

Chociaż jedność Kościoła opiera się na niewzruszonym funda-
mencie Boskiej jedności Trójcy Świętej i nie jest tylko nadzieją na 
przyszłość, ale już istnieje, to chrześcijanie powinni podejmować 
wysiłki na rzecz urzeczywistnienia tej transcendentnej jedności 
oraz działania, aby osiągnęła ona swój widzialny kształt.Ekume-
nizm nie jest więc czymś fakultatywnym. Przeciw-
nie, stanowi imperatyw, by kierując się miłością 
do Chrystusa, leczyć podziały przeszłości. Jako 
wiążące polecenie w tym względzie należy trak-
tować słowa arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa 
o jedność. Zaangażowanie ekumeniczne Papież 
uważał za sprawę pierwszorzędnej wagi. Za wy-
pełnienie tego zadania ponosi odpowiedzialność 
każdy chrześcijanin.

Pragnienie jedności chrześcijan powinno przy-
jąć konkretne formy. Powinno się ono odzwiercie-
dlać przede wszystkim w wierze każdego chrze-
ścijanina i w jego postępowaniu. Jedność, której 
pragnął Chrystus, nie pociąga za sobą zewnętrznej 
jednolitości. Uprawniona różnorodność nie sprze-
ciwia się jedności Kościoła, ale przeciwnie – przy-
sparza mu chwały i przyczynia się znacznie do wy-
pełnienia jego misji. Autentyczne zaangażowanie 
ekumeniczne wymaga natomiast od wszystkich 
chrześcijan najpierw uwolnienia się od uprzedzeń, 
a co za tym idzie – wyzbycia się stylu polemiczne-
go. Takie nastawienie stanowi właściwe przedpole 
dialogu, jego celem jest pogłębienie wzajemnego 

szacunku i porozumienia między Kościołami i wspólnotami oraz 
zacieśnienie współpracy w podejmowaniu wspólnych zadań, a 
zwłaszcza w dzie ewangelizacji świata. 

Autentyczny i owocny dialog ekumeniczny wymaga spełnie-
nia pewnych warunków moralnych, przyjęcia pewnych postaw. 
Te postawy to przede wszystkim umiłowanie prawdy i nastawie-
nie pełne wzajemnego szacunku i miłości, która każe patrzeć na 
innych z życzliwością i okazywać szczere pragnienie współpracy 
tam, gdzie to jest możliwe. Warunkiem prawdziwego dialogu 
ekumenicznego jest także duch rozeznania, pozwalający docenić 
to, co jest dobre i co zasługuje na pochwałę. Pozwala on odkryć 
i uznać, że również w innych Kościołach istnieje dobro, cnota i 
pragnienie coraz obfitszej łaski. W dialogu należy unikać także 
fałszywego irenizmu i lekceważenia norm Kościoła. 

Potrzebna jest też szczera wola oczyszczenia i odnowy, przeja-
wiająca się zarówno w osobistym dążeniu do chrześcijańskiej do-
skonałości, jak i w staraniach o odnowę i oczyszczenie Kościoła. 
Dialog spełnia zatem funkcję rachunku sumienia, a wezwanie do 
działań ekumenicznych jest ostatecznie wezwaniem do pokuty i 
nawrócenia. Podstawą życia w zgodzie z braćmi z innych Kościo-
łów i wspólnot kościelnych jest postanowienie, by żyć w większej 
zażyłości z Chrystusem. Tak więc to również świętość życia, ro-
dząca się ze zjednoczenia z Bogiem dzięki łasce Ducha Świętego, 
umożliwia i pogłębia jedność wszystkich uczniów Chrystusa. 

Obok dialogu i współpracy potrzebny jest także wysiłek pry-
watnej i publicznej modlitwy ekumenicznej, ponieważ jedność 
jest darem „pochodzącym z wysoka”. Jan Paweł II, za Soborem 
Watykańskim II, uważa modlitwę za nieodzowne i główne za-
danie chrześcijan zamierzających poważnie zaangażować się w 
działalność na rzecz pełnego urzeczywistnienia jedności, której 
pragnął Chrystus. Modlitwa i wszelkie poczynania ekumeniczne 
mają służyć przezwyciężeniu podziałów, jakie stanowią prze-
szkodę w ewangelizacji. Przykładem działań na rzecz jedności 
chrześcijan była postawa samego Papieża. Pontyfikat Jana Pawła 
II obfitował w spotkania, modlitwy i przedsięwzięcia będące wy-
razem jego osobistego pragnienia jedności. 

XYZ.
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Z życia archidiecezji
- ABP MAREK JĘDRASZEWSKI O ŚW. JANIE PAWLE II: 

PRZYCIĄGAŁ LUDZI DO CHRYSTUSA, BY ODKRYLI SWĄ 
GODNOŚĆ BOŻYCH DZIECI

- Posługiwanie Jana Pawła II służyło temu, by przyciągnąć 
ludzi do Chrystusa, by odkrywali siebie, swą wielkość i godność 
dzieci Bożych – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędra-
szewski podczas styczniowych „Dialogów”, które odbyły się w 
parafii św. Brata Alberta w Krakowie. Tematem spotkania było: 
„Sylwetka Karola Wojtyły. Zamyślenia nad pięknem człowieczeń-
stwa”.

Na początku katechezy arcybiskup powiedział, że w tym roku 
obchodzone jest 100-lecie urodzin Jana Pawła II. Zachęcił do 
udziału w pielgrzymce narodowej do Rzymu.

Odwołał się do sondy ulicznej, w której wypowiadały się 
osoby różnych pokoleń. Przywołał orędzie papieża Franciszka 
na Światowy Dzień Pokoju, w którym Ojciec Święty mówi o 
nawróceniu ekologicznym, polegającym na odnowieniu relacji z 
Bogiem-Stwórcą, innymi ludźmi i z naturą. Arcybiskup powie-
dział, że św. Jan Paweł II był człowiekiem Boga, co przejawiało 
się w jego modlitwie. Przypomniał, że był on oddany Matce 
Najświętszej, poprzez którą zbliżał się do Chrystusa. Jan Paweł 
II budował relacje z innymi ludźmi. – Tyle robił dla człowieka. 
Jak pięknie pokazywał sobą jak należy się nad każdym pochylać, 
zwłaszcza gdy drugi człowiek jest osobą chorą i cierpiącą. Prze-
szły do historii zdjęcia z pielgrzymki do Indii, gdy przytulał i 
całował trędowatych, co wymagało wielkiej odwagi – powiedział 
metropolita. Przypomniał także, że Karol Wojtyła kochał świat 
i naturę, szlaki papieskie upamiętniają jego wędrówki. – Jan Pa-
weł II uczy nas otwarcia na Boga, drugiego człowieka i na świat, 
co znajduje swą definicję u papieża Franciszka jako nawrócenie 
ekologiczne. Nawrócenie do tych najbardziej istotnych relacji, 
jakie człowiek utrzymuje z Bogiem, człowiekiem i stworzonym 
światem – powiedział metropolita.

Przypominał, że jako młody seminarzysta Karol Wojtyła 
napisał dramat „Brat naszego Boga” o św. Albercie Chmielow-
skim. Pokazuje to jego szczególną wrażliwość na ludzi, którzy 
są odtrąceni i znajdują się na marginesie. – Dialogi między ma-
larzem a Chrystusem przez niego malowanym są niezrównane, 
bo mówią o pięknie, do którego trzeba się przedzierać poprzez 
skorupy zniszczonego, niekiedy sponiewieranego człowieczego 
oblicza – powiedział arcybiskup i zaznaczył, że tytuł nawiązuje 
do postawy św. Brata Alberta, który dźwigał ubogich do samego 
Boga. Stwierdził, że również Jan Paweł II jest „bratem naszego 
Boga”, bo był zatroskany o każdego człowieka i na ludzi patrzył 
oczami Chrystusowej miłości. Święty papież całym swym życiem 
dał świadectwo jak pięknym jest życie człowieka, gdy patrzy się 
na niego oczyma Jezusa i Jego Ewangelii. – Całe posługiwanie 
Jana Pawła II służyło temu, by przyciągnąć ludzi do Chrystusa, 
by odkrywali siebie, swą wielkość i godność dzieci Bożych – za-
kończył.

Odpowiadając na pytania arcybiskup zauważył, że kradzież 
intelektualna to przekroczenie VII przykazania Bożego. – To 
sprzeciwia się wewnętrznej prawości jaką odznaczał się Karol 
Wojtyła – powiedział metropolita i przyznał, że w czasach szkol-
nych przyszły papież nie pochwalał nieuczciwości, nie pozwalał 
od siebie „ściągać”, ale zawsze był chętny by pomóc komuś w 
nauce.

Internauci zadali pytanie, czy nauczanie Jana Pawła II jest 
nadal aktualne. Arcybiskup stwierdził, że wizja Boga, przedsta-
wiona przez Ojca Świętego pozostanie zawsze aktualna. Przypo-
minał, że w pierwszej homilii, inaugurującej pontyfikat papież 
mówił, że człowiek może zrozumieć siebie tylko dzięki otwarciu 
się na Boga. Papież rozszerzył to w na Placu Zwycięstwa w War-
szawie, mówiąc że Polacy nie zrozumieją siebie bez Chrystusa. 
Jan Paweł II głosił prawdę o Jezusie swoimi słowami, ale także 
cierpieniem.

Kolejne pytania dotyczyły spowiedzi świętej. Metropolita 
podkreślił, że spowiednik odpuszcza grzechy w imieniu samego 
Jezusa. Nawiązał do książki „Miłość i odpowiedzialność”, w któ-
rej wstępie Karol Wojtyła pisał, że często człowiek prosi o pomoc 
w konfesjonale, dlatego kapłan ma możliwość wejścia w życie 
ludzkie, co sprawia, że jest świadkiem głębokich tajemnic. Jest 
narzędziem Bożym i Chrystus daje mu siły i moc do pełnienia 
swej posługi.

Jeden z rozmówców powiedział, że Jan Paweł II jest dla niego 
najpiękniejszym człowiekiem jego pokolenia ze względu na więź, 
która łączyła go z Bogiem. Zauważył, że papież był zawsze blisko 
Boga i zapytał jak zachować wśród ludzi optymizm wobec nie-
bezpieczeństw współczesności. Arcybiskup stwierdził, że Europa 
odrzuca filary, na których się wznosi, także wiarę w Boga. – Jak 
uratować Europę? Powrót do Ewangelii, to nasze być albo nie 
być. Tu jest zarysowany ogromny spór i zmaganie o to, co z nami 
będzie: z Europą i Polską – powiedział. Przypomniał, że św. Jan 
Paweł II wzywał do modlitwy różańcowej, by ocalić świat.

Kolejna osoba zapytała dlaczego Jan Paweł II był nazywany 
papieżem-filozofem. Metropolita podkreślił, że przede wszyst-
kim Ojcu Świętemu leżało na sercu dobro rodzin i chciał przejść 
do historii jako papież rodzin. Zauważył, że święty papież mówił 
o człowieku w kontekście Chrystusa. Powiedział, że jego filozofia 
jest związana z chrześcijaństwem. – Patrzył na ludzi i świat ocza-
mi Boga, to dla niego było podstawowe kryterium, stąd było w 
nim tyle ufności dla drugiego człowieka – powiedział arcybiskup. 
Przypomniał, że Jan Paweł II mówił o człowieku w kontekście 
Kościoła. Odwołał się do książki „Osoba i czyn”, która mówi 
o człowieku w wielu wymiarach: cielesnym, emotywnym, ale 
przede wszystkim duchowym. Przypominał, że według Jana Paw-
ła II istotą życia duchowego są trzy elementy: wolność, sumienie 
i prawda. Prawdę można poznać poprzez właściwie uformowa-
ne sumienie. Autentyczna wolność polega na czynieniu dobra, 
unikając zła. Papież mówił, że wolność jest posłuszna prawdzie. 
– Pod tym względem to jego nauczanie o człowieku jest ciągle 
żywe i ważne – wskazał arcybiskup. Stwierdził, że papież mówił o 
postawach autentycznych – solidarności i sprzeciwie oraz nieau-
tentycznych – konformizmie i uniku. Należy solidarnie budować 
wspólne dobro, sprzeciwiając się złu. Metropolita podkreślił, że 
nauczanie Jana Pawła II jest nadal aktualne.

Na zakończenie spotkania arcybiskup udzielił zebranym swe-
go błogosławieństwa.

- Wyróżnienia dla organizatorów Pieszej Pielgrzymki Kra-
kowskiej

– Pielgrzymka to wielkie zgromadzenie, któremu przewo-
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dzi Pan Jezus i które Pan Jezus karmi swym słowem, miło-
sierdziem i Eucharystią. To wielkie zgromadzenie, w którym 
wszyscy umacniamy się łaską Bożą, a jednocześnie w czasie 
pielgrzymki jeden drugiego karmi swą wiarą, nadzieją, miło-
ścią. (…) Postanawiajmy, by udział w pielgrzymce powracał 
do tych intencji: o świętość i trwałość małżeństw, szacunek 
dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci – powiedział bp 
Jan Szkodoń podczas Eucharystii do uczestników Pieszej Piel-
grzymki Krakowskiej.

– Kiedy się patrzy na to wielkie zjawisko jakim są pielgrzym-
ki w Polsce, można powiedzieć, że jest to wielki masowy ruch, 
sięgający setek tysięcy osób, które wyznają swą wiarę; (…) to jest 
ogromna rzesza ludzi, która mówi o tym, kim jest człowiek jako 
istota religijna, pielgrzym, homo viator, zdążający do Niebieskie-
go Jeruzalem. W sposób symboliczny nasza pielgrzymka życiowa 
ujawnia się jako pielgrzymka na Jasną Górę. To wielka, wspaniała 
odpowiedź dawana temu światu. (…) Jesteście świadkami, je-
steście wyznawcami prawdy o człowieku, który dostrzegł swoją 
wielkość i uznał swą godność idąc na spotkanie z Chrystusem i 
Matką Najświętszą. Stąd moje wielkie słowa uznania i wdzięczno-
ści za wysiłek pielgrzymowania, także dla tych osób i instytucji, 
które wspierają organizację pielgrzymki – powiedział abp Marek 
Jędraszewski do zebranych w Sali Królewskiej na spotkaniu 
opłatkowym Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej.

Złotym medalem św. Jana Pawła II został uhonorowany 
pierwszy przewodnik pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę w 
latach 1981 – 1984, ks. Józef Jachimczak CM.

Srebrne medale św. Jana Pawła II otrzymali: 
Marcin Łopatka – uczestnik wszystkich pieszych pielgrzymek 

na Jasną Górę. 
Paweł Książek – po raz szósty wziął udział w pielgrzymce, jest 

fundatorem napojów na trasie. Artur Prusak – związany z piel-
grzymką od jej początków. 

Krzysztof Jachimczak – zaangażowany w organizację piel-
grzymki od jej początków. 

Magdalena Lisak-Wilk – lekarz i Jarosław Bętkowski – ratow-
nik medyczny, od ponad 20 lat zaangażowani w zabezpieczenie 
medyczne pielgrzymki.

- ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS ORSZAKU 
TRZECH KRÓLI W KRAKOWIE: TRWAJMY W WIERZE, 
KTÓRA JEST NASZĄ DUMĄ

- Nasza kultura jest od ponad 1050 lat kulturą chrześcijań-
ską, głęboko związaną z wiarą w Boże Dziecię, które przyszło na 
świat, aby nas zbawić. Trwajmy w tej wierze, w tej prawdziwej 
kulturze, która nas dźwiga, określa nasze miejsce, jest powo-
dem naszej dumy i radości. 
Jednocześnie dążmy do tego, by 
całe nasze życie było nieustan-
nym kroczeniem za Mędrcami 
ze Wschodu, zdążającymi do 
Betlejem, do Dzieciątka Jezus 
– powiedział do uczestników 10. 
Orszaku Trzech Króli, zebranych 
na Rynku Głównym w Krakowie 
metropolita krakowski abp Ma-
rek Jędraszewski.

Metropolita Krakowski szedł 
na czele czerwonego orszaku, 
który wyruszył spod katedry 
wawelskiej po Mszy św. o godz. 
10:00.

Po Eucharystii metropolita powiedział do króla znajdującego 
się w orszaku europejskim: – Gwiazda, której szukasz jest z nami. 
Wskazuje na obecność Emmanuela – Boga z nami, Króla świata, 
który narodził się w Betlejem, ale przebywa w tej chwili wśród 
nas, tu w Krakowie. Zapraszamy Cię, szlachetny Królu, pójdźmy 
wszyscy ku prawdzie o świecie i naszym życiu, do której gwiazda 
chce nas doprowadzić.

Następnie czerwony orszak wyruszył ul. Grodzką na Rynek 
Główny, gdzie czekały już przed stajenką orszaki zielony i niebie-
ski. Po scenie pokłonu trzech króli głos zabrał arcybiskup.

– Nasza kultura jest od ponad 1050 lat kulturą chrześcijań-
ską, głęboko związaną z wiarą w Boże Dziecię, które przyszło 
na świat, aby nas zbawić. (…) Nie możemy pozbawić się tej 
chrześcijańskiej, narodowej tożsamości, która jest jednocześnie 
tożsamością kulturową. (…). W królewskim mieście Krakowie 
nie mogło być inaczej: tak wielu ludzi nałożyło korony po to, 
by móc symbolicznie złożyć hołd Dzieciątku Jezus. Trwajmy w 
tej wierze, w tej prawdziwej kulturze, która nas dźwiga, określa 
nasze miejsce, jest powodem naszej dumy i radości. Jednocześnie 
dążmy do tego, by całe nasze życie było nieustannym kroczeniem 
za Mędrcami ze Wschodu, zdążającymi do Betlejem, do Dzieciąt-
ka Jezus – powiedział.

Arcybiskup poprowadził modlitwę Anioł Pański, pobłogosła-
wił zebranych i wziął udział we wspólnym kolędowaniu.

10. Orszak Trzech Króli pod hasłem: „Cuda, cuda ogłaszają” 
wyruszył z trzech punktów Krakowa – Wawelu, Dębnik i Placu 
Matejki – prowadzony przez reprezentantów trzech kontynen-
tów. Tradycyjnie Orszak miał również wymiar charytatywny, w 
tym roku zbierano środki na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, 
które pomaga osobom bezdomnym. W organizacji wydarzenia 
udział wzięli: stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, 
salezjanie z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym „Młodzi 
Światu”, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i Związku 
Harcerstwa Polskiego oraz Skauci Europy.

Honorowym patronatem wydarzenie objęli metropolita kra-
kowski abp Marek Jędraszewski oraz prezydent Krakowa prof. 
Jacek Majchrowski.

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 812 miejscowości w 
Polsce i 21 poza jej granicami. Pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają” 
uczestnicy wydarzenia dziękowali Bogu za wszystkie cuda, będą-
ce udziałem Polski i Polaków.

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

1. Co powiedział Jan, ujrzawszy podchodzącego 
ku niemu Jezusa? 

2. Kto zstąpił z nieba i spoczął na Nim? 

3. Jakie świadectwo o Jezusie dał Jan? 

O, Janie Bosko
O, Janie Bosko, Ojcze nasz, do Ciebie wznosim
pienia: - Roztocz nad nami swoją straż, zlej na nas łask stru-

mienie.
O, Janie Bosko, racz dziś nam być stróżem i aniołem. Byśmy 

do rajskich niebios bram wnijść mogli z Tobą społem. 
My naśladować chcemy Cię w Twej niezachwianej wierze 

– Myślą do nieba wznosić się i służyć Bogu szczerze. 
O, Janie Bosko, racz dziś nam… 
Miłość ku Bogu, jakąś miał i do cierpiących ludzi – Niech w 

naszych sercach, Bóg by dał, miłości płomień wzbudził.
O, Janie Bosko, racz dziś nam…
Do pracy nad zbawieniem dusz daj zapał niespożyty – przez 

Krzyża trud i grozę burz wiedź na świętości szczyty. 

Św. Jan Bosco, kapłan

Sw. Jan Bosco urodzi! się w małej wiosce niedaleko Turynu w roku 1815. W wieku, kiedy inne dzieci wesoło bawiły się w przed-
szkolu, on musiał pomagać w gospodarstwie, pasąc owce na okolicznych wzgórzach. Kiedy w dziewiątym roku życia powiedział, że 
chce zostać księdzem, z trudem znaleziono środki na edukację. Jesienią i zimą chodził codziennie przeszło sześć kilometrów do szkoły, 

wiosną i latem musiał pracować w polu.
W przeddzień wstąpienia do seminarium 

matka widząc go w stroju kleryka powiedziała 
kładąc mu rękę na ramieniu: „Kiedy widzę cię 
tak ubranym, radość wypełnia moje serce. Ale 
pamiętaj, że nie sutanna sprawia, iż czcimy 
stan kapłański, lecz praktykowanie cnót. Jeśli 
kiedykolwiek zwątpisz w swoje powołanie, 
sama cię poproszę, abyś zrezygnował natych-
miast. Wolałabym, żeby mój syn był biednym 
wieśniakiem niż niedbałym kapłanem. Kiedy 
przyszedłeś na świat, poświęciłam cię Naszej 
Pani; kiedy zacząłeś studiować, kazałam ci 
czcić Ją i uciekać się do Niej we wszystkich 
kłopotach; teraz proszę, abyś Ją obrał za swoją 
królową”.

Motto, które dziś czytamy na rękawie sale-
zjańskiego płaszcza: Da mihi ani- mas, cetera 
tolle tibi— „Daj mi tylko duszę i zatrzymaj 
resztę”, świadczy, że św. Jan Bosco pozostał 
wiemy przesłaniu matki.

Ten wspaniały „apostoł młodzieży” jest 
człowiekiem prawie nam współczesnym. 
Zorganizował towarzystwo św. Franciszka 
Salezego i grupę dziewcząt pod opieką Matki 
Boskiej Wspomożycielki. Całe życie poświęcił 
trosce o młodych

chłopców i dziewczęta. Umarł w roku 1888; 
został kanonizowany przez papieża Piusa XI w 
roku 1934.

Modlitwa: Miłosierny Boże, który wezwa-
łeś św. Jana Bosco by był ojcem i nauczycielem 
młodych, spraw, abyśmy zachęceni /ego wiel-
kim miłosierdziem mogli służyć Tobie i nigdy 
nie zmęczyli się prowadzeniem innych do 
Twego Królestwa. Amen.
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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

4 stycznia 2020 minie 45 lat od śmierci śp. księdza Michała 
Potaczało – proboszcza parafi i Chrzanów – Rospontowa. Był 
moim katechetą w latach 1964 – 1968 i przygotowywał mnie do 
matury. Młodzież u księdza Michała miała szczególne względy. 
Pamiętam do dzisiaj wspaniałe lekcje religii. Uczestniczyła w 
nich młodzież szkół średnich, a czasem także studenci. Szcze-
gólnie utkwiła mi w pamięci trwająca kilka godzin katecheza 
dotycząca dowodów na istnienie Boga. Wyjeżdżał z  nami na 
wycieczki plenerowe, gdzie przy ognisku i pieczeniu ziemniaków 
poznawaliśmy Pana Boga. Przed maturą zorganizował nam  lek-
cje z fi zyki ( prof. Sarnowska ) i biologii (prof. Mazaraki ) , gdy 
dowiedział się , że zamierzamy studiować medycynę. Nikogo 
nie potępiał, wierzył, że każdy człowiek jest dobry, tylko czasem 
potrzebuje więcej czasu, żeby to dobro odkryć. Prostował ścieżki 
zagubionym, udzielał sakramentów wszystkim, którzy Go o to 
poprosili. Po latach został nazwany Apostołem Dobroci.

 W maju 2020 roku będzie 45 rocznica święceń kapłańskich 
księdza Stanisława Jaśkowca. Dostojny Jubilat pochodzi z parafi i 
Chrzanów-Rospontowa i jest wychowankiem księdza Michała, 
obecnie proboszczem Bazyliki Ofi arowania Najświętszej Maryi 

Sędziszów Młp., 22.12.2019 r.

45 lat od śmierci śp. księdza 
Michała Potaczało 

Panny w Wadowicach. Jest orędownikiem wyniesienia księdza 
Michała Potaczało na ołtarze. Myślę, że nad tym czuwa Opatrz-
ność Boża.

Dr n. med. Stanisław Dziurzyński
Sędziszów Młp.
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Karmelici Bosi z Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach 
serdecznie zapraszają Kapłanów, Osoby Konsekrowane, Rodziny, 
wszystkich Wiernych do uczestnictwa w Dziewięciośrodowej 
Wielkiej Nowennie przed marcową uroczystością świętego Józe-
fa.  Zapoczątkowana przez św. Rafała Kalinowskiego, w tym roku 
będzie odprawiana już po raz 125-ty. 

Nowenna rozpocznie się w środę, 22 stycznia i potrwa do 18 
marca 2020 roku.

W każdą środę o godzinie 8.00 i 18.00 celebrowana będzie 
uroczysta Msza Święta z kazaniem i nabożeństwem.

 Przed Mszą św. o godzinie: 
7.30  Odczytanie próśb i podziękowań, Koronka do św. Józe-

fa 
 17.15  Odczytanie próśb i podziękowań, Godzinki o Świętym 

Józefie  

Przed wadowickim obrazem świętego Józefa modliło się i 
wyrażało swoją wdzięczność Bogu wielu wiernych świeckich, 
sióstr zakonnych, zakonników, kapłanów, biskupów. Przed tym 
obrazem modlił się młody Karol Wojtyła, wszak na drugie imię 
miał Józef. Święty Jan Paweł II w bulli z 16 października 2003 
roku napisał: „Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa 
za opiekę, (…) ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego Pon-
tyfikatu pierścień papieski dla przyozdobienia obrazu Żywiciela 
Syna Bożego w wadowickim kościele karmelitańskim”. Dnia 19 
marca 2004 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski nałożył 
Pierścień papieski na obraz świętego Józefa i nadał naszemu ko-
ściołowi tytuł Sanktuarium świętego Józefa. Chcemy też wyrazić 
Bogu wdzięczność za wszelkie łaski udzielane nam przez wsta-
wiennictwo świętego Józefa. 

Serdecznie zapraszamy!
Wadowice, 10 stycznia 2020 r.                           

o. Grzegorz Irzyk OCD, przeor i kustosz

Nowenna do świętego Józefa 
w Wadowickim Karmelu

Dziewięciośrodowa Nowenna do świętego Józefa
od 22 stycznia do 18 marca 2020 roku

Pierwszy dzień – 22 stycznia 2020 r. 
 8.00 -  18.00 -  Ks. Prałat Tadeusz Kasperek i Księża z parafii św. 

Piotra w Wadowicach

Drugi dzień – 29 stycznia 2020 r.
8.00 i 18.00 – Ojcowie Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej

Trzeci dzień – 5 lutego 2020 r.
8.00 – Ks. Krzysztof Bogdał - proboszcz parafii we Frydrycho-

wicach
18.00 – ks. Krzysztof Rudzik – proboszcz parafii w Barwałdzie 

Górnym

Czwarty dzień –  12 lutego 2020 r.
 8.00 -  Ks. Jan Giądło – proboszcz parafii w Marcyporębie 

18.00 – Ks. Tadeusz Dąbrowski – proboszcz parafii w Kleczy 

Piąty dzień – 19 lutego 2020 r. 
8.00 -  Ks. Józef Wróbel – proboszcz parafii w Witanowicach 

18.00 – O. Marian Zawada OCD– przeor klasztoru w Krakowie 

Szósty dzień – 26  lutego 2020 r. .-  Środa Popielcowa
8.00 i 18.00 – Księża Pallotyni z Kopca 

Siódmy dzień – 4  marca 2020 r.
 8.00  - ks. Zbigniew Bizoń – proboszcz parafii w Choczni

18.00 –  ks. Marek Matusik – proboszcz parafii w Łękawicy

Ósmy dzień – 11  marca 2020 r 
 8.00 – O. Leszek Stańczewski OCD – kustosz sanktuarium 

Matki Bożej w Czernej
18.00 – Ks. Jerzy Skórkiewicz – proboszcz parafii w Bachowi-

cach 

Dziewiąty dzień – 18 marca 2020 r.
 8.00 -  Ks. Infułat Jakub Gil z parafii Ofiarowania NMP w 

Wadowicach
18.00 -  Ks. Prałat Stanisław Jaśkowiec i Księża z parafii Ofiaro-

wania NMP w Wadowicach
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Z narodzeniem Pana Jezusa mogło być i tak. Kiedy Maryja 
i Józef dowiedzieli się, że muszą iść do Betlejem, aby wypełnić 
polecenie Cesarza, który chciał wiedzieć ilu ludzi podlega jego 
władzy – byli strwożeni tym poleceniem. Przecież Maryja ma 
niedługo rodzić. Jednak głębia ich zawierzenia Bogu ukazuje się 
w tym, że oni ufają, iż w ludzkich zleceniach mieści się tajemniczy 
plan Boży. Idą do Betelem pełni ufności. Po drodze pewno się po-
cieszali, że w Betlejem mają swych krewnych, a także przyjaciół 
– to ich przyjmą do swego domu. Rzeczywistość okazała się zgoła 
inna. W domach betlejemskich nie było dla nich miejsca. Cesar-
ski spis był powodem wielkiego natłoku. Mnóstwo ludzi. Okazja 
do zarobku właścicielom wolnych pokoi spowodowała zamknię-
cie serca krewnych i przyjaciół. Małżonkom z Nazaretu pozostało 
szukać jakiegokolwiek miejsca. Strwożeni, a jednak pełni zaufa-
nia w Boże kierownictwo coraz bardziej się spieszyli. Maryja 
czuła bliskość rozwiązania. Spieszyli się by znaleźć jakiekolwiek 
miejsce umożliwiające choćby skromne bezpieczeństwo. Stajnia 
bydłu przyzwoita – jak śpiewamy w popularnej kolędzie – stała 
się dla Maryi porodówką. Dziękowali Najwyższemu za miejsce 
w szopie. Tym bardziej byli wzruszeni, gdy zobaczyli przybyłych 

Pośpiech
Pasterzy. Młodzi Rodzice doświadczyli na tym ubożuchnym 
miejscu czułej bliskości Boga i prostych ludzi. Ewangelia podkre-
śla, że Pasterze z pośpiechem przybyli do szopy, aby pokłonić się 
Bożemu Dziecięciu i ofiarować swe skromne dary. 

Pośpiech towarzyszy bożonarodzeniowej nocy. 
W naszej Ojczyźnie po świętach idziemy do rodzin, aby nieść 

Boże błogosławieństwo. Pragnieniem kapłana jest, by w czasie 
kolędy, a także w dalszym życiu rodzina stawała w obliczu No-
wonarodzonego. Bóg stał się Człowiekiem, aby iść przez życie z 
każdym z nas. Ksiądz wyruszający do rodzin ma mocne posta-
nowienie, że będzie się starał poświęcić określonej, rodzinnej 
wspólnocie odpowiedni czas. Staje jednak zgoła w innej rzeczy-
wistości. Wyznaczonych rodzin na dany dzień ma wiele. Żeby je 
obejść musi roztropnie liczyć się z czasem. Ma świadomość, iż 
jego obecność w każdej rodzinie ma uświadamiać jej wartość 
w życiu Kościoła Błogosławieństwo kolędowe ma spowodować 
poświęcenie, czyli uobecnienie Chrystusa w konkretnej rodzinie. 
To jest najważniejsze zadania księdza idącego po kolędzie. 

Ks. Infułat



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

19 i 26 stycznia 202012 

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

 1319 i 26 stycznia 2020

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 

„Był 14 listopada 1919 r. U Warzechów urodził 
się syn – Stanisław. Taką to wiadomość z ust do ust 
przekazywali sobie mieszkańcy Bachowic dokładnie 
sto lat temu”. Tymi słowami 14 listopada 2019 r. 
rozpoczął świętowanie 100. rocznicy urodzin Sługi 
Bożego ojca Rudolfa Warzechy proboszcz parafi i 
Bachowice - ks. Jerzy Skórkiewicz.

Uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem ks. 
Wojciecha Warzechy – proboszcza parafi i Węgrzce, 
koncelebrowali: ks. Dariusz Czapnik – wikariusz 
parafi i pw. Wszystkich Świętych w Babicach, ks. 
Kazimierz Krzywda oraz ks. Jerzy Skórkiewicz. Na 
wspólne świętowanie przybyła również s. Dolores ze 
Zgromadzenia  Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry 
Serafi tki), która pochodzi z Bachowic.

Na początku Eucharystii Ksiądz Jerzy, zebranym 
wiernym, którzy licznie przybyli do świątyni, 
przedstawił pamiątki po Słudze Bożym Ojcu Rudolfi e. 
Był to: habit, który za życia nosił Ojciec Rudolf oraz 
szkaplerz (część stroju zakonnego) i stuła, w których 
4 marca 1999 r. został pochowany Zakonnik. 1 marca 
2019 r. została dokonana ekshumacja, kanoniczne 
rozpoznanie (rekognicja) i przeniesienie (translacja) 
doczesnych szczątków Ojca Rudolfa do sarkofagu w 
kościele karmelitów bosych w Wadowicach. Wtedy 
też wyjęto szkaplerz i stułę. Wśród pamiątek znalazł 
się różaniec i krzyż oraz stuła, z którą Ojciec Rudolf 
nigdy się nie rozstawał i używał jej posługując chorym 
w domach i w szpitalu. Wszystkie pamiątki zostały 
udostępnione, dzięki uprzejmości o. Szczepana 
Praśkiewicza – postulatora w procesie beatyfi kacyjnym 

Stulecie z Ojcem Rudolfem

Ojca Rudolfa i Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa z 
Wadowic.

W homilii, którą wygłosił ks. Wojciech Warzecha - bratanek 
Ojca Rudolfa, przytoczył rodzinne historie związane z Ojcem 
Rudolfem, które pokazywały jakim był człowiekiem. Miał 
niezwykłą charyzmę. Był cenionym spowiednikiem i opiekunem 
chorych, niejako „specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem”. 
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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

Nazywano go „Kapłanem z otwartymi oczami”, bo chociaż 
zwykle miał je spuszczone, nigdy nie przeoczył człowieka 
w potrzebie. Zawsze dla wszystkich miał czas. Nie uciekał 
przed chorymi, nieszczęśliwymi, konającymi, ale wręcz ich 
poszukiwał.

Na zakończenie Eucharystii, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ojca Rudolfa – pani dr Władysława Misiarz, odczytała 
list gratulacyjny Przełożonego Generalnego Zakonu Ojców 
Karmelitów Bosych z Rzymu - o. Saverio Cannistrŕ.

Po Mszy św. każdy otrzymał upamiętniającą to stulecie 
okolicznościową pocztówkę oraz obrazek z podobizną Ojca 
Rudolfa i fragmentem materiału, na którym położono 
ekshumowane doczesne szczątki Kandydata na ołtarze.

Tekst i fotografie: Joanna Dębska

Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane 
przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym 
roku: 20 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w udekorowanej sali 
gimnastycznej zebrali się: Pani Dyrektor Katarzyna Kopyciń-
ska, nauczyciele, uczniowie wszystkich klas naszej szkoły oraz 
dzieci z oddziału przedszkolnego I z klasy „0”. O miłe doznania 
słuchowe i wzrokowe zadbali zdolni, młodzi aktorzy, wokaliści 
i tancerki z klasy I i II SP.

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii 
i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po 
b e z o w o c n y c h 
poszu k iwa niach 
zdecydowali się 
p r z e n o c o w a ć 
w stajence. Jednak 
to do nich i małego 
Jezuska przybyli 
tak honorowi 
goście jak trzej 
mędrcy i złożyli 
Dzieciątku pokłon. 
Całość przedsta-
wienia pokazująca 
scenki z życia 
nowonarodzonego 
Dzieciątka, pa-
sterzy, mędrców, 
dzieci i aniołów 
przeplatana była 
kolędami i pasto-
rałkami. W przed-
stawieniu pojawiły 

Jasełka „ Cicha Noc”
się również gwiazdki, które wprawdzie nie miały dla małego 
Jezuska żadnego rzeczowego daru, ale przybyły do ubogiego 
żłóbka z radosnym śpiewem i tańcem. Mali aktorzy podziękowa-
li Jezusowi za to, że przyszedł z nieba na Ziemię, by przekazać to, 
co jest naprawdę w życiu istotne.

Dziękujemy uczniom z klasy pierwszej i drugiej za to, że 
udało im się wprowadzić publiczność w radosną atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła ży-
czenia świąteczne dla społeczności naszej całej szkoły.

www.spbarwaldsr.edupage.org



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

19 i 26 stycznia 202014 

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

 1519 i 26 stycznia 2020

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

„Życie chrześcijańskie jest trwaniem w Bogu, podążaniem 
za Duchem Świętym, a nie duchem świata, który prowadzi do 
zepsucia, do braku zdolności odróżniania dobra od zła” – te 
słowa Papież Franciszek wypowiedział podczas Mszy w Domu 
św. Marty. Swoją refl eksję oparł na fragmencie z pierwszego listu 
św. Jana, w którym ewangelista podejmuje wskazanie Jezusa do 
uczniów: „trwajcie w Bogu”. To Duch Święty pozwala trwać w 

Panu oraz daje gwarancję i siłę do tego trwania.
Ojciec Święty stwierdził, że jego przeciwieństwem jest duch 

świata. Jezus nie prosi Ojca podczas Ostatniej Wieczerzy, aby za-
brał uczniów ze świata, ponieważ życie chrześcijańskie toczy się 
w świecie, ale aby zachował ich od ducha świata. Jest on gorszy od 
samego grzechu, ponieważ tworzy atmosferę, w której człowiek 
staje się nieświadomy, nie umie rozróżnić dobra od zła.

Z nauczania papieża Franciszka

Duch Święty sprawia, że trwa-
my w Bogu
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Franciszek zaznaczył, że grzech nie oddala od Boga, jeśli 
uznajemy go i prosimy o przebaczenie. Natomiast duch świata 
sprawia, że zapominamy, czym jest grzech i wtedy jesteśmy 
zdolni do wszystkiego. Papież wspomniał, że w ostatnich dniach 
jeden z księży pokazał mu fi lm przedstawiający chrześcijan świę-
tujących nowy rok w mieście turystycznym, w pewnym kraju, 
uważanym za chrześcijański.

„Świętowali początek nowego roku w atmosferze strasznej 
światowości, marnując pieniądze i wiele rzeczy. Duch świata. 
«Czy to jest grzech?» - «Nie, mój drogi: to jest zepsucie, gorsze od 
grzechu» - podkreślił Franciszek. Duch Święty prowadzi nas do 
Boga, i jeśli grzeszysz, to On ochrania cię i pomaga ci wstać, ale 
duch świata prowadzi cię do zepsucia, do takiego punktu, w któ-
rym nie potrafi sz już rozróżnić, co jest dobre, a co złe: wszystko 
jest takie samo, wszystko jest równe.“

Ojciec Święty zaznaczył, że wielu chrześcijan żyje, nie wie-
dząc, co dzieje się w ich sercach. Dlatego św. Paweł i św. Jan przy-
pominają, aby nie dawać wiary każdemu duchowi. Trzeba umieć 

rozeznać to, co się przeżywa. W ten sposób będziemy wiedzieć, 
co dzieje się w sercu. Franciszek stwierdził, że wielu chrześcijan 
ma serca podobne do drogi, i nie wiedzą, kiedy jadą naprzód, a 
kiedy wracają, jadą i przychodzą, ponieważ nie potrafi ą ocenić, 
co dzieje się w nich samych.

„Dlatego bardzo zalecam, aby każdego dnia, poświęcić trochę 
czasu, przed pójściem spać lub w południe – kiedy chcecie – aby 
zapytać samych siebie: co działo się dzisiaj w moim sercu. Co 
miałem zamiar uczynić, o czym myślałem? Jaki duch zagościł w 
moim sercu? – mówił Papież. Duch Boga, dar Boga, Duch Świę-
ty, który prowadzi mnie zawsze na spotkanie z Panem czy może 
duch świata, który mnie stopniowo, powoli oddala od Pana; to 
wolne, stopniowe staczanie się w dół”.

Ojciec Święty modlił się o Ducha Świętego, aby pozwalał 
trwać w Panu oraz rozeznawać duchy, które nami kierują. Oby 
nasze serce nie było drogą, ale raczej miejscem spotkania pomię-
dzy Bogiem a nami - zakończył Franciszek.

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

W środę 8 stycznia 2020 roku odbyło się noworoczne spo-
tkanie Klubu Seniora, działającego przy Centrum Kultury i Pro-
mocji w Brzeźnicy. Po raz kolejny grupa Seniorów spotkała się w 
odnowionym niedawno budynku Dworca PKP w Brzeźnicy.

Przy kawie, herbacie i słodkim ciastku seniorzy mieli okazję 

Styczniowe Spotkanie Klubu 
Seniora w Brzeźnicy

wysłuchać krótkiej prelekcji połączonej z pokazem slajdów na 
temat polskiej architektury. Razem z Gabrielą Suter z zawodu 
architektką, wyruszyli w multimedialną podróż przez Polskę, 
zwiedzając architektoniczne polskie perełki, budowle, będące 
dobrem narodowym, pełniące funkcję instytucji kultury i mają-
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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 

ce ogromny wpływ na jej rozwój. Rozpoczynając od Małopolski 
odwiedziliśmy Kraków a w nim: Cricotekę- instytucję kultury, 
której najważniejszym zadaniem jest upowszechnianie dzieła 
Tadeusza Kantora w dziedzinie teatru i sztuk plastycznych, 
Małopolski Ogród Sztuki- eksperymentalną przestrzeń teatru 
im. Juliusza Słowackiego łączącą dźwięk, teatr, sztukę instalacji 
i multimediów, Mangghę- muzeum sztuki i techniki japońskiej, 
będące narodową instytucją kultury powstałe z inicjatywy An-
drzeja Wajdy w 1994 roku. Kolejnym miejscem podróży były 
małopolskie Lusławice- europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego, którego misją jest rozwijanie talentów muzycz-
nych młodych wokalistów, instrumentalistów i dyrygentów z ca-
łego świata. Następnie wirtualnie przenieśliśmy się do środkowej 
Polski, zwiedzając Muzeum Wsi Mazowieckiej

w Sierpcu- regionalne muzeum etnograficzne, skansen z 80 
obiektami małej i dużej architektury, liczącymi ponad 13 tysięcy 
eksponatów. Wartym zobaczenia był też Służewski Dom Kultu-
ry- miejsce integracji społecznej w zakresie kultury, ekologii i 
rekreacji, gdzie kluczową role odgrywa troska o naturę. Dotar-
liśmy na północny-zachód i w końcu na północ, by zobaczyć 
Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie- wiodącą 
instytucję kultury w województwie zachodnio- pomorskim, sie-
dzibę filharmoników szczecińskich z 70-letnią tradycją, Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku- narodową instytucję kultury, 
mającą upowszechniać wiedzę o wojnie

i pielęgnować pamięć o jej ofiarach i bohaterach oraz Teatr 
Szekspirowski w Gdańsku, działający jako teatr impresaryjny bez 
stałego zespołu aktorskiego.

Na koniec prezentacji dla kontrastu odwiedziliśmy szalone 
budowle w Polsce, których nietypowy wygląd czasem jest zamie-
rzonym żartem a czasem nie do końca przemyślaną inwestycją. 
Zobaczyliśmy Dom w Szymbarku postawiony na dachu, Domi-
nantę w kształcie pająka w Gorzowie Wielkopolskim, Zamek w 
Łapalicach, Krzywy Domek w Sopocie, Spodek w Katowicach, 
Teatr Baj Pomorski w Toruniu i Wieżę Babel w Warszawie. Po 
wirtualnej podróży z apetytami na realne wycieczki wspólnie 
ustalono harmonogram wyjazdów na najbliższe miesiące.

www.ckbrzeznica.pl

W dniu 20 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste podsumowa-
nie gminnego etapu Konkursu na „Babiogórską Szopę Regional-
ną”. Organizatorami Konkursu byli: Szkoła Podstawowa im. J. 
Słowackiego w Zachełmnej oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji 
Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy. Do Konkursu zgłoszono 
15 szopek: 10 w kategorii dziecięcej oraz 5 w kategorii rodzinnej. 
Podczas oceny szopek Komisja Konkursowa zwracała szczególną 
uwagę na materiał, z których prace zostały zrobione. Kluczową 
kwestią było użycie materiałów naturalnych. Ponadto w Konkur-
sie mogły brać udział tylko szopki przestrzenne, a ich otoczenie 

Babiogórska Szopka Regionalna
powinno nawiązywać do babiogórskiego krajobrazu. Zasadni-
czym elementem, który musiał znaleźć się w scenerii konkurso-
wych szopek był zarys Babiej Góry. Dodatkowo ocenie podlegała 
również staranność i estetyka wykonania szopek.
Komisja Konkursowa w składzie: Władysława Kulak (plastyk, 
regionalistka), Andrzej Peć (etnograf, regionalista) i Janusz 
Kociołek (regionalista, naczelnik Wydziału Promocji, Kultu-
ry, Sportu i Funduszy w starostwie powiatowym) postanowiła 
przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
Kategoria „SZOPKA RODZINNA” :
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I miejsce – Klaudia Konas z rodziną z Budzowa
II miejsce – Rodzina Koziołków z Baczyna oraz 
Rodzina Maślanków z Budzowa
III miejsce – Rodzina Stachoniów z Zachełmnej
Wyróżnienie – Rodzina Sałapatów z Bieńkówki
Kategoria „SZOPKA DZIECIĘCA” :
I miejsce – Kółko Artystyczne ze Szkoły Podsta-
wowej w Zachełmnej oraz Kółko Artystyczne z 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie
II miejsce – Grupa „Krasnale” z Przedszkola 
Samorządowego w Budzowie
III miejsce – Emilia Dobosz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Budzowie
Wyróżnienie – Przedszkole w Palczy oraz Alan 
i Sofia Polak z Przedszkola Samorządowego w 
Bieńkówce.

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

W ostatnią sobotę przed Bożym Narodzeniem, na porannej 
Mszy Świętej roratniej, do kościoła parafi alnego w Choczni 
przybyły zuchy. Jak tradycja roratnia nakazuje, przyniosły ze 
sobą lampion. Był to jednak lampion nietypowy - w jego wnętrzu 
płonął ogień odpalony z Betlejemskiej Groty, z miejsca narodzin 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Każdy, kto chciał, mógł zapalić 
od niego swoją świecę i tak zanieść Betlejemskie Światło Pokoju 
do swojego domu czy do przyjaciół. Na końcu Mszy Świętej zu-
chy złożyły wszystkim obecnym życzenia w imieniu Hufca Ziemi 
Wadowickiej. To już 29 rok, kiedy zuchy i harcerze przybywają 
dzielić się Światłem symbolizującym Nowonarodzonego Chry-
stusa, który przynosi pokój i nadzieję i zwycięża wszelkie mroki 
i ciemności.

Betlejemskie Światło Pokoju 
zawitało do Choczni
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Tuż po Bożym Narodzeniu Oaza Dzieci Bożych w Choczni 
udała się na kolędowanie. Tym razem m.in. z przebojem ,,Za-
prowadź mnie prosto do Betlejem’’ na ustach zbieraliśmy środki 
misje. Są dzieci na świecie, którym powodzi się dużo gorzej niż 
nam, które żyją w ubóstwie. Nie potrzebują drogich prezentów, 

Oazowe kolędowanie
bardzo się ucieszą, gdy tylko nie będą głodne i będą mogły się 
uczyć. Tegorocznym kolędowaniem wsparliśmy dzieci w Ama-
zonii. W tym miejscu składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim 
wspierającym misje!

ks. Dawid
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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

O znaczeniu narodzin Jezusa dla naszego życia i konkretnym 
odpowiadaniu na plan, jaki Bóg ma dla każdego z nas mówił 
Franciszek w rozważaniu na „Anioł Pański”. Papież wskazał, że 
naszym powołaniem jest stawać się świętymi w miłości. Podkre-
ślił, że świętość to przynależność do Boga, która przekłada się 
konkretne działanie w codziennym życiu, w spotkaniu z innymi 
ludźmi.

W swym rozważaniu Ojciec Święty zaznaczył, że Ewangelia 
wskazuje na niesamowitą nowość tego, że odwieczne Słowo „sta-
ło się ciałem”. „Nie tylko przybyło, by zamieszkać wśród ludu, 
ale stało się jednym z ludu, jednym z nas. Po tym wydarzeniu, 
ukierunkowaniu naszego życia służy już nie tylko prawo, insty-
tucja, ale Osoba Boska, Jezus, który ukierunkowuje nasze życie” 
– podkreślił Franciszek. Odniósł się też do hymnu świętego 
Pawła, który błogosławi Boga za jego plan miłości wypełniony w 
Jezusie Chrystusie:

„W tym planie każdy z nas odnajduje swoje fundamentalne 
powołanie: jesteśmy przeznaczeni, aby być dziećmi Bożymi za 
sprawą Jezusa Chrystu-
sa. Dlatego odwieczny 
Syn stał się ciałem: 
aby wprowadzić nas w 
swoją synowską relację 
z Ojcem – mówił Fran-
ciszek. – Tak więc wciąż 
kontemplując godny 
podziwu znak żłóbka, 
dzisiejsza liturgia mówi 
nam, że Ewangelia 
Chrystusa nie jest bajką, 
mitem, budującą histo-
rią. Ewangelia Chrystu-
sa to pełne objawienie 
Bożego planu dotyczą-
cego człowieka i świata. 
Jest to orędzie jednocze-
śnie proste i wspaniałe, 
co pobudza nas do 
postawienia sobie pyta-
nia: jaki konkretny plan 
umieścił we mnie Pan, 
stale aktualizując swoje 
narodziny pośród nas? 
Apostoł Paweł podpo-
wiada nam odpowiedź: 

Papież Franciszek o stawaniu 
się świętymi w miłości

«[Bóg] wybrał nas, abyśmy byli przed Nim święci i nieskalani w 
miłości». Oto znaczenie Bożego Narodzenia”.

Franciszek podkreślił, że Pan stale przychodzi pośród nas i 
stale obdarza swoim Słowem,  aby każdy z nas mógł stawać się 
świętym w miłości.

„Świętość to przynależność do Boga, to komunia z Nim, 
przejrzystość Jego nieskończonej dobroci. Świętość to strzeżenie 
daru, który dał nam Bóg. Tylko tyle: strzeżenie darmowości. 
To znaczy być świętym. Dlatego ktokolwiek przyjmuje w sobie 
świętość jako dar łaski, nie może nie przełożyć jej na konkretne 
działanie w codziennym życiu, w spotkaniu z innymi – mówił 
Papież. - Ta miłość, to miłosierdzie wobec bliźniego, będące 
odzwierciedleniem miłości Boga, jednocześnie oczyszcza nasze 
serce i pozwala nam przebaczać, czyniąc nas dzień po dniu «nie-
skalanymi». «Nieskalani» nie w tym sensie, że usuniemy jakąś 
plamę. «Nieskalani», bo Bóg wkracza w nas, dar bezinteresowno-
ści Boga wkracza w nas. I my go strzeżemy i dajemy innym.“
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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

Szopka w Izdebniku nawiązuje bez wątpienia stylem do 
szopki z pobliskiego kalwaryjskiego klasztoru. Jak powiedział 
ks. Proboszcz Andrzej Gawenda od kilku lat wykonaniem iz-
debnickiej szopki zajmuje się pan Wojciech Szwed z Izdebnika 
wraz z żoną Sylwią oraz synami Dominikiem i Damianem. Wójt 
Tadeusz Łopata zauważył w wystroju szopki elementy, które on 
jako Sołtys Izdebnika wykorzystywał do zrobienia szopki ok. 10 
lat. Na szczególne uznanie zasługuje to, że każdego roku docho-
dzą do szopki nowe elementy. Tłem dla szopki usytuowanej na 
prawym ołtarzu bocznym jest piękna grafika nocnego nieba z 
gwiazdą betlejemską. Całość jest bardzo misternie wykonana, a 

Szopka w Izdebniku 
detale idealnie dopracowane. Wokół sceny narodzenia rozgrywa 
się życie całego miasteczka, mamy tu górujący nad całością za-
mek jerozolimski, podświetlone domy, młynarza i młyn z kołem 
wodnym, a nawet piękne akwarium z kolorowymi rybkami. Po 
lewej stronie mamy również makietę klasztoru i sanktuarium 
jasnogórskiego. 

Na szczególną uwagę zasługuje wspaniałe wkomponowanie 
roślin w całość instalacji artystycznej. Wykonanie całej szopki 
było na pewno bardzo czasochłonne, ale efekt jest imponujący, 
szczególnie, kiedy całość jest podświetlona.
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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

To wielki dzień! W sobotnie popołudnie 07.12.2019r ucznio-
wie kl. V zaszczycili swoją obecnością seniorów w Domu Straża-
ka w Jaroszowicach.  Podczas wigilijno – świątecznego spotkania 
po powitaniach i przemówieniu pana senatora Andrzeja Pająka, 
uczniowie przedstawili Jasełka połączone ze wspólnym kolędo-
waniem. Seniorzy wielkimi brawami i słodkim upominkiem  
podziękowali  naszym aktorom. Było   to bardzo radosne, spon-
taniczne  i pełne wrażeń  sobotnie spotkanie.

 Dziękujemy  pani sołtys Teresie Romanowskiej  za zaprosze-
nie… 

www.zspjaroszowice.szkolnastrona.pl 

Jasełka dla seniorów

Ma duży wpływ na dorosłe życie człowieka. To 
dom kształtuje nas, wychowuje w świecie pewnych 
wartości, daje miłość i oparcie. Szczególnie ważna jest 
tu rola wychowawcza rodziców względem swoich dzie-
ci. To oni są autorytetami, dają przykład wzajemnej 
miłości i troski. Mówił o tym w kazaniu odpustowym 
ku czci Świętej Rodziny o. bp Damian Muskus. Poniżej 
druga część słowa. 

Klimat domu rodzinnego 
To ważna lekcja dla współczesnych rodzin. Miłość małżeń-

ska nie gwarantuje nam przecież beztroskiego życia. Bolesny 
cios może nas dotknąć znienacka. Może na nas spaść jak grom 
z jasnego nieba. Jednak żadne trudności nie są w stanie rozbić 
jedności rodziny, jeśli panuje w niej miłość i jeśli panuje w niej 
troska o drugiego człowieka. Nie osłabią też więzi rodzinnych 
wpływy z zewnątrz, o ile jej członkowie są naprawdę obecni, tzn. 
zaangażowani w codzienny rytm domowego życia, wzajemnie się 
o siebie troszczą, zależy im na dobru najbliższych, są wierni war-
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tościom i na nich budują relacje między sobą i ze światem. Nawet 
jeśli te zewnętrzne zagrożenia byłyby wielkie, to miłość, troska i 
wartości, którymi rodzina żyje na co dzień, nie są w stanie niko-
go popsuć ani nie są w stanie nikogo na manowce sprowadzić. Na 
tym powinny skupiać się wasze wysiłki. 

Miłość, która nie jest przelotnym uczuciem, ale decyzją i da-
rem, to niezawodna szczepionka na rozmaite kryzysy. Świadczy 
o tym nie tylko historia Maryi, Józefa i Jezusa, ale także dzieje 
obecnych wśród nas małżeństw, także tych, które obchodzą jubi-
leusze - te mniejsze i większe. Świadczą o tym obecne tutaj rodzi-
ny, które się kochają i które się nawzajem o siebie troszczą. Każdy 
z nas, siostry i bracia, jest ukształtowany przez dom, w którym 
wyrósł. Po naszych rodzicach odziedziczyliśmy rysy twarzy i 
cechy genetyczne, ale przede wszystkim genotyp wartości, na 
których się opieramy, idąc przez życie. Syn Boży był nazywany Je-

zusem z Nazaretu, Nazarejczykiem, bo dojrzewał w tym mieście. 
Był nazywany Synem Maryi i Józefa, bo w ich domu rósł, bawił 
się i uczył. Nic nie może zwolnić rodziców od odpowiedzialności 
o rozwój potomstwa. 

Zapewnienie bezpieczeństwa, zaspokajanie potrzeb jest oczy-
wiście ważne, ale nieporównywalnie istotniejsze jest wychowa-
nie, które dziś niestety coraz częściej jest spychane na szkołę lub 
- co gorsza - na środowisko rówieśnicze. Młodzi ludzie nauczą 
się miłości, będą wiedzieli, co to jest szacunek i odpowiedzial-
ność za drugiego człowieka, nauczą się modlitwy i pracy pod 
warunkiem, że tak właśnie żyć będą ich rodzice, po warunkiem, 
że takie postawy zauważą na własne oczy, obserwując swojego 
tatę, swoją mamę. Dzieci, które nie będą wiedziały, że miłość jest 
darem z siebie, nie stworzą w przyszłości szczęśliwych rodzin. 
Dzieci, które nie widzą modlących się rodziców, nie będą umiały 
same się modlić. Dzieci, które widzą nieszanujących się nawza-
jem rodziców, nie będą umiały stworzyć w przyszłości trwałego 
związku i nie będą mogły być w pełni za siebie odpowiedzialne. 
Nikt inny tego nie może nauczyć. Jedynie rodzice, jedynie klimat 
rodzinnego domu. 

Niedziela Świętej Rodziny, siostry i bracia, mówi nam, że Bóg 
urodził się w ludzkiej rodzinie, bo chce nas uświęcać. To nie gór-
nolotne przeżycia czy wielkie idee są drogą do Boga, ale wierność 
codziennym obowiązkom, których wypełnianie może stać się 
najpiękniejszym wyznaniem miłości. To nie piękne słowa czy 
porywy serca stanowią o sile naszych więzi, ale dzień powszedni 
- często szary i nieefektowny - który może stać się codziennym 
świętem, jeśli będzie przeniknięty miłością, wzajemnym zro-
zumieniem i szacunkiem. Mówi nam o tym historia świętego 
Józefa. 

Ten cichy bohater Jezusowego dzieciństwa jest przykładem 
świętości, w której nie słowa się liczą, nie głośne hasła i dekla-
racje, ale prozaiczne życie poruszane miłością. Wpatrując się 
w Maryję, Józefa i Jezusa, dziękujmy Bogu za to, że dał nam w 



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

19 i 26 stycznia 202024 

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

 2519 i 26 stycznia 2020

Klecza - Parafia św. Wawrzyńca
ADRES: Klecza Dolna 175, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 21 24 *KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7:30-8:00; pon., śr., pt. 18:30-19:30 (zimą 17:30-18:30) * MSZE ŚWIĘTE  : Niedziele i święta - 
7, 9, 10:15 (kaplica Zarąbki), 11:30, 16 (W. Post, V-VI, X-XII) * PROBOSZCZ: ks. Tadeusz Dąbrowski
WIKARIUSZ: ks. Wojciech Leśniak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Klecza Dolna (1793), Klecza Górna (760), Radocka Góra (65) ODPUST: św. Wawrzyńca - II 
niedziela sierpnia

Księża Pallotyni
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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

nich wzór silnej i kochającej się ro-
dziny. Prośmy za rodziny w kryzysie, 
by w Bogu szukały rozwiązań i nie 
rezygnowały z walki o przetrwanie 
trudnych chwil. Dziękujmy za nasze 
rodziny, które tworzymy i za mi-
łość, jakiej w nich doświadczamy. 
Dziękujmy za naszych dziadków, za 
naszych rodziców, za to, że swoją 
codziennością uczą nas wartości, z 
których wyrośliśmy i z którymi wy-
ruszyliśmy w świat, by przekazywać 
je dalej, by opowiadać o nich nowym 
pokoleniom. Matce Boga powierzamy 
najmłodszych, by otaczała ich opieką 
i troską i by byli pojętnymi uczniami 
w domowej szkole miłości. 

Najświętsza Rodzino z Nazaretu, 
uświęcaj nasze rodziny i nas samych.

Miało miejsce 9 stycznia br. na Kopcu 
Współbrata żegnali Księża Pallotyni, a także 
rodzina, znajomi i wierni, wśród których po-
sługiwał, chociaż szczególnie oddany był pra-
cy naukowej. Kim był i jak wiele dobra doko-
nał jako kapłan, duszpasterz i naukowiec – o 
tym mówił w kazaniu ks. abp Henryk Hoser, 
który przewodniczył Liturgii pogrzebowej. 
Zamieszczamy to słowo poniżej wraz z notat-
ką biograficzną zmarłego kapłana. 

Dziękujmy Bogu za dar życia śp. Ks. Stanisława 

Przede wszystkim za dary, które on sam dostrze-
gał. I pierwszym, podstawowym darem Boga było 

Ostatnie pożegnanie 
śp. ks. prof. Stanisława Kobielusa 
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życie, którym go Bóg obdarował. Życie 
człowieka. I ucząc się od zmarłych, może-
my obserwować, w jakim stopniu każdy, 
który odszedł, a zwłaszcza nam drogi i 
znany, realizował swoje człowieczeństwo 
- czy po prostu był dobrym człowiekiem 
w kategoriach ludzkiej natury, takiej jaką 
stworzył Bóg. Gdy stajemy nad trumną 
osoby ochrzczonej, zastanawiamy się 
nad tym darem, który otrzymał w postaci 
drugich narodzin, tak bardzo ważnych - 
narodzin z wody i z Ducha Świętego, któ-
re są właściwie paradygmatyczna zmianą 
w życiu człowieka, bo ustawiają wszystkie 
jego aspekty w jakimś kierunku i w ja-
kimś horyzoncie. I możemy też uczyć się 
od nich, jak z tego daru przynależności 
do Kościoła, usynowienia przez Boga w 
Jezusie Chrystusie korzystali, realizując 
wielką kartę Ewangelii, tj. błogosławień-
stwa ewangeliczne. I wreszcie, gdy sta-
jemy wobec zmarłego kapłana, wówczas 
możemy odczytywać, w jaki sposób ten 
kapłan realizował swoją misję, swoje 
powołanie, bo przecież powołanie jest 
jednocześnie misją. 

I już ta pierwsza refleksja ukazuje nam pewne cechy naszego 
Współbrata, który odszedł do Królestwa niebieskiego. Jego bio-
grafia jest niezwykle bogata. Sam napisał o swoich początkach: 
„Środowisko, w którym człowiek się wychowuje, na pewno po-
zostawia trwały ślad. Jednak największy wpływ mają rodzice. 
Także krajobraz wychowuje. Stale w oczach mam Beskidy...”. 
Zatem potwierdza tę uniwersalna prawdę, że w świat widzialny 
wchodzimy poprzez rodzinę, poprzez środowisko - również to 
środowisko fizyczne, geograficzne, gdzie się urodziliśmy i wy-
chowaliśmy. I rzeczywiście - śp. ks. Stanisław wydobywa najważ-
niejsze wątki... 

Po pierwsze, rodzice, którzy ob-
darzyli go darem życia biologicznego 
i całym dziedzictwem genetycznym 
i którzy stworzyli środowisko wzra-
stania. Środowisko tak niesłychanie 
ważne! Bo przecież ta miejscowość, 
można rzec sąsiednia - Wieprz - gdzie 
się urodził 12 września 1939 roku, a 
więc zaraz po wybuchu II wojny świa-
towej to była kopalnia, zagłębie, gdzie 
się rodziły pallotyńskie powołania. 
Podobnie jak większość miejscowości 
z okolic Wadowic. I on tutaj wzrastał 
wraz ze swoim rodzeństwem, a było 
ich sześcioro. A przecież jego sistra 
Maria również wstąpiła do palloty-
nek, do Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego. Z kolei jego siostra 
Krystyna wstąpiła do Zmartwych-
wstanek. On sam zaś wstąpił do 
pallotynów. Świadczy to o niezwykłej 
jakości tej rodziny; świadczy o tym, 
że Bóg był tam na pierwszym miejscu. 
Skoro wybrany został jako główny cel 
życia tych, którzy tę rodzinę tworzyli. 

I za to członkom Rodziny tu obecnym dziękujemy - żeby przez 
nich podziękować już zmarłym Rodzicom i tym, którzy są tu 
nieobecni.

Kolejny element to ten krajobraz, który wychowuje... Te pięk-
ne okolice Beskidów, które kształtują w nas zachwyt nad pięk-
nem, które Bóg przekazał w środowisku, w którym żyjemy. 

I wreszcie - droga pallotyńska, na której spotkał wybitnych 
pallotynów, którzy go formowali i którzy kształtowali go na 
różnych etapach formacji do życia konsekrowanego i do życia ka-
płańskiego. Po święceniach i studium pastoralnym, które odbył 
w Otwocku (będącym później również jego miejscem zamiesz-
kania na dłuższe lata) rozpoczął pracę duszpasterską realizując 

się jako kapłan. Czynił to w 
bardzo różnych kontekstach 
- nie tylko jako duszpasterz, 
wikary parafialny, ale również 
jako kapelan sióstr, jako kate-
cheta dla młodzieży, jako ten 
który prowadził dni skupienia 
dla młodzieży i studentów, 
a więc człowiek, który służy 
swoim kapłaństwem jako 
wykładowca (szczególnie 
w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Ołtarzewie, 
które najpierw sam ukończył, 
a później wykładał w zakresie 
swojej specjalności, wkładając 
w to całą swoją duszę i umie-
jętności).  

Obrał w końcu też drogę 
kariery naukowej. Był speł-
nionym naukowcem - nie 
tylko nauczycielem akademic-
kim, ale również myślicielem 
akademickim, twórcą nauko-
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wym i niezwykle bogatym. I to również w 
bardzo ważnym zakresie swojej specjalności, 
bo przecież studiował przecież w Akademii 
Teologii Katolickiej na kierunku Kościół, 
specjalność sztuka kościelna. I później w tym 
zakresie specjalizował się przez całe życie, 
stając się na końcu kierownikiem Katedry 
Historii Sztuki Średniowiecznej i Ikonografii 
na Wydziale Kościelnym Nauk Historycz-
nych i Społecznych, która została potem 
przemianowana na Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu Katolickiego Stefana Wyszyń-
skiego (którego był tytularnym i zwyczajnym 
profesorem, co było zwieńczeniem jego 
kariery akademickiej). Był uczonym bardzo 
twórczym. Bo przecież opublikował 19 ksią-
żek naukowych, nie licząc artykułów. Wyra-
żał w tym swoją pasję do sztuki, zwłaszcza 
średniowiecznej jako specjalista od mediewi-
styki. A trzeba pamiętać, że średniowiecze to 
ostatnia epoka, podczas której życie społecz-
ne było kształtowane przez wiarę w Boga. Od tamtego czasu, od 
zakończenia średniowiecza, które przeciwnicy Kościoła i wiary 
nazywają „ciemnogrodem”, co jest ogromnym przekłamaniem 
historii, Bóg zaczął schodzić w życiu ludzkim na dalszy plan. A 
trzeba powiedzieć, że to w średniowieczu powstały uniwersytety, 
powstały szkoły i szpitale. To w średniowieczu powstały kodeksy 
prawne... I od tamtego czasu zaczęło się odchodzenie od człowie-
ka, by dziś znaleźć się już blisko dna...

Drodzy bracia i siostry, to jeszcze nie wyczerpuje tego zakresu 
twórczości naszego współbrata, bo był poetą. Opublikował 12 to-
mików wierszy. Mogę zacytować niektóre strofy jego wierszy...

 Życie na ziemi
Zamknięte jest

W nawiasy pierwszego
I ostatniego oddechu

….
Czy w niebie

Jest powietrze?
….

Jeśli nie
To jak będziemy śpiewać

Hallelu Jahwe?
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…
Odpowiedź

Tam
Żyje się ujętym w nawiasy

Dłoni Chrystusowych
Gdzie nie potrzeba powietrza

O czym to świadczy? O tym, że on żył eschatologią. Żył wła-
śnie tym celem ostatecznym. On żył tajemnica Boga, który jest 
niewyrażalny w dużej mierze i w związku z tym poświęcił się 
swojej specjalności naukowej - symbolice. Bo symbolika właśnie 
wyraża to, co jest niewyrażalne, co jest tak trudne w ukazaniu 
imponderabiliów. Zatem symbol służy nam do tego, aby odwołać 
się nie tylko do naszej wiedzy, ale również do naszej intuicji. 

Ks. Stanisław Kobielus przeżył 81 lat, 62 lata w konsekracji w 
Stowarzyszeniu i 55 lat w kapłaństwie. Głęboko wierzymy w to, 
że spełniło się to, o czym on sam napisał w wierszu 

***:

Wyszedłeś
Z wieczności
I po krótkiej przerwie
Zwanej życiem
Wejdziesz na nowo

To jest prawda teologiczna, której nie pamiętamy - że Bóg nas 
zaplanował i znał przed naszym poczęciem. Już wtedy. Już wów-
czas byliśmy w Jego myśli, w Jego sercu i zamiarach. Wyszliśmy z 
wieczności i wejdziemy na nowo do wieczności. 

Dzisiejsze czytania, które przed chwilą słyszeliśmy są w pew-
nym stopniu komentarzem do życia śp. Ks. Stanisława. Przede 
wszystkim jego próby zmaterializowania, ukazania tajemnicy 
Boga i człowieka. I miał ten dylemat, który był dylematem Hioba: 
- „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? 
Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?”. Cho-
dzi o tajemnicę Boga, o 
słowa Boga, których 
nie zawierają nawet 
kamienne tablice De-
kalogu. Bo to jest tylko 
przejaw tajemnicy Boga, 
która jest nieogarniona, 
nieskończona, której 
nie poznamy za życia 
dogłębnie, lecz będąc w 
niebie dopiero będzie-
my odkrywać przez 
całą wieczność. I te 
Jego wysiłki, żeby przez 
symbole, przez poezję 
ukazać to, co jest trudne 
do dostrzeżenia, speł-
niają się dzisiaj, bo może 
za Hiobem powtórzyć: 
-„To właśnie ja Go zoba-
czę i oczy moje oglądać 
będą, nie kto inny...”. I 
teraz sam stoi twarzą w 
twarz z Bogiem...

Całe życie realizował 

to, co napisał św. Paweł w II Liście do Koryntian: -„Dlatego to 
nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz 
człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odna-
wia się z dnia na dzień”. Ciągle wzrastamy, ciągle dojrzewamy 
do przyszłego życia, które będzie wieczną młodością. I tak nasz 
duch się odnawia, kiedy ciało się starzeje. Ks. Stanisław wiedział, 
że co widzialne, przemija. Nawet ta symbolika, której służył w 
historii sztuki, przemija, bo jest niepotrzebna... Tak jak wiara 
przemija, jak nadzieja przemija... Tylko miłość zostaje w wiecz-
ności. To zaś co niewidzialne, trwa wieczne. I on teraz żyje tym, 
co niewidzialne. A nam się wydaje w epoce kultury wizualnej, 
że czego nie widzimy, tego nie ma. Tymczasem jest odwrotnie. I 
wreszcie - jego życie było oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem, 
było czuwaniem. Realizował to, co Pan Jezus przykazuje - żeby 
biodra nasze był przepasane, a my wciąż gotowi do pójścia. Żeby 
były zapalone nasze pochodnie, żebyśmy widzieli drogę nawet w 
ciemnościach. Szczęśliwi są ci, którzy czuwają, a nie ci, którzy 
śpią. Wówczas Jezus stanie się naszym sługa, gdy będziemy u 
Niego. A przyjdzie nie wiadomo kiedy. I dlatego właśnie trzeba 
szukać - bo o godzinie, której się nie domyślacie Syn Człowieczy 
przyjdzie...  

...

BIOGRAM: Śp. ks. Stanisław Kobielus SAC

Ks. Stanisław KOBIELUS SAC (1939 – 2020), prof. dr hab., 
wykładowca historii sztuki na UKSW (ATK) i w WSD oraz 
ITA w Ołtarzewie, kapelan sióstr w Otwocku, poeta

Urodził się w 12 września 1939 r. w Wieprzu, w pow. Wadowi-
ce, w archidiecezji krakowskiej, jako syn Karola i Bronisławy z d. 
Krupnik. Rodzina Kobielusów liczyła sześcioro dzieci, z których 
dwie młodsze siostry Stanisława, wstąpiły do zgromadzeń za-
konnych: Maria – do pallotynek i Krystyna do zmartwychwsta-
nek. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w 
Andrychowie. Jego stryjem był pallotyn, ks. Konstanty Kobielus 
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(zm. w 1984 r. w Gdańsku i pochowany na pallotyńskim cmenta-
rzu na Kopcu w Wadowicach). Już po latach Stanisław dał piękne 
świadectwo o środowisku rodzinnym mówiąc: „Środowisko, w 
którym człowiek się wychowuje, na pewno pozostawia trwałe 
ślady, jednak największy wpływ mają rodzice. Także krajobraz 
wychowuje; stale w oczach mam Beskidy” (PIM, „Przy pełnej 
sali”, „Dziennik Polski 24” z 22 marca 2001 r.).

W 1957 r. wstąpił na kleryka do nowicjatu pallotynów w Ząb-
kowicach Śląskich. Jego mistrzem nowicjatu był ks. Augustyn 
Urban. Sutannę Stowarzyszenia przyjął 8 września tr. z rąk ks. 
prowincjała Stanisława Czapli. W Ząbkowicach też 28 września 
1958 r. złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. rektora Ignacego 
Jabłońskiego, natomiast wieczną konsekrację – 8 września 1962 
r. w Ołtarzewie na ręce ks. wiceprowincjała Józefa Dąbrowskie-
go. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Ołtarzewie (1958-65) 
i tam też przyjął święcenia kapłańskie 20 czerwca 1965 r., z rąk 
bpa Zygmunta Choromańskiego, pomocniczego biskupa war-
szawskiego i sekretarza Konferencji Episkopatu Polski.

Po święceniach przez rok czasu odbywał w Otwocku stu-
dium pastoralne, a następnie pozostał tam do dyspozycji rektora 
domu, a później był duszpasterzem przy kaplicy w Wólce Mlądz-
kiej. W 1970 r. został skierowany na studia do Akademii Teologii 
Katolickiej (kierunek Historia Kościoła, specjalizacja Historia 
sztuki kościelnej). W 1973 r. został skierowany do Warszawy na 
kapelana sióstr franciszkanek od cierpiących przy ul. Wilczej 7, 
a po roku na duszpasterza do kościoła Chrystusa Króla przy ul. 
Skaryszewskiej – prowadził tu katechezę dla młodzieży i rów-
nocześnie studiował na ATK. W 1976 r. przeniesiony został do 
Ołtarzewa, gdzie podjął wykłady historii sztuki w Seminarium 
i pracę duszpasterską w parafii; organizował m.in. dni skupienia 
dla młodzieży. Rok później został ustanowiony kapelanem sióstr 
„Sług Jezusa” w Otwocku przy ul. Prusa 7, pełniąc tę funkcję 
do 1989 r., kiedy został skierowany do pallotyńskiego domu w 
Otwocku przy ul. Żeromskiego 6. Nadal też spełniał obowiązki 
wykładowcy historii sztuki w WSD w Ołtarzewie i w ATK (a na-
stępnie po przekształceniu – w UKSW), a jednocześnie włączał 

się w pracę duszpasterską przy miejscowym kościele. 14 czerwca 
2015 r. obchodził w Otwocku jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Z 
racji zdrowotnych i w trosce o należytą opiekę, w sierpniu 2019 r., 
został przeniesiony w charakterze pensjonariusza do Wrzosowa. 
Zmarł w szpitalu w Radomiu 3 stycznia 2020 r.

Na początku 1981 r. Rada Prowincjalna zleciła ks. Stanisławo-
wi zorganizowanie i opiekę nad Kolekcją Sztuki Kościelnej przy 
Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Mianowała 
go też kierownikiem tej Komisji. Był prowincjalnym referentem 
ds. sztuki kościelnej. Ks. Stanisław był projektantem wystroju 
wnętrza kościołów pallotyńskich w Ożarowie Mazowieckim 
(dolny kościół), Warszawie (górny kościół Chrystusa Króla) i 
Otwocku (kościół Zesłania Ducha Świętego i kaplica domowa).

Od 1976 r. prowadził wykłady z zakresu historii sztuki na 
Akademii Teologii Katolickiej, gdzie w 1979 r. uzyskał doktorat 
(„Program ideowy wystroju i wyposażenia kościoła opackiego w 
Krzeszowie”), w 1989 r. habilitację („Niebiańska Jerozolima. Od 
sacrum miejsca do sacrum modelu”), a w 1998 r. tytuł profesora 
nauk humanistycznych. Pełnił tam funkcję kierownika Katedry 
Historii Sztuki Średniowiecznej i Ikonografii na Wydziale Ko-
ścielnych Nauk Historycznych i Społecznych, przemianowanej w 
2002 r. na Instytut Historii Sztuki UKSW.

Opublikował 19 książek naukowych i kilka w wersji obcoję-
zycznej oraz 12 tomików wierszy. W poezji starał się oddać swoje 
„widzenie świata, człowieka, Boga, siebie, swoich słabości i grze-
chów” („Iskry z mokrych kamieni”, s. 6). Ponadto był autorem 
haseł encyklopedycznych w „Encyklopedii Katolickiej” KUL, re-
cenzji i artykułów popularnonaukowych w wielu czasopismach. 
Był mediewistą i specjalistą w zakresie ikonografii chrześcijań-
skiej oraz symboliki w dawnej sztuce sakralnej, od starożytności 
do nowożytności. Za działalność naukową otrzymał 20 września 
2007 r. Złoty Krzyż Zasługi, a 11 czerwca 2009 r. Medal Komisji 
Edukacji Narodowej.

(Źródło: http://www.pallotyni.pl)

Święty Jan Paweł II, Papież z Krakowa, był człowiekiem 
niezwykłym, o urzekającej osobowości. Takim go pamiętam. 
Wielkiego w swojej prostocie, a równocześnie prostego w swojej 
wielkości. Okazywał zainteresowanie każdemu człowiekowi, z 
którym się spotykał. Doznałem tego jako seminarzysta wstępują-
cy na drogę powołania. On był już wtedy doświadczonym kapła-
nem, wykładowcą i duszpasterzem, wyróżniającym się, nie tylko 
w Krakowie. Kleryków, a wkrótce młodych księży inspirował i 
zachęcał, aby studia i całe przygotowanie do pracy kapłańskiej 

wykorzystać jako czas całkowitego związania się z Chrystusem. 
Z przejęciem dzielił się z nami najważniejszymi ustaleniami 
Soboru Watykańskiego II, w którym aktywnie uczestniczył. 
Zmiany soborowe wprowadzane w tamtym czasie w Kościele 
katolickim miały współczesnym ludziom pomóc zrozumieć i po-
głębić odwieczne prawdy wiary oraz przyczynić się do większego 
zaangażowania świeckich w Kościele. 

Wspominając teraz, po wielu latach, spotkania z kard. Karo-
lem Wojtyłą, dostrzegam wyraźnie, że były one nie tylko formą 

Ks. Stefan Misiniec
Fragment z książki „W NURCIE WSPOMNIEŃ o  Świętym Janie Pawle II”

Wielki w prostocie, prosty w wielkości
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kontaktu z przełożonym, ale przede wszystkim z człowiekiem 
wielkiej miary, absolutnym autorytetem, życzliwym, zawsze 
gotowym do współpracy i niesienia pomocy nie tylko w spra-
wach duszpasterskich. W niełatwych czasach komunistycznego 
zniewolenia i ataków na Kościół, w naszym Kardynale mieliśmy 
zawsze oparcie. Atmosfera późniejszych spotkań z Janem Paw-
łem II w Watykanie, bezpośrednia i ciepła, przypominała tę 
krakowską – zapamiętaną przeze mnie. Gdyby nie biała sutanna, 
człowiek mógłby zapomnieć, że rozmawia z Papieżem.

Ojca Świętego Jana Pawła II postrzegam jako przewodnika 
na drogach życia, przede wszystkim na drogach wiary. Jego pa-
sterskie nauczanie, bezkompromisowość w rozróżnianiu dobra 
od zła – porządkowały świat. A przy tym nikogo nie wykluczał 
– głoszone wskazania przeniknięte były troską o każdego czło-
wieka dobrej woli, wołaniem o wzajemne zrozumienie i ewange-
liczną miłość bliźniego. Błądzących zachęcał do wejścia na drogę 
Bożego programu. 

Zdumiewał kontakt z chorymi. Obrazy papieskich z nimi 
spotkań w Watykanie, w Indiach u Matki Teresy, czy innych 
odwiedzanych zakątkach świata, niezmiennie przywoływały 
wspomnienie odwiedzin chorych w Dobczycach, gdzie byłem 
kiedyś wikarym. Ksiądz Kardynał wprowadził ten zwyczaj w 
wizytowanych parafiach, więc Proboszcz wyznaczył najbardziej 
cierpiących. Jeden z chorych był umierający. Po modlitwie kar-
dynał Wojtyła pobłogosławił go i serdecznie powiedział: „Do 
spotkania w Niebie”. Te słowa i ich głębia zrobiły na nas ogromne 
wrażenie. Na tym bardzo indywidualnym, serdecznym podejściu 
do drugiego człowieka polegała jego niezwykłość. I taki pozostał 
potem jako Namiestnik Chrystusa. Nie było w nim nic z zawo-
dowstwa, po prostu żył sprawami Boga i człowieka, do którego 
wychodził z otwartymi ramionami, jak prawdziwy ojciec.

Dobra Nowina, przepowiadana przez Jana Pawła II podczas 

Ks. Stefan Misiniec
Fragment z książki „W NURCIE WSPOMNIEŃ o  Świętym Janie Pawle II”

licznych pielgrzymek apostolskich, na wszystkich kontynentach 
świata, przyjmowana była przez ludzi entuzjastycznie – niezależ-
nie od ich koloru skóry czy narodowości. Nauczanie Papieża wy-
jaśniało zawiłości ludzkiego życia, miało charakter uniwersalny 
i ponadczasowy. Stała troska o prawa człowieka, jego godność i 
rozwój, wyrażana w sposób odważny i stanowczy sprawiły, że 
Papieża Polaka nazwano Pielgrzymem Pokoju. 

Z inicjatywy Jana Pawła II, w roku 1986, zebrali się na modli-
twie w Asyżu przedstawiciele różnych religii – było to pierwsze 
wydarzenie tej miary w historii świata. W niespokojnych czasach 
współczesnych, różnych zawirowań społecznych, ideowych i 
politycznych – Jan Paweł II zgromadził wszystkich, dążących 
do wyciszenia wewnętrznego, ograniczania wpływu szkodli-
wych dla człowieka ideologii i wskazania ścieżki do źródeł po-
koju. Miejscem spotkania nieprzypadkowo stało się miasto św. 
Franciszka, wielkiego humanisty, zbratanego z całym ziemskim 
stworzeniem. „Wspólne spotkanie tylu przywódców religij-
nych na modlitwie – mówił Jan Paweł II – jest samo przez się 
zaproszeniem dla świata dziś, aby uzmysłowił sobie, że istnieje 
inny wymiar pokoju i inny sposób jego promocji, który nie jest 
rezultatem negocjacji, kompromisów politycznych czy machina-
cji ekonomicznych, ale jest rezultatem modlitwy, która nawet w 
różnorodności religii wyraża stosunek z Najwyższą Mocą, która 
przekracza zwykłe ludzkie możliwości”. Modlili się o pokój, każ-
dy na swój sposób – buddyści, hinduiści, muzułmanie, shintoiści, 
indianie z fajką pokoju, wyznawcy Zaratustry, żydzi, i chrześci-
janie: katolicy, prawosławni, luteranie, anglikanie. Wspólnie 
odmówili modlitwę Ojcze nasz.

Pamiętam Papieża klęczącego przed ołtarzem kaplicy zako-
piańskiej „Księżówki” w 1997 roku zatopionego w modlitwie. 
Utrwaliłem ten moment na fotografiach, które ukazały się w 
albumie „Święty Jan Paweł II w Księżówce i pod Giewontem”. 
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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

Jestem przekonany, że On, który za życia obejmował wszystkich 
modlitwą, myślą i sercem, po odejściu do Domu Ojca stał się w 
Niebie jeszcze bliższym orędownikiem naszych spraw. 

Był i jest naszym powiernikiem. Sam, w czasie gdy zajmowa-
łem się duszpasterstwem młodzieży, organizowaniem Tygodni 
Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie i byłem postulatorem w 
procesie beatyfikacyjnym służebnicy Bożej Janiny Woynarow-
skiej, pielęgniarki z Chrzanowa, powierzałem Mu trudne spra-
wy i prosiłem o błogosławieństwo. Dzisiaj też nadal tak czynię, 
wędrując Szlakami Papieskimi, których od roku 2005 jestem 
opiekunem duchowym. 

W czasie pogrzebu Jana Pawła II, lud wołał Santo Subito... 
Szybka beatyfikacja, a wkrótce kanonizacja, pogłębiły przeko-
nanie, że pozostaje wśród nas, chociaż w inny sposób… a może 
wcale nie odszedł? Takie odczucie miało wiele osób, z którymi 
rozmawiałem na ten temat. Ojciec Święty pozostał z nami w 

skarbcu swojego nauczania, myśli, przykładu, w dziedzictwie 
intelektualnym, z którego czerpać mamy nie tylko możliwość 
ale i obowiązek. Z tego skarbca powinniśmy wydobywać „rzeczy 
dawne i nowe”, powracać do słów, jakie kierował do nas podczas 
pielgrzymek. 

Naszą powinnością – szczególnie tych, którzy spotykali i mo-
gli bliżej poznać kard. Karola Wojtyłę / Jana Pawła II – jest dawa-
nie świadectwa. Dziękuję Bogu, że dane mi było żyć w czasach, 
gdy najwyższy urząd w Kościele sprawował nasz wielki Rodak, 
cieszyć się tym pontyfikatem, a teraz powracać do jego naucza-
nia. Zachęcam wszystkich, szczególnie tych którzy nie mogli go 
poznać osobiście, bo urodzili się później, aby odkrywali Święte-
go Jana Pawła II w jego dziełach. Często powtarzał słowa  Pana 
Jezusa „Wypłyń na głębię” (Łk 5,4), szczególnie gdy przemawiał 
do młodzieży. 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną potocznie 
Świętem Trzech Króli ulicami naszej parafii przeszedł wspaniały 
i barwny orszak, w którym głównymi bohaterami byli oczywiście 
przybyli z dalekiego Wschodu Trzej Mędrcy. Złożyli oni pokłon 
Panu Jezusowi w szopce na lanckorońskim rynku pośród śpiewu 
kolęd i w towarzystwie wielu przebranych dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Dziękujemy wszystkim za udział w tym pięknym 
wydarzeniu, oraz wszystkim organizatorom za przygotowanie 
orszaku!

Orszak Trzech Króli



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

19 i 26 stycznia 202030 

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

 3119 i 26 stycznia 2020

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

Bicie Zygmunta obwie-
ściło Krakowowi, że do 
Kapituły Metropolitalnej 
na Wawelu przyjmowany 
jest nowy kanonik – ks. 
dr Zbigniew Bielas, ku-
stosz Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach. Uroczystej 
Mszy św. sprawowanej w 
sobotę w katedrze wawel-
skiej przewodniczył bp Jan 
Szkodoń, a homilię wygło-
sił ks. prof. Jacek Urban, 
dziekan kapituły wawel-

KS. ZBIGNIEW BIELAS W KA-
PITULE METROPOLITALNEJ 

NA WAWELU
skiej. - Uczestniczymy w historii. 
Jest to historia Polski, Krakowa, 
Wawelu, ale jest to także historia 
Kościoła. Historia wiary. Historia 
mierzona kolejnym rozkołysa-
niem dzwonu Zygmunta – pod-
kreślił kaznodzieja.

Uroczystość rozpoczęła się 
w skarbcu katedry. Tam nowy 
kanonik ukląkł, a wszyscy kano-
nicy wyrecytowali Psalm 51. Ks. 
Zbigniew Bielas złożył wyznanie 
wiary, a celebrans odmówił nad 
nim modlitwy wstawiennicze. W 
procesji wejścia kapłani zatrzy-
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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 

 

mali się przy ołtarzu koronacyjnym i oddali mu cześć.
Na początku Eucharystii bp Jan Szkodoń wręczył ks. Zbignie-

wowi Bielasowi pierścień i dystynktorium, a następnie wprowa-
dził go oficjalnie w grono kapituły i publicznie poświadczył 
nienaruszalne posiadanie ołtarza, stalli i miejsca.

Kaznodzieja przypomniał, że 623 lata temu papież Bonifacy 
IX w Rzymie podpisał bullę, która była odpowiedzią na prośbę 
skierowaną do niego przez króla Władysława Jagiełłę i królową 
Jadwigę, a ustanawiała Wydział Teologiczny w Krakowie. – Dru-
gą instytucją podstawową dla Krakowa, zwłaszcza w okresie sta-
ropolskim, była kapituła. Jej początek sięga połowy XI wieku. Za 
ok. 30 lat będziemy obchodzić jej tysiąclecie. Tysiąclecie kapituły 
na Wawelu. Jeszcze w okresie wolnego miasta Krakowa, więc w 
pierwszej połowie XIX wieku, na mapach naszego Krakowa, obok 
herbu miasta, umieszczono jeszcze dwa herby: uniwersytetu i ka-
pituły. To były instytucje wpisane w miasto. Instytucje trwające, 
odnawialne, rodzące się każdego roku na nowo – powiedział ks. 
prof. Urban i dodał, że właśnie dziś uczestniczymy w kolejnym 
akcie tego trwania i odnowy.

Dziekan kapituły wawelskiej przypomniał, że bp Jan Zając 
został kanonikiem ponad 30 lat temu. Kiedy osiągnął wiek kano-
niczny, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, wskazał 
nowego kanonika – ks. dr. Zbigniewa Bielasa, kustosza Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Ks. prof. Jacek Urban dziękował Panu Bogu za trwającą kilka 
dekad posługę bp Zająca, jako kanonika Katedry Wawelskiej. – 
Nadal w niej jest. Bardzo prosimy, by pozostał. I przez instalację 
wprowadzamy ks. kanonika Zbigniewa. Polecamy go Bogu, pro-
sząc o Ducha Świętego dla niego, dla kapituły, abyśmy jako kano-
nicy, jako prastara kapituła krakowska, wypełnili wszystko, co 
sprawiedliwe, wszystko do czego zobowiązuje nas chrzest swięty, 
który otrzymaliśmy, kapłaństwo, do czego nas zobowiązuje to 
niezwykłe wyróżnienie, jakim jest uczestnictwo w samym środ-
ku prezbiterium Kościoła krakowskiego, jaki stanowiła i stanowi 
Kapituła Katedralna. A do tego by tak się stało, przyzywajmy 
wstawiennictwa św. Stanisław, biskupa i męczennika, św. Jadwigi 
Królowej i św. Jana Pawła II – zakończył ks. Urban.

Krakowska Kapituła Katedralna istnieje od XI wieku i jest 
jedną z najstarszych instytucji diecezjalnych, która towarzyszy 
biskupom krakowskim w zarządzaniu diecezją i prowadzeniu jej. 

Do obowiązków Krakowskiej Kapituły Katedralnej należy wzbo-
gacanie kultu Bożego w Kościele oraz służenie radą i pomocą 
biskupowi. Kanonicy posiadają prawo do stalli w kościele, głosu 
na kapitule. Biskup krakowski sięga po ich porady w kwestiach 
ważnych i trudnych.

Od 11 stycznia Kapituła Metropolitalna na Wawelu liczy 12 
kanoników. Zasiada w niej także trzech kanoników seniorów: 
bp Jan Zając, ks. infułat Bronisław Fidelu oraz ks. infułat Adam 
Kubiś.

www.diecezja.pl 

Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych dni 
w roku, dlatego w naszym przedszkolu przeżywamy go zawsze 
bardzo uroczyście. W piątek, w dzień przedszkolnej Wigilii, 
20.12.2019r. w każdej grupie i w całym przedszkolu od rana pa-
nowała radosna, ożywiona atmosfera.

Zaraz po śniadaniu grupa Średniaków i Starszaków udała się 
do szkoły, aby obejrzeć „Jasełka”. Śpiew kolęd, a przede wszyst-
kim piękne przedstawienie sprawiły, że wszyscy odczuli wielką 

Wigilia w przedszkolu
radość w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Naro-
dzenia. Po zakończeniu „Jasełek” wróciliśmy do przedszkola, a 
tam już czekał na nas Wigilijny poczęstunek. Dzieci dzieliły się 
opłatkiem, składały sobie życzenia i śpiewały kolędy. W tym dniu 
na przedszkolaki czekała również pod choinką niespodzianka- 
świąteczna paczka od Świętego Mikołaja.

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

Staropolskie Jasełka Łękawskie. Spektakl w oparciu o Dzień 
Bożego Narodzenia księdza Kazimierza Jary w reżyserii Anny 
Tatar. 

www.splekawica.pl

Staropolskie Jasełka Łękawskie
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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

Uroczystość Objawienia Pańskiego (epi-
fania). Święto obchodzone od połowy  III w. 
na pamiątkę opisanego w Ewangelii św. Ma-
teusza hołdu, jaki Trzej Mędrcy ze Wschodu 
złożyli Dzieciątku Jezus. 

W naszej parafi i bezpośrednio przed 
Mszą św. o godz. 11.00 tradycyjny koloro-
wy orszak wyruszył z placu szkolnego w 
kierunku kościoła. Wśród uczestników naj-
większą atrakcję stanowili królowie jadący 
na odświętnie przygotowanych koniach. 
Przy bramie kościelnej orszak królewski 
zatrzymał się a Ks. Proboszcz Jan zaprosił 
wszystkich do uczestnictwa w uroczystej 
Eucharystii. Mszę Świętą ubogacił śpiew 
naszej scholii a bezpośrednio po jej zakoń-
czeniu rozpoczęły się Jasełka w inscenizacji 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
Pawła II. Występ młodych aktorów w aran-

Święto Trzech Króli
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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

żacji Pani Ewy, Pani 
Małgorzaty i Siostry 
Teresy wzbudził po-
dziw widzów i został 
nagrodzony gromkimi 
brawami. Na zakoń-
czenie dyrektor szkoły 
Pani Krystyna Korus 
oraz Ks. Proboszcz  ser-
decznie podziękowali 
młodym artystom i 
organizatorom. 

Niech co roku 
Święto Objawienia 
Pańskiego mobilizuje 
wszystkich mieszkań-
ców, do celebrowania 
Dzieciątka Jezus, ale 
również jednoczenia 
wspólnoty parafi alnej.  

B.S.       

To pierwsza przełożona 
wspólnoty sióstr Adoratorek 
Najśw. Krwi Chrystusa, która 
założyła w Polsce w Bolesławcu. 
Siostra Lidwina pochodziła z 
Mucharza i właśnie tutaj dzięko-
wano Bogu za jej życie i dzieło w 
140 – rocznicę urodzin. W uro-
czystej Mszy św. wzięły udział 
siostry Adoratorki, darzące ją 
wdzięcznością i pamięcią. A wię-
cej o s. Ludwinie przekazują nam 
w poniższym wspomnieniu.  

W naszej polskiej prowincji 
ASC na szczególną uwagę i zainte-
resowanie zasługuje niezapomnia-
na nasza Matka Lidwina Sikora. 

Urodzona 4 grudnia 1879 roku 
w Mucharzu, woj. Małopolskie, 

SIOSTRA LIDWINA SIKORA 
ADORATORKA KRWI 

CHRYSTUSA
w licznej rodzinie, która 
świeciła wzorem praktyko-
wania zasad wiary katolic-
kiej. Jedna z jej sióstr była 
siostrą Felicjanką, a druga 
należała do III Zakonu 
franciszkańskiego. Lidwi-
na już od dziecka bardzo 
dużo się modliła i należała 
do różnych bractw: Dzieci 
Maryi, Serca Jezusowego, 
do Różańca i Szkaplerza. 
Była bardzo zdolna, ładnie 
śpiewała i pragnęła być sio-
strą zakonną. 

Za pośrednictwem OO. 
Trapistów z Bośni (była 
Jugosławia) dowiedziała 
się o Zgromadzeniu Sióstr 
Adoratorek Przenajdroższej 



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

19 i 26 stycznia 202036 

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

 3719 i 26 stycznia 2020

Krwi Chrystusa w Krakowie, gdzie o. Trapista głosił kazanie 
wielkopostne, bowiem pochodził z Krakowa. Za pośrednictwem 
tego Trapisty, początkiem roku 1906, wyjeżdża do Bośni, do „Na-
zaretu” przy Banja Luce i zostaje przyjęta w dniu 6 stycznia 1906 
roku. Pomimo wielkich trudności językowych, gdyż w użyciu był 
język niemiecki i chorwacki, z pomocą Bożą radzi sobie dobrze 
we wspólnocie, pozyskując zaufanie i szacunek przełożonych i 
współsióstr. 

Do Zgromadzenia i jego praktyk przylgnęła całym sercem.  
Na Matkę Bożą Szkaplerzną 16 lipca 1906 roku otrzymuje 

habit zakonny, 15 lipca 1907 roku składa pierwszą profesję, a 15 
sierpnia 1912 roku – profesję wieczystą. 

Siostra Lidwina zostaje przydzielona do pracy w sierocińcu 
przyklasztornym w Nazarecie. Kiedy przy budowaniu klasztoru 
i dla dzieci zabrakło funduszy, w towarzystwie z inną siostrą 
wyjeżdża na kwestę do Niemiec na dłuższy czas. Po powrocie 
powierzono jej pracę w pralni: pranie i prasowanie bielizny. 

Obowiązek ten spełnia z wielkim poświęceniem i dokładno-
ścią. Zawsze skupiona i rozmodlona, a przy tym radosna, życz-
liwa i delikatna dla wszystkich, którzy jej pomagali, z łatwością 
pociąga do atmosfery Bożej, łagodząc w ten sposób  ofiarę i wy-
rzeczenie przy pracy. 

Na każdą godzinę wzbudza nową intencję, obejmując gorącą 
modlitwą Kościół i cały świat. Krzewienie wiary, nawrócenie 
grzeszników, misje, leżały jej bardzo na sercu. Jest zbudowaniem 
szczególnie dla nowicjuszek i kandydatek, które także pomagały 
niekiedy w tej ciężkiej pracy w celach nauki.

Pałała wielką miłością i wdzięcznością do Chrystusa Ukrzy-
żowanego. Jego Najdroższej Krwi, do Matki Najświętszej Niepo-
kalanej, św. Józefa i dusz w czyśćcu.

Z korespondencji z Ojcem Duchownym w Polsce wiemy, iż 
przez pewien czas przeżywała wielkie ciemności wewnętrzne i 
pokusy w życiu duchownym. Słucha rad doświadczonego Kie-
rownika Duchownego, pozostaje bardzo wierną wszelkiej obser-
wacji zakonnej i ślubom. Modlitwą, ofiarą i pokutą i ten kryzys 
przetrwała pomyślnie. 

Bardzo kocha swoją Ojczyznę Polskę i ciągle o niej pamięta 
w modlitwie. Gorąco pragnie przeszczepić cześć szczególną do 
Krwi Przenajdroższej także do Polski. 

„Inne kraje cieszą się apostolstwem sióstr tego pięknego 
Zgromadzenia, czczą Najdroższą Krew, a i za Polskę Pan Jezus 
przelał Swoją Krew” powtarzała swoim przełożonym i siostrom.

Po drugiej wojnie światowej, za zgodą władz kościelnych, 
zakonnych i państwowych z 7 siostrami przybyła do Polski, osie-
dliwszy się w Bolesławcu na Dolnym Śląsku wśród Polaków przy-
byłych także z byłej Jugosławii. Oni to prosili władze kościelne o 
nasze siostry, gdyż większość z nich, między innymi burmistrz 
miasta Bolesławca, to byli wychowankowie Sióstr Adoratorek 
Krwi Chrystusa w Bośni. 

Siostra Lidwina służy Zgromadzeniu jako przełożona pierw-
szej wspólnoty w Bolesławcu w Polsce. Ogromnie wdzięczna 
Bogu za otrzymaną łaskę osiedlenia się Zgromadzenia w uko-
chanej Ojczyźnie, z przykładną cierpliwością i ofiarną miłością 
pracuje, zachęcając swoje współsiostry i kandydatki do znoszenia 
braków powojennych w duchu wynagrodzenia i ofiary. Siostry 
żyją w wielkim ubóstwie, ale pozostają tym bardziej wierne cha-
ryzmatowi naszej Świętej Założycielki Marii De Mattias. 

We wspólnocie Bolesławieckiej gości radość, zgłaszają się 
młode dziewczęta jako kandydatki. Ludność darzy siostry mi-
łością i szacunkiem, ofiarowując ze swego ubóstwa dary mate-
rialne. 

Pan wysłuchał serdecznie modlitwy „małej trzódki” ASC w 
Polsce. Otrzymały dekret pozwalający na otwarcie nowicjatu i 
Matka Lidwina jest pierwszą mistrzynią. W trudzie i wyrzecze-
niu z całą wspólnotą niestrudzenie kładzie pierwsze fundamenty 
pod przyszłą prowincję zakonną ASC. Radość z jej erygowania 
13 grudnia 1965 roku przeżywa już w stanie spoczynku, licząc 86 
lat. Nazywaliśmy ją „wieczną lampką przed Tabernakulum”, a w 
ostatnich latach „rozmodloną, dowcipną, zawsze pogodną, cier-
pliwą i wdzięczną Adoratorką w łóżku”, która mówiła, że chyba 
Pan Jezus o niej zapomniał, bo nie przychodzi po nią. 

Jej dziecięca miłość do Chrystusa Oblubieńca malowała się 
w Jej miłej twarzy, w całym Jej postępowaniu i życzliwej radzie 
kochania Jezusa nade wszystko „pracowania tylko dla Niego i 
wytrwania w świętym powołaniu”, a to będzie możliwe tylko za 
pomocą modlitwy, miłości i ofiary.

Na śmierć czekała jako na spotkanie ze swoim Oblubieńcem, 
z którym jednoczy się na zawsze 20 lutego 1978 roku o godzinie 

Mucharz zawsze pierwszy
Orszak trzech króli przeszedł u nas nie 6, lecz już 5 stycznia.
Rozpoczęliśmy wyjściem spod kościoła o godz 14 30. Prze-

szliśmy ulicami naszej wioski, radośnie kolędując i modląc się. 
Zwieńczenie nastąpiło w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie o 
godz 16 00 miały miejsce jasełka wykonane przez teatr ze Stry-
szowa.

W orszaku uczestniczyło ok. 110 osób także spoza naszej 
wspólnoty parafialnej.
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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

O historii Kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w 
Palczy pisaliśmy wielokrotnie na łamach Carolusa. Przy realiza-
cji ambitnych planów budowy a później dobudowy palczańskiej 
świątyni, musiano liczyć się z możliwościami materiałowymi i 
fi nansowymi. Powiedzenie tych, którzy przeszli przez trudy bu-
dowy domu, że lepiej budować raz i do końca, w tej sytuacji nie 
mogło być spełnione. 

 Początki budowy sięgają roku 1932. Rozbudowa przypada na 
trudne lata pięćdziesiąte XX wieku. Patrząc na wykonane w cią-
gu ośmiu miesięcy prace, rozpoczęte w maju 2019 roku, można 
stwierdzić, że są one imponujące jak na tak małą parafi ę. Po za-
kończeniu prac ziemnych, wzniesiono mury naw bocznych, które 
rozszerzyły bryłę świątyni. Obecnie trwają już prace wewnątrz 
naw bocznych. Następnym wielkim wyzwaniem będzie budowa 
dachu – stropu, więźby i pokrycia. 

„Wśrod wielu dziedzin aktywności Jana Pawła II na uwagę 
zasługuje jego zaangażowanie intelektualne i administracyjne w 
zachowanie oraz pomnażanie

dziedzictwa sztuki sakralnej. Także w tej dziedzinie wpisał 
się złotymi zgłoskami w poczet papieży, którym przysługuje ty-
tuł konserwatorów sztuki.” - napisał ks. Paweł Bijak, który przed 
wstąpieniem do Wyższego Seminarium Duchownego ukończył 
studia na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej. 

Państwo Małgorzata Mełges i Hubert Mełges z Wydziału 
Architektury, Politechniki Kra-
kowskiej w roku 2007 napisali 
między innymi: W porównaniu 
do innych krajów europejskich, 
budownictwo sakralne w Polsce 
charakteryzuje się wznosze-
niem wielu licznych świątyń i 
rozwojem parafi i z jednocze-
snym za-chowaniem i odnową 
już istniejących, które uległy 
zniszczeniu podczas burzliwej 
historii. Ogromne zniszczenie 
kościołów podczas II wojny 
światowej i jednoczesna powo-
jenna zmiana orientacji poli-
tycznej w destrukcyjny sposób 
wpłynęła na los budowli sakral-
nych. Trudne warunki ekono-
miczne, a zwłaszcza brak dostę-
pu do materiałów budowlanych, 
były bezpośrednią przyczyną 
powstania licznych problemów 
technicznych. W związku z 

O Palczańskiej Świątyni
tą sytuacją nastąpiło przyśpieszone zużycie techniczne wielu 
świątyń. Obecnie prowadzone są działania na rzecz poprawy 
tego stanu. Do najważniejszych problemów technicznych należy 
zaliczyć konieczność: osuszania, poprawy wentylacji, wzmocnie-
nia konstrukcji, izolacje termiczne, remonty i wymiana pokryć 
dachowych. (…)Budownictwo sakralne w Polsce w porównaniu 
z innymi krajami europejskimi ma specyfi czną historię. Znając 
dzieje Narodu Polskiego możemy zrozumieć niekonwencjonalne 
rozwiązania budowli sakralnych, pod względem technicznym i 
estetycznym, w dobie ostatnich dziesięcioleci. W takiej rzeczywi-
stości powstał specyfi czny fenomen architektury sakralnej, który 
dla badacza stworzył warunki, umożliwiające rozpoznawanie 
okresów kulturowych, ukazujących dzieje świetności, upadków 
i dramatów Narodu Pol-skiego. Prowadzenia jakichkolwiek prac 
budowlanych i konserwatorskich wymaga indywidualnego po-
dejścia. Analizując problemy związane z obiektami sakralnymi, 
na pierwszy plan wysuwa się priorytet sfery duchowej. Papież 
Polak Jan Paweł II określił ją słowami: „nie sposób zrozumieć 
tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem 
tak straszliwie trudną – bez Chrystusa...”

W obliczu cytowanych słów św. Jana Pawła II, znawców te-
matu i autorytetów, dzisiejszy tekst można zakończyć słowami 
dziękczynienia Panu Bogu i ludziom za to co udało się do tej pory 
wykonać. 
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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

Liturgiczne obchody Bożego Narodzenia 
rozpoczęliśmy Pasterką o północy. Tradycyj-
nie przed rozpoczęciem Mszy św. słychać było 
płacz dziecka symbolizujący płacz nowonaro-
dzonego Jezusa, a po dwunastu uderzeniach 
gongu zabrzmiały dźwięki kolędy zagrane 
przez Orkiestrę Dętą OSP z Sosnowic.

W czasie śpiewu „Chwała na wysokości…”  
ksiądz proboszcz złożył do żłóbka przed oł-
tarzem fi gurkę Dzieciątka Jezus przyniesioną 
w uroczystej procesji przez przedstawicieli 
młodzieży naszej parafi i. W tym roku fi gurkę 
przynieśli do ołtarza Amelka i Maciek.

www.paszkowka.eu

Boże Narodzenie
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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

Dwie dziewczyny desperacko, nawet w piekle, szukające 
kandydatów na mężów, diabły, które chcą pozyskać ich dusze, 
Belzebub nieznoszący much, Anioł ratujący sytuację, Pustel-
nik i zbój Sarka Farka pozbawieni sumienia i wrażliwości, ale 
za to  przykładnie ukarani, dzielny i pomocny Marcin Kabat 
– to tylko niektóre wątki przewijające się w komedii „Igraszki z 
diabłem”, z którą zmierzyli się nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 w 
Przytkowicach. Wiele sobotnich godzin prób, aby dzieło było jak 
najbardziej profesjonalnie wystawione. Trud się opłacił!

Niemal 800 widzów, salwy śmiechu i gorące brawa to najlep-
sza recenzja dla naszych aktorów – amatorów.

Adaptacji sztuki i reżyserii dokonał p. Jarosław Szwec. Funk-
cję asystenta reżysera pełniła Jadwiga Janicka. O dźwięki i slajdy 
zadbała pani Dorota Targosz, nad techniką, oświetleniem czuwa-
li p. Mirosław Strona, p. Piotr Pępek, ks. Jarosław Gawęda.

Dzięki nim i dzięki wsparciu wielu zaprzyjaźnionych ludzi 
przedstawienie odniosło sukces. Miały na niego również wpływ 
doskonała scenografi a i perfekcyjnie dobrane kostiumy.

W przedstawieniu wystąpili:
MARCIN KABAT nieustraszony żołnierz – Bartłomiej Choto-
wicki
SCHOLASTYK pobożny pustelnik, skrycie ulegający pokusom 
– Renata Michalak
TEOFIL zwykły, niewykształcony anioł z ostatniego rzędu chó-
ru – Iwona Kondela
HUBERT łowczy królewski – Dominik Sprada
I jego pomocnicy: Jakub Kukuła, Jakub Serwin, Oliwier Sikora
młode dziewuszki, które uporczywie, namiętnie, wręcz despe-
racko szukają męża:
DISPERANDA królewna – Monika Zwias
KASIA jej służka – Magdalena Pietrasik
SARKA-FARKA rozbójnik, przed którym drży wszystko, co 
żyje – Krzysztof Surowiec
ZJAWA – Justyna Nowroth
DIABŁY
trochę nierozgarnięci: OMNIMOR– Marzena Kuśmierz, KAR-
BORUN– Grażyna Zwierz
LUCJUSZ nieopierzony elegancik – Iwona Filek-Sikora
SOLFERNUS diabeł pierwszej kategorii – Joanna Madej
BELZEBUB „groźny” władca piekieł – Zuzanna Bednarz-Pa-
duch
BELIAL radca piekielny – Bożena Longa  
 oraz: Anna Wojnowska, Justyna Kapusta, Aleksandra Tekielak

www.zsprzytkowice.pl

Igraszki z diabłem 
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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

-Czy Ks. Bp pamięta, jak się zaczęło jego powoła-
nie kapłańskie?

- Początkowo to tak bardzo głęboko wierzący nie byłem. 
Jednak przyszedł później - w szkole średniej - taki moment, w 
którym zrozumiałem, że trzeba będzie jakoś zbliżyć się do Pana 
Boga. Zapisałem się do oazy, a ona w jakiś sposób poprowadziła 
mnie do seminarium. Wcześniej byłem także lektorem. Śpiewa-
łem też psalmy i byłem kantorem w swojej parafii, a moją parafią 
jest parafia św. Floriana w Krakowie, w której odprawiał niegdyś 
Msze Karol Wojtyła, czego świadomość w jakiś sposób nas mo-
bilizowała....   

- Co było głębszym motywem wybrania drogi ka-
płańskiej?

Wywiad z biskupem pomocniczym Archidiecezji 
Krakowskiej Januszem Mastalskim,  który 10 czerw-
ca 2019 udzielił sakramentu bierzmowania Radockiej 
młodzieży

- Myślę, że zawsze chciałem być z ludźmi i takie skłonności 
przejawiałem już w szkole średniej. Pamiętam, że już wtedy dużo 
moich kolegów czy koleżanek chciało ze mną porozmawiać i 
jakoś udawało się nieraz coś im doradzić. Gdy patrzę na życie 
z perspektywy, to sądzę, że chęć służby drugiemu człowiekowi 
była głównym motywem wyboru drogi kapłańskiej. A ponadto 
spotkałem na swojej drodze wielu wspaniałych, świętych kapła-
nów, którzy pokazali mi, że warto. 

- Czy Ks. Biskup odczytuje teraz jakieś momenty 
życia jako zaplanowane przez Opatrzność i będące 
przygotowaniem do misji biskupa?

-   Nie mam żadnych wątpliwości gdy teraz patrzę na swoje 
życie kapłańskie i na to, co robiłem w tym czasie jako ksiądz, 
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że to rzeczywiście było jakieś przygotowa-
nie na tę godność i ten urząd. Tak naprawdę 
byłem np. katechetą wszystkich poziomów 
i dzięki temu wiem, co to katecheza przed-
szkolna, szkolna, szkoły średniej. Wiem też, 
co oznaczają wykłady akademickie. Ponadto 
wygłosiłem ponad 300 rekolekcji, więc opano-
wałem również warsztat kaznodziejski. Dużo 
również spowiadałem i powierzano mi liczne 
obowiązki kierownictwa duchowego, Różni 
ludzie powierzali mi  swoje problemy, sprawy, 
co zmuszało mnie doszukiwania się rozwią-
zań. Gdy dowiedziałem się, że Ojciec święty 
mianował mnie biskupem pomocniczym, nie 
potrafiłem od razu odczytać tych wszystkich 
znaków, które do tego doprowadziły, ale z 
czasem zaczęło mi się to odsłaniać...         

- Co Księdza Biskupa, jako Kogoś 
odpowiedzialnego za lud, szczególnie 
boli w Kościele?   

- Boli mnie to, że w Kościele jest coraz 
mniej wspólnoty. Gdzieś giną te wspólnoty parafialne, wspólnoty 
domowego Kościoła czyli rodziny też są bardzo mocno poranio-
ne. Bardzo mnie smuci to, że nauczyliśmy się sobie wzajemnie 
szkodzić bez brania za to żadnej odpowiedzialności. Jest w nas 
bardzo dużo agresji, jakiejś roszczeniowości, a za to brakuje 
empatii i w ogóle chęci wczuwania się w sytuację drugiego czło-
wieka. Martwi mnie również mijanie się propozycji Kościoła z 
potrzebami czy z pragnieniami współczesnej młodzieży. Gdy się 
jeździ po Polsce z różnego rodzaju prelekcjami, konferencjami, 
rekolekcjami, to widać, że  w Kościele mamy dzieci, starszych i 
dorosłych, a  z młodzieżą jest kiepsko...  

- Jak Ksiądz Bp widzi przyszłość i co chciałby zro-

bić z tymi możliwościami, które 
posiada?

- Na pewno ważne jest, żeby mieć 
konkretny program na te czasy. Potrzebne 
jest przyspieszenie prac i działań dotyczą-
cych nowej ewangelizacji. To po pierw-
sze. Wydaje mi się też, że bardzo ważne 
jest to, żeby w takim dobrym znaczeniu 
uatrakcyjnić Kościół. Myślę tu chociażby 
o kaznodziejstwie. Oczywiście, jest wielu 
fantastycznych księży, którzy wygłaszają 
piękne kazania, ale jeśli chodzi o mło-
dzież, to coś trzeba zmienić, bo tu odbior-
ca jest bardzo specyficzny. Być może więc 
trzeba dokształcać kapłanów w dziedzinie 
retoryki. Na pewno trzeba i chciałbym 
jako bp pomocniczy się zaangażować we 
wskrzeszanie podupadających ruchów 
- np. ruchu oazowego, który przecież za 
moich czasów był ogromnym ruchem, a 
z każdym kolejnym rokiem się kurczy. I 

jest to niekoniecznie spowodowane brakiem chęci młodzieży, 
ale być może niewystarczającą pracą u podstaw na parafiach. I 
nie chodzi nawet o to, że księżom się nie chce, tylko brakuje na 
to czasu... 

- Czy nie obawia się Ksiądz Biskup braku powołań? 
Jak można poprawić obecną sytuację? 

- Oczywiście, że się boję... Trzeba pamiętać, że księża są nie 
do zastąpienia, bo choć można do wielu działań zaprosić ludzi 
świeckich, to jednak oni nie odprawią Mszy świętej i nie wyspo-
wiadają... Wydaje mi się, że powinniśmy przywiązywać większą 
wagę do akcji powołaniowych i same seminaria powinny się 
bardziej otworzyć na młodych ludzi, bo dwa razy do roku wyjazd 
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powołaniowy to jest moim zdaniem za mało. Potrzebne są otwar-
te dni, współpraca z wikariuszami i proboszczami na parafi ach, 
żeby tych ludzi przywozili,  a nawet wejście do szkół, by coś na 
temat seminarium powiedzieć. Nie obawiam się jakiegoś dra-
stycznego spadku ilości powołań, ale z pewnością jest niepokoją-
ce, że z roku na rok są systematycznie odnotowywane niewielkie 
spadki. Patrząc z perspektywy całego kraju, tych kleryków nie 
ubywa, ale jest też tak, że w niektórych rejonach kraju kleryków 
przybywa, a w innych ubywa albo właściwie w ogóle ich nie ma. 
Małopolska pod tym względem nie ma jednak tak najgorzej.      

- Ojciec święty Franciszek z pomocą Ducha Świę-
tego wprowadził wiele zmian w Kościele. Nie obawia 
się Ksiądz Biskup, że jego następcy będą chcieli to 
cofnąć? 

- Duch Święty zawsze działa w Kościele i podejrzewam, że 
ewentualny  następca będzie kontynuował to dzieło. Myślę, że my 
przez cały czas patrzymy na Papieża Franciszka przez pryzmat 
Jana Pawła II, który jednak miał inne doświadczenie, który był 
w innej kulturze wychowany, który posługiwał się inną retoryką. 
Ponadto w tamtych czasach trzeba było rozwiązywać inne pro-
blemy, a Papież Franciszek natrafi ł akurat na takie, jakie są w tej 
chwili. Patrząc na fawele, na slumsy, widział, jak wiara nie prze-
kłada się na życie i pewnie również dlatego próbuje przyciągnąć 
ludzi, którzy gdzieś tam pogubili się w życiu. Pewnie dopiero na 
sądzie ostatecznym się dowiemy, czy miał rację, a historia oceni 
go jak każdego papieża. Wierzę w  dobrą wolę, dobre intencje 
Ojca świętego, myślę, że jego działania są spójne, a ponieważ jest 
Południowcem to nieraz powie za dużo albo za mało i trzeba to 
potem doprecyzować...          

- Współczesny świat jest zagrożony i militarnie, 
i ekonomicznie... Czy widzi Ks. Biskup jakąś możli-
wość, by Ewangelia mogła dotrzeć w miejsca, gdzie jej 
jeszcze nie ma?

- Uważam, że trzeba by było zacząć najpierw od preewangeli-
zacji czyli właśnie od mówienia o wartościach, o pewnych posta-

wach, a dopiero tam - w tych postawach i wartościach - rozeznać 
się i zobaczyć, czy tak naprawdę o tym mówi Chrystus, czy warto 
się do Niego zbliżyć i czy warto z Nim być. Z pewnością mamy do 
czynienia w świecie z totalną laicyzacją, w mniejszym stopniu w 
naszej ojczyźnie. Jak historia uczy, takie momenty działają tylko 
oczyszczająco dla Kościoła. I może w związku z tym będzie mniej 
wiernych, ale będą oni głęboko wierzący.

- Czy w innych kulturach i religiach możemy rów-
nież odkrywać jakieś echa Ewangelii?  

- Są oczywiście podejmowane różne próby jakiegoś synkrety-
zmu, ale to jest zawsze bardzo, bardzo niebezpieczne i wydaje mi 
się, że najbezpieczniej szukać czegoś wspólnego na płaszczyźnie 
wartości - czy to z islamem, czy to z buddyzmem. Myślę, że w 
wielu religiach można odkryć przesłanie Jezusa, choćby nie było 
nazwane „przesłaniem Jezusa”. Proszę zauważyć, ze coraz czę-
ściej słyszy się o nawróceniu, o przejściu z islamu na katolicyzm. 
To jest bardzo ciekawe zjawisko i może to świadczyć o tym, że 
inaczej pojmowany Jezus jakoś prowadzi do tej prawdy, którą my 
wyznajemy.

-Co by Ksiądz Biskup chciał powiedzieć tej społecz-
ności po pracy wykonanej z Duchem Świętym?

- Życzę całej społeczności w Radoczy tego, aby byli mocni 
rodziną, aby zawsze pamiętali o tym, że jeśli będą mieć bardzo 
dużo pieniędzy, piękny dom i drogi samochód, ale nie będzie 
w domu spokoju, radości i miłości, to nic nie będzie cieszyć. 
Trzeba dbać o tę atmosferę domową, trzeba mieć troskę o siebie 
nawzajem. Jak w domu się będzie dobrze działo, to nawet jak 
będą jakieś problemy na zewnątrz, to one nie sprawią tego, ze 
nie będziemy mogli się cieszyć życiem. Życzę dobrych domów, 
atmosfery rodzinnej i budowania tego wszystkiego na mocnym 
fundamencie, jakim jest Jezus. I powtarzam jeszcze raz: -Nie 
dajmy się wypchnąć z Kościoła!

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 
          

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

„Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, Jemu po kolędzie 
dary wzajem oddajmy” - te słowa polskiej kolędy to motyw 
przewodni zorganizowanego w Ryczowie tradycyjnego koncertu 
świąteczno-noworocznego. Dzięki uprzejmości księdza probosz-
cza Adama Ogiegło, koncert po raz kolejny odbył się w kościele 
parafi alnym, a przed widownią zaprezentowała się Gminna Or-
kiestra Dęta z Ryczowa pod batutą Szymona Piątka oraz schola 
„Wiolinki” pod kierownictwem Kamili Kozioł-Ćwiertki i Agaty 

Maślony. Scholę wspomagał zespół muzyczny w składzie: Adam 
Krystian (pianino), Grzegorz Jędra (gitara solowa), Grzegorz Pię-
tak (gitara basowa) i Grzegorz Gierek (perkusja).

W koncertowym repertuarze każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnych polskich kolęd i 
pastorałek, takich jak „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, czy „Skrzypi 
wóz”. Licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć utwo-
ry rozrywkowe o przeróżnej tematyce. Na liście wykonawczej 

Koncert świąteczno-noworoczny 
z charytatywnym przesłaniem
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znalazły się m.in. „Winter won-
derland”, „eme from New York, 
New York” oraz „Von Freund zu 
Freund”. Fanom wiedeńskich 
klimatów z pewnością przypadł 
do gustu walc „Nad pięknym 
modrym Dunajem” oraz „marsz 
Radetzky’ego”. Prawdziwą wi-
sienką na muzycznym torcie był 
„Czardasz” Vittorio Montiego 
wykonany na skrzypcach przez 
Zuzannę Krystian. Prowadzeniem 
tej niezwykłej uczty zajął się Ka-
zimierz Bartuś, który przytoczył 
wiele ciekawostek dotyczących 
prezentowanych utworów. Dobra 
forma dopisała zarówno u muzy-
ków, jak i u tłumnie wypełniającej 
kościelne ławki publiczności, któ-
rej burzliwe oklaski doprowadziły 
do nieuniknionego bisu.

Koncert poza oczywistymi wa-
lorami artystycznymi miał w swo-
ich założeniach także szczytny cel. 
W trakcie koncertu odbyła się bo-
wiem kwesta na rzecz mieszkańca 
Ryczowa, chorego na glejaka mó-
zgu. Dzięki hojności darczyńców 
udało się zebrać 5410 zł. To już 
kolejny raz kiedy lokalni artyści 
dochód z wydarzenia przeznaczają 
na cel charytatywny, bo przecież 
każdy, nawet najdrobniejszy gest, 
zmienia czyjś świat i pozwala spra-
wić choć odrobinę radości.

Wydarzenie zostało zrealizo-
wane przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego w 
ramach konkursu „Małopolskie 
Orkiestry Dęte 2019”.

www.spytkowice.net.pl
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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

Bóg przychodzi...
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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)

Orszak Trzech Króli
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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

Szkolne Koło Teatralne „Dwie Maski” przygotowało, jak co 
roku, przedstawienie jasełkowe pt. „Jasełka na dworcu kolejo-
wym”. Spektakl przygotowali uczniowie klas VII i VIII.

Biblijna historia narodzin Bożego Syna zostaje przeniesiona w 
czasy współczesne, by uświadomić nam, że Bóg ma szansę naro-
dzić się w każdym z nas, w  każdym miejscu i w każdym czasie. 
Czy tak się stanie, zależy tylko od nas...

Spektakl bardzo się podobał  naszej szkolnej publiczności, bo 
to piękna historia, którą warto zobaczyć...

Przedstawienie będzie można obejrzeć:
6 stycznia 2020r. w Kościele Parafi alnym w Świnnej Porębie 

po mszy o godz. 11.00;
11 stycznia 2020r. w Domu Kultury w Kozińcu o godz. 18.00.
Zapraszamy!

www.spswinnaporeba.edupage.org

Jasełka na dworcu kolejowym
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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
 

„Oby Pan dał nam doświadczenie dwóch rzeczy: pewności 
bycia kochanym w uprzedzający sposób oraz odwagi potrzebnej 
do miłowania braci” – mówił Papież podczas Mszy w Domu św. 
Marty. Odniósł się do czytania z Pierwszego Listu św. Jana, w 
którym Apostoł zapewnia, że zrozumiał czym jest miłość, ponie-
waż ją przeżył i wchodząc w serce Jezusa zrozumiał również, w 
jaki sposób ona się wyraziła. Mówi nam, co to znaczy miłować i 
jak my sami jesteśmy miłowani.

Ojciec Święty stwierdził, że miłość pochodzi od Boga. Jeśli 
On nie pokochałby nas, nie bylibyśmy zdolni do miłości.

Papież – Bóg pierwszy nas umiłował.
„Jeśli nowonarodzone dziecko, mające kilka dni, mogłoby 

mówić, bez wątpienia wyjaśniłoby nam tę rzeczywistość: «Czuję 
się kochany przez rodziców». I to, co robią rodzice z dzieckiem 
jest tym samym, co Bóg czyni z nami: Umiłował nas jako pierw-
szy – podkreślił Papież. To rodzi i rozwija naszą zdolność do mi-
łości. To stanowi jasną defi nicję miłości: możemy kochać Boga, 

Z nauczania papieża Franciszka

Prawdziwa miłość prowadzi do czynienia dobra
ponieważ On pierwszy nas umiłował”.

Ojciec Święty zaznaczył, że drugą rzeczą, którą nam uświada-
mia Apostoł jest uznanie, że ten, kto miłując Boga nienawidziłby 
swojego brata, powinien być nazwany wprost za kłamcę. To 
oznacza, że miłość jest konkretna. Nie można bowiem, jak mówi 
św. Jan, kochać bliźniego, którego się widzi, nie kochając Boga, 
którego się nie widzi. Przeciwieństwem przykazania miłości nie 
jest jedynie nienawiść, ale także wola trzymania się na odległość, 
niechęć do włączania się w sprawy innych i pobrudzenia sobie 
rąk ich problemami.

 
Papież – miłość nie jest wodą destylowaną
„Jeśli ktoś mówi: «Ja, aby pozostać zawsze czystym, piję tylko 

wodę destylowaną», to trzeba mu powiedzieć: umrzesz w ten 
sposób, ponieważ to nie służy życiu. Prawdziwa miłość nie jest 
wodą destylowaną – podkreślił Papież. To woda codziennego ży-
cia, z problemami, z uczuciami, z chęciami i niechęciami, ale to 
właśnie to. Miłość oznacza konkretność, miłość konkretna: nie 
miłość z laboratorium. Apostoł uczy nas tego jasnymi określenia-

mi Ale jest jeszcze ukry-
ty sposób niekochania 
Boga i niekochania 
bliźniego. Wyraża się 
on w obojętności. «Nie, 
nie chcę tego: pragnę 
wody destylowanej. Ja 
nie mieszam się w pro-
blemy innych». Jednak 
musisz, aby pomóc, aby 
się pomodlić”.

Ojciec Święty zacy-
tował w tym miejscu 
powiedzenie św. Alberta 
Hurtado, jezuity: „Nie 
czynić zła, to rzecz do-
bra, ale nie czynić do-
bra, to rzecz zła”. Praw-
dziwa miłość powinna 
prowadzić do czynienia 
dobra i pobrudzenia 
sobie rąk dziełami na 
rzecz innych - zakończył 
Franciszek.
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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

Piątek, 20 grudnia 2019 roku był dniem kolędowania i przed-
stawiania Narodzenia Pana Jezusa w „Jasełkach”. W każdej kla-
sie odbywały się też uroczyste Wigilie z łamaniem się opłatkiem, 
jedzeniem wigilijnych potraw, składaniem sobie świątecznych 
życzeń.

O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej uczniowie klasy II 
przedstawiali „Jasełka”. Do stajenki z Bożą Rodziną przybywali 
kolejno Aniołowie, Pastuszkowie, Królowie oraz Śnieżynki. Wy-
powiedzi tych Osób przeplatane były śpiewem kolęd oraz innych 
pieśni bożonarodzeniowych. Występ drugoklasistów oglądali 
uczniowie, przedszkolaki, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Następnym punktem świątecznego apelu był przegląd kolęd i 
pastorałek, w którym występowały kolejno: przedszkolaki z obu 
grup wiekowych, klasy I-III, klasy IV-VIII oraz szkolny zespół  
muzyczny pod kierownictwem p. Marii Sęk. Wszyscy występu-
jący pięknie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i gry na 
różnych instrumentach. Wyróżnione zespoły (z kl. III, IV-V oraz 
VII) będą kolędować wraz z orkiestrą dętą 5 stycznia 2020 roku 
w kościele parafi alnym w Tłuczani.

Po kolędowaniu, zuch Łucja Augustyniak z drużyny har-
cerskiej - 15 Gromada Zuchowa „Wodni Przyjaciele” - wniosła 
uroczyście do naszej szkoły Światełko z Betlejem. „W Grocie 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To 
właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, 
której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez 
kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła 
w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafi ą na chwilę 
się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii 
Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach 

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

politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło 
z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, 
poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania 
między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród 
nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. 
Niosąc lampiony ze Światłem do parafi i, szkół, szpitali, urzędów 
i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwer-

salne wartości braterstwa i pokoju.”
Na zakończenie apelu zostały ogłoszone wyniki szkolnego 

konkursu na „najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową” i roz-
dane nagrody.

Pan Dyrektor najpierw podziękował uczniom za występy ko-
lędnicze oraz udział w konkursie szopek, a potem złożył wszyst-
kim życzenia „Wesołych Świąt!” i pomyślności w Nowym Roku.

Ostatni dzień przed przerwą świąteczną to tradycyjny czas 
klasowych wigilii, konkursu kolęd a w naszej szkole także Dnia 
Patrona – Adama Mickiewicza. 

Uroczystość upamiętniającą Wieszcza i jego twórczość przy-
gotowała klasa VIIa pod kierunkiem p. E. Widlarz. Dyrektor 
Józef Żegliński wręczył nagrody zwyciężcom konkursu „O jabł-
ko Adama”, organizowanego przez p. M. Biłkę. W konkursie I 
miejsce zajęła grupa z klasy 6b, II miejsce z klasy 4a i III miejsce 
z klasy 6a. Następnie odbył się konkurs kolęd i pastorałek przy-
gotowany przez p. A. Zychę – Gurdek, który zakończył się zwy-
cięstwem klasy 8a, drugą lokatę zajęła klasa 4a zaś miejsce trzecie 
przypadło klasie 5a. 

Na zakończenie dzisiejszego dnia Dyrektor Józef Żegliński 
złożył wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia.

www.zsptomice.edupage.org 

Dzień Patrona i Konkurs Kolęd
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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 

To zasady, którymi powinien żyć chrześcijanin, a 
o których to przypomina nam św. Mikołaj. Z miłości 
do Pana Boga i bliźniego winniśmy czynić dobro, mieć 
oczy i serce otwarte na tych, którzy naszej pomocy 
oczekują. Poniżej temat ten rozwija w kazaniu odpu-
stowym ks. Sylwester Fiećko. Kontynuujemy to pięk-
ne rozważanie. 

W ciągu wieków wiele osób uciekało się do św. Mikołaja 
w trudnych sytuacjach fi nansowych w rodzinie, w pracy czy 
dziełach apostolskich, które często powinny mieć podstawę fi -
nansową. Kochani, nie obawiajmy się prosić Pana o te pomoce 
materialne, gdyż On sam chce, żebyśmy o nie prosili, kiedy od-

Wielkoduszność i dobroczynność 
mawiamy Ojcze nasz: „Chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj...”. Możemy Boga o to prosić wiele razy za pośrednictwem 
świętych.

Dopóki będziemy żyć na ziemi, będziemy odczuwać potrzebę 
środków materialnych i ludzkich zarówno dla utrzymania wła-
snej rodziny, jak i dla zadań apostolskich, których Bóg się od nas 
domaga. Dobra fi nansowe są wtedy prawdziwymi dobrami. Lecz 
kiedy nie służą czynieniu dobra, kiedy nieuporządkowane przy-
wiązanie do nich zasłania nam rzeczy nadprzyrodzone, wtedy 
stają się złem. Św. Leon Wielki poucza, że Bóg dał nam nie tylko 
dobra duchowe, ale także cielesne, byśmy się nimi posługiwali 
dla ludzkiego i nadprzyrodzonego pożytku innych ludzi.

Sam Jezus uczył Apostołów o potrzebie wykorzystywania 
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środków ludzkich. Podczas pierwszego roze-
słania Apostołów wyraźnie im powiedział: 
-„Nie noście ze sobą trzosa ani torby...”. Pozo-
stawił ich bez żadnego oparcia, żeby wiedzieli, 
że to On, Jezus, zapewnia owocność ich wy-
siłków. Wówczas zrozumieli, że uzdrowienia, 
nawrócenia, cuda nie wynikały z ich ludzkich 
umiejętności, ale z mocy Bożej. Tuż przed 
swoim odejściem z tego świata uzupełnia owo 
pierwsze pouczenie:

„Teraz kto ma trzos, niech go weźmie; tak 
samo i torbę”. Chociaż w każdym apostolstwie 
najważniejsze są środki nadprzyrodzone, to 
jednak Pan chce, byśmy się posługiwali wszyst-
kimi dostępnymi nam środkami ludzkimi, 
również finansowymi.

Sam Jezus dla spełnienia swojej Boskiej mi-
sji często posługiwał się środkami ziemskimi: 
kilkoma chlebami i rybami, odrobiną błota czy 
materialną pomocą pobożnych kobiet, które 
szły za Nim.

Kiedy w rodzinie, w pracy apostolskiej itp. odczuwamy jakieś 
potrzeby, nie wahajmy się poprosić Pana o niezbędne nam rzeczy. 
Nie zapominajmy o tym, że swego pierwszego cudu dokonał za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, aby wybawić z kło-
potów nowożeńców w kwestii, która nie była aż tak ważna dla ży-
cia. Jakby mógł nas nie wysłuchać, kiedy czasami potrzebujemy 
Jego pomocy? Nie zapominajmy jednak uczynić wszystkiego, co 
jest możliwe z naszej strony, tak jak uczynili to słudzy w Kanie, 
którzy napełnili stągwie wodą aż po brzegi. Oni zrobili wszystko, 
co było w ich mocy.

Kochani, w naszym życiu mogą pojawić się takie sytuacje, 

w których Pan pobudzi naszą wielkoduszność i będziemy 
mogli naszymi środkami finansowymi – znacznymi albo i nie-
znacznymi – przyczynić się do wsparcia Kościoła lub dobrych 
instytucji, które krzewią dzieła kulturalne lub dobroczynne dla 
ludzi najbardziej potrzebujących. Możliwe, że będziemy musieli 
zdobywać fundusze dla tych dzieł. Liczne stronice Nowego Te-
stamentu ukazują nam starania uczniów Chrystusa i pierwszych 
chrześcijan o zdobycie środków na szerzenie Ewangelii. Widzimy 
na przykład Mateusza, żyjącego w dostatku, który z wdzięczności 
dla Chrystusa nie skąpił swoich dóbr. Albo grupę owych kobiet, 
które poszły za Panem i usługiwały Mu ze swego mienia. Widzi-
my też takich uczniów – ludzi zamożnych – jak Józef z Arymatei, 
który odstępuje swój grób Nauczycielowi i kupuje dla niego płót-
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na, albo jak Nikodem, który kupuje wielką ilość mirry i aloesu, 
żeby zabalsamować Ciało Pana. Podziwiamy też bohaterską po-
stawę pierwszych chrześcijan, którzy sprzedawali majątki i dobra 
i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Zaś właściciele pól albo 
domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprze-
daży i składali je u stóp Apostołów.

Św. Paweł będzie organizował zbiórki – w Antiochii, w 
Galacji, w Macedonii, w Grecji – aby wesprzeć wiernych w Je-
rozolimie, pobudzając jednych i drugich do prześcigania się w 
hojności. Kiedy Apostoł pisze do chrześcijan z Koryntu, dziękuje 
im za wielkoduszność w przeprowadzonej zbiórce pieniędzy, 
zachęca ich do ofi arności, gdyż to przyniesie pożytek. Św. To-
masz z Akwinu, wyjaśniając te słowa, podkreśla korzyść, jaką 
przynosi oderwanie od dóbr na rzecz innych: „Dobroczynność 
jest bardziej użyteczna dla tych, którzy ją wyświadczają aniżeli 
dla tych, którzy z niej korzystają. Gdyż ten, który świadczy do-
bro materialne, wydobywa z tego korzyść duchową, a ten, kto 
je przyjmuje, otrzymuje jedynie dobro doczesne”. Jałmużna jest 
jednym z głównych lekarstw na rany duszy zadane przez grzech i 
zjednuje miłosierdzie Boże.

Jako zachęta do wysiłku, wielkoduszności i oderwania się 
może nam posłużyć jedno zdanie: „Pomyślcie, ile was właściwie 
kosztuje – także pod względem fi nansowym – to, że jesteście 
chrześcijanami?”. Bo my, Polacy rzeczywiście mamy wielkie ser-
ce, otwarte oczy i bardzo często lewa nasza ręka nie wie, co czyni 
prawa. I to jest bardzo dobre. Bo tak wypełniamy wolę Boga. 
Dobroczynność bierze początek w sercu, które kocha i miłością 
chce się podzielić. Często również w naszej telewizji są sytuacje, 

gdy ludzie proszą o pomoc. Nigdy to wezwanie nie zostaje bez 
odzewu. Spieszymy z pomocą. I to jest bardzo ważne. Papież 
Franciszek twierdzi, że guzik z naszych wszystkich pobożności, 
jesli nie przełożą się one na miłość do drugiego człowieka... 

I może każdy z nas chciałby zapytać, co ma czynić, jak ma żyć, 
aby odpowiedzieć jak Maryja na powołanie Boga, na wypełnianie 
Jego woli. Mam przed sobą listę świątecznych zadań dla każdego 
z nas... Po pierwsze, mam wziąć bliskich w ramiona. Po drugie, 
poświęcić im swój czas. Po trzecie, nie przejmować się bzdurami. 
Po czwarte, udekorować twarz uśmiechem. I najważniejsze - pią-
te - napełnić serce miłością. Tutaj przychodzimy, do świątyni, aby 
to serce nasze miłością przepełnić. Miłością prawdziwą - tą, którą 
Bóg ma dla każdego stworzenia, dla każdego z nas. 

W wielkoduszności wobec Boga i naszych braci, a także w 
staraniu się o niezbędne na ziemi środki fi nansowe naszym 
sprzymierzeńcem będzie św. Mikołaj. Zwracajmy się do niego. 
Przebywając blisko Boga nadal jest wielkoduszny wobec tych, 
którzy go wzywają.

Przynieś nam z nieba, Mikołaju święty,

Gdy schodzisz do nas dobrocią przejęty,

Chleba, radości i wszelkich cnót mnóstwo,

Przynieś Błogosławieństwo...

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

„Przy Wigilii”
Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.
Przy wigilijnym stole
niech obcy gość zasiędzie.
W twoim rodzinnym kole –
przy opłatku, kolędzie.

             Mieczysława Buczkówna

20 grudnia cała społeczność szkolna spotkała się na sali gim-
nastycznej aby obejrzeć spektakl świąteczny w wykonaniu dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego “A” pod tytułem “Gwiazdkowy 
prezent”. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęły zuchy przekazu-
jąc Pani Dyrektor, Lidii Wilk, BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO 
POKOJU.  Uroczy, pełen ciekawych postaci i wydarzeń spektakl 
muzyczny  zaprezentowany przez Ancymonki, a także wspólne 

Boże Narodzenie 2019
śpiewanie kolęd i pastorałek  wprowadziły wszystkich w świą-
teczny nastrój. Po apelu uczniowie, pod opieką swoich wycho-
wawców  udali się na wigilie klasowe.

www.spwozniki.edupage.org
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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

W dniu 18 grudnia jeszcze w starym roku w Szkole Pod-
stawowej w Wysokiej odbył się XVIII fi nał Międzygminnego 
Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. „Mały świadek miłosier-
dzia”. Konkurs ten od początku wspiera materialnie i duchowo 
ks. kanonik proboszcz Parafi i Witanowice Józef Wróbel, ksiądz 
proboszcz z Wysokiej Adam Stawarz i od wielu lat największą 
kwotą burmistrz Wadowic, obecnie Bartosz Kaliński. Tym razem 
wpłynęło 289 prac z 10 szkół. Najwięcej prac przysłała Szkoła 
Podstawowa Nr 1 z Wadowic.

  Tegorocznymi tematami były:
1. Moje codzienne uczynki miłosierne
2. Najpiękniejsze momenty z życia Jana Pawła II
3. Wadowice – mój pomysł na pamiątkę dla pielgrzymów.
4. Jak mogę być świętym Mikołajem?
5. Prawdziwa jedność według Boga nie jest jednolitością, ale 

jednością w różnorodności – jak rozumiem słowa papieża Fran-
ciszka? (homilia z dn.4.06.2017.)

Prace oceniały dwie specjalnie powołane komisje. Decydujące 
były zasady określone w regulaminie z uwzględnieniem katego-
rii, zarówno wiekowych, jak i ze względu na sposób wykonania. 
Burzliwie przebiegały obrady komisji plastycznej. Pomysłowość, 
detale, kolorystyka zastosowana przez dzieci nie ułatwiały za-
dania. Zasady konkursu szczególnie podkreślają samodzielność 
wykonania. W tym roku jednak wpłynęły takie prace prze-
strzenne na temat Pamiątka z Wadowic, dla których utworzono 
kategorię Rodzic i ja. Widać tu było duży wkład pracy dorosłych, 

 Mały świadek miłosierdzia roz-
strzygnięty po raz XVIII

wobec tego komisja doceniła, że rodzice spędzili czas wspólnie z 
dzieckiem, razem szukali pomysłów i razem wykonywali zada-
nie. Wspólny czas jest bezcenny i stąd nowa kategoria. Zgodnie z 
decyzjami obu komisji nagrody z rąk dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Wysokiej p. Grażyny Żuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Babicy p. Elżbiety Jończyk oraz księdza Adama Stawarza i współ-
organizatorki z Wysokiej p. Bożeny Leśniak otrzymali:

W KATEGORII KLAS 0-1 PRACE PLASTYCZNE
1.MIEJSCE – NATALIA BYRSKA SP 5 WADOWICE
2.MIEJSCE – MILENA HAŁAT- SP 5 WADOWICE
3.MIEJSCE- OLAF STUGLIK– SP 1 CHOCZNIA
JULIA OKULAR – SP 1 WADOWICE
OLIWIA WARMUZ – SP 4 WADOWICE
W KATEGORII 2-3 PRACE PLASTYCZNE
1.MIEJSCE – KLARA LEMPART SP1 WADOWICE
2. MIEJSCE – GABRIELA TOMCZYSZYN – ZSP WITANO-

WICE
KAROL PAPIERNIK SP 4 WADOWICE
3.MIEJSCE – URSZULA ŚWIĘTEK - SP ZAWADKA
GLORIA RYBSKA – ZSP W KLECZY DOLNEJ
AMELIA KALAMUS – SP4 WADOWICE
W KATEGORII KLAS 4-6- PRACE PLASTYCZNE
1.MIEJSCE – OLIWIA RYBA- – SP 2 CHOCZNIA
2. MIEJSCE – MIKOŁAJ IWAŃSKI – SP 2 CHOCZNIA
LENA WILK – ZSP WITANOWICE
3. MIEJSCE – KAMILA KWARCIAK – SP 2 CHOCZNIA
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FRANCISZEK RECIAK SP4 WADOWICE
KAMILA HAŁAT – SP 5 WADOWICE
W KATEGRII LITERATURA
1.MIEJSCE – NIKODEM KONDELA – SP WYSOKA
MACIEJ KUTKIEWICZ SP 4 WADOWICE
2.MIEJSCE –- JAKUB KUTKIEWICZ SP 4 WADOWICE
3.MIEJSCE – JOWITA GÓRA – ZSP WITANOWICE
KORNELIA KACZMARCZYK - SP4 WADOWICE
Przyznano również 17 wyróżnień.
Oprawę uroczyści stanowiły niezwykłe jasełka wystawione 

przez uczniów klas trzecich ze szkoły z Wysokiej, a przygotowa-
ne przez współorganizatorkę p. Bożenę Leśniak i p. Małgorzatę 
Stanek. Piękno dekoracji, strojów, dźwięki skrzypiec i wielu 
pięknie, nastrojowo, spokojnie zaśpiewanych pastorałek i kolęd 
wprawiały gości w czarowny nastrój oczekiwania na Boże Na-
rodzenie. Niech dobro i miłość ukazana w tym przedstawieniu 
niesie się po świecie.

 Sponsorom gorąco dziękują organizatorzy i wszyscy autorzy 
prac. Wszyscy, ponieważ każdy uczestnik otrzymuje chociaż 
drobną nagrodę i dyplom oraz poczęstunek. Każda praca wiąże 
się z refleksją dziecka nad swoim postępowaniem, nad codzien-
nym dobrem, którego doświadcza i które czyni na co dzień. 
Wartość tego konkursu polega właśnie na tym. I my dokonajmy 
refleksji nad sobą u progu Nowego Roku. Niech dobro nas nie 
opuszcza i w naszych rękach niech mnoży się i dzieli jak chleb.

Obserwatorka
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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 środę, 8 stycznia 2020 roku, w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia 
w Zatorze, odbyła się wyjątkowa uroczystość: 
Złote Gody – 50-lecie pożycia małżeńskiego 
oraz Diamentowe Gody - 60-lecie pożycia 
małżeńskiego.

Pary małżeńskie z miasta i  gminy Zator 
obchodzące w 2019 roku ten zaszczytny ju-
bileusz, otrzymały z rąk Burmistrza Zatora 
Mariusza Makucha i Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Zatorze Szymona Matyi 
medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę, legitymacje, listy 
gratulacyjne i okolicznościowe upominki.

Uroczystość poprzedziła msza święta w 
kościele parafi alnym w Zatorze, celebrowa-
na przez ks. Proboszcza Jacka Wieczorka, a 

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 
PAR MAŁŻEŃSKICH Z MIASTA 
I GMINY ZATOR 
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jubilaci w niej uczestniczący otrzymali z okazji swoich 
jubileuszów błogosławieństwo kapłańskie.

Spotkanie w Regionalnym Ośrodku Kultury w Za-
torze poprowadził Sekretarz Zatora Piotr Domagała. 
Uroczystość rozpoczął  występ Zespołu Wokalnego 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Graboszycach 
pod kierunkiem Katarzyny Jabcoń, który umilił uroczy-
stość radosnym kolędowaniem i oprawą świąteczno-no-
woroczną. Następnie zaprezentowali się uczniowie klasy 
V Szkoły Podstawowej w Graboszycach, którzy pod 
kierunkiem Łukasza Jabconia przygotowali przedsta-
wienie jasełkowe. Występy przygotowane przez uczniów 
i opiekunów przyjęte zostały gorącymi brawami i po-
dziękowaniami.

Burmistrz Zatora Mariusz Makuch i Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Zatorze Szymon Matyja zło-
żyli gratulacje przybyłym parom i życzyli wiele zdrowia, 
szczęścia i pomyślności. Burmistrz Zatora w swoim 
przemówieniu zwrócił się do Jubilatów ze słowami, że 
medal od Prezydenta to wielka chwila i bardzo miłe 
wyróżnienie, ale chyba jeszcze większym szczęściem  i 
darem jest dla Jubilatów to, że mogą być razem ze sobą 
przez tyle lat i razem przeżywali czasy zarówno trudne, jak i ra-
dosne. Podkreślił, że mają za sobą wiele pięknych chwil, a wspól-
nota mąż i żona tworzy najsilniejszą, rodzinną i społeczną więź. 
Ks. proboszcz Jacek Wieczorek zaznaczył, że całe nasze życie jest 
wielką pielgrzymką i życzył jubilatom, żeby wytrwali na zawsze 
w tej pielgrzymce i byli razem jak najszczęśliwsi w swoich związ-
kach.  

 Diamentowe Gody – 60 lat pożycia małżeńskiego obchodzili 
podczas uroczystości: 

Władysława i Stanisław Gzela z Graboszyc
Władysława i Jan Maj z Zatora
Marianna i Tadeusz Uroda z Zatora
Romualda i Marian Żak z Zatora 
Burmistrz Zatora w dowód uznania dla trwałości małżeństwa 

i rodziny par małżeńskich obchodzących Złote Gody, wystąpił 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyróżnienie Meda-
lami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” par obchodzących 

50 rocznicę sakramentalnego TAK. Podczas uroczystości medale 
otrzymali: 

Józefa i Tadeusz Bałys z Palczowic
Maria i Henryk Borkowscy z Podolsza
Krystyna i Stanisław Brusik z Łowiczek
Halina i Józef Głąb z Palczowic
Maria i Tadeusz Guguła ze Smolic
Maria i Józef Kajdas z Zatora
Władysława i Stanisław Leśniak z Graboszyc
Maria i Jan Malec z Zatora
Czesława i Eugeniusz Tyrpa z Zatora
Krystyna i Edward Wanat z Graboszyc
Józefa i Bolesław Wędrzyk z Rudz
Jadwiga i Zdzisław Wojtyła z Graboszyc
Maria i Edward Zielińscy ze Smolic 
Podczas wręczania medali, dyplomów i kwiatów Jubilaci nie 

kryli wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich wyróżnio-
nych do wspólnych pamiątkowych zdjęć. Uroczystość zakończył 

okolicznościowy toast wzniesiony przez 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w 
Zatorze Szymona Matyję przy dźwiękach 
Marszu Mendelssohna. 

Dziękujemy ks. Jackowi Wieczorkowi, 
Proboszczowi Zatorskiej Parafii, Regio-
nalnemu Ośrodkowi Kultury w Zatorze, 
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Gra-
boszycach, Państwu Katarzynie i Łukaszowi 
Jabconiom i młodym artystom z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Graboszycach 
- za udział i uświetnienie uroczystości ko-
lędami i jasełkami, a także za pomoc i za-
angażowanie w organizacji jubileuszowych 
uroczystości. 

Wszystkim parom serdecznie gratuluje-
my i życzymy wielu pięknych rocznic poży-
cia małżeńskiego.

 Anita Głażewska
Zastępca Kierownika USC w Zatorze

www.zator.pl
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła
ADRES: Zebrzydowice 12, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 48 50 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon-śr 8:00-8:30, czw. 16:00-18:00 (sprawy małżeńskie), pt. 8:00-8:30 * MSZE 
ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Stanisław 
Dolasiński, E.c. NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. dr Stefan Uchacz CM, kapelan sióstr szarytek; 
o. Damian - Jacek Wasylewicz OH, wyśw. 1992, kapelan domu zakonnego Braci Bonifratrów oraz 
kapelan DPS dla Dorosłych * ODPUST: św. Michała Archanioła, 29 września * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: XIV w. MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody – część, Zebrzydowice

„Wasz profesjonalizm, ożywiany chrześcijańską miłością, jest 
najlepszą formą służby wobec podstawowego prawa człowieka, 
jakim jest prawo do życia” – napisał Papież Franciszek zwracając 
się do pracowników służby zdrowia w orędziu na 28. Światowy 
Dzień Chorego. Podkreśla w nim ponadto solidarność Jezusa z 
ludzkością, która dotknięta jest smutkiem i cierpieniem. Przywo-
łuje aktualność Jego słów: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście,a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).

Ojciec Święty przypomina osobom przeżywającym przygnę-
bienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu, że Jezus Chrystus 
nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie, czyli 
samego siebie, jako odnawiającą moc. Papież zwraca uwagę na 
potrzebę osobistego podejścia do chorego, objęcie opieką całego 
człowieka, nie tylko jego ciała. Oprócz samej terapii ważne jest 
wsparcie, troskliwość i uwaga, jednym słowem – miłość.

Franciszek przypomina, że to Kościół chce być coraz bardziej 
i lepiej „gospodą” Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus, 
to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyra-
żającą się w gościnności, w akceptacji oraz w podniesieniu na 
duchu. Zwracając się do pracowników służby zdrowia: lekarzy, 
pielęgniarek, personelu pomocniczego, administracji placówek 
sanitarnych oraz wolontariuszy, Ojciec Święty przypomina, że 

Życie jest święte i należy do Boga
każda interwencja powinna być wykonana ze względu na dobro 
osoby chorej, gdzie rzeczownik „osoba” zawsze pojawia się przed 
przymiotnikiem „chory”.

Dlatego wasze działanie niech będzie stale nakierowane na 
godność i życie człowieka, bez jakiejkolwiek zgody na działania 
o charakterze eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprze-
stania podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby 
jest nieodwracalny. W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej 
porażki nauk medycznych, wobec przypadków klinicznych co-
raz bardziej problematycznych i wobec niekorzystnych diagnoz, 
jesteście wezwani do otwarcia się na wymiar transcendentny, 
który może ukazać najgłębszy sens waszej profesji. Pamiętamy, 
że życie jest święte i należy do Boga, dlatego jest nienaruszalne 
i nietykalne (por. Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 
29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trze-
ba mu służyć od jego zaistnienia, aż do śmierci: domagają się tego 
zarówno rozum, jak i wiara w Boga, autora życia.

Ojciec Święty przypomina na zakończenie, że dostęp do le-
czenia jest jednym z podstawowych wymiarów sprawiedliwości 
społecznej i nikt nie powinien być go pozbawiony, np. ze względu 
na ubóstwo.
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Pani gospodyni – W dzisiejszej  Ewangelii jest o tym jak 
Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby otrzymać od niego 
chrzest w rzece Jordan. Mam pytanie: czym się różni chrzest 
chrześcijański od chrztu, jakiego udzielał Jan Chrzciciel?

Ks. wikariusz- Pani Mario, myślę, że pani wiele razy słysza-
ła o tym z ambony, a w czasach młodości na katechizacji, ale to 
dobrze że sobie przybliżymy ten temat, tuż po okresie Bożego 
Narodzenia i na początku zwykłego okresu roku liturgicznego, 
a szczególnie warto przypomnieć sobie naszą wiedzę o chrzcie w 
Imię Jezusa Chrystusa. Otóż najwięcej mówi o tej różnicy zdzi-
wienie św. Jana Chrzciciela, który widząc nadchodzącego Jezusa 
nazwał Go Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Nie 
powiedział grzechy świata, ale wyraźnie grzech świata, bo to w 
pierwszym rzędzie odnosi się do grzechu pierworodnego, a w 
konsekwencji także do grzesznej ludzkości, która tylko w Jezusie 
Chrystusie mogła odnaleźć drogę powrotu do Ojca Niebieskiego. 
Jan Chrzciciel również wytłumaczył dlaczego chrzci Powiedział, 
że został posłany aby chrzcił wodą, przez Tego, od Którego 
wszystko zależy i pouczony, że Ten nad którym zobaczy zstę-
pującego Ducha Świętego, jako gołębica, On Sam będzie chrzcił 
Duchem Świętym, bo jest Synem Bożym.

Ks. proboszcz – Tak właśnie jest. Różnica między tymi 
chrztami jest przede wszystkim w osobach: syn ludzki – Jan i Syn 
Boży Chrystus, a dalej, inne jest dzieło Jana, bo przygotowujące 
na przyjście Chrystusa, od Dzieła Syna Bożego Chrystusa, który 
otworzył Nową Rzeczywistość. Można to porównać, że tak się 
różni Janowy chrzest z wody od Chrystusowego chrztu Duchem 
Świętym, jak różni się wskrzeszenie zmarłego Łazarza tu na zie-
mi od zmartwychwstania Łazarza przy końcu wieków, do życia 
wiecznego. Jest również następna różnica, bo chrztu sakramen-
talnego może udzielić każda osoba nawet niewierząca ponieważ 
to Kościół chrzci, a nie człowiek. Chrzest rozpoczyna nowe życie, 
jest kąpielą wieczności, powrotem człowieka do źródła, odrodze-
niem ludzkiej natury, oświeceniem i paruzją. W chrzcie jest za-
akcentowane przede wszystkim działanie Ducha Świętego i jego 
substancjalna obecność w ochrzczonym. 

Ks. dziekan - Chociaż forma chrztu Janowego i chrztu sa-
kramentalnego jest zewnętrznie podobna, to jednak nie ma tutaj 
żadnego wynikania, ani kontynuacji, bo dotyczy to różnych 
struktur i powoduje całkowicie odmienne działania. Wystarczy 
wspomnieć że chrzest sakramentalny jest konieczny do zbawie-
nia, o czym świadczą słowa Jezusa, które powiedział do uczniów 
po zmartwychwstaniu, wstępując do nieba dał im ostatni nakaz: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest,  będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy będzie potępiony. Ale te twarde słowa Chrystusa i ten 
ostateczny nakaz trzeba uzupełnić następującymi przypadkami: 
są nimi Chrzest własną Krwią, a dotyczy to męczenników za 
wiarę w Chrystusa, którzy nie zdążyli przyjąć chrztu wodą. Dalej 
jest możliwy chrzest pragnienia (kiedy nie możliwy jest chrzest z 
wody), ale z aktem wiary musi być złączone pragnienie przyjęcia 
tego chrztu.  

Przy stole na plebanii
Ks. emeryt - – Taka jest nauka Kościoła, która idzie jeszcze 

dalej mianowicie chrzest pragnienia w przypadku śmierci ludzi 
niezdolnych do podjęcia samodzielnych decyzji może być zastą-
piony pragnieniem Kościoła pośredniczącego w realizowaniu 
powszechnej woli zbawczej Boga, a tym samym pragnącego zba-
wienia wszystkich ludzi. Dlatego uważa się że zbawienie dzieci 
zmarłych bez chrztu wodą przed dojściem do używania rozu-
mu dokonuje się na podstawie tego, iż Kościół reprezentowany 
głównie przez rodziców dziecka, pragnie jego zbawienia. Bo w 
tym pragnieniu zbawienia mieści się również pragnienie chrztu. 
Zbawienie zaś ludzi żyjących poza Chrześcijaństwem tłumaczy 
teoria – anonimowego chrześcijaństwa, która zakłada, że każdy 
człowiek ( nawet wtedy gdy sobie tego nie uświadamia) z istoty 
swej bytuje w dwuwymiarowej (przyrodzonej i nadprzyrodzo-
nej) strukturze. Zbawia się zatem z racji przynależności do tzw. 
powszechnej historii zbawienia. Natomiast ci którzy przyjmują 
chrzest z wody we wspólnocie Kościoła, należą do tzw. specjalnej 
historii zbawienia. 

Ks. Infułat – Tu chciałbym poruszyć jeszcze temat ważności 
i skuteczności chrztu. Otóż chrzest jest ważny jeżeli obrzęd, czyli 
forma obmycia wyraża duchową przemianę człowieka dokonują-
cego się w Imię Chrystusa, chodzi tu o słowa wypowiadane przy 
obmyciu wodą. Natomiast ze strony udzielającego chrztu wy-
magana jest intencja udzielenia tego sakramentu. Chrztu może 
dokonywać każdy człowiek (nawet nieochrzczony i niewierzący) 
ponieważ chrztu udziela sam Kościół, a szafarz, czyli udzielający 
chrztu człowiek jest jedynie aktualizujący działanie zbawcze Ko-
ścioła. Natomiast ze względu na rangę i charakter chrztu Kościół 
powierza jego udzielania w zwyczajnych warunkach biskupom, 
kapłanom i diakonom, natomiast w wypadkach konieczności 
także i świeckim. Jeżeli chodzi o skuteczność chrztu to w wypad-
ku dorosłych decyduje ich wiara, tzn. przyjęcie chrześcijańskich 
prawd wiary i zasad moralnych, oraz intencja przyjęcia sakra-
mentu chrztu. Natomiast w wypadku chrztu dziecka, jego wiarę 
zastępuje wiara wspólnoty Kościoła, która podejmuje decyzję o 
przyjęciu przez niego chrztu. Tak więc o skuteczności zbawczej 
chrztu dziecka decyduje wiara rodziców i Kościoła.          

Ks. H. Młynarczyk


