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Święto Ofiarowania Pańskiego 
5. Niedziela Zwykła

1. czytanie (Ml 3, 1-4)
Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie
To mówi Pan Bóg:
«Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a 
potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy ocze-
kujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.
Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego 
nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień 
złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać 
i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak 
złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. 
Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych 
dni i lat starożytnych».

2. czytanie (Hbr 2, 14-18)
Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi
Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także 
bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć 
pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i 
aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń 
śmierci podlegli byli niewoli.
Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo 
Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym wzglę-
dem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem 
wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.

W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może 
przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Ewangelia (Łk 2, 22-32)
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszo-
wego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedsta-
wić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde 
pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». 
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek 
sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch 
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy 
śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzi-
ce wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
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CO NIESIE TYDZIEŃ

Niedziela – Szukajcie pokory, Bóg wybrał 
wzgardzonych.

O tym mówi pierwsze i drugie czytanie mszalne, pokora od-
krywa sprawiedliwość i strzeże przed czynieniem nieprawości i 
przed posługiwaniem się kłamstwem. Bóg powołał tych, których 
świat za głupich uważał, aby zawstydzić mędrców, wybrał sła-
bych, aby mocnych poniżyć i to co nie jest szlachetnie urodzone 
według świata i wzgardzone, aby żadne stworzenie nie chlubiło 
się przed obliczem Boga. Chrystus jest dla nas mądrością i spra-
wiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Tylko w Panu mo-
żemy się chlubić.

O tych, którzy są błogosławieni, czyli święci bo żyją według 
Bożego upodobania, mówi niedzielna Ewangelia. Jezus Chrystus 
wymienia jakie najważniejsze doskonałości powinni mieć Jego 
naśladowcy i zaczyna od ubogich w duchu, bo do nich należy 
królestwo niebieskie, dalej płaczący, bo skrzywdzeni, ale oni będą 
pocieszeni, a cisi będą obdarowani należytymi własnościami. 
Pragnienie sprawiedliwości będzie nagrodzone jak pokarm dla 
głodującego i napój w spiekocie na pustyni, bo sprawiedliwość 
zwycięży, miłosiernym Pan odpłaci miłosierdziem, a ci którzy 
mają czyste serce, Boga oglądać będą. Synami Bożymi nazwani 
będą ci, którzy wprowadzają pokój, a królestwo niebieskie jest dla 
cierpiących prześladowanie dla sprawiedliwości.

Cieszmy się i radujmy, gdy nam urągają i prześladują nas i 
mówią kłamliwie na nas z powodu Chrystusa, albowiem wielka 
będzie dla nas nagroda w niebie. 

Poniedziałek –Z wiary osądzeni i nagro-
dzeni są słudzy Boga, a ich świadectwo trwa 
przez wieki. Król Dawid uciekający z Jerozo-
limy przed własnym synem musiał zdać egza-
min ze swojej wiary.

Syn króla Dawida Absalom podstępem sięgnął po władzę kró-
lewską, w Jerozolimie i król Dawid musiał uciekać przed własnym 
synem. A kiedy wraz z dworem i wiernym wojskiem opuszczali 
Jerozolimę, należący do rodziny poprzedniego króla Saula, Szi-
mej syn Gery, przeklinał i obrzucał kamieniami Dawida i wołał 
: „Precz, precz, krwawy człowieku i niegodziwcze, na ciebie Pan 
skierował wszystką krew rodziny Saula, któremu zagarnąłeś pa-
nowanie”. Naczelny wódz wojska Abiszaj chciał uciąć Szimejowi 
głowę, ale Dawid nie pozwolił. Powiedział : „Jeżeli on przeklina 
to dlatego, że Pan mu pozwolił,któż w takim razie może mówić 
– czemu to robisz … pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, 
gdyż Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie 
i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo” 

Natomiast Ewangelia z tego dnia mówi o innym zagrożeniu 
które ma charakter wewnętrzny, a pochodzi od szatana najwięk-

IV Niedziela zwykła (2- 8 II)

szego wroga ludzkości. Szatan chce odwieść człowieka od Boga, i 
jego wpływ na nas może być różny, aż do opętania diabelskiego. 
O takim opętaniu mówi poniedziałkowa Ewangelia. Opętany 
człowiek z kraju Gerazeńczyków, którego nikt nie mógł ujarzmić, 
przybiegł z krzykiem do Jezusa, żeby go Jezus nie dręczył, bo złe 
duchy usłyszały od Pana, że mają wyjść z tego człowieka. A pasła 
się tam dwutysięczna trzoda świń i prosiły Jezusa złe duchy, aby 
mógł wejść w te świnie. Jezus pozwolił i świnie po wejściu w nie 
szatana, rzuciły się pędem do jeziora i potonęły. Pasterze ucie-
kli i rozpowiedzieli w mieście, ludzie przyszli zobaczyć i ujrzeli 
opętanego w którym był legion złych duchów, już przy zdrowych 
zmysłach, wystraszeni prosili Jezusa, aby odszedł z ich granic. 
Szatan także czasem dręczy świętych i Bóg na to pozwala, aby 
doskonaliła się ich wiara, pogłębiała wierność. 

Nauka i działalność Chrystusa odkryły tajemnice zbawie-
nia, ale także knowania złego ducha.

Wtorek - W czasie walk żołnierzy Dawida i 
Absaloma, Absalom zginął przez przypadek, 
tak Bóg zrządził, a Dawid rozpaczał po zmar-
łym synu, chociaż on czyhał na jego życie.

Król Dawid rozpaczał, chodził i mówił, synu mój Absalomie, 
synu mój, obym był umarł zamiast ciebie, Absalomie mój synu, 
synu mój. Tak płakało ojcowskie serce sprawiedliwego Dawida, 
na którego królestwo i życie czyhał własny syn. Wyobraźmy sobie 
jak wielka jest żałość w niebie, gdy my swoimi grzechami, nieczu-
łością i bezmyślnością oddalamy się od Boga, od naszego Ojca, od 
naszego Zbawcy, od Świętego Ducha, od wszystkich co do nieba 
należą.

Natomiast Ewangelia opowiada o wskrzeszeniu córki Jaira i 
uzdrowieniu kobiety cierpiącej na upływ krwi. Jezus po opusz-
czeniu krainy Gerazeńczyków, gdzie wypędził z opętanego legion 
złych duchów, przeprawił się na drugi brzeg, gdzie zebrał się 
wielki tłum. Wtedy przyszedł przełożony synagogi Jair, szukając 
ratunku dla umierającej córki. A kiedy szli do domu Jaira kobieta 
chora na upływ krwi dotknęła się Go, wierząc, że będzie uzdro-
wiona i tak się stało i kobieta przyznała się, bo Chrystus poznał, 
że moc z Niego uszła. Będąc w drodze przyszli z domu Jaira z wia-
domością, że córka umarła, Jezus powiedział do Jaira: „Nie bój się 
wierz tylko” .A kiedy przyszli do domu, Jezus ujął dziewczynkę za 
rękę i powiedział :”Dziewczynko, mówię ci wstań”. Dziewczynka 
wstała i chodziła. 

Wiara Jaira, wiara kobiety, i oczekujący na ich wiarę Jezus, 
to prawdziwe pełne życia ścieżki Ewangelii, to w Bogu spełnione 
nadzieje i Ojcowska miłość do człowieka.
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Środa – Dawid uniesiony pychą, kazał po-
liczyć naród, aby nacieszyć się jako król swoją 
potęgą, za co został srogo ukarany.

Po zliczeniu narodu Pan posłał do Dawida proroka Gada, aby 
przedstawił królowi trzy kary jakie go spotkają (naród też), aby 
jedną wybrał. Pierwsza propozycja to 7 lat głodu, druga to 3 mie-
siące ucieczki przed wrogiem, trzecia to trzy dni zarazy w kraju. 
Dawid powiedział: „wolę wpaść w ręce Pana, bo wielkie jest Jego 
miłosierdzie, niż w ręce człowieka” i wybrał trzecią możliwość. 
Na zarazę w czasie tych trzech dni umarło 70 tysięcy ludzi. Da-
wid widząc to, wołał do Pana, że to on zgrzeszył i jego powinna 
spotkać kara. 

Natomiast w Ewangelii jest o przybyciu Jezusa do Nazaretu, 
gdzie się wychował, ale został źle przyjęty, mieszkańcy Nazaretu 
powątpiewali co do Niego i jego cudów, bo Go znali od dzieciń-
stwa. Dlatego nie wiele cudów tam Jezus dokonał, uzdrowił tylko 
kilku chorych i dziwił się ich niedowiarstwu, właśnie tutaj wypo-
wiedział znane i ważne zdanie:

„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim 
domu może prorok być tak lekceważony”. 

Czwartek – Dawid przed śmiercią na na-
stępcę tronu wyznaczył swojego syna Salo-
mona dając mu wskazówki i polecenia, aby 
strzegł Bożych praw, poleceń i nakazów 

Dawid został królem mając trzydzieści lat, w Hebronie pa-
nował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. 
Przekazując panowanie synowi Salomonowi, uczulił go na prze-
strzeganie Prawa Mojżeszowego, aby mu się powiodło wszystko 
co zamierzy i wszystko czym się zajmie i aby Pan spełnił obietni-
cę, którą mu dał Dawidowi : „Jeśli twoi synowie będą strzec swej 
drogi, postępując wobec mnie szczerze, z całego serca i z całej 
duszy, to wtedy, nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela”

W Ewangelii Pan Jezus rozesłał apostołów po dwóch, aby 
wzywali do nawrócenia i dał im władzę nad duchami nieczy-
stymi. Zakazał im brać na drogę jakiekolwiek zabezpieczenia 
materialne, bo Pan będzie się sam o nich starał. Nakazał pozostać 
w tych domach, gdzie ich przyjmą, a gdzie nie przyjmą, odejść i 
strzasnąć proch z sandałów, na świadectwo dla nich. 

Szli apostołowie wzywali do nawrócenia, wyrzucali złe dy-
chy, namaszczali olejem chorych i uzdrawiali ich. Z ich ewange-
licznego zasiewu korzystają pokolenia.

Piątek – Pochwała Dawida, bo był mężem 
według Serca Bożego, bohaterem sławionym 
za męstwo i ufającym Bożej mocy, oddającym 
chwałę Najwyższemu.

Dawid jako młody pasterz, nie bał się lwów i niedźwiedzi, wal-
czył z wrogim olbrzymem bez zbroi i miecza, zabijając go z procy, 
w imię Pana Najwyższego starł nieprzyjaciół. W każdym czynie 
oddawał cześć i chwałę Świętemu, słowami uwielbienia i śpiewem 
hymnów i umiłował Tego, który go stworzył. Przed ołtarzem po-
stawił śpiewaków, świętom nadał przepych, upiększył doskonale 

uroczystości. Pan darował mu grzechy, moc jego podniósł na wie-
ki, dał mu przymierze królowania i tron chwały w Izraelu 

Natomiast w Ewangelii jest o ofierze męczeńskiej św. Jana 
Chrzciciela, który został uwięziony przez króla Heroda, bo Jan 
wypominał mu : „Nie wolno ci mieć żony swego brata”. Hero-
diada zawzięła się za to na Jana, aby go zgładzić i wykorzystała 
do tego urodziny Heroda. W czasie uczty dla dostojników i do-
wódców wojskowych, córka Herodiady tańczyła i tak spodobała 
się Herodowi, że obiecał jej pod przysięgą wszystko cokolwiek 
sobie zażyczy. Ona, namówiona przez matkę, poprosiła o głowę 
Jana Chrzciciela. Herod z żalem spełnił obietnicę i kat ściął Jana 
w wiezieniu.

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, które było w obronie wę-
zła małżeńskiego, uczy nas o wartości rodziny opartej o Boże 
prawo, bo ten o którym Jezus powiedział, że jest największym z 
narodzonych z kobiety, w obronie rodziny oddał życie.

Sobota – Bóg ukazał się królowi Salomono-
wi w nocy we śnie i powiedział: „Proś o to, co 
mam ci dać”.

Salomon w odpowiedzi podziękował Bogu za wszystko, co 
uczynił jego ojcu królowi Dawidowi i za wszystkie dary jakie 
on sam otrzymał i po ojcu objął królowanie. I powiedział Salo-
mon jestem bardzo młody, brak mi doświadczenia, szczególnie 
w kierowaniu tak dużym narodem. Prosił więc, aby Bóg dał mu 
serce pełne rozsądku, do sądzenia ludu i rozróżnienia dobra i zła. 
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił i powie-
dział - ponieważ nie prosiłeś o długie życie, ani o bogactwo, czy 
zgubę twoich nieprzyjaciół, więc spełniam twoje pragnienie i daję 
ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie, przed tobą 
nie było i po tobie nie będzie. Ponadto dam ci bogactwo i sławę, 
tak, iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów.

Ewangelia natomiast podaje, że po swojej misyjnej pracy, 
apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co 
zdziałali i czego nauczali, a potem odpłynęli łodzią na miejsce 
pustynne żeby odpocząć, lecz widzieli ich odpływających i zbiegli 
się tam pieszo ze wszystkich miast, tak że ich nawet uprzedzili. 
Jezus widząc wielki tłum zlitował się nad nimi, bo byli jak owce 
nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Pan jest naszym Pasterzem, Jemu zaufaliśmy, On nas popro-
wadzi, ochroni i umocni. Nie opuści nas i będzie z nami aż do 
skończenia świata. 

         Ks. H. Młynarczyk
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Z życia archidiecezji
- ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W 3. ROCZNICĘ KANO-

NICZNEGO OBJĘCIA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ: 
CHODZI O TO, ŻEBY GŁOSIĆ PRAWDĘ

- To jest los pasterza i nie można się tego lękać. (…) Chodzi 
o to, żeby głosić prawdę – mówi abp Marek Jędraszewski za-
równo o trudnych doświadczeniach, jak i wyrazach wsparcia 
płynących od różnych środowisk w związku z bezkompromi-
sowym głoszeniem prawdy. W wywiadzie z okazji 3. rocznicy 
kanonicznego objęcia Archidiecezji Krakowskiej metropolita 
wskazuje na ważne wydarzenia z tego czasu, a także mówi o 
nadziejach związanych z obchodzonym w tym roku 100-leciem 
urodzin Karola Wojtyły.

– Czasem żartuję, że udało mi się „zaliczyć” trzy zabory – z 
Wielkopolski, czyli zaboru pruskiego, przez Łódź, która należa-
ła do zaboru rosyjskiego, do Małopolski, która stanowiła część 
Wielkiej Austrii – mówi abp Marek Jędraszewski zwracając 
uwagę na mentalnościowe i historyczne różnice i różne tradycje, 
które się za tymi częściami Polski kryją. – Pierwsza myśl, żeby 
to poznać, starać się zrozumieć właśnie po to, żeby działalność 
duszpasterska była jak najbardziej skuteczna, czyli trafiająca w 
oczekiwania ludzi i dla nich zrozumiała w swojej formie.

Czy poznaniak z urodzenia w kurii czy Archidiecezji Krakow-
skiej wprowadził jakieś wielkopolskie zwyczaje? – Wprowadzam 
pewien świat swojej myśli, swojej wrażliwości, starając się przede 
wszystkim zrozumieć miejsce, do którego przybywam – najpierw 
Łódź, a potem Kraków – zrozumieć, uszanować nie tracąc nic z 
tego, kim jestem – odpowiada abp Marek Jędraszewski.

Na pytanie o ataki medialne i publiczne protesty, które go 
spotykają za bezkompromisowe głoszenie prawdy odpowiada, że 
„taki jest los pasterza i nie można się tego lękać”. – Chodzi o to, 
żeby głosić prawdę – mówi abp Marek Jędraszewski. – Poczucie 
wsparcia, przede wszystkim w postaci modlitwy, sprawia, że 
prawda okazuje się być słodka i miła, a na pewno wyzwalająca 
– wyzwalająca tego, który ma odwagę ją głosić; ma się wtedy po-
czucie siły, bo głosi się nie siebie, a Chrystusa; to daje poczucie 
wewnętrznego pokoju i poczucie spełnienia – w miarę dobrze 
– swojego obowiązku. Z drugiej strony jest to prawda, na którą 
czekają inni – dodaje.

Wśród ważnych wydarzeń swojego duszpasterzowania w ar-
chidiecezji abp Jędraszewski wskazał na obchody 40-lecia wyboru 
kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, a także na najliczniej-
szą diecezjalną reprezentację młodych, która w ubiegłym roku z 
Krakowa wyjechała na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. – To 
powód do wielkiej dumy i radości. To wskazuje na wielkie zaan-
gażowanie księży, ale także wszystkich innych, którzy wspierali 
młodych – podkreśla metropolita krakowski.

W tym roku w Archidiecezji Krakowskiej przez liczne wy-
darzenia obchodzone będzie 100-lecie urodzin Karola Wojtyły. 
– Mam nadzieję, że – zwłaszcza dla młodych pokoleń, które znają 
Jana Pawła już tylko z opowieści, zdjęć, filmów, poszczególnych 
wypowiedzi – postać św. Jana Pawła II znowu zalśni całym swoim 
blaskiem, całą głębią i aktualnością przepowiadania, i znowu sta-
nie się dla wielu prawdziwym przewodnikiem po drogach życia 
– mówi abp Marek Jędraszewski.

- 3. ROCZNICA ŚMIERCI HELENY KMIEĆ
- W ten wyjątkowy czas chcemy podziękować za życie ziem-

skie Helenki oraz modlić się o wyjątkową i wieczną misję dla 
niej, jaką jest NIEBO – informują organizatorzy wydarzenia 
upamiętniającego śp. Helenę Kmieć, które odbyło się 24 stycz-
nia w Libiążu, w 3. rocznicę śmierci wolontariuszki misyjnej.

„Misja: Niebo” to chęć utrwalenia pamięci o życiu Helenki, 
które przepełnione było radością oraz troską o drugiego człowie-
ka. To szczególne spotkanie rozpocznie się adoracją Najświętsze-
go Sakramentu o godz. 17:30, następnie Mszą św. o godz. 18:00 
w kościele św. Barbary. Później, w Libiąskim Centrum Kultury, 
miało miejsce muzyczne wspomnienie oraz premiera płyty „He-
lena. Muzyczna biografia”. Jej przyjaciele oraz znajomi założyli 
zbiórkę funduszy na stworzenie i wydanie płyty.

– Wydając tę płytę, chcemy wspólnie napisać muzyczną histo-
rię życia Heleny Kmieć. W projekt nagrania płyty zaangażowali-
śmy wszystkich, którym Helena jest bliska, szczególnie od strony 
muzyki. Chcemy, aby na płycie znajdowały się utwory, które opo-
wiedzą Wam, słuchaczom, jej życie: od najmłodszych lat po to, co 
dzieje się po jej śmierci. Naszym marzeniem jest również oczyścić 
amatorsko nagrane utwory Heleny tak, aby móc usłyszeć jej pięk-
ny głos w jak najlepszej jakości – napisali na stronie.

Śp. Helena Kmieć pochodziła z Libiąża. Angażowała się w 
wiele dzieł m.in. w duszpasterstwo akademickie, pomagała w 
nauce dzieciom w świetlicy Caritas oraz działała w Katolickim 
Związku Akademickim w Gliwicach. W 2002 r. dołączyła do Wo-
lontariatu Misyjnego „Salvator” działającego przy zgromadzeniu 
zakonnym salwatorianów w Trzebini. Posługiwała na placówkach 
misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. 8 stycznia 2017 
r. rozpoczęła służbę na placówce sióstr służebniczek dębickich w 
Cochabambie, w środkowej Boliwii. 24 stycznia, przebywając w 
ochronce dla dzieci, podczas napadu została śmiertelnie ugodzo-
na nożem przez napastnika.

- 30-LECIE REAKTYWACJI CARITAS ARCHIDIECEZJI 
KRAKOWSKIEJ

W sobotę – 18 stycznia – w Bazylice Bożego Miłosierdzia 
została odprawiona Msza święta dziękczynna z okazji trzy-
dziestolecia reaktywacji Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 
Eucharystii przewodniczył bp Jan Zając, kustosz honorowy 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Zebranych w świątyni powitał ks. dr Zbigniew Bielas. Kustosz 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przywołał słowa św. Jana 
Pawła II z encykliki “Dives in Misericordia”: “Miłosierdzie jest 
bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej 
imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i 
realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które do-
tyka i osacza człowieka”. – 30 lat temu, 29 stycznia 1990 roku ks. 
kard. Franciszek Macharski powołał do życia Caritas Archidie-
cezji Krakowskiej, by służyła potrzebującym. Przez te wszystkie 
lata Caritas stara się jak najlepiej wypełnić to zadanie, pomagając 
chorym, starszym i niepełnosprawnym, dzieciom i rodzinom 
potrzebującym wsparcia, najuboższym i ofiarom przemocy – po-
wiedział ks. Bielas i dodał: – Caritas znaczy miłość, misericordia 
– miłosierdzie. Dziś tu w Bazylice Bożego Miłosierdzia dziękuje-
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my za wolontariuszy, darczyńców, pracowników i współpracow-
ników Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W homilii bp Jan Zając przypomniał, że Pan Jezus przechodzi 
wśród nas i powołuje: „Pójdź za Mną”. – Powołał nas i wezwał 
do pójścia za Nim – w tym Domu, którym jest ta świątynia 
– zauważył i dodał, że choć jesteśmy grzesznikami On wytrwale 
gromadzi nas, aby uleczyć z naszych słabości, aby wyprowadzić 
nas na drogę prowadzącą z tego domu ziemskiego do Domu Ojca, 
do zbawienia. – Stajemy w naszym zgromadzeniu przed wielką 
tajemnicą wiary, która jeszcze objawia się w znaku żłóbka, aby 
wejść w głębię prawdy o Bożym Narodzeniu. Aby wiedzieć, czym 
jest Boże Narodzenie i otworzyć się na światło i moc Bożą płynącą 
z tej tajemnicy, która dociera do naszych umysłów i ogarnia nasze 
serca – mówił.

Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pod-
kreślał, że najgłębsza tajemnica Bożego Narodzenia polega na 
tym, aby spotkać Boga bliskiego. Przypomniał, że Benedykt 
XVI w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia nazwał tych, którzy 
wykonują posługę charytatywną w Kościele przedłużeniem rąk 
Boskich. – Te słowa dotyczą Was. To o Was Papież-Senior nauczał 
w encyklice „Deus Caritas Est”, że jesteście osobami dotkniętymi 
miłością Chrystusa, których serca zdobył Chrystus swą miłością, 
budząc w Was miłość bliźniego. Przypomina, że świadomość, że 
Bóg-Człowiek ofiarował się za nas aż do śmierci, powinna nas 
skłaniać do tego, byśmy również żyli dla Niego, a wraz z Nim 
dla bliźnich. Caritas jest zawsze czymś więcej niż zwyczajną 
działalnością – jak naucza nas Paweł apostoł: „Gdybym rozdał 
na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, a 
miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże” – mówił bp Zając.

Kończąc homilię kaznodzieja powiedział: – Na ołtarzu – obok 
chleba i wina – składamy trzydziestoletnie dzieło Caritas Ar-
chidiecezji Krakowskiej. Każdą chwilę posługi potrzebującym, 
każdy gest dzielenia się sercem, każde słowo budzące nadzieję, 
każdą modlitwę pełną miłości miłosiernej. Ufamy, że Jezus – No-
wonarodzona Miłość Miłosierna, przyjmie ludzką Caritas i prze-
mieni w Caritas Boga, która oświeci nasze umysły, rozgrzeje serca 
i umocni ręce w posłudze Chrystusowi obecnemu w człowieku 
potrzebującym – w przyszłości, która nadchodzi.

Po Mszy św. odbył się koncert Chóru Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego „Musica Ex Anima” oraz zespołu wokalnego Bazy-
liki Mariackiej Cappella Marialis pod dyrekcją dr. Krzysztofa 
Michałka, organisty Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 

W czasie koncertu zabrzmiały m.in. najpiękniejsze kolędy z towa-
rzyszeniem nowych 73-głosowych organów bazyliki.

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

1. Gdzie Rodzice przynieśli małego Jezusa?  
2. Kto wyczekiwał pociechy Izraela? 

3. Co Symeon oznajmił Maryi? 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PANA JEZUSA W POLSCE
W Polsce Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni w Jerozolimie nabrało charakteru wybitnie maryjnego. Lud polski widzi w 

Niej tę, która to niebiańskie Światło sprowadziła na ziemię i która nas tym światłem broni i od wszelkiego zła osłania jako nasza naj-
potężniejsza Pośredniczka i Orędowniczka przed tronem Boga. Dlatego lud polski często gromnicę do ręki swojej bierze, zwłaszcza w 
niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Stąd i nazwa w Polsce uroczystości dzisiejszej „Matka Boża Gromniczna“.

Wielkim wrogiem domów i dobytku były w Polsce kiedyś burze, a zwłaszcza pioruny, które drewniane przeważnie domostwa 
zapalały i niszczyły w ten sposób całe nieraz osiedla. Właśnie od tych gromów miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiaro-
wania Chrystusa. Stąd i nazwa tej świecy „gromnica“. Zwykle przystrajano ją pięknie i malowano. W czasie burzy zapalano woskowe 
gromnice, by prosić za wstawiennictwem Matki Bożej ochronę. Po powrocie do domu z zapaloną gromnicą jeszcze dzisiaj obchodzi 
się domy, gumna, obory i znaczy się nią sufity (przez okopcenie gromnicą zapaloną), by je ochronić od pożaru. Podobny zwyczaj pano-
wał wśród Rusinów prawosławnych.

Gromnicę wręcza się również konającym w tym samym znaczeniu: ochrony przed napaścią złych duchów. Panuje bowiem przeko-
nanie, że w tej decydującej chwili szatanowi w sposób szczególniejszy zależy na tym, aby mieć w posiadaniu dusze ludzkie. Aby sobie 
zapewnić opiekę Matki Bożej, gromnicę umieszczano nad łóżkiem, by ją mieć zawsze pod ręką.

Piotr Stachiewicz w cyklu swoim: Legendy o Matce Bożej ma również piękny obraz „na Gromniczną“. Przedstawia on Najśw. Ma-
ryję* jak zapaloną gromnicą odpędza od chat ludzkich 
wygłodniałe wilki. Jak bowiem sama nazwa głosi: luty 
(luto — zimno) jest miesiącem najzimniejszym. Nie 
dziw więc, że zgłodniałe wilki cisną się do domów. Tę 
właśnie scenę utrwalił rysunkiem również Wojciech 
Grabowski.

Z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy 
się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków 
i choinek — kończy się okres Bożego Narodzenia. Li-
turgicznie okres ten kończy się wcześniej, bo świętem 
Chrztu Pana Jezusa. Jednak polski zwyczaj ma swoje 
uzasadnienie nie tylko w dawnej tradycji, ale przede 
wszystkim w tym, że w Matkę Bożą Gromniczną Pan 
Jezus jeszcze jako Dziecię jest ofiarowany w świątyni.

Z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy 
się również w Polsce okres kolędy, wizytacji duszpa-
sterskiej po domach.

We wigilię Matki Bożej Gromnicznej lud polski 
zwyczajowo pościł. Powstało nawet przysłowie: „Kto 
kocha Maryję, nie pyta o wigilię“. Było bowiem trady-
cją, że przed każdym świętem Bożej Matki zachowy-
wano post.

A oto inne przysłowia polskie, związane ze świętem 
Matki Bożej Gromnicznej:

Na Gromnicę — masz zimy połowicę.
Kiedy na Gromniczną ciecze — zima się jeszcze 

przewlecze.
Na Gromniczną niedźwiedź budę naprawia albo 

rozwala.
Gdy na Gromniczną rozstaje — kiepskie będą uro-

dzaje.
Gdy słońce świeci jasno na Gromnicę — to przyjdą 

mrozy i śnieżyce.
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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

Na prośbę abp. Marka Jędraszewskiego, z okazji jubileuszu 
100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Penitencjaria Apostol-
ska udzieliła odpustu zupełnego wiernym pielgrzymującym do 
kościołów związanych ze św. Janem Pawłem II w Archidiecezji 
Krakowskiej.

„Wierni, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miło-
ścią, mogą go uzyskać przez cały 2020 rok na terenie Archidiece-
zji Krakowskiej i ofi arować jako wsparcie dla dusz pokutujących 
w czyśćcu” – czytamy w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, 
która z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin Karola Wojtyły udzie-
liła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sa-
kramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach 
papieża).

Aby zyskać łaskę odpustu należy nawiedzić jeden z kościołów 
związanych ze św. Janem Pawłem II, czyli jego biskupią katedrę 
na Wawelu, krakowskie sanktuarium dedykowane papieżowi 
Polakowi na Białych Morzach, świątynie, w których posługi-
wał jako wikariusz (kościół parafi alny Wniebowzięcia NMP w 
Niegowici i kościół parafi alny świętego Floriana w Krakowie), 
świątynie w rodzinnych Wadowicach (kościoły parafi alne 
Ofi arowania NMP i świętego Piotra Apostoła) oraz umiłowanej 

ODPUST ZUPEŁNY DLA WIERNYCH PIEL-
GRZYMUJĄCYCH DO KOŚCIOŁÓW ZWIĄ-
ZANYCH ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II

Kalwarii Zebrzydowskiej (Bazylika Matki Bożej Anielskiej i ko-
ściół parafi alny pw. świętego Józefa), a także kościoły parafi alne 
pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Nowym Targu, w Podsarniu 
Harkabuzie oraz w Krzeszowicach.

Warunkiem zyskania odpustu jest pobożne uczestnictwo w 
obchodach jubileuszowych lub poświęcenie odpowiedniego czas 
na pobożne rozważanie przy relikwiach św. Jana Pawła II, zakoń-
czone modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem wiary oraz wezwaniami 
do Matki Bożej i św. Jana Pawła II. Osoby, które z obiektywnych 
przyczyn nie mogą nawiedzić wskazanych kościołów, mogą 
uzyskać łaskę odpustu jeśli „włączą się duchowo w obchody jubi-
leuszowe, ofi arując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpie-
nia oraz doświadczane przez nich życiowe niedogodności”.

Poniżej publikujemy pełną treść dekretu Penitencjarii Apo-
stolskiej:

Dekret
Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wier-

nych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w specjalny 
sposób przez Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Fran-
ciszka, mając na uwadze prośby skierowane przez Jego Ekscelen-
cję Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Metropolitę Krakow-
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skiego, w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, papieża, który 
18 maja 1920 roku urodził się w Wadowicach na terenie wspo-
mnianej Archidiecezji jako Karol Wojtyła, z niebieskiego skarbca 
Kościoła szczodrze udziela odpustu zupełnego pod zwykłymi 
warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna 
i modlitwa w intencjach papieża). Wierni, którzy szczerze żałują 
za grzechy i kierują się miłością, mogą go uzyskać przez cały 
2020 rok na terenie Archidiecezji Krakowskiej i ofiarować jako 
wsparcie dla dusz pokutujących w czyśćcu, jeśli pielgrzymując 
nawiedzą samą Bazylikę Katedralną, Sanktuarium świętego Jana 
Pawła II w Krakowie, kościół parafialny świętego Floriana w Kra-
kowie, kościoły parafialne Ofiarowania NMP i świętego Piotra 
Apostoła w Wadowicach, Bazylikę Matki Bożej Anielskiej i ko-
ściół parafialny pw. świętego Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w Niegowici i kościoły 
parafialne świętego Jana Pawła II w Nowym Targu, w Podsarniu-
Harkabuzie oraz w Krzeszowicach i będą tam pobożnie uczest-
niczyć w obchodach jubileuszowych lub przynajmniej poświęcą 
odpowiedni czas na pobożne rozważanie przy relikwiach św. 
Jana Pawła II, zakończone modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem 

wiary oraz wezwaniami do Matki Bożej i św. Jana Pawła II.
Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważ-

nej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać 
odpust zupełny, jeśli – wzbudziwszy w sobie odrazę do wszel-
kiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko będzie to 
możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków – włączą się 
duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu 
swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życio-
we niedogodności.

Aby łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy władzy 
kluczy Kościoła, za sprawą miłości pasterskiej, nasza Peniten-
cjaria usilnie prosi, aby penitencjarze, duchowieństwo parafii 
katedralnej, proboszczowie i kapłani, posiadający odpowiednie 
uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wspaniałomyślnym 
nastawieniem podjęli się sprawowania sakramentu pokuty.

Obowiązuje tylko przez czas jubileuszu św. Jana Pawła II, bez 
względu na jakiekolwiek inne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 
dnia 20 grudnia, Roku Pańskiego 2019.

Maurus Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel Regens

diecezja.pl
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18 stycznia br. gościem spotkania „Takim Go pamiętamy. 
Wspomnienia o Janie Pawle II” był ks. prałat Paweł Ptasznik. 
Spotkanie poprowadził ks. Rafał Skitek, redaktor naczelny radia 
eM.

Licznie zgromadzeni uczestnicy mogli wysłuchać bardzo 
przejmującej, a jednocześnie dyskretnej opowieści o współpra-
cy naszego gościa z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Tak na-
prawdę ich „kontakty” sięgają jeszcze seminaryjnych czasów ks. 
Ptasznika. Cały rocznik krakowskiego seminarium, do którego 
uczęszczał ks. Paweł, otrzymał na święcenia szczególny prezent: 
obrazki z błogosławieństwem i osobista dedykacją od Ojca Świę-
tego.

Krótko po święceniach ks. Ptasznik rozpoczął studia w 
Rzymie. Tam spotykał Jana Pawła II m.in. na słynnych spotka-
niach kolędowych, w których uczestniczyli księża mieszkający 
w kolegium polskim. Nasz gość pytany o ulubioną kolędę pa-
pieża z Wadowic nie rozstrzygnął sporu, zwracając uwagę, że 
sentymentalnie rzeczywiście bardzo bliska była Ojcu Świętemu 
kolęda „Oj, Maluśki, Maluśki”. Natomiast kolęda, która zdaniem 
papieża szczególnie streszcza tajemnicę Bożego Narodzenia to 
klasyczny polski tekst „Bóg się rodzi”. Przy tych wspomnieniach 
ks. Ptasznik opowiadał także, że śpiew był dla Papieża szczegól-
nym rodzajem modlitwy.

W 1996 roku nasz gość został pracownikiem sekcji polskiej 
Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, a od 2001 r. jest odpowie-
dzialny za jej prace (w międzyczasie sekcja została nazwana „pol-
ską i słowiańską”). W czasie tej pracy u boku Jana Pawła II poznał 

KS. PAWEŁ PTASZNIK – 
„TAKIM GO PAMIĘTAMY”

go przede wszystkim jako mistrza słowa. Ojciec Święty zdecydo-
waną większość swoich tekstów, także oficjalnych dokumentów 
Kościoła, pisał w języku polskim. Dopiero później powstawały 
inne wersje, często sprawiając kłopot tłumaczom w wiernym od-
daniu myśli tak pięknie wyrażonej w ojczystym języku.

Ks. Ptasznik, jako jeden z tłumaczy papieskich tekstów, w 
2005 roku otrzymał prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie 
w swojej pracy. Kiedy cały świat modlił się o uzdrowienie Jana 
Pawła II, nasz gość został poproszony o przetłumaczeniu na język 
włoski papieskiego testamentu.

Dziękujemy naszemu gościowi za przyjęcie zaproszenia, a 
wszystkim uczestnikom za taki liczny udział.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Takim 
Go pamiętamy. Wspomnienia o Janie Pawle II”. Spotkamy się 
już 18 lutego, naszym gościem będzie papieski fotograf Grzegorz 
Gałązka.

(Źródło: https://domjp2.pl)
...................................
Z rozmowy:

- Jak wspomina Ksiądz współpracę z Ojcem świę-
tym Janem Pawłem II?

-Ojciec święty nie traktował mnie jako człowieka, który tylko 
zapisuje wszystko, co sam mówi. Chciał, abym współpracował z 
nim w sposób twórczy. Ojciec święty miał taki zwyczaj, że po 
każdym podyktowanym fragmencie prosił, aby ten fragment mu 
przeczytać i zadawał pytanie: -„A ty co o tym myślisz?”. Wiado-
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mo, co ja tam na początku mogłem o tym myśleć? Młody ksiądz, 
dopiero co po studiach i staje naprzeciw wielkiego papieża, 
filozofa i teologa, człowieka z ogromnym doświadczeniem i nie-
zwykłą duchowością. Te moje odpowiedzi były więc początkowo 
dość zdawkowe. Ale potem widziałem, że nie było to jakieś pyta-
nie pro forma, ale że chce, abym wyraził swoją opinię i ewentu-
alnie podzielił się refleksjami na temat, który akurat był podjęty. 
I Ojciec święty bardzo to sobie cenił. W miarę upływu czasu ta 
praca stawała się coraz bardziej wspólną i często po zakończeniu 
pracy nad jakimś tekstem Ojcem święty zapraszał do rozmowy 
nad tym, do zadawania pytań, a równocześnie podzielenia się 
swoją refleksją. Czasami prosił o to, żeby napisać mu to na jednej 
stronie, żeby potem sam mógł do tego jeszcze wrócić, przemyśleć 
i ewentualnie wykorzystać w dalszych pracach. 

Mogę tutaj podać konkretny przykład Listu do osób w po-
deszłym wieku. Ojciec święty, pisząc ten List w 1999 roku i sam 
będąc, jak uważał, u schyłku życia, potraktował starość jako 
czas przygotowania do spotkania z Panem, do śmierci. Tylko i 
wyłącznie. I po napisaniu tego dokumentu długo jeszcze dysku-
towaliśmy na temat różnych innych cennych wymiarów starości. 
Rozmowa zeszła na tematy biblijne, na konkretne postaci z Biblii, 
z których obecności w społeczeństwie Pan Bóg korzystał po to, 
aby objawiać siebie i kształtować społeczeństwo. Ojciec święty z 
czasem doszedł do wniosku, że jednak trzeba ten tekst przepra-
cować i przeredagować. (...) Ojciec święty od samego początku 
pragnął podkreślić, jak wielką wartość ma starość i początkowo 
ten List miał się nazywać Listem do ludzi starych. Gdy już jednak 
zrobiliśmy tłumaczenia, ludzie odpowiedzialni za te teksty naci-
skali bardzo mocno, aby zamiast słowa „starzy” było łagodniej-
sze określenie „w podeszłym wieku”. Po pewnym czasie Ojciec 
święty na tę zmianę przystał. Niemniej jednak chodziło mu w 
tym przypadku o starość w naszym słowiańskim rozumieniu. 
Chodziło mu o starca czyli tego mędrca, który ma doświadczenie 
życia i doświadczenie spotkania z Bogiem w różnych kolejach 
swojego życia...

- Wynika z tego, że miał Ksiądz pewien wpływ na 
tok myślenia Papieża?

- Czasami tak. On sam mnie do tego zapraszał i bardzo to 
sobie cenił. Zresztą w ogóle w swojej działalności pisarskiej, ho-
miletycznej, podczas przygotowywania dokumentów zawsze ko-
rzystał z doświadczenia innych ludzi i poddawał wszystkie swoje 
teksty szerokiej konsultacji. Przykładał do tego bardzo dużą 
wagę i nigdy nie prezentował postawy typu „ja wiem sam, jak 
będzie najlepiej”. On zawsze szukał i natchnienia i później pew-
nego potwierdzenia pośród ludzi, których sam wskazywał albo 
których mu podpowiadano, a którzy byli ekspertami w różnych 
dziedzinach. I to sprawiało, że on sam czuł się bardziej pewny 
tych wszystkich treści, które pragnął przekazać Kościołowi. To 
był dla niego jakiś znak Bożego działania. On nie chciał być abso-
lutną wyrocznią, ale pragnął się wsłuchać w to, co mówi Pan Bóg, 
także przez ludzi z jego bliższego i dalszego otoczenia.

- W jakim języku powstawały oficjalne dokumenty 
papieskie? 

- Ojciec święty tworzył tylko po polsku. Był mistrzem słowa, 
ale najbardziej przemawiało do niego polskie słowo. Natomiast 
przyjęło się wcześniej, przynajmniej do czasu Jana Pawła II, że 
oryginały dokumentów kościelnych powstawały w języku łaciń-
skim. Dzisiaj od tej tradycji już się odchodzi i trzeba określać, 
który jest oryginalny. W przypadku papieża Benedykta najczę-
ściej za tekst oryginalny uznawano tekst włoski, a obecnie jest 
to zazwyczaj tekst napisany po hiszpańsku. I badacze sięgają do 

tych właśnie tekstów. Jan Paweł II tworzył po polsku, co stanowi-
ło dla tłumaczy pewien problem. Np. swój „Wstęp” do „Listu do 
artystów” oparł na grze słownej - podobieństwie słów „twórca” i 
„stwórca”. W języku polskim daje się to łatwo wyrazić, natomiast 
w języku włoskim te słowa brzmią dokładnie tak samo. W końcu 
trzeba było umieścić w nawiasach polskie odpowiedniki, żeby to 
wyjaśnić. I tak było w wielu przypadkach. Czasami Ojciec święty 
potrafił całą homilię napisać w oparciu o sens jakiegoś polskiego 
słowa. I potem to trzeba było Włochom i innym nacjom tak wy-
tłumaczyć, by oddać sens tego tekstu.    

- Czy wszystkie te teksty przechodziły przez Księ-
dza ręce?

- Tak, ale nie wszystkie ja tłumaczyłem. było ich bardzo dużo 
i pewnie byśmy nie nadążali. Dlatego byli też inni tłumacze. 
Metoda pracy w Sekretariacie Stanu na tekstami papieskimi 
jest taka, że każda sekcja językowa przygotowuje swoją wersję, 
a potem w ostatnim etapie przedstawiciele sekcji siadają razem i 
czyta się zdanie po zdaniu w danym dokumencie, sprawdzając, 
czy te tłumaczenia sobie odpowiadają. I tutaj moją rolą było tez 
„bronienie” tekstu papieskiego.

- A na czym tak „obrona” polega?
- Polega to na tym, że zdarza się, iż przy tłumaczeniu wycho-

dzą pewne niuanse nie tylko językowe, ale również inne oko-
liczności. Czasami sytuacja społeczna czy polityczna w danym 
regionie kraju czy świata powodowała, że moim kolegom coś wy-
dawało się zbyt jednoznaczne, albo zbyt niejednoznaczne, albo 
wręcz niebezpieczne i trzeba było wówczas to przedyskutować 
bądź zapytać wprost Ojca świętego, co z tym zrobić...

CDN.  
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Biuro Prasowe Stoicy Apostolskiej poinformowało 24 stycz-
nia 2020 r., że Ojciec Święty Franciszek polecił opublikować 
dekret heroiczności cnót m. Marii Karmeli od Przenajświętszej 
Trójcy (Carmen Catarina Bueno), karmelitanki bosej z Brazylii, 
przyznając jej tym samym tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej. Do 
jej beatyfikacji trzeba więc jeszcze wyprosić cud. 

Carmen Catarina Bueno urodziła się w Itu w stanie Săo Paulo 
(Brazylia) 25 listopada 1898 r. Jej rodzicami byli Teotonio Bueno 
i Maria do Carmo Bauer. Wzrastała w Campinas, mieście we 
wschodniej części tegoż stanu Săo Paulo, gdzie poznała Fran-
ciszka Borja do Amarala, późniejszego biskupa diecezji Taubate. 
Wspólnie myśleli o poświęceniu się Panu Bogu.

W 1916 r. Carmen wraz ze swoją babką przeniosła się na wy-
spę Paqueta (Rio de Janeiro). Wyróżniała się zawsze wielką mi-
łością Boga i Kościoła, poświęcając jednocześnie wiele czasu na 
naukę. Doskonale poznała język francuski, komponowała poezje 
i uczyła się sztuki malarskiej.

Punktem zwrotnym w jej życiu duchowym było przeczytanie 
„Dziejów duszy” św. Teresy od Dzieciatka Jezus i 21 kwietnia 
1926 r. wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych pw. św. Józefa 
w Rio e Janeiro, gdzie otrzymała imię zakonne Maria Karmela od 
Przenajświętszej Trójcy.

Była m.in. mistrzynią nowicjuszek, podprzeoryszą i w końcu 
przeoryszą klasztoru. Promieniowała szczególnie cnotą pokory. 
W 1955 r. została fundatorką klasztoru w Tremembe w diecezji 
Taubate, której ordynariuszem był wspomniany biskup Borja do 
Amarala. Tam zmarła w opinii świętości 13 lipca 1966 r. Kochana 
przez wszystkich jako „Carminha”, jest ustawicznie przyzywana 
przez wiernych, a jej grób jest często przez nich nawiedzany.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Kolejna czcigodna karmelitan-
ka bosa

W naszym Sanktuarium rozpoczęliśmy dziewięcio-
środową Nowennę ku czci Świętego Józefa. Pierwszego 
dnia Nowenny, 22 stycznia, Mszy Świętej o godzinie 
8.00 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Leszek Dy-
ląg, wikariusz Parafii Świętego Piotra w Wadowicach.

Drodzy Bracia i Siostry,
Czcigodni Ojcowie,
125 raz ktoś staje przy tej ambonie by rozpocząć tę wielką 

nieustanną Nowennę do św. Józefa i już niejedno słowo z tego 
miejsca padło na temat naszego wielkiego patrona, orędownika w 
niebie, patrona całego Kościoła i tak wielu różnych profesji. Cóż 
więc można dodać? Bóg codziennie kieruje do nas swoje słowo, a 
w nim ukazuje nam też ludzi, których winniśmy naśladować. 

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest bardzo mocno związane ze 
świętym Józefem, choć na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że 

Parafia Św. Piotra na Karmelu - 
rozpoczęcie Nowenny

wcale tak nie jest. Jeśli spojrzelibyśmy na początek Ewangelii św. 
Mateusza, gdzie mamy rodowód Jezusa, to na dobrą sprawę jest to 
rodowód św. Józefa. Ewangelista Mateusz, poczynając od pierw-
szych rodziców, przez patriarchę Abrahama, przez króla Dawida 
dochodzi wreszcie do św. Józefa, którego nazywa mężem Maryi, 
z której narodził się Jezus, nasz Zbawca. Poznajemy przodków 
Józefa, a wśród nich króla Dawida. Tego króla Dawida, o którym 
słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

Jest to opowieść, historia wszystkim doskonale znana, mó-
wiąca o tym, jak to Dawid pokonał Goliata. Ileż to trzeba było 
odwagi, ile sprytu, ile przemyślanych, logicznych działań mimo 
trudności, które się pojawiły. Wielkie wojska filistyńskie i wspa-
niały, wyszkolony wojownik Goliat, a przed nim staje maleńki, 
rudy chłopiec z kijem. Przeciwko mieczowi, dzidzie, przeciwko 
zakrzywionemu nożowi mały chłopiec z torbą pasterską pełną 
kamieni, procą i kijem. I z ludzkiego punktu widzenia ta walka 
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wydawały się nie do wygrania. Ale Pan był z Dawidem w czasie 
tej walki. Dodał mu odwagi i poprowadził jego rękę. Jak wielkie 
zaufanie, jak wielka odwaga!

Myślę, że św. Józef musiał czerpać też coś od swoich przodków, 
z ich umiejętności, z ich cech charakteru, żeby mógł pokonać 
tak wielkie trudności, jakie trapiły świętą rodzinę. znalezienie 
miejsca, gdzie miał urodzić się Jezus, ochrona Dziecięcia przed 
gniewem Heroda, ucieczka do Egiptu, ciche życie w Nazarecie. W 
końcu Józef nie wypowiada w Piśmie świętym ani jednego słowa. 
Jak wielkiej determinacji, jak wielkiej odwagi od św. Józefa wy-
magała ta sytuacja, w której Bóg go postawił. Skąd czerpał tę siłę? 
Myślę, że właśnie od swoich znamienitych przodków. 

I to czytanie, z pewnością nie wybierane na dzień dzisiejszy, 
ale czytanie, które nam liturgia dziś proponuje, przypada na dość 
niezwykły dzień - nie dość, że to rozpoczęcie Nowenny, to jeszcze 
tradycyjnie obchodzimy dziś Dzień Dziadka. Jest to zatem dzień, 
w którym powinniśmy spojrzeć na naszych przodków. A wczoraj 
był przecież dzień Babci. 

Pomyślmy zatem o tych, którzy byli przed nami, jak wiele dla 
nas wypracowali i za co powinniśmy być im wdzięczni. I przez 
wstawiennictwo św. Józefa, który ewidentnie czerpał ze swoich 
przodków wiele, dziękujmy Bogu za tych, którzy byli przed 
nami. Módlmy się, aby tym żyjącym naszym dziadkom i bab-
ciom Bóg błogosławił, a zmarłych przyjął do chwały niebieskiej. 

Czerpmy z ich życia, z 
ich doświadczenia jak 
najwięcej, byśmy mogli 
stanąć naprzeciw tym 
wszystkim trudnościom 
i problemom, które nas w 
życiu spotykają. Abyśmy 
umieli przezwyciężyć to, 
co w życiu jest trudne, 
korzystając z doświad-
czenia naszych przod-
ków. Byśmy stali się na 
wzór świętego Józefa 
tymi mądrymi przewod-
nikami kolejnych poko-
leń - tymi, którzy będą 
prowadzić w cichości 
dając dobry przykład. 
Bogu dziękujmy za 
świętego Józefa, za jego 
przodków. Bogu dziękuj-
my za naszych przodków 
i prośmy, byśmy i dali 
dobry przykład kolejnym 
pokoleniom.   
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 663 997 749 * KANCELARIA 
PARAFIALNA:  pon 8:00-8:30, sr-pt 19:00-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18:00, Niedziele i święta: 8:00, 
10:30, 16:00 * PROBOSZCZ: ks. Jerzy Skórkiewicz * Pomaga ks. Kazimierz Krzywda ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1929 

W dniu 10 stycznia, zgodnie z tradycją, w naszej szkole odbył 
się „Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek”. W tym roku został 
przeprowadzony dla dwóch kategorii wiekowych: 

• klas I-III - konkurs klasowy,
• klas IV-VIII - konkurs indywidualny,
w których zostały przyznane po trzy zwycięskie miejsca.
 
Jury w składzie p. Małgorzata Balonek, p. Jadwiga Stanek, ks. 

Jerzy Skórkiewicz, p. Agnieszka Harmata, p. Magdalena Jarosz 
oceniło prezentacje uczestników, zgodnie z kryteriami zawarty-
mi w regulaminie konkursu.

Wyniki konkursu:
I grupa wiekowa:
I MIEJSCE - kl. I b
II MIEJSCE - kl. III
III MIEJSCE - kl. II b
II grupa wiekowa:
I MIEJSCE - Anna Jasińska, kl. VII
II MIEJSCE - Nina Kajfasz, kl. IV
III MIEJSCE - Anna Kurdziel, kl. VI a
WYRÓŻNIENIE - Anna Wójtowicz, kl. VI b
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.
Gratulujemy zwycięzcom !!!

 Elżbieta Marek

SZKOLNY KONKURS KOLĘD 
I PASTORAŁEK 
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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

O radości z bycia chrześcijanami mówił Papież w kazaniu, 
które wygłosił w kaplicy Domu św. Marty. Odwołał się w nim do 
fragmentu z 2 Księgi Samuela (6, 12b-15.17-19), który opowiada o 
ludzie Izraela, który na czele z królem Dawidem świętuje powrót 
Arki Przymierza do Jerozolimy.

Franciszek przypomniał, że Arka została skradziona, stąd 
jej powrót jest okazją do wielkiej radości. Lud czuje, że Bóg jest 
znowu blisko niego i dlatego świętuje. Razem z nim jest jego król 
Dawid, który idzie na czele procesji, tańczy i śpiewa ze wszyst-
kich sił.

Dawid szczęście i radość wyraża tańcem
„To było święto: radość ludu Bożego, bo Bóg był z nimi. A 

Dawid? Tańczy. Tańczy przed ludem, cieszy się i nie wstydzi się 
tego. Ta radość duchowa jest wynikiem spotkania z Panem: Bóg 
powrócił do nas. I ta prawda daje wiele radości – podkreślił Oj-
ciec Święty. – Dawid nie myśli o tym, że jest królem i jako król 
powinien mieć dystans do ludzi. Dawid kocha Pana, jest szczęśli-
wy z powrotu Arki Pana. Swoje szczęście i radość wyraża poprzez 
taniec i zapewne także śpiew, jak cały naród.“

Chrześcijanin musi być pełen rado-
ści, a nie formalizmu

Papież przypomniał, że kiedy Dawid po zakończonej uro-
czystości wrócił do domu, jedna z jego żon, córka Saula – Mikal, 
zlekceważyła go. Wstydziła się za tańczącego króla. Mówiła do 
niego: „Jak ci nie wstyd, że tańczysz jak prostak, jak ten lud?!”

Brak radości w życiu nie przynosi owoców
„To było zlekceważenie autentycznej religijności, sponta-

nicznej radości przed Panem. Dawid mówi jej: «Ale zobacz, to 
wszystko przez radość. Radość w Panu, ponieważ przywieźliśmy 
Arkę do domu!». Ona to lekceważy. Biblia mówi, że Mikal wła-
śnie z tego powodu nie miała dzieci. Pan ją pokarał – zaznaczył 
Papież. – Kiedy chrześcijaninowi brak radości, to wtedy nie 
przynosi owoców, kiedy w naszym sercu brakuje nam radości, 
nie jesteśmy płodni.“

Aby święto nie zamknęło się tylko w swoim duchowym 
wymiarze, ale stało się także wspólnym dzieleniem, Dawid ob-
darował cały lud chlebem, mięsem i ciastem, aby każdy mógł 
świętować w swoim domu. Słowo Boże – dodał Franciszek – nie 
wstydzi się święta. Dlatego potrzeba pełnych zapału i radości 
ewangelizatorów, aby Słowo Boże mogło się szerzyć.

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

Kościół rozwija się dzięki radosnym ewangelizatorom
„Kościół nie rozszerza się, Ewangelia nie jest dobrze głoszo-

na, kiedy ewangelizatorzy są znudzeni i zgorzkniali. Jest dobrze 
tylko wtedy, gdy ewangelizatorzy są radośni, pełni życia – zazna-

czył Ojciec Święty. – Trzeba się radować ze Słowa Bożego, z bycia 
chrześcijanami, świętować bez wstydu i nie zachowywać się, jak 
Mikal, jak formalni chrześcijanie, chrześcijanie, którzy są nie-
wolnikami formalizmu.“

Jasełka to widowisko  o Bożym Narodzeniu, 
sięgające  czasów  średniowiecznych i wzoro-
wanych na misteriach franciszkańskich.  To 
przeniesienie historycznego wydarzenia sprzed 
ponad dwóch tysięcy lat do współczesności, do 
naszej codzienności. Ich treścią jest  historia na-
rodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda.  

W niedzielę 12 stycznia 2020 r.  Szkoła Pod-
stawowa   w  Barwałdzie  Górnym  rozbrzmiała 
od kolęd, pastorałek, śmiechu i oklasków.   W 
pięknej scenerii  przygotowanej  przez nauczy-
cieli i pracowników szkoły  zebrali się zaprosze-
ni goście, mieszkańcy Barwałdu oraz  rodzice, 
aby wspólnie pokolędować i rozradować swoje 
oczy i serca. 

Radości  z  powodu kolędowania  dostarczyli  
nam przede wszystkim uczniowie, gdyż to oni 
stali  się  niecodziennymi  aktorami. Bo kto sły-
szał aby pastuszkowie broniąc  Jezusa zmienili 
się w agentów ochrony?  Albo mały „niesforny” 
aniołek budził  kogokolwiek  przy pomocy pukawki? Kto słyszał 
o zawodach w bieganiu pomiędzy królami a pasterzami  by po-
kłonić  się  Jezusowi? Kto by też pomyślał, że pokojówka Heroda 
( o ile kiedykolwiek ją miał?) uratuje dzieciątko i w porę ostrzeże 

„Hej kolęda, kolęda”

Maryję i Józefa? 
To wszystko wydarzyło się  w oglądanych jasełkach. Nie zabra-

kło sceny z Bożym Narodzeniem, czy też  spotkania z Herodem w 
pałacu i w piekle. Wszystko to widzieliśmy i słyszeliśmy.   Jasełka                

w wykonaniu uczniów  siódmej  
klasy wprowadziły wszystkich w 
doskonały nastrój. Aktorzy bardzo 
dobrze odegrali swoje role i orygi-
nalnym występem, podbili serca 
publiczności.

Podziwialiśmy : łagodną  Mary-
ję – Anię , troskliwego  Józefa – Szy-
mona,  przewidujących  mędrców: 
Pawła, Patryka, Kamila, zabawnych 
pasterzy: Nikolę, Filipa, Staszka, 
dobrze poinformowaną pokojówkę 
– Julkę, niezawodną śmierć  - Ad-
riana, pokonanego Heroda – Kry-
stiana, tańczącego diabła – Mate-
usza, zadowolone diabliczki – Maję 
i Karolinę, łagodnych aniołów 
– Anię i Andżelikę, „niesfornego” 
aniołka – Emilkę,  odmienionego  
Herolda – Kacpra,  doskonale przy-
gotowaną  bajarkę – Oliwię, świetną 
gitarzystkę – Kamilę. 
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com, 
www.facebook.com/parafi abrzeznica, www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, 
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)  ODPUST: Najśw. Serca Pana Jezusa

Grę aktorską wspomagał chór szkolny, który 
ślicznie śpiewał Jezusowi, gościom  i z gośćmi.

A co było na początku? 
Na początku było powitanie i przemawianie 

Pani Dyrektor  Jolanty Noworolnik , Pana Bur-
mistrza Augustyna Ormantego . 

Czego nie zabrakło na końcu?
Na końcu nie zabrakło gromkich braw, 

śmiechu  i podziękowań dla uczniów, nauczy-
cieli i pracowników szkoły.

Nowi ministranci

W dniu 19 stycznia 2020 r. czternaście par z terenu Gminy 
Brzeźnica obchodziło „Złoty Jubileusz” 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji 
Jubilatów w kościele parafi alnym pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Brzeźnicy.  

Liturgię sprawowali ksiądz Adama Lenart i kanonik Zdzisław 
Budek. Po mszy Jubilaci przeszli do Galerii Polsko-Słowackiej 
w Brzeźnicy.

Szanownych Jubilatów powitał Wójt Gminy Brzeźnica Bo-

Złoty Jubileusz”
gusław Antos. Złożył Dostojnym Gościom serdeczne gratulacje 
oraz życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, długich lat życia 
w otoczeniu rodziny; dzieci i wnuków.

Podziękował za trwanie przez 50 lat w małżeńskiej miłości na 
dobre i na złe, a także za działalność społeczną na rzecz swojej 
miejscowości i gminy. W gronie Jubilatów znalazły się osoby, 
które aktywnie angażowały się w życie lokalnej społeczności. 
Do gratulacji i życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Gminy 
Jadwiga Kozioł.



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

2 i 9 lutego 202018 

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

 192 i 9 lutego 2020

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 

Następnie Wójt Gminy 
Brzeźnica wraz z Przewod-
niczącą Rady Gminy Panią 
wręczyli Jubilatom medale 
Prezydenta RP za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Szacowni 
Goście otrzymali także z rąk 
Wójta Gminy listy gratulacyj-
ne od Władz Samorządowych 
Gminy Brzeźnica. Przewod-
nicząca Rady Gminy wręczyła 
Jubilatom wiązanki kwiatów, 
a Zastępca Kierownika USC 
Jolanta Baca okolicznościowe 
upominki.

 Po uroczystym rozdaniu 
medali przyszedł czas na lamp-
kę szampana przy dźwiękach 
Marszu Mendelsona. Szacow-
nym Jubilatom odśpiewano 
tradycyjne sto lat.

Uroczystość uświetnił 
występ Pani Cecylii Wyroba , 
która swoim repertuarem  prze-
niosła Dostojnych Gości w świat piosenek Anny Jantar, Haliny 
Kunickiej, Heleny Majdaniec, Krystyny Giżowskiej, Eleni i An-
drzeja Dąbrowskiego. Jubilaci dali się ponieść melodiom znanym 
z lat młodzieńczych i chętnie włączyli się w śpiewanie piosenek.

Jubilatom:
Teresie i Lechowi Bobik
Wandzie i Władysławowi Babińskim
Cecylii i Józefowi Ciernia
Władysławie i Franciszkowi Czajka
Marii i Tadeuszowi Klimeczko
Władysławie i Sylwestrowi Kowalczyk
Marii i Józefowi Kubickim
Antoninie i Janowi Machaczka

Janinie i Józefowi Moskała
Danucie i Stanisławowi Opyrchał
Halinie i Stanisławowi Sękiewicz
Ewie i Janowi Walo
Kazimierze i Stanisławowi Wiecheć
Irenie i Janowi Żmuda
składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych lat życia 

w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Niech ich miłość, która prze-
trwała 50 lat pokonując wichry życia będzie wzorem do naślado-
wania dla następnych pokoleń.

www.brzeźnica.pl

Polska kultura jest bogata w obyczaje związane z obchodze-
niem Świąt Bożego Narodzenia. Mamy swoje tradycyjne potrawy, 
opłatek, dekoracje, jasełka i oczywiście śpiewanie kolęd. Najpięk-
niejsze pieśni bożonarodzeniowe można było usłyszeć podczas 
Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek zorganizowanego przez 
Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, Szkołę 
Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce i Parafię 
Rzymskokatolicką w Bieńkówce.  22 stycznia 2020 r. przed jury 
w składzie: Andrzej Lasek (nauczyciel w Szkole Muzycznej w 

Gminny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek

Suchej Beskidzkiej), Krystyna Szczepaniak (przewodnicząca 
Rady Gminy w Budzowie), Danuta Kawa (dyrektor Biblioteki 
i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów) i ks. Jan Gibała 
(proboszcz parafii Rzymskokatolickiej w Palczy) zaprezentowali 
się przedszkolacy oraz uczniowie szkół podstawowych gminy 
Budzów. Przegląd odbył się w 3 kategoriach wiekowych. Łącznie 
można było obejrzeć 24 występy w wykonaniu kilkudziesięciu 
młodych wokalistów. Uczestnicy prezentujący tradycyjne polskie 
kolędy oraz wesołe pastorałki dostarczyli widowni wielu wrażeń 
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i wzruszeń. Poziom Przeglądu  był bardzo wysoki i ciężko było 
wyłonić te najlepsze głosy.

Oto wyniki Przeglądu:
GRUPA WIEKOWA: PRZEDSZKOLA
Kategoria: Soliści 
I miejsce: Joanna Byrska z Przedszkola Samorządowego 

w Bieńkówce
II miejsce: Alicja Lenik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Baczynie
III miejsce: Alicja Godawa z Przedszkola Samorządowego w 
Budzowie

Kategoria: Duety 
I miejsce: Wiktoria Reciak i Martyna Maciaszczyk z Przedszkola 
Samorządowego w Budzowie
II miejsce: Gabriela Dzidek i Jakub Nocula z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Palczy
II miejsce: Julia Kosmąd i Łucja Pająk  z Przedszkola Samorzą-
dowego w Bieńkówce
III miejsce: Hanna Putyra i Maja Nieciąg ze Szkoły Podstawowej 
w Jachówce

Kategoria: Zespoły
Wyróżnienie: Oliwia Bałos, Antoni Lenik, Łucja Pająk, Oskar 
Szczepański, Liliana Ogłaza z Przedszkola Samorządowego
w Bieńkówce
Wyróżnienie: Natalia Kuzak, Aleksandra Głowacz, Filip 
Kachnic, Antoni Gigoń, Dawid 
Piwowarczyk z Przedszkola 
Samorządowego w Budzowie

GRUPA WIEKOWA: 
SZKOŁY PODSTAWOWE, 
KL. I- IV
Kategoria: Soliści 
I miejsce: Nicola Topćagić ze 
Szkoły Podstawowej w Bień-
kówce
III miejsce: Karolina Malina 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Budzowie
III miejsce: Oliwia Wadow-
ska  ze Szkoły Podstawowej w 
Zachełmnej

Kategoria: Duety 
I miejsce: Weronika Nowak i 
Filip Łuczak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Budzowie
II miejsce: Anna Głowacz i Oli-
wia Głowacz  z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Baczynie
Kategoria: Zespoły
I miejsce: Ewelina Lenik, Mar-
tyna Malina Martyna Sergiel, 
Magdalena Synowiec, Julia 
Nieciąg ze Szkoły Podstawowej 
w Jachówce

GRUPA WIEKOWA: 

SZKOŁY PODSTAWOWE, KL. V- VIII
Kategoria: Soliści 
I miejsce: Emilia Dróżdż z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Palczy
II miejsce: Natalia Łuczak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Baczynie
II miejsce: Oliwia Kachnic ze Szkoły Podstawowej w Jachówce
III miejsce: Oliwia Wiąch ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
Kategoria: Duety 
I miejsce: Amelia Jurek i Kinga Chromy ze Szkoły Podstawowej 
w Jachówce
Kategoria: Zespoły
I miejsce: Mateusz Pieronkiewicz, Patrycja Kolenda, Martyna 
Moskała, Amelia Matuła, Milena Biela ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Budzowie
II miejsce: Wiktoria Sala, Angelika Prymula, Natalia Chromy, 
Marzena Cholewa, Jagoda Sarna ze Szkoły Podstawowej
w Bieńkówce
III miejsce: Karolina Fidelus, Kamila Krupa, Weronika Socha, 
Mikołaj Socha, Samuel Zaręba-Głód z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Baczynie
Wyróżnienie: Julia Kruszniewska, Nikola Kucharska, Natalia 
Chwała, Anna Dobosz, Tomasz Kot z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Palczy

Laureatom Przeglądu gratulujemy i życzymy  dalszego roz-
wijania  piękniej pasji, jaką jest śpiewanie.

www.budzow.p
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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

Dnia 12.01.2020 w niedzielę o godz. 14.00 w OSP Chocznia 
odbył się uroczysty dzień babci i dziadka zorganizowany przez 
SP nr2 w Choczni Górnej. Na scenie wystąpili uczniowie klas 1-3, 
którzy zaprezentowali wcześniej przygotowane wierszyki z życze-
niami dla przybyłych gości oraz zaśpiewali wesołe piosenki. Na-
stępnie odbyło się wspólne kolędowanie, po którym dzieci zapro-

Uroczysty Dzień Babci i Dziad-
ka w OSP Chocznia

siły dziadków na pyszny posiłek oraz słodką przekąskę i gorący 
napój. Wnuki obdarowały dziadków własnoręcznie wykonanymi 
upominkami. Pomimo dużego stresu młodych uczniów wszyst-
ko wyszło bardzo dobrze, panowała miła atmosfera. Wszyscy w 
dobrych humorach rozeszli się do domów. Anna Rusinek
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Czterech biskupów, około dwustu 
kapłanów i rzesze wiernych poże-
gnało 25 stycznia podczas liturgii 
pogrzebowej śp. ks. Marka Kręciocha 
– wieloletniego proboszcza parafi i 
św. Urbana w Kobiernicach na Pod-
beskidziu. Trumna z ciałem 61-let-
niego kapłana spoczęła w grobowcu 
nieopodal wejścia do świątyni, w 
której służył prawie ćwierć wieku.

Mszy św. w kobiernickiej świą-
tyni przewodniczył biskup polowy 
Wojska Polskiego Józef Guzdek, po-
chodzący, podobnie jak zmarły pro-
boszcz, z podwadowickiej Choczni. 
Obok niego Eucharystię koncelebro-
wali bp Piotr Greger oraz bp senior 
charkowsko-zaporoski Marian Bu-
czek i bp Leon Mały z Lwowa.

Bp Guzdek poprosił, by w obliczu 

Kobiernice 25 I 2020 
Ostatnie pożegnanie księdza Marka Kręciocha

Pogrzeb śp. proboszcza z udzia-
łem czterech biskupów, setek 
księży i rzeszy wiernych
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przedwczesnej śmierci ks. Marka 
zaufać miłosiernemu Jezusowi. 
Hierarcha przyznał, że cele-
bruje żałobną Mszę, spełniając 
ostatnią wolę zmarłego kapłana. 
„Dowiedziałem się, że zapisałeś 
na kartach swojego testamentu 
twoją wolę, abym odprowadził cię 
na miejsce spoczynku. Przyjąłem 
te słowa jako rozkaz, trudny do 
wykonania, ale jednak z nadzieją, 
bo my chrześcijanie mówimy: do 
zobaczenia. To tylko kwestia cza-
su” – powiedział.

W kazaniu ks. prof. Edward 
Staniek podziękował zmarłemu 
kapłanowi za objaśnianie słowa 
Bożego i posługę sakramental-
ną „To dziękczynienie tobie za 
zrealizowane kapłaństwo, jest 
słowem Boga przypominającym 
godność kapłana i wezwaniem 
do kapłanów, którzy z różnych 
powodów z kapłańskiej posługi 
zrezygnowali. Jeśli tracą wiarę – ich decyzja jest słuszna. Nie 
można być kapłanem niewierzącym. Bo podawanie świętości 
bez jej świadectwa życiem, jest dowodem braku odpowiedzial-
ności przed Bogiem” – podkreślił pochodzący z Choczni teolog, 
przywołując też osobiste wspomnienia związane ze zmarłym 
kapłanem.

Głos zabrał biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon 
Mały. „Mieliście szczęście mieć takiego kapłana, Bożego kapła-
na…” – podkreślił, a dziekan dekanatu międzybrodzkiego ks. 
Janusz Kuciel przypomniał, że kobiernicki proboszcz „był czło-
wiekiem odważnym w myśleniu i działaniu”. „Prawdę mówiłeś 
prosto w oczy, bez względu na tytuły i godności” – dodał.

Znanego ze swych pszczelarskich zamiłowań ks. Marka 
żegnali m.in. pszczelarze z Podbeskidzia, dzielący z nim przez 
wiele lat tę samą pasję i miłość do pracowitych owadów. W po-
grzebie udział wzięła najbliższa rodzina, przedstawiciele władz 
samorządowych i różnych organizacji.

Dzień wcześniej, podczas importy, nad trumną swego kolegi 
rocznikowego kazanie wygłosił ks. prof. Jan Machniak. Profesor 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zachęcił, by towarzysząc 
wieloletniemu proboszczowi w ostatniej drodze, przypomnieć 
sobie prawdy, którym ten służył podczas 35-letniego kapłańskie-
go życia. „Choć pewnie, tak jak Tomasz, mógł powiedzieć: Panie, 
nie znam tej drogi. Pan pokazał mu drogę, Pan wprowadził go w 
tę wielką tajemnicę” – podkreślił kaznodzieja.

Ks. kan. Marek Kręcioch jako kapłan przeżył prawie 35 lat 
– służył najpierw archidiecezji krakowskiej, a od 1992 roku die-
cezji bielsko-żywieckiej.

Urodzony 15 lutego 1958 r. w Choczni, przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego 19 maja 1985 
roku w katedrze na Wawelu w Krakowie, w gronie 59 kolegów 
rocznikowych. Po święceniach posługę pełnił w parafiach Czar-
ny Dunajec, Cięcina, Wilkowice, Oświęcim.

W parafii kobiernickiej spędził 
ponad 20 lat: najpierw jako wika-
riusz, a następnie jako proboszcz 
(2000 r). Znany był w regionie jako 
zapalony miłośnik pszczelarstwa. 
Członek koła pszczelarzy w Porąbce, 
zrzeszającego 50 pasjonatów. Prawie 
4 lata był jednym z inicjatorów spro-
wadzenia do parafii w Kobiernicach 
relikwii patrona pszczelarzy św. Am-
brożego z Mediolanu.

W grudniu 2011 r. bp Marian Bu-
czek odznaczył ks. Kręciocha godno-
ścią Kanonika Honorowego Kapituły 
Charkowsko-Zaporoskiej.

Ks. Kręcioch zmarł 16 stycznia 
o drugiej w nocy na oddziale inten-
sywnej opieki medycznej w Szpitalu 
Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

(Źródło: www.ekai.pl)
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Pozwolę sobie na chwilę refleksji, zatrzymajmy się na chwilę- 
obejrzyjmy się wokół siebie, każde miłe słowo – chociażby spoj-
rzenie, uśmiech, ile dają otuchy drugiemu człowiekowi. Są takie 
piękne słowa Ludzie których się kocha z całego serca – nigdy się 
nie starzeją. Życzę wszystkim właśnie tego szczerego uśmiechu, 
dobrego słowa, niech nie opuszczają was zdrowie i siły tak waż-
ne w życiu i w pracy, bądźcie zawsze uśmiechnięci, bo szczęście 
najważniejsze jest i nigdy nie zapominajcie, że są tacy co kochają 
was, Tymi słowami powitał wszystkich uczestników prezes OSP 
Andrzej Strzeżoń 

W dniu 26 stycznia Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczynie 
zorganizowała już kolejne spotkanie opłatkowe dla seniorów. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością seniorki i seniorzy, pro-
boszcz parafii Zbigniew Bizoń, ksiądz wikary Dawid oraz  ksiądz 

Strażacy z Kaczyny gościli se-
niorów na kolejnym spotkaniu 

opłatkowym w strażnicy OSP
wikary Michał, sołtys wsi Adam Gawęda, strażacki, strażacy 
oraz dzieci i młodzież. Ksiądz proboszcz rozpoczął modlitwą,  
złożył życzenia z których płynęło bardzo dużo gorących słów. 
Życzenia złożył również sołtys wsi Adam Gawęda .Grupa teatral-
na z Kaczyny przedstawiły bardzo ciekawy spektakl nawiązujący 
do życia codziennego mieszkańców wsi. Uczestnicy spotkania 
nie kryli swojego zadowolenia co zostało nagrodzone gromkimi 
brawami. Po uroczystym obiedzie przygotowanym przez nasze 
strażaczki a potem przy kawie i ciastku było wspólne kolędo-
wanie oraz śpiewanie dawnych przyśpiewek, grupa teatralna po 
swoim występie uhonorowała skromnymi upominkami wykona-
nymi własnoręcznie wszystkich seniorów. Pamiątkowe zdjęcia, 
wykonał Józef Janik.
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W ostatnią niedzielę roku 2019 czyli 29 grudnia 
gdy przypadało święto Świętej Rodziny,

Dzieci i Młodzież Maryjna przygotowała i po-
prowadziła Adorację przy żłóbku Dzieciątka Jezus. 
Rozważania przeplatane były kolędami w większości, 
w wykonaniu młodszej grupy WMM. Całość adoracji 
obejmowała tajemnicę wcielenia i narodzenia Syna 
Bożego. Teksty nawiązywały do życia codziennego, 
do ludzkich radości i smutków, które wraz z parafia-
nami złożono u stóp Dzieciątka Jezus. Na zakończenie 
ksiądz proboszcz podziękował dzieciom i młodzieży 
za włączenie się w przeżywanie Świąt Bożego Naro-
dzenia, za zaangażowanie, poświęcony czas i przykład 
żywej wiary młodszych parafian.

„Z modlitwą i kolędą przy żłób-
ku Jezusa”
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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

„Zaufanie do Słowa Bożego pozwala przezwyciężyć bałwo-
chwalstwo, wyniosłość oraz nadmierną pewność siebie” – te sło-
wa Papież wypowiedział podczas Mszy w Domu św. Marty. Przy-
pomniał, że bycie „dobrym chrześcijaninem” oznacza słuchanie 
tego, co Pan ma do powiedzenia na temat sprawiedliwości, mi-
łości, przebaczenia oraz 
miłosierdzia.

Odnosząc się do 
pierwszego czytania (1 
Sm 15, 16-23) Franci-
szek zatrzymał się na 
odrzuceniu Saula jako 
króla oraz na proroctwie 
skierowanym do Samu-
ela. Grzechem Saula był 
brak posłuszeństwa Sło-
wu Bożemu i myślenie, 
że własna interpretacja 
pozostaje najbardziej 
właściwa. I to jest isto-
ta grzechu przeciwko 
posłuszeństwu. Pan 
powiedział mu, aby nie 
brał nic od ludu, który 
został pokonany, ale on 
tego nie wykonał.

Papież – zaczyna się 

Chrześcijanin jest posłuszny 
Słowu Pana

od małego nieposłuszeństwa
„Kiedy Samuel idzie w imieniu Pana go upomnieć, on mówi i 

tłumaczy: «Ale, zobacz, ile wołów, było tyle tłustych zwierząt, te 
woły poświęciłem w ofierze dla Pana». On niczego nie schował do 
kieszeni, inni, owszem, tak. Poprzez swoją postawę interpretowa-

Z nauczania Papieża Franciszka
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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

nia Słowa Bożego po swojemu pozwolił, aby inni wzięli do swoich 
kieszeni coś z wojennych łupów – podkreślił Ojciec Święty. - To 
krok w stronę zepsucia: zaczyna się od małego nieposłuszeństwa, 
braku uległości, a potem idzie się do przodu, naprzód i dalej.“

Papież zaznaczył, że Samuel przypominał, iż ponad całopale-
nia i ofiary Pan ceni posłuszeństwo swojemu głosowi. Istotna jest 
właściwa hierarchia wartości. Ważniejsze jest posłuszne i uległe 
serce na głos Boga niż składanie ofiar, posty czy akty pokutne. 
Grzech braku posłuszeństwa objawia się w stawianiu tego, cze-
go my chcemy ponad tym, czego oczekuje od nas Pan. To bunt 
przeciwko woli Bożej, to rodzaj ubóstwienia siebie. Tyle razy 
interpretujemy po swojemu Ewangelię i Słowo Boże. Tymczasem 
Wola Boża jest jasna i wyraża się w biblijnych przykazaniach 
oraz poprzez działanie Ducha Świętego w sercu. Kiedy jesteśmy 
oporni i zamieniamy Słowa Pana w ideologię stajemy się bałwo-
chwalcami, nie jesteśmy posłuszni.

Przechodząc do dzisiejszej Ewangelii (Mk 2, 18-22) Ojciec 
Święty zauważył, że uczniowie byli krytykowani za to, że nie po-
ścili. Tłumacząc ich Pan zaznaczył, że nikt nie przyszywa nowej 
łaty do starego ubrania, ponieważ wtedy zrobiłoby sie większe 
przedarcie. Nikt też nowego wina nie wlewa do starych bukła-
ków, bo spowoduje to pęknięcie i wszystko się zmarnuje.

Papież – Słowo Boże zawsze jest nowością
„Nowość Słowa Pana – ponieważ jego Słowo jest zawsze 

nowością, niesie nas zawsze do przodu, zawsze zwycięża, jest 
lepsze od wszystkiego – podkreślił Franciszek. - Zwycięża bał-
wochwalstwo, zwycięża wyniosłość, oraz postawa polegająca na 
nadmiernym zaufaniu sobie, nie Słowu Bożemu, ale ideologii, 
którą zbudowałem wokół tego Słowa. Jest zdanie Jezusa, które 
bardzo dobrze to tłumaczy i pochodzi ze Starego Testamentu: 
«Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary».“

W sobotę 11 stycznia 2020 r. w Domu Strażaka w Izdebniku 
odbyło się VI Spotkanie Wspólnoty Parafialnej. W spotkaniu 
zorganizowanym przez ks. proboszcza Adama Gawendę uczest-
niczył Wójt Tadeusz Łopata, Radni Rady Gminy z Izdebnika, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Kania, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Izdebniku Teresa Łabędź, Wicedyrektor Ze-
społu Szkół w Izdebniku Kornelia 
Maślanka – Gołąb, Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Izdebniku 
Marta Kochman oraz mieszkańcy 
tworzący wspólnotę skupioną wokół 
izdebnickiej parafii.

 W trakcie spotkania uczestnicy 
Koła Teatralnego z Zespołu Szkół w 
Izdebniku zaprezentowali jasełka pt. 
„Książę pokoju”, które przygotowali 
pod kierunkiem Pani Agnieszki 
Kosek i Pani Małgorzaty Kucały. 
Scena należała do młodych aktorów, 
którzy z wielkim zaangażowaniem 
odgrywali powierzone im role. Pięk-
na scenografia i kostiumy aktorów 
zwracały uwagę, a „taniec diabłów” 
w pałacu Heroda i „taniec aniołów” 
przy szopce zrobił na widzach niesa-
mowite wrażenie. Publiczność na-
grodziła występujących gromkimi 
brawami.

VI spotkanie wspólnoty para-
fialnej w Izdebniku

 Na scenie wystąpiła także schola z Izdebnika, którą opiekuje 
się Pani Anna Oremus. Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w 
Izdeniku również zaprezentowały przedstawienie jasełkowe. Dla 
zgromadzonych mieszkańców zagrała również Orkiestra Dęta 
przy OSP Izdebnik.

 Wójt Tadeusz Łopata w swoim przemówieniu zauważył, że 



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

2 i 9 lutego 202028 

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

 292 i 9 lutego 2020

najważniejszą rzeczą we wspólnocie jaką tworzą wszyscy miesz-
kańcy gminy, a o której się zapomina, jest wzajemny szacunek:  w 
rodzinach, w relacjach sąsiedzkich, w szkołach, w życiu publicz-
nym. Szacunek – jak mówił – jest podstawą każdej wspólnoty, od 
parafialnej po wspólnotę gminną.

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

Niniejsze rozważanie ks. Marka Rogeńskiego, pal-
lotyna z Częstochowy, jest kontynuacją jego nauki o 
modlitwie i odpowiada na pytanie: jak się modlić? Bo 
to, że modlitwa jest konieczna, wiemy dobrze wszyscy. 
Tej modlitwy uczono nas we wczesnym dzieciństwie. 
Ale czy jako dorośli mamy czas na modlitwę? Czy po-
trafimy się skupić, modlić sercem? Poniżej znajdziemy 
odpowiednie wskazówki na ten temat. 

Czy też jesteśmy ludźmi modlitwy? My, kochani, kiedy przy-
chodzi czas spowiedzi, klękamy u kratek konfesjonału i bardzo 
często tłumaczymy: -„Proszę księdza, nie mam czasu na modli-
twę. Jestem zagoniony... Modlitwy mnie nużą i modlę się coraz 
mniej. Już sam nie wiem, jak się modlić...”. Ileż razy to słyszę w 
konfesjonale! To świadczy tylko o tym, ile trudności mamy w 
modlitwie. A dlaczego? Bo się zmieniamy. Świat się zmienia. I 
często wielu spośród nas, mając trudności w modlitwie, mając 
nawał obowiązków, dezerteruje i przestaje się modlić. Bo gdy 
mamy trudności, to je omijamy... A zauważcie, ze Apostołowie, 
którzy byli pobożnymi Żydami, modlili się według przepisów 
Prawa, ale kiedy widzieli, jak Chrystus modlił się, jak rozmawiał 
z Bogiem Ojcem, to opanowała ich taka pozytywna zazdrość. 
Zazdrościli Chrystusowi, że tak pięknie się modli. I wtedy wy-
powiedzieli to zdanie: -„Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan 
nauczył swoich uczniów”. I wtedy Chrystus wypowiedział tę 
najpiękniejszą modlitwę, którą każdy z nas poznał w życiu chyba 
jako pierwszą - „Ojcze nasz”. Tę modlitwę tak często powtarzamy 
przy różnych okazjach: podczas Eucharystii, Różańca, Koronki, 
podczas osobistej modlitwy. 

Czy kiedyś zagłębiałeś się w tę modlitwę „Ojcze nasz”? Czy 
zauważyłeś, jak ona jest głę-
boka, jak ona wskazuje nam, 
w jaki sposób żyć i postę-
pować? Ale nie, my wolimy 
inne rozwiązanie. Nie modli-
my się - jedynie okazjonalnie. 
A potem wyrzucamy z siebie 
ten grzech zaniedbania mo-
dlitwy... A w słynnej książce, 
w wywiadzie „Przekroczyć 
próg nadziei” dziennikarz 
zapytał kochanego Ojca 
świętego Jana Pawła II: -„Co 
powinniśmy czynić, kiedy 
mamy trudności w modli-
twie?”. A Jan Paweł II, nie 
chcąc błyszczeć swoją mą-
drością, zacytował św. Pawła: 
„Duch przychodzi z pomocą 
naszej słabości”. Gdy nie 
umiemy się modlić tak, jak 

Bóg przemawia w ciszy 
trzeba, to sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, któ-
rych nie umiemy wyrazić słowami. Papież wskazuje wyraźnie, że 
nie wolno nam dezerterować i zaniedbywać modlitwy, bo z mojej 
wiary ma wypływać życie. A kiedy mam trudności, powinienem 
prosić o pomoc Ducha Świętego. Przypomnijcie sobie, że sam Jan 
Paweł II jako mały Karol miał problemy w nauce. Trudno było 
mu się uczyć. Wtedy jego tata zaczął z nim odmawiać modlitwę 
do Ducha Świętego i to przyniosło owoce. Możemy powiedzieć, 
że zyskał wszystko, bo prosił Ducha Świętego. Nie dezerterował. 
Prosił Ducha Świętego i Duch Święty przyszedł mu z pomocą. A 
ty? Czy jesteś człowiekiem modlitwy?  

Wiele razy, szczególnie w konfesjonale, ale też i w innych roz-
mowach słyszę pytanie: -„Proszę księdza, jaka powinna być moja 
modlitwa, by była owocna, by była skuteczna, by była wysłucha-
na? Jaka powinna być moja modlitwa? Bo często mam wrażenie, 
że Bóg jest głuchy, że Bóg mnie nie słyszy...”. Jaka powinna być 
modlitwa? Taka, jak podpowiada ci serce. Bo to przecież z serca, 
z wnętrza mojego wypływa modlitwa. I właśnie przez chwilę, 
przez te kilka dni chcemy się zatrzymać nad tymi starymi praw-
dami, jak powinna wyglądać moja modlitwa, by była skuteczna, 
by była owocna, by została wysłuchana. 

Ale zanim o tym powiemy, to chcę zwrócić jeszcze uwagę na 
jedną ważną kwestię. Bardzo często też u kratek konfesjonału 
skarżymy się: -„Proszę księdza, kiedy klękam do modlitwy - czy 
to w domu, czy w świątyni, mam tysiące rozproszeń. Myślę o tym, 
co było, co będzie, kogo spotkam, co będę czynił. Mam tysiące 
rozproszeń... Co z tym robić?”. A ja wtedy zadaję pytanie: -„A co 
ty czynisz przed modlitwą?”. Powiem ci, co czynisz... Do końca 
obejrzysz swój ulubiony serial, swój ulubiony program. Do końca 
przeprowadzisz rozmowę telefoniczną, może coś poszukasz w 
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafia św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, 
czw, pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:
30, 11:00 (dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszc z: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Marek Kulman  
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942 * ODPUST: I - św. Józefa - 19 marca, II - Najśw. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
- niedziela po oktawie Bożego Narodzenia

internecie, zamykasz książkę, gazetę i co się dziwisz? Będziesz 
mieć to rozproszenie... Kiedy wybieramy się do świątyni, to czę-
sto wychodzimy z domu w ostatniej chwili i jeszcze po drodze 
zdążysz porozmawiać z sąsiadem, sąsiadką, może wypalisz po 
drodze ostatniego papieroska... I co się dziwisz, że masz rozpro-

szenie? Będziesz mieć rozproszenie, bo w Piśmie świętym czyta-
my wyraźnie, że Bóg nie przemawia w wichrze, nie przemawia w 
burzy, nie przemawia w hałasie, ale przemawia za to w łagodnym 
powiewie, Bóg przemawia w ciszy... Często mówimy, że w starych 
kościołach jest dobra atmosfera do modlitwy, bo jest cisza. 

       Cdn

W poniedziałek radni podjęli uchwałę, w której zwrócili się 
do metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego o po-
parcie ich starań – poinformował kalwaryjski magistrat. Radni w 
liście do metropolity, który stanowi załącznik do przyjętej jedno-
głośnie uchwały, poprosili abp. Jędraszewskiego, by skierował do 
Stolicy Apostolskiej wniosek o ustanowienie patrona.

Zdaniem samorządowców, w życiu człowieka ważny jest 
wzór do naśladowania. „Papież–Polak był człowiekiem, który 
przez swoje poglądy, zachowanie i wiarę dawał dobry przykład 
ludziom, szczególnie młodym. Jednoczył ludzi o różnych posta-
wach życiowych, a jego słowa wpływały na wybór przez wielu 
właściwej drogi. Chcemy podjąć wysiłek naśladowania jego dzie-
dzictwa, by służyło to 
budowaniu i umacnia-
niu cywilizacji życia i 
miłości. Chcemy w jego 
stylu realizować swoje 
człowieczeństwo, dając 
świadectwo bezintere-
sowności, uczciwości, 
otwartości na innych, 
wrażliwości na prawdę 
oraz mężnego znoszenia 
trudów” – napisali.

Radni zaznaczyli w 
liście, że Jan Paweł II był 
dla Polaków przewod-
nikiem i nauczycielem, 
a pamięć o nim, to nie 
tylko wyraz patrioty-
zmu, ale "przede wszyst-
kim idea oparcia się na 
trwałych wartościach 
wynikających z Ewan-
gelii". "Kalwaria Zebrzy-
dowska przyjmując za 
patrona św. Jana Pawła 

Samorząd Kalwarii Zebrzydow-
skiej chce, by św. Jan Paweł II 
został patronem miasta

II niewątpliwie (…) stworzy dla mieszkańców duchowy punkt 
odniesienia” – podkreślili.

Radni przypomnieli, że Karol Wojtyła od najmłodszych lat 
był związany z miastem. „Tutaj przybywał jako młody chłopiec 
wraz z ojcem, a następnie kolejno jako ksiądz, biskup, kardynał, a 
w roku 1979 oraz 2002 będąc następcą św. Piotra na Stolicy Apo-
stolskiej” – wskazali.

Podkreślili, że w czasie pielgrzymki w 1979 r. podniósł on 
do rangi Bazyliki Mniejszej kościół Matki Bożej Anielskiej w 
miejscowym sanktuarium pasyjno-maryjnym. Prosił wówczas 
mieszkańców i pielgrzymów, przybywających do Kalwarii, aby 
modlili się za niego za życia i po śmierci.
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Klecza - Parafia św. Wawrzyńca
ADRES: Klecza Dolna 175, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 21 24 *KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7:30-8:00; pon., śr., pt. 18:30-19:30 (zimą 17:30-18:30) * MSZE ŚWIĘTE  : Niedziele i święta - 
7, 9, 10:15 (kaplica Zarąbki), 11:30, 16 (W. Post, V-VI, X-XII) * PROBOSZCZ: ks. Tadeusz Dąbrowski
WIKARIUSZ: ks. Wojciech Leśniak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Klecza Dolna (1793), Klecza Górna (760), Radocka Góra (65) ODPUST: św. Wawrzyńca - II 
niedziela sierpnia

Księża Pallotyni
ADRES: skr. poczt. 65, 34-100 Wadowice (0-33) 872 20 50 kontakt@pallotyni-wadowice.org.pl * 
Porządek mszy świętych i nabożeństw: w niedzielę w godzinach: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00 
godzina 17:30 - nabożeństwo, w tygodniu w godzinach 6:30, 7:15, 18:00 w środę przed Mszą św. 
wieczorną: nabożeństwo do Matki Bożej Fa�mskiej w I sobotę miesiąca: godzina 9:00 - Msza św. dla 
członków Żywego Różańca Spowiedź Podczas Mszy św, w I piątek miesiąca: godzinę przed wieczorną 
Mszą św. REKTOR: Ks. Sylwester Fiećko

„Klamrą spinającą papieskie apostolskie pielgrzymki do 
Ojczyzny była msza św., którą Jan Paweł II odprawił 19 sierpnia 
2002 r. z okazji jubileuszu 400-lecia powstania Kalwarii. Była to 
ostatnia Eucharystia na polskiej ziemi. Papież w homilii zawie-
rzył swoje życie, owoce pontyfikatu oraz losy narodu polskiego i 
Kościoła Maryi z Kalwarii Zebrzydowskiej” – napisali w liście do 
abp. Jędraszewskiego.

Radni przypomnieli zarazem, że w 1997 r. Jan Paweł II przy-

jął honorowe obywatelstwo Kalwarii Zebrzydowskiej. Nikt inny 
nie posiada tego tytułu.

Inicjatorem idei ustanowienia patronatu św. Jana Pawła II nad 
Kalwarią Zebrzydowską jest burmistrz Augustyn Ormanty.

Kalwaria Zebrzydowska leży nieopodal Krakowa. Została 
założona na początku XVII w. Mieszka w niej niespełna 5 tys. 
osób.

 (PAP) autor: Marek Szafrański

„Bądźmy uważni na robaka zawiści i zazdrości, który prowa-
dzi nas do złego osądzania ludzi, do wchodzenia w rywalizację w 

Chrońmy nasze serce przed ro-
bakiem zazdrości

rodzinie, sąsiedztwie oraz w pracy - «To ziarno wojny»” – powie-
dział Papież Franciszek podczas Mszy w Domu św. Marty. „Plot-

Z nauczania Papieża Franciszka
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kowanie to rodzaj gadania z samym sobą, które zabija drugiego. 
Nie ma ono żadnej zawartości i kończy jak «bańka mydlana»”.

Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszego pierwszego czytania (1 
Sm 24, 3-21), które mówi o zazdrości Saula o Dawida oraz o tym 
jak ulega ona rozbrojeniu. „Niepokój zazdrości” jest jak robak, 
który trawi od środka. Zazdrość niesie w sobie przestępstwo i 
prowadzi do zabijania. Tym, którzy mówią: „tak jestem zazdro-
sny, ale nie jestem mordercą”, Franciszek odpowiada: „tak, teraz”, 
ale „jeśli będziesz tak kontynuował, to może źle się skończyć, 
ponieważ łatwo można zabić zarówno językiem, jak i oszczer-
stwami”. Zazdrość rośnie, kiedy rozmawia się z samym sobą, 
interpretując sprawy w jej kluczu. Ona przychodzi poprzez plot-
kowanie ze sobą. Człowiek zazdrosny nie jest w stanie dostrzec 
rzeczywistości i jedynie bardzo silny wstrząs może otworzyć 
oczy. Tak więc w wyobrażeniach Saula, zazdrość doprowadziła 
go do przekonania, że Dawid był mordercą i wrogiem.

Papież – plotkowanie z samym sobą
„My także, kiedy opanuje nas zazdrość i zawiść tak robimy. 

Każdy z nas sobie myśli «Dlaczego ta osoba jest dla mnie nie 
do zniesienia? Dlaczego nie chcę tego drugiego nawet widzieć? 
Każdy z nas myśli – dlaczego? Tyle razy pytamy o to i przeko-
nujemy się, że są to nasze fantazje – stwierdził Papież. Fantazje, 
które jednak rosną poprzez plotkowanie z samym sobą. W końcu 
przychodzi łaska Boża, kiedy zazdrosny zderza się z rzeczywi-
stością, jak wydarzyło się w przypadku Saula: zazdrość pęka jak 
bańka mydlana, ponieważ zazdrość i zawiść nie mają w sobie 
zawartości.“

Ojciec Święty podkreślił wielką szlachetność Dawida w 

przeciwieństwie do zazdrości Saula. Warto spojrzeć na swoje 
postępowanie, szczególnie na sytuacje, kiedy jesteśmy dla kogoś 
nieprzyjemni. Zapytajmy wtedy: „co we mnie siedzi? Czy aby nie 
rośnie we mnie robak zazdrości, bo on ma coś, czego nie mam ja, 
czy nie pojawia się we mnie ukryty gniew?” Powinniśmy chronić 
nasze serce przed tą chorobą, przed tym plotkowaniem z samym 
sobą, które powoduje, że ta bańka mydlana rośnie, nie ma zawar-
tości, ale może uczynić wiele zła.

Papież – zawiść i zazdrość ziarnami wojny
„Bądźmy uważni, ponieważ to jest robak zazdrości, który 

wchodzi w serce nas wszystkich – nas wszystkich! I prowadzi nas 
do osądzania ludzi, ponieważ w środku pojawia się rywalizacja: 
on ma coś, czego nie mam ja. W ten sposób rozpoczyna się ry-
walizacja – podkreślił Franciszek. Prowadzi nas do odrzucania 
ludzi, prowadzi do wojny: wojny domowej, wojny środowiskowej, 
wojny w miejscach pracy. Jest początkiem, ziarnem wojny: zawiść 
i zazdrość.“

Ojciec Święty na zakończenie wezwał do czujności, aby nie 
podejmować plotkowania z samym sobą, które prowadzi do złego 
myślenia o innych, do tworzenia tej bańki mydlanej.

Papież – prośmy o przejrzyste serce
„Prośmy Pana o łaskę przejrzystego serca jakim było serce 

Dawida - modlił się Papież. Przejrzystego serca, które szuka jedy-
nie sprawiedliwości, szuka pokoju. Przyjazne serce, serce, które 
nie chce nikogo zabić, ponieważ zazdrość i zawiść zabijają.“
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Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.pl 
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30 MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele 
i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M. Wikariusz: ks. Marek Śladewski * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Krzeszów (1395), Kuków (1290), 
Targoszów (226), Tarnawa Górna (264) * ODPUST: I - MB Nieustającej Pomocy - ostatnia niedziela czerwca, II - św. 
Michała - ostatnia niedziela września

W sobotę, 18 stycznia 2020 o godz. 16.15 w sali widowiskowej 
OSP Kuków odbył się Koncert Noworoczny. W tym roku wyjąt-
kowy, bo połączony z obchodami Jubileuszu 15-lecia Orkiestry 
Dętej Gminy Stryszawa. Wcześniej, o godz. 15.00 z tej właśnie 
okazji w kościele pw. MB Nieustającej Pomocy członkowie or-
kiestry, ich rodziny, zaproszeni goście oraz wszyscy sympatycy 
wzięli udział w Mszy św. w intencji orkiestry celebrowanej przez 
proboszcza parafii ks. Antoniego Kanię. 

Jubileusz to również okazja do podsumowań, prezentacji 
osiągnięć, podziękowań, gratulacji i życzeń. Na zakończenie 
koncertu przemawiali zaproszeni goście: Rafał Lasek - Wójt 
Gminy Stryszawa, Andrzej Pająk - Senator RP, Ryszard Hadka 
- Przewodniczącyrady powiatu,Krystyna Wajdzik - Przewodni-
cząca rady gminy, Jacek Zając - radny powiatu suskiego i współ-
założyciel orkiestry oraz Piotr Ścieszka - kapelmistrz orkiestry 

Koncert Noworoczny 2020

z Pewli Ślemieńskiej, którzy gratulowali orkiestrze jubileuszu i 
sukcesów. 

Zgromadzona publiczność nagradzała gromkimi oklaskami 
każdy wykonany przez orkiestrę utwór. Program koncertu w 
pierwszej części miał bożonarodzeniowy charakter. Gościnnie 
wystąpiła Izabela Bąk, która zaśpiewała z towarzyszeniem or-
kiestry 4 utwory oraz Antoni Kachel, młody, obiecujący muzyk, 
który zagrał na akordeonie guzikowym. Kolejne części koncer-
tu miały charakter przede wszystkim rozrywkowy, w których 
dominowały utwory taneczne m.in. w rytmie samby czy tanga. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy również Marsza Odwach - E. 
Maja, dixielandy, a na zakończenie koncertu, orkiestra zagrała 
oczekiwanego przez wszystkich Marsza Radetzkyego Johanna 
Straussa oraz tradycyjne „Sto lat” dla wszystkich obecnych. 

Orkiestra zaprezentowała się w nowych koszulach, które 
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zostały uszyte w ramach realizacji projektu z programu „Mało-
polskie Orkiestry Dęte2019 - NA START”. Z tego też projektu 
orkiestra wzbogaciła się o dwa nowe instrumenty, dofinansowa-
ne z budżetu województwa małopolskiego. Każdy z uczestników 

koncertu mógł sobie zabrać nagraną i wydaną pod koniec 2019 
roku płytę orkiestry, która też powstała w ramach realizacji in-
nego projektu z programu „EtnoPolska 2019”, dofinansowanego 
z Narodowego Centrum Kultury. 

GOK Stryszawa 

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

W niedzielę 12 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Lanckoronie uczniowie Szkoły Podstawowej wystawili tradycyj-
nie Jasełka. Tym razem była to sztuka "Czwarty Król". Skłoniła 
ta sztuka licznie zgromadzoną widownię do refleksji jak żyjemy 
wiarą każdego dnia i czy potrafimy dostrzegać Nowonarodzone-
go Jezusa w każdym spotkanym człowieku jak tytułowy Król...

W spektaklu zagrali najmłodsi aktorzy z Przedszkola, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej, a zaproszeni absolwenci tej szkoły. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przygotowali Jasełka 
zarówno aktorom jak i każdemu zaangażowanemu w to piękne 
dzieło!

Www.parafia.lanckorona.net

Jasełka w Lanckoronie 
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Leńcze - Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KAN CELARIA PARAFIALNA: dni powszednie 
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989  * ROK ERY-
GOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), 
Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495) * ODPUST: Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca

Ogłoszono papieskie Orędzie na Dzień Środków Społeczne-
go Komunikowania Papieża nosi tytuł „Obyś mógł opowiadać 
i utrwalić w pamięci” (por. Wj 10, 2) – Życie staje się historią. 
Franciszek wskazuje w nim na wartość dobrych i budujących 
opowieści oraz wzywa do przezwyciężania pokusy przekazywa-
nia niszczących i złych narracji.

Opowieści pozwalają nam zrozumieć kim jesteśmy, ponieważ 
człowiek jest bytem narracyjnym, który potrzebuje przekazywa-
nia historii, aby zachować swoje życie. Ojciec Święty przypomina, 
że komunikowanie jest autentyczne jeśli buduje, gdy jest pokorne 
w poszukiwaniu prawdy. Bardzo ważne są narracje mówiące o 
nas samych oraz o pięknie, które w nas mieszka, aby pomóc od-
naleźć korzenie oraz siłę pozwalającą iść wspólnie.

Mówi, że samo Pismo Święte jest Historią historii, a Biblia 
ukazuje nam Boga, który jest Stworzycielem, ale równocześnie 
Narratorem. Gdy On wypowiada swoje Słowo, rzeczy stają się 
(por. Rdz 1). Biblia jest wielką historią miłości między Bogiem, a 
ludzkością. Doświadczenie zapisane w Księdze Wyjścia, z której 
wzięty jest tytuł Orędzia, uczy nas, że znajomość Boga jest prze-
kazywana przede wszystkim przez opowiadanie, z pokolenia na 
pokolenie, o tym, jak On nieustannie pozostaje obecny. Bóg życia 
komunikuje się opowia-
dając życie.

Ważna część doku-
mentu papieskiego jest 
poświęcona „historiom 
niszczącym”. Narkoty-
zują nas one próbując 
przekonać, że, aby być 
szczęśliwymi ciągle 
potrzebujemy mieć, 
posiadać i konsumować. 
Stajemy się żądni plotek 
i obmów, i prawie nie 
uświadamiamy sobie, 
ile przemocy i fałszu 
pochłaniamy. Konse-
kwencją jest tworzenie 
historii destrukcyjnych 
i prowokacyjnych, które 
niszczą i rwą delikatne 
nici współistnienia.

Franciszek skupia 
również uwagę na 

Opowiadanie o dobru buduje i 
jednoczy

historii Jezusa, która ukazuje, że Bóg wziął sobie do serca czło-
wieka. Dla Niego nie istnieją małe i nieznaczące historie ludzkie. 
Poprzez działanie Ducha Świętego każda historia, także ta naj-
bardziej zapomniana, również i ta zapisana na bardzo krzywych 
liniach, może stać się inspirująca, może odrodzić się jako arcy-
dzieło, stając się dodatkiem do Ewangelii. Każdy z nas zna różne 
historie pachnące Ewangelią, które dały świadectwo Miłości 
przemieniającej życie.

Kiedy przypominamy sobie o miłości, która nas stworzyła i 
zbawiła, kiedy wsączamy miłość w nasze codzienne historie, kie-
dy tkamy miłosierdziem ramy naszych dni, wtedy przekładamy 
kolejną stronę. Nie jesteśmy już więcej wplątani w narzekanie i 
smutki, powiązane z chorą pamięcią, która zamyka serce, ale 
otwieramy je na innych, otwieramy się na wizję samego Narrato-
ra. Opowiadanie Bogu naszej historii nigdy nie jest bezużytecz-
ne, nawet wtedy, gdy kronika wydarzeń pozostaje niezmienna, 
zmienia się jednak sens i perspektywa. Opowiadać o sobie Panu, 
to wejść w jego współczujące spojrzenie miłości dla nas i dla in-
nych.

Z nauczania Papieża Franciszka
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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 

 

„Podczas gdy we wszystkich religiach to człowiek ofiarowuje 
i poświęca coś Bogu, to w wydarzeniu Jezusa Bóg ofiarowuje 
swego Syna dla zbawienie ludzkości” – powiedział Papież w roz-
ważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Odwołał się w nim do 
Ewangelii św. Jana, który opisuje świadectwo, jakie Jan Chrzciciel 
daje Jezusowi.

Franciszek przypomniał, że Jan Chrzciciel po ochrzczeniu 
Jezusa pragnie dać o Nim świadectwo i nazywa Go Barankiem 
Bożym, który gładzi grzech świata.

„Jan widział coś wstrząsającego, to znaczy umiłowanego 
Syna Bożego solidarnego z grzesznikami; a Duch Święty sprawił, 
że zrozumiał bezprecedensową nowość, prawdziwy przewrót 
– podkreślił Ojciec Święty. – Istotnie, podczas gdy we wszyst-
kich religiach, to człowiek ofiarowuje i poświęca coś Bogu, to 
w wydarzeniu Jezusa Bóg ofiarowuje swego Syna dla zbawienie 
ludzkości. Jan wyraża swoje zdumienie i zgodę na tę wstrząsającą 
nowość przyniesioną przez Jezusa, poprzez brzemienne wyra-
żenie, które powtarzamy za każdym razem we Mszy św.: «Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzech świata!» (J 1, 29).“

Jezus bierze na Siebie grzechy 
świata

Papież podkreślił, że Jan Chrzciciel uczy nas, byśmy nie kost-
nieli na naszej drodze wiary, ale zawsze rozpoczynali ją od nowa 
i dawali się zaskoczyć Bogu, który czyni się solidarnym z grzesz-
nikami zbawiając świat od zła.

„Nauczmy się od Jana Chrzciciela, by nie zakładać, że już zna-
my Jezusa, że wiemy już o Nim wszystko (por. J 1, 31). Nie, tak nie 
jest. Zatrzymajmy się na Ewangelii, być może nawet kontemplu-
jąc ikonę Chrystusa, «Święte oblicze», jeden z wielu wspaniałych 
wizerunków, w które bogata jest historia sztuki na Wschodzie i 
Zachodzie – zachęcał Papież. – Kontemplujmy oczami, a jeszcze 
bardziej sercem; i dajmy się pouczyć Duchowi Świętemu, który 
mówi nam we wnętrzu: To On! On jest Synem Bożym, który 
stał się Barankiem, złożonym w ofierze ze względu na miłość. 
On, tylko On wziął na Siebie grzechy, cierpiał, wynagrodził za 
grzechy świata, a także za moje grzechy. Wszystkie. Wszystkie 
wziął na siebie, zgładził je, abyśmy w końcu byli wolni, nie byli 
już niewolnikami zła. Tak, wciąż biedni grzesznicy, jednak nie 
niewolnicy, nie, ale dzieci, dzieci Boże!“ 

Z nauczania Papieża Franciszka
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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

Karnawał to czas balów i zabaw, którym towarzyszy muzyka i 
taniec. Przedszkolaki świetnie się bawiły w rytm muzyki porywa-
jącej do tańca oraz brały udział w różnych zabawach i konkursach. 
Dzieci miały okazję wspólnie zintegrować się na balu i spędzić czas 
w miłej atmosferze , a wspólna zabawa przyniosła im wiele radości.
Podczas balu graliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Ten bal był specjalny i "orkiestrowy". Dziękujemy 
wszystkim rodzicom i przedszkolakom za okazanie wielkie-
go serca, za każdy grosz, który wpadł do puszki na ten cel.
Dziękujemy Radzie Rodziców za poczęstunek zorganizowany dla 
dzieci oraz rodzicom za okazaną życzliwość, pomoc i współpra-
cę. 

Www.splekawica.pl

Bal karnawałowy przedszkolaków
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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

Dzień Babci i Dziadka to jedno z najchętniej kultywowanych 
świąt w Polsce. Geneza obu tych świąt sięga lat 60. – to właśnie 
wtedy w ówczesnych modnych czasopismach – „Expressie Po-
znańskim” i „Expressie Wieczornym” pojawiły się pierwsze arty-
kuły na ten temat. W naszej placówce uroczystości z okazji tych 
świąt są tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. 

Okolicznościowe spotkanie z Babciami i Dziadkami przy-
gotowały tym razem przedszkolaki z oddziału przedszkolnego, 
a także uczniowie klasy III ze swoimi wychowawczyniami: Ewą 
Słanią i Małgorzatą Zając. Ogromny wkład w organizację tego 
wydarzenia miała także s. Teresa Hałat.

 Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Krystyna Korus, któ-
ra serdecznie powitała przybyłych gości: Babcie, Dziadków i Se-
niorki z Domu Seniora w Marcyporębie. W swoim przemówieniu 
wyraziła wdzięczność wszystkim Babciom i Dziadkom za trud, 
poświęcenie i pomoc w wychowaniu wnuków. Życzyła zdrowia, 
pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Następnie przedszko-

Sto lat Babciu, sto lat Dziadku!
laki i trzecioklasiści przedstawili jasełka. Goście ze wzruszeniem 
przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich 
gromkimi brawami. Po występie dzieci zaśpiewały tradycyjne 
„Sto lat” , wręczyły Dziadkom własnoręcznie wykonane upo-
minki i złożyły życzenia. Kolejnym punktem uroczystości był 
występ Anny Faber, która zaprezentowała gościom swój reper-
tuar prezentowany podczas zorganizowanego przez Wadowickie 
Centrum Kultury XIX Festiwalu Artystycznego „Talenty 2019”. 
Następnie dziewczynki pod okiem instruktorki Anny Sabudy 
wykonały zumbę. Do wspólnego tańca dali się porwać wnukom 
nawet niektórzy Dziadkowie. 

Gorące słowa podziękowania należą się Rodzicom, którzy 
okazali ogromne zaangażowanie w przygotowanie i przeprowa-
dzenie tej uroczystości. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen 
uśmiechu, radości i dumy. 

www.spmarcyporeba.iap.pl
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafi amucharz@onet.pl, 
www.parafi amucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (X-
IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ: ks. 
Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Przemysław Bialik * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: 
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56) ODPUST: 
św. Wojciecha - niedziela po 23 kwietnia, MB Różańcowej - I niedziela października

Dnia 19.01.2020 odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich 
grup parafi alnych działających w naszej wspólnocie parafi alnej
Z tej okazji młodzież i dzieci z naszej parafi i ponownie wystawi-
ły "Jasełka na wesoło". Tym razem występ miał miejsce w Starej 
Szkole przy kościele gdzie odbywają się także turnusy rekolekcji 
oazowych.

Dziękujemy naszym młodym aktorom i liczymy na kolejne 
dzieła w najbliższej przyszłości

Dziękujemy wszystkim parafi anom którzy zgromadzili się 
na wspólnym opłatku i kolędowaniu

Jasełka i spotkanie opłatkowe
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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

Żywimy nadzieję, że teksty zamieszczane w tym miejscu 
wzbudzą zaciekawienie, życiem małej społeczności, jaką jest 
Parafi a p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Palczy. 
Gdyby jednak czytelnik nie dotrwał do końca, to już na wstępie 
spieszymy z podziękowaniami dla Tych, którzy wspierają dzieło 
rozbudowy naszej, do 
tej pory maleńkiej 
świątyni. Pisaliśmy 
już o hojności para-
fi an z Lachowic, Rzo-
zowa, Gdowa, Bier-
towic, Chrzanowa, 
Rudnika, Bęczarki, 
Jasienicy, Jachówki, 
Sułkowic, Budzowa, 
Radoczy i Skawinek.

Pragniemy po-
dziękować także 
indywidualnym ofi a-
rodawcom, którzy 
imiennie lub anoni-
mowo wspierają kosz-
towną inwestycję. Im 
także w każdą nie-
dzielę w czasie ogło-
szeń parafi alnych ks. 
Proboszcz dziękuje.  
Nieustannie ks. Pro-
boszcz, a także zastę-
pujący Go Kapłani, 
inicjują modlitwę za 
ofi arodawców. Mo-

Dziękujemy i żywimy nadzieję…
dlimy się za Was na Mszach świętych. Za wyrazy solidarności, 
życzliwości i ofi arności z całego serca dziękujemy. 

Dziś, kiedy patrzymy na złożone drewno, na więźbę, uświa-
damiamy sobie jak wiele można zdziałać przy odpowiednim na-
stawieniu i zaangażowaniu. Niech to drewno będzie symbolem 

ludzkiego dobra a może nawet ułożoną w pry-
zmy inspiracją do czynienia dobra. Inspiracja, 
która wynika z wiary, bo „wiara to nie tylko 
teoria czy hobby”

    Obchodzimy święto Ofi arowania 
Pańskiego – Święto Matki Bożej Gromnicznej. 
Symbolem tego dnia jest Świeca Gromnicz-
na.  Świeca -  Znak, który przypomina nam 
o Bogu, jego obecności, działaniu w naszym 
życiu.

Jest świadectwem pobożności, która po-
winna łączyć się z szczerą modlitwą i zaufa-
niem, że wstawiennictwo Maryi u Jej Syna 
zapewni nam opiekę.

Każdy z nas, opieki Matki Bożej potrzebuje 
każdego dnia, ale na czas rozbudowy kościoła, 
o tę opiekę szczególnie prosimy dla ks. Pro-
boszcza, wszystkich pośrednio i bezpośrednio 
związanych z pracami. 

„Najświętsza Rodzino, wysławiona przez 
Świętego Starca Symeona, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co mogłoby zakłócać spo-
kój i jedność serc, zachowaj nas.

Przez doskonałość czynów Waszych, wy-
słuchaj nas.”

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

20 grudnia 2019r. tradycyjnie w naszej szkole odbyły się JA-
SEŁKA BOŻONARODZENIOWE przygotowane przez Panią 
Martę Kapustę. W tym roku miały one charakter bajkowy. Na 
naszej scenie gościliśmy różne postacie bajkowe m.in. Smerfy, 
Dziewczynkę z zapałkami, Pinokia, Jasia i Małgosię, Czerwo-
nego Kapturka. Każda z tych postaci ofi arowała narodzonemu 
Małemu Dzieciątku jakiś mały swój dar. Podczas występu dzieci 
prezentowały swoje talenty aktorskie, muzyczne i wokalne. Pu-
bliczność była zachwycona. Następnie Pani Dyrektor złożyła 
wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz 
przybyłym gościom ciepłe i serdeczne życzenia. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas emerytowane nauczycielki oraz Pani Sołtys Wsi 
Bęczyn- Zofi a Galos i Radna Wsi Bęczyn- Bogusława Mocała. Po 
występie wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia i połamali się 
opłatkiem. 

www.sppaszkowka.iap.pl

„Jasełka, jasełka zielona jodeł-
ka"
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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

O Bogu bliskim, który przybył na ziemię, aby mówić do nas 
naszym językiem i który wychodzi na peryferie, aby wejść w na-
sze czasami skomplikowane, pogubione życie mówił Franciszek 
podczas Mszy w Niedzielę Słowa Bożego. Swoją refl eksję oparł 
na fragmencie Ewangelii św. Mateusza (4, 12-23), która opisuje 
początki przepowiadania Jezusa.

Papież podkreślił, że Jezus swoje nauczanie rozpoczął od 
wezwania do nawrócenia, dlatego, że bliskie jest królestwo nie-
bieskie, czyli królestwo, w którym panuje Bóg. Tak więc nasz 
Pan nie jest już gdzieś daleko, ale staje blisko, usunął dzielące nas 
przeszkody, wyszedł nam na spotkanie. Chce dać nam piękno ży-
cia, pokój serca, radość z otrzymanego przebaczenia i zbawienia.

Słowo Pana prowokuje, uwalnia od egoizmu
„Dlatego możemy zrozumieć proste zaproszenie Jezusa: «na-

wracajcie się», to znaczy «zmieńcie swoje życie». Trzeba zmienić 
życie, ponieważ rozpoczęło się ono niejako na nowo: skończył się 
czas życia dla samego siebie, rozpoczął się czas życia z Bogiem i dla 

Boga, z innymi i dla innych, z miłością i dla miłości – mówił Oj-
ciec Święty. - Dzisiaj Jezus powtarza także tobie: «Odwagi, jestem 
blisko ciebie, zrób dla mnie miejsce, a twoje życie zmieni się!». Dla-
tego Pan daje ci swoje Słowo, abyś je przyjął jak list miłosny, który 
napisał dla ciebie, abyś poczuł, że On jest obok ciebie. Jego Słowo 
nas pociesza i dodaje otuchy. Jednocześnie prowokuje do nawróce-
nia, wstrząsa nami, uwalnia nas od paraliżu egoizmu. Jego Słowo 
ma bowiem tę moc: zmienić nasze życie, sprawić, że przejdziemy z 
ciemności do światła.“

Franciszek zaznaczył, że Jezus rozpoczął nauczanie od miejsc, 
które były uważane za mroczne, gdzie mieszkali ludzie wielu kul-
tur i religii. Trudno było je uznać za miejsca, gdzie przestrzegana 
jest czystość religijna Narodu Wybranego. Ale właśnie te miejsca 
wybrał Jezus.

Jezus zgłębia najmroczniejsze zakamarki naszych serc
„Słowo zbawcze nie idzie szukać miejsc chronionych, wystery-

lizowanych i bezpiecznych. Wchodzi w nasze zawiłości, w nasze 

Tylko Słowo Boże nas przemie-
nia i odnawia

Z nauczania Papieża Franciszka
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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

ciemności. Dzisiaj, tak jak wówczas, Bóg pragnie nawiedzić te 
miejsca, do których jak sądzimy, On nie dociera. Natomiast ileż 
razy to my zamykamy drzwi, wolimy trzymać w ukryciu nasze 
poczucie zakłopotania, naszą nieprzejrzystość i dwulicowość. 
Zamykamy je w naszym wnętrzu, idąc zarazem do Pana z jakąś 
modlitwą formalną, uważając, aby Jego prawda nie wstrząsnęła 
naszym wnętrzem – stwierdził Ojciec Święty. - Ale Jezus, jak mówi 
dzisiejsza Ewangelia, «obchodził całą Galileę, nauczając w tamtej-
szych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie 
choroby» (w. 23): przemierzał cały ten wielopostaciowy i złożony 
region. Podobnie nie boi się zgłębiać naszych serc, naszych najgor-
szych i najtrudniejszych miejsc. On wie, że tylko Jego przebaczenie 
nas uzdrawia, tylko Jego obecność nas przemienia, tylko Jego Sło-
wo nas odnawia. Temu, który przeszedł drogę morską, otwórzmy 
nasze najbardziej zawiłe drogi: pozwólmy, aby weszło w nas Jego 
Słowo, które jest «żywe, skuteczne, ostre... zdolne osądzić pragnie-
nia i myśli serca» (por. Hbr 4, 12).“

Papież zwrócił uwagę, że pierwszymi adresatami Jego przesła-
nia byli prości rybacy. Mówił do nich ich językiem i pociągał za 
sobą wychodząc od ich doświadczenia: „Uczynię was rybakami 
ludzi”. A oni poszli za Nim natychmiast, nie dlatego, że otrzymali 
rozkaz, ale dlatego że zostali pociągnięci miłością.

Na zakończenie Franciszek zachęcił wszystkich do zrobienia 
miejsca dla Słowa Bożego, które nie mówi o rzeczach, ale o ży-
ciu.

Czytajmy codziennie Biblię, zaprzyjaźnijmy się z nią
„Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od 

Ewangelii: trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu, 
nośmy ją ze sobą w kieszeni, wyświetlajmy na telefonach komór-
kowych, pozwólmy, by inspirowała nas każdego dnia – zachęcał 
Ojciec Święty. - Odkryjemy, że Bóg jest blisko nas, że rozświetla 
nasze ciemności, że z miłością kieruje nasze życie na głębię.“

To pytanie postawił w kazaniu każdemu z nas ks. 
Jan Gibała, proboszcz z Palczy, który w niedzielę 19 
stycznia br. głosił kazania na Mszach św. w Radoczy. 
Parafie z naszego dekanatu wspierają budowę kościoła 
w Palczy, stąd też przyjazd naszego Gościa. Ks. Jan 
nawiązując do tajemnicy Bożego Narodzenia, mówił 
o sensie wiary, obrazując to przykładem z życia. A 
więcej na ten temat w poniższym fragmencie, poprze-
dzonym powitaniem. 

Wprowadzenie (ks. proboszcz):
Zgromadzeni wokół Eucharystycz-

nego ołtarza przychodzimy tutaj, aby 
spotkać się z Chrystusem i dziękować 
Bogu za wszystkie łaski. Będzie nam dziś 
towarzyszyć również Ks. Jan, mój kolega 
rocznikowy, człowiek wielkiej wartości, 
którego witam tu serdecznie. A teraz 
otwórzmy nasze serca na spotkanie z Bo-
giem, byśmy mogli godnie uczestniczyć w 
tej Najświętszej Ofierze. 

Kazanie:
Czcigodni Kapłani, Księże Probosz-

czu, 
Drodzy w Chrystusie Panu Bracia i 

Siostry

Jak ksiądz proboszcz zaznaczył na 

Kim jest dla mnie Chrystus? 
początku tej Najświętszej Ofiary, w czasie Mszy świętej Panu 
Bogu dziękujemy, wczasie Mszy świętej Pana Boga prosimy, 
Pana Boga uwielbiamy i miłosiernego Boga przepraszamy. Msza 
święta, jak mówił św. Jan Paweł II, jest sercem Kościoła. To jest 
najważniejsze wydarzenie w życiu człowieka wierzącego. Dlatego 
tak ważnym jest, aby pamiętać o przykazaniu, które jako jedyne 
wśród dziesięciu zawiera słowo „pamiętaj”. To jest jedyne przy-
kazanie, które w ten sposób się zaczyna: „Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił”. 

Gromadzimy się w waszej świątyni, aby zanosić do Pana Boga 
dziękczynienie, aby dziękować za miniony 
tydzień, aby prosić o potrzebne łaski w tym 
nowym tygodniu życia. Przeżywamy jeszcze 
tajemnicę Bożego Narodzenia. Przeżywamy 
tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Słowo sta-
ło się Ciałem i zamieszkało między nami... 
Jeszcze do 2 lutego potwierdzają tę tajemnicę 
kolędy, które śpiewamy. Ta radość jest tak bar-
dzo potrzebna. Powinna nam ona towarzyszyć 
przez całe nasze życie. Powinna nam towarzy-
szyć przez cały rok - nawet wtedy, kiedy będzie 
lato, kiedy będzie upał, kiedy będzie jesień, 
kiedy będzie wiosna... Zawsze powinna nam 
towarzyszyć tajemnica Bożego Narodzenia 
- że Bóg się narodził między nami, że jest z 
nami, że chce być z nami mimo tego, że ktoś 
może o tym zapominać, że ktoś może o tej 
prawdzie nie pamiętać. Przychodzą bowiem w 
życiu człowieka takie chwile, kiedy musi sobie 
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odpowiedzieć, kiedy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, 
kim dla mnie jest Pan Bóg, gdzie jest w moim życiu, w mojej ro-
dzinie, coOn znaczy dla mnie w moim życiu i dla mojej rodziny.

Nigdy nie zapomnę sytuacji, która miała miejsce, kiedy byłem 
kapelanem w szpitalu w Zakopanem. otóż, kiedy przechodziłem 
przez jeden z jego oddziałów i wszedłem do jednej z sal, ujrza-
łem człowieka, który przyjechał do Zakopanego, aby odpocząć, 
ale niestety choroba spowodowała, że znalazł się w szpitalu. W 

sali było razem z nim jeszcze kilku pacjentów. Widząc mnie, 
zapytał: -„W czym Ksiądz jest lepszy ode mnie?”. Powiem, że to 
pytanie zrobiło na mnie wówczas ogromne wrażenie i pamiętam 
to do dziś. Po chwili zastanowienia odpowiedziałem: -„Wie pan. 
jako człowiek może być pan tysiąc razy lepszy ode mnie...”. -To 
co takiego jest w wierze, proszę księdza, co by przemawiało za 
tym, żebym ja tę wiarę przyjął? Co takiego jest w wierze?”. I to 
była istota pytania... Wtedy ja w kilku słowach odpowiedziałem: 
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski
ADRES: ul. ks. Kani 1, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. o 6:30 i 19 (zimą o 18) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17:30 * PROBOSZCZ: 
ks. Adam Ogiegło, E.c, kapelan „Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka”, kapelan Stowarzyszenia 
MALTA - Służba Medyczna * WIKARIUSZ: ks. Dariusz Biernat ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1436 * 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Półwieś (730), Ryczów (2370)  * ODPUST: I - MB Królowej 
Polski - 3 maja, II - Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września

„Wiara może zmienić życie człowieka. Wiara może nadać sens 
życiu człowieka - śmierci, cierpieniu, rodzinie, małżeństwu. 
Rodzina może w ten sposób się zmieniać. Wiara może zmieniać 
człowieka, może nadać sens jego życiu... Ale wie pan, wiara jest 
wielką łaską. I może być tak, że ktoś jest bardzo blisko Kościoła 
na pewnym etapie życia i że tę wiarę straci, że odejdzie od Pana 
Boga...”. I ów człowiek powiedział wtedy: -„Tak właśnie ze mną 
było...”.

Moi drodzy, nieraz wspominam sobie tę sytuację i polecam 
Panu Bogu tego człowieka, bo nie wiem, jakie są jego losy. Ale 
tak w życiu jest, że przychodzi taki moment, że każdy z nas w 
życiu podobnie jak Jan Chrzciciel staje przed pytaniem: - Kim dla 
mnie jest Pan Jezus? Co On dla mnie znaczy? I kiedy patrzymy 
na życie Chrystusa, to trzeba sobie na to pytanie odpowiedzieć. 
Kim dla mnie jest Chrystus? Jan odpowiedział na to pytanie ca-
łym swoim życiem. Powiedział to słowami, zaświadczył swoim 

męczeństwem, złożył najwspanialsze świadectwo tego, kim dla 
niego jest Pan Jezus.

To pytanie może dotyczyć także pewnej społeczności ludzi. 
W parafi i w Palczy, gdzie jestem proboszczem, taka sytuacja 
wydarzyła się, jak sądzę, w 1729 roku, kiedy tamtejszy Kościół 
przestał istnieć. Przyszła taka zaraza na początku XVIII wieku, 
która zdziesiątkowała tamtejszych ludzi. I jak podają kroniki 
wizytacyjne biskupów krakowskich „Kościół w Palczy przestał 
istnieć”. I myślę, że to było właśnie takie wydarzenie, które zmu-
siło ludzi do tego, aby zadali sobie pytanie o to, kim dla nich jest 
Pan Jezus i dlaczego właśnie ich to spotkało... dlaczego przyszła 
na nich taka tragedia i ocalało tylko kilka rodów. Sam obraz 
św. Jana Chrzciciela, patrona parafi i został oddany na zamek w 
Lanckoronie, któryś z dzwonów do Brzezia, a któraś z chrzcielnic 
do Łętowni.Ludzie zaś zostali zmuszeni, by chodzić do kościoła 
w Harbutowicach... 

Cdn.

Trwamy nieustannie w czasie kolędowym, 
wciąż sięgając pamięcią do wyjątkowego wyda-
rzenia, które miało miejsce po raz trzeci w gminie 
Spytkowice podczas Orszaku Trzech Króli. Dzień 
6 stycznia 2020 roku przy Szkole Podstawowej im. 
Św. Jana Pawła II w Miejscu przywitał wszystkich 
uczestników zimnem, przenikającym całe ciało od 
stóp do głów. Jednak nie przeszkodziło to nikomu, 
aby wziąć aktywny udział w radosnym kolędowa-
niu, wzbogaconym pięknym śpiewem. Uczestnicy 
kolejnych scen z życia Jezusa, Maryi oraz Józefa 
mogli odwiedzić w plenerze Zbawcę wspólnie z 
pasterzami i trzema królami, niosącymi w darze 
złoto, kadzidło i mirrę. 

Tegoroczny Orszak miał, jak zawsze, cudowny 
wymiar religijny za sprawą BOŻONARODZE-
NIOWEGO MISTERIUM ,,W drodze do Betle-

Rodzinne kolędowanie w gronie 
Przyjaciół

Spytkowice - Parafi a 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
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jem”, które powstało dzięki pomysłowości i zaangażowaniu Pani 
Dyrektor Beaty Wajdzik, Stowarzyszeniu ,,Głosy Miłosierdzia” 
oraz gronu życzliwych i oddanych tej szlachetnej inicjatywie 
osób – uczestników oryginalnych jasełek: Nauczycieli ze Szko-
ły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Miejscu, Rodziców, 

uczniów, a także nieocenionemu Księdzu Józefowi Piwowar-
skiemu – Proboszczowi parafii pod wezwaniem Św. Katarzyny 
w Spytkowicach, który na zakończenie pobożnego, rodzinnego 
zgromadzenia odprawił mszę św. w miejscowej kaplicy pod 
wezwaniem Św. Małgorzaty. Tam też można było wspólnie za-

śpiewać znane kolędy. Niezawodnym akompaniatorem 
dla szkolnej scholi okazał się utalentowany Pan Krzysztof 
Wajdzik. 

W uroczystość Objawienia Pańskiego rodzinne kolę-
dowanie zostało zwieńczone gorącym i rozgrzewającym 
poczęstunkiem w tutejszej strażnicy, przygotowanym dla 
nieprzebranych tłumów okolicznych mieszkańców, a tak-
że przyjezdnych gości.

Przeżyte kolejny raz wzruszające momenty w dniu 
6 stycznia u progu Nowego Roku pozwoliły wszystkim 
uczestnikom Orszaku przenieść się do trzech miejsc in-
scenizowanych przez aktorów-amatorów, które zostały 
zatytułowane: ,,Poszukiwanie stajenki Jezusa, Maryi, 
Józefa”, ,,Pasterze” oraz ,,Pokłon pasterzy i królów”. 

Przedłużeniem owych wzruszających momentów w 
Szkole Podstawowej w Miejscu stało się niewątpliwie inne 
spotkanie w gronie Przyjaciół z okazji przypadającego na 
21 oraz 22 stycznia Dnia Babci i Dnia Dziadziusia. Przed-
szkolaki, klasa I, II, III oraz IV wraz z Paniami Wycho-
wawczyniami zabrały zgromadzonych Gości-Seniorów 
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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)

w bajkowy świat wierszowanych 
opowieści, które niejednemu wy-
cisnęły łzy wzruszenia, bowiem 
Pani Dyrektor Beata Wajdzik, 
prowadząc imprezę, złożyła no-
stalgiczne życzenia zgromadzo-
nym Babciom i Dziadziusiom, a 
także raz po raz inicjowała piękny 
śpiew kolęd oraz pastorałek.

Ponadto trzecioklasiści mieli 
okazję podzielić się z uczestni-
kami odświętnego spotkania 
talentem muzycznym, a także grą 
na dzwonkach, które podkreśliły 
wyjątkowy nastrój i niezwykłą 
atmosferę, pozostającą na długo  
w każdym z nas za sprawą słodkie-
go poczęstunku przygotowanego 
przez niezawodne Panie działające 
w Radzie Rodziców przy Szkole 
Podstawowej im. Św. Jana Pawła 
II w Miejscu. Na pewno warto ko-
lędować i spędzać wspólnie czas z 
bliskimi osobami…  

 „«Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebie-
skie» – to wezwanie jest jak potężny promień światła, przenika-
jący ciemności i przecinający obłoki”. W rozważaniu przed mo-
dlitwą Anioł Pański, Papież Franciszek nawiązał do słów Jezusa 
wypowiedzianych na początku publicznej działalności. Dodał, że 
Chrystus pierwsze kroki podczas swojego nauczania skierował 
na obrzeża, w miejsca przenikania się ludów i kultur.

Ojciec Święty zaznaczył, że to wraz z przyjściem Jezusa, bę-
dącego światłością świata, Bóg Ojciec okazał ludzkości swoją bli-
skość i przyjaźń, całkowicie za darmo i bezinteresownie. To w tej 
perspektywie możliwe jest nawrócenie. Najpierw jest inicjatywa 
Boga, potem przychodzi odpowiedź człowieka.   

Papież – nawrócenie nie jest jedynie osobistym wysiłkiem
 „Wiele razy okazuje się, że nie można zmienić swojego życia, 

zejść z drogi egoizmu i zła, porzucić grzechu, ponieważ wysiłek 
nawrócenia koncentruje się tylko na samych sobie i na własnych 
siłach, a nie na Chrystusie i Jego Duchu. Ale naszego przystą-

To Dobra Nowina Jezusa zmienia 
świat i serca

pienia do Pana nie można sprowadzać do osobistego wysiłku, 
nie: to byłby również grzech pychy, uwierzcie w to; nasze przy-
lgnięcie do Pana nie może ograniczyć się do osobistego wysiłku 
– podkreślił Papież. Powinno się ono natomiast wyrażać w ufnej 
otwartości serca i umysłu, aby przyjąć Dobrą Nowinę Jezusa. To 
Słowo Jezusa, Dobra Nowina Jezusa, Ewangelia zmienia świat 
i serca! Jesteśmy zatem powołani, by zaufać słowu Chrystusa, 
otworzyć się na miłosierdzie Ojca i dać się przemienić łaską Du-
cha Świętego.“

Franciszek zauważył, że podobny proces przechodzili pierwsi 
uczniowie: spotkanie z Nauczycielem, z Jego spojrzeniem, Jego 
Słowem dało impuls, aby za Nim pójść oraz zmienić swoje życie. 
To dzięki nim orędzie Jezusa do nas dotarło. I my także naśladu-
jąc pierwszych zwiastunów i posłańców Słowa Bożego możemy 
pójść śladami Zbawiciela, aby nieść nadzieję tym, którzy są jej 
spragnieni – zaznaczył Ojciec Święty.

Z nauczania Papieża Franciszka
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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

4.01.2020 r. w naszej szkole odbył się 
Konkurs Kolęd i Pastorałek. Zgromadził 
on 124 uczestników, w różnych katego-
riach wiekowych – od najmłodszych z 
oddziałów przedszkolnych aż do klasy 
VIII.

Uczestnicy prezentowali się solo oraz 
w mniejszych lub większych zespołach.

Wokalne występy oceniało jury 
w składzie: p. Beata Polak, p.Renata 
Sopicka, p. Adriana Zycha-Gurdek 
oraz p. Paweł Sukiennik.  Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy odwagi
i pięknych wykonań.

Www.spswinnaporeba.edupage.org

Konkurs Kolęd
i Pastorałek 
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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
 

„My, chrześcijanie i Żydzi, jako pierwsi jesteśmy wezwani, 
aby coraz bardziej odkrywać nasze wspólne bogate dziedzictwo 
duchowe. Wyraża się ono w działaniu, w którym nie tworzy się 
barier i nie wyklucza nikogo, ale buduje się przestrzeń dla in-
nych; w którym nie popiera się rozwiązań siłowych, lecz wspiera 
drogi bliskości i przyjaźni”. Słowa te Papież skierował do przed-
stawicieli Centrum Szymona Wiesenthala, których przyjął na 
audiencji.

Franciszek przypomniał zbliżającą się 75. rocznicę wyzwo-
lenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przyznał, 
że dziś trudno nam zatrzymać się i zadumać nad istotą spraw, 
pomilczeć i wsłuchać się w krzyk cierpiącej ludzkości.

Rocznica wyzwolenia Auschwitz wzywa do milczenia i pa-
mięci

„Współczesny konsumizm wyraża się także w słowach: 
ile niepotrzebnych słów, ile czasu straconego na kontestację i 
oskarżanie, ile krzyków, w których obrażamy ludzi, bez przej-
mowania się tym, co się mówi 
– przestrzegał Ojciec Święty. 
– Natomiast cisza pomaga 
w zachowaniu pamięci. Jeśli 
utracimy pamięć, zburzymy 
przyszłość. Rocznica niewy-
mownego okrucieństwa, którą 
ludzkość odkryła 75 lat temu, 
wzywa nas do zatrzymania się, 
aby zamilknąć i powrócić do 
pamięci. Potrzebujemy tego, 
aby nie stać się obojętnymi.“

Papież przyznał, że w wielu 
miejscach w świecie wzrasta 
egoistyczna obojętność: „życie 
jest dobre, jeżeli jest dobre dla 
mnie”. Gdy tego się nie otrzy-
muje wylewa się złość i to, co 
negatywne. Zachowanie takie 
prowadzi do powstawania 
partykularyzmów i populi-
zmów, a za tym często idzie 
nienawiść.

Trzeba przeorać ziemię, 

Zatrzymajmy się, aby wrócić 
pamięcią i zamilknąć nad trage-
dią Auschwitz

gdzie rodzi się nienawiść i zasiać tam pokój
„Jeszcze dziś jesteśmy świadkami nawracających barba-

rzyńskich aktów antysemityzmu. Nie ustanę w jednoznacznym 
potępianiu takich czynów. Aby zmierzyć się z tym problemem u 
jego korzeni, musimy zaangażować się w «przeoranie terenu», na 
którym rodzi się nienawiść, siejąc tam pokój – podkreślił Papież. 
– Czyni się to poprzez integrację, poszukiwanie i rozumienie 
drugiego – w ten sposób jeszcze bardziej chronimy siebie sa-
mych. Dlatego pilną rzeczą jest reintegracja osób marginalizowa-
nych, podanie ręki tym, którzy są daleko, wspieranie tych, którzy 
są odrzuceni, bo nie mają żadnych środków ani pieniędzy, pomoc 
ofi arom nietolerancji i dyskryminacji.“

Centrum Szymona Wiesenthala powstało w 1977 roku w 
Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się obroną praw człowieka i 
zachowaniem pamięci o Holokauście. Nosi imię żydowskiego 
działacza, tropiciela hitlerowskich zbrodniarzy wojennych.

Z nauczania Papieża Franciszka
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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

Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy fi lia w Tłuczani 
działa prężnie, tu nie ma czasu na nudę. Cotygodniowe zajęcia 
kulinarne sprawiają, że „młodzi kucharze” mają ręce pełne robo-
ty.  

Po sałatce owocowej, tostach, gofrach, sałatce warzywnej, 
racuchach i świątecznych pierniczkach nadszedł czas na pizzę i 
musli z jogurtem. Podczas tych zajęć dzieci mają okazje nauczyć 
się przyrządzać posiłki oraz eksperymentować ze smakami. Za-
zwyczaj okazuje się, że samodzielnie przyrządzone dania bardzo 
im smakują.

Oprócz kulinariów w świetlicy jest czas na wypróbowanie 
nowych gier i zabawek. Dużym powodzeniem cieszą się „kalam-
bury”, które przysparzają dzieciom wiele radości. Poza tym uczą 
myślenia i sprawiają wiele frajdy podczas odgadywania haseł. Z 
nie mniejszym zainteresowaniem uczestnicy zajęć świetlicowych 
korzystają z pierdzioszka, małpek, milionerów, remika oraz in-
nych gier stolikowych.

W świetlicy nie tylko można wspaniale spędzić czas na zaba-
wie, ale również odrobić zadania domowe. Starsi uczniowie dają 
dobry przykład młodszym, często pomagają im w nauce. Rów-
nież wychowawcy starają się poświęcać czas każdemu dziecku, 
które zwróci się do nich z prośbą o pomoc w opanowaniu trud-
niejszego materiału z lekcji. 

 W ostatnim czasie, gdy pogoda nie sprzyjała na spacery po 
okolicy i zabawy na świeżym powietrzu dzieci z dużym zaintere-
sowaniem oglądały fi lmy o tematyce przyrodniczej, historycznej, 
a także ekranizacje obowiązkowych lektur. 

W wyznaczone przez wychowawców dni, dzieci ze świetlicy 
mają okazję skorzystać z sali komputerowej. Wówczas w okre-
ślonym czasie mogą zagrać w szachy, pasjansa lub inne wybrane 
gry.

Podsumowując można stwierdzić, że w zależności od nastro-
ju dnia, każde dziecko może znaleźć zajęcie dla siebie. Jest to też 
okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, zdolności. Zaję-
cia w świetlicy realizowane są poprzez różnorodne formy i me-
tody pracy dostosowane do wieku i możliwości wychowanków. 
Wychowawcy prowadzą zajęcia, czuwają nad bezpieczeństwem 
wychowanków, starają się zapewnić im poczucie komfortu oraz 
bezpieczeństwa.

www.sptluczan.iap.pl

NIE MA CZASU NA NUDĘ
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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

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 przygotowała klasa VIIa pod kierun-
kiem p. E. Widlarz. Dyrektor Józef Żegliński wręczył nagrody 
zwycięzcom konkursu „O jabłko 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 przygotowany przez p. A. Zychę 
– Gurdek, który zakończył się zwycięstwem klasy 8a, drugą lo-
katę 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 

W sobotę 18 stycznia 2020 roku przeżywaliśmy XXII Szkolny 
Dzień Seniora. Jak zwykle nie zawiedli nas nasi Goście i Senio-
rzy, którym dedykowaliśmy część artystyczną w wykonaniu klas 
IV-VIII. Nie zabrakło wspólnego kolędowania, z serca płynących 
życzeń i miłych chwil spędzonych przy rodzinnym stole. Zapra-
szamy do fotorelacji z tego wydarzenia, a bardziej szczegółowe 
wspomnienie przeczytacie już w najbliższym czasie.

www.witce.superszkolna.pl 

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

„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cała ziemia…”

24 stycznia 2020r o godzinie 16.00 sala gimnastyczna odświęt-
nie udekorowana wypełniła się po brzegi wyjątkowymi gośćmi. 
Na scenie pojawili się uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkol-
nych w strojach kolędniczych. Na uroczystości środowiskowej 
pn. „Z kolędą przez pokolenia” obecny był ks. Proboszcz , sołtysi 
Woźnik i Zygodowic, Radni, przedstawiciele organizacji działa-
jących na naszym terenie oraz licznie zebrani krewni dzieci jak 
i sympatycy naszej szkoły. Spotkanie ma na celu kultywowanie 
tradycji bożonarodzeniowej poprzez śpiewanie kolęd i pastora-
łek a także recytację fragmentów poezji religijnej oraz uczczenie 
święta Dnia Babci i Dziadka. Dedykowane jest przede wszystkim 
seniorom. Pierwsza część koncertu to wyśpiewane, wyrecyto-
wane i wygrane życzenia dla Babć i Dziadków. Druga część to 
wspólne kolędowanie chóru, wszystkich uczniów i zebranych go-
ści. W szeregi  międzypokoleniowego chóru wstąpili uczniowie, 
absolwenci, rodzice oraz pracownicy szkoły. Na pamiątkę uro-
czystości goście zostali obdarowani piernikowym serduszkiem 
przygotowanym przez rodziców. Piękny śpiew chóru w towarzy-
stwie dzieci przy dużym zaangażowaniu i aktywności  zebranych 
wzruszał do łez. I ten co ma lat niewiele, i ten co ma ich trochę 
więcej, i ten co milczy na temat swojego wieku wypełnili całą salę 
wspólnym, płynącym prosto z serca śpiewem.

www.spwozniki.edupage.org

„Z kolędą przez pokolenia”
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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

20 grudnia, w ostatni dzień przed feriami świątecznymi, na-
sza szkoła została wprowadzona w świąteczny nastrój.

Samorząd Uczniowski zorganizował tradycyjny Koncert ko-
lęd i pastorałek. Klasy IV – VIII oraz harcerze zaprezentowali 
przygotowane kolędy i pastorałki składając sobie, a także nauczy-
cielom i pracownikom szkoły, najserdeczniejsze życzenia .

W tym dniu również najmłodsi – grupy pięcio i sześcio - 
latków  w sposób szczególnie uroczysty przygotowywały się do 
Świąt zapoznając się w praktyce z najważniejszymi bożonarodze-
niowymi zwyczajami i tradycjami.

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami życzy wszystkim 
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NWEGO ROKU

www.spwysoka.szkolnastrona.pl 

Hej kolęda, kolęda…
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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 

Koncert Noworoczny 
organizowany przez Fil-
harmoników Wiedeńskich 
od 1939 roku z pewnością 
jest wyjątkowy. Transmi-
tuje się go w wielu krajach 
całego świata na żywo. 
Bilety trzeba rezerwować 
ponad rok wcześniej. Ale 
to, co od zeszłego roku 
dzieje się w Zatorze w 
czasie spotkania nowo-
rocznego dorównuje, o ile 
nie przewyższa, koncertu 
w Wiedniu. 

Orkiestra Dęta Regionalnego Ośrodka Kultury pod 
batutą pana Łukasza Jabconia, schola Adoremus, zespół 
wokalny Co słychać? z panią Katarzyną Jabcoń na czele. 
Prawie 100 osób zaangażowanych w przygotowania, śpiew 
i grę na instrumentach. Kościół wypełniony do ostatniego 
miejsca. Ludzie patrzący z zachwytem i radosnym uśmie-
chem, włączający się aktywnie w śpiew, żywo reagujący 
na kolejne utwory. To wszystko sprawiło, że spotkanie z 
19 stycznia 2020 roku na długo zostanie w naszej pamięci. 
Co więcej, wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na na-
stępne. 

Zgromadzonych przywitał Ksiądz Proboszcz Jacek 
Wieczorek. Wyraził swoją wdzięczność szczególnie za to, 
że nasza parafi a żyje. W ten sposób nawiązał do głównych 
celów przyświecających koncertowi. Są nimi oddanie 

Koncert noworoczny
chwały Bogu oraz ożywienie wspólnoty. 

Wybrzmiały najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzenio-
we z różnych regionów świata. Mogliśmy przenieść się do gorącej 
Hiszpanii słuchając Feliz navidad; do odległych Stanów Zjedno-
czonych z żywym Bambino Jazzu; na zieloną Ukrainę, by głosić 
razem ze scholą: Radość dziś nastała. Nie zabrakło też tradycyj-
nych polskich pastorałek. Wspólnie zaśpiewaliśmy Gdy śliczna 
Panna oraz Cicha noc. Szczególną aplauz wzbudziły Tryumfy 
Króla niebieskiego w aranżacji naszego Pana organisty Artura 
Mendyka i orkiestry. 

Na zakończenie każdy mógł wziąć czynny udział w zbiórce 
charytatywnej zorganizowanej przez wolontariuszy dla Pauliny 
ze Spytkowic, chorej na zespół Devika. Rodzina wyraża wielką 
wdzięczność za każdy datek wrzucony do puszki. 

Wszystkim Parafi anom i za-
przyjaźnionym z naszą parafi ą 
niech w nowym roku błogosławi 
nasz Pan. Niech każdy dzień 
obfi tuje w dobro, pokój, miłość i 
szczęście!

Ksiądz Profesor Józef Tisch-
ner wysunął kiedyś śmiałą tezę, 
że na początku wszędzie byli gó-
rale. Dlatego, idąc za jego myślą, 
postanowiliśmy zaprosić do nas 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Ma-
jeranki”, działający na co dzień 
przy Stowarzyszeniu Miłośników 
Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju, 
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prezentujący utwory w stylu góralskim. Okazja do występu była 
szczególna – zespół świętuje w tym roku swoje 15 urodziny. Jego 
założycielką i kierowniczką jest Pani Dorota Majerczyk wspiera-
na przez męża Piotra. 

12 stycznia, w uroczystość Chrztu Pańskiego, przybyło do nas 
ok. 40 dzieci ubranych w eleganckie stroje regionalne, trzymają-
cych w ręku instrumenty muzyczne od altówek, przez skrzypce 
po bębny i kontrabasy. Obdarzeni niezwykłymi, wyrazistymi 
głosami, uśmiechnięci, utalentowani, gotowi do chwalenia Pana 
Boga za to, że narodził się w Betlejem. 

Dnia jednego o północy, Tylko jedna taka noc, Oj Maluśki 
Maluśki – to tylko niektóre pastorałki, które usłyszeli wierni 
przeżywający tej niedzieli Mszę świętą o godzinie 10.30 i 12.00. 
Każdy miał możliwość, by pozostać w świątyni nieco dłużej po 
zakończeniu Eucharystii. Wszak obiad czy wycieczka nie uciek-
nie, a radość z wysłuchania mini-koncertu pozostanie w głowie i 
sercu na długo. I rzeczywiście, z okazji skorzystało bardzo wiele 
osób – całe rodziny, razem z zachwyconymi dzieciakami, które 
podchodziły do wykonawców i z podziwem się im przyglądały. 
Były też osoby starsze z nostalgią wspominające, jak to jeszcze 
kilka lat temu pod ich domy podchodziło kilka grup kolędni-
czych dziennie. 

Każdy mógł też nabyć płytę z kolędami Zespołu oraz wes-
przeć jego działalność dobrowolnymi datkami tradycyjnie skła-
danymi do kapelusza. Na koniec „Majeranki” zostały zaproszone 
do sali parafi alnej, by tam posilić się obiadem i nabrać sił do 
drogi powrotnej. 

Naszym gościom z całego serca dziękujemy za pokazanie, że 
Bożemu Narodzeniu ma towarzyszyć radość i uśmiech. 

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

W dniu  21 stycznia 2020 roku gościliśmy w naszej 
szkole Szanowne Babcie i Dziadków klas I-III oraz od-
działów przedszkolnych.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbyły 
się popisy artystyczne dzieci: tańce przedszkolaków, 
wiersze, życzenia.

Punktem programu były jasełka przygotowane przez 
uczniów z klas I, II, III. Na zakończenie imprezy wnuki 
wręczyły gościom przygotowane upominki,  a rodzice 
zaprosili na słodki poczęstunek. W uroczystości wziął 
udział Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr 
inż.hab. Augustyn Ormanty, który złożył wszystkim 
przybyłym serdeczne życzenia.

www.spzebrzydowice.pl 

Dzień Babci i Dziadka 2020
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Pani gospodyni – W drugim czytaniu na niedzielę 9 II, św. 
Paweł pisze w liście do Koryntian że kiedy u nich był, to jego 
nauczanie było ukazywaniem Ducha i mocy, aby ich wiara nie 
opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Mam pyta-
nie czym różni się wiara oparta na mocy Bożej, od wiary opartej 
na mądrości ludzkiej.

Ks. wikariusz- Pani Mario, zadaje pani trudne pytania, 
można powiedzieć filozoficzne, ale dobrze bo to pobudza wy-
obraźnię, powiem szczerze, że jeszcze mi to do głowy nie przy-
szło, ale myślę, że starsi księża i bardziej doświadczeni znajdą 
właściwą odpowiedź. Ale tak z grubsza biorąc, to rzeczywiście 
jest ciekawe czym jest wiara z rozumu, a czym spoza rozumu, nie 
wiem czy można w ogóle tak mówić ; wiara spoza rozumu, czy 
obok rozumu, czy wbrew rozumowi, albo może wiara osobno, 
a rozum osobno. A może jeszcze inaczej- rozumna wiara (czyli 
nie naiwna), lub wierzące rozumienie (czyli jakieś odkrywające). 
Można tu różnie wymyślać, ale jedno jest pewne, między rozu-
mem a wiarą jest jakaś wzajemna relacja, a równocześnie jakby 
się te „duchowe rzeczywistości” wzajemnie wykluczały, albo 
uzupełniały.

Ks. proboszcz – Możemy tu popatrzeć od strony św. Pawła, 
dlaczego on tak ujął tę sprawę, o co mu chodziło, tu trzeba zoba-
czyć kontekst. Otóż jak to już było wspomniane, po opuszczeniu 
przez św. Pawła Koryntu, w tej wspólnocie powstały odłamy po-
wołujące się na różnych głosicieli słowa Bożego, uważając ich za 
swoich założycieli. Paweł nie staje po stronie żadnej z tych grup 
chrześcijan, ale występuje przeciwko tworzeniu się tych odwołu-
jących się do konkretnych założycieli grup i poucza, aby ci którzy 
głoszą słowo Boże i sprawują sakramenty, nigdy nie przysłaniali 
sobą Jezusa C0hrystusa. Tak więc to „pobożne partyjniactwo” 
które w Koryncie spowodowało odłamy, nie pochodziło od 
Ducha Świętego, ale od ludzkich rozumowań. Dlatego Paweł za-
znaczył, że jego nauczanie i przepowiadanie, nie opierało się na 
mądrych wywodach, ale na ukazywaniu Ducha i mocy, aby ich 
wiara opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.  

 Ks. dziekan – Trzeba też rozważyć, co to znaczy wiara oparta 
na mądrości ludzkiej- oczywiście nie chodzi tu o wiarę w sensie 
potocznym, np. że się komuś wierzy, bo jest wiarygodny, że się 
wierzy w osiągnięcia nauki, w jakieś wydarzenia itd. Chodzi tu 
o wiarę w sensie religijnym, ale równocześnie niedoskonałą, bo 
zmieszaną ze zbytnim rozumowaniem, jak gdyby kontrolowaną 
przez ludzki rozum. Taką „małą wiarę” wyrzucał Pan Jezus swo-
im uczniom, bo nie mogli wypędzić złego ducha, i św. Piotrowi 
, który prosił Pana, aby mógł do Niego przyjść po wodzie, ale 
przeląkł się i zaczął tonąć. Uczniowie prosili : Panie przymnóż 
nam wiary i usłyszeli: że gdyby mieli wiarę jak ziarno gorczycy, 
to by góry przenosili. W tym powiedzeniu przenoszenia gór, jest 

Przy stole na plebanii
Wiara z rozumu, a wiara z mocy Bożej

ukryta niewyobrażalna władza wiary opartej na mocy Boga i 
droga do wieczności. Właśnie taka wiara całkowicie różni się od 
wiary opierającej się na rozumie. 

Ks. emeryt- Ale w omawianym przypadku u Koryntian, 
gdzie pojawiły się podziały, św. Paweł wyjaśnia sytuację i pisze 
do nich: „Nie przybyłem, by błyszczeć słowem i mądrością dawać 
wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem będąc wśród was, 
nie znać niczego więcej jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego”. 
Tymczasem Koryntianie zamiast wniknąć wiarą w Boże tajem-
nice, zaczęli oceniać głosicieli słowa Bożego według talentów 
krasomówczych i tworzyć grupy według ludzkich upodobań.To 
właśnie św. Paweł nazwał ;że oparli swoją wiarę nie na mocy Bo-
żej, ale na mądrości ludzkiej. A nieco dalej pisze- „My nie otrzy-
maliśmy Ducha od świata, ale Ducha od Boga, aby poznać dary 
otrzymane od Boga … dzięki pouczeniom Ducha przedstawiamy 
sprawy duchowe tym, którzy są z Ducha. Bo człowiek zmysłowy 
nie przyjmuje tego co pochodzi od Bożego Ducha, jest to dla nie-
go głupstwem i nie może zrozumieć, że ocenia się to na sposób 
duchowy”.

Ks. infułat - Ja chciałbym tutaj wyjaśnić dlaczego takie 
rozłamy powstały w Koryncie, otóż tak to tłumaczy św. Paweł 
uzasadniając że mądrość chrześcijan jest dziełem Ducha Bożego. 
Tego Ducha otrzymaliśmy nie od świata, ale od Boga i dlatego 
znamy myśl Chrystusa. Natomiast wy pisze do Koryntian św. 
Paweł jeszcze nie jesteście ludźmi duchowymi, ale cielesnymi 
i tak do was przemawiałem, jak do niemowląt w Chrystusie. 
Karmiłem was mlekiem , nie zwyczajnym pokarmem, ponieważ 
do tego nie dorośliście. Zresztą teraz też do tego nie dorastacie, 
jeszcze jesteście zbyt cieleśni. Jeżeli bowiem wśród was jest za-
zdrość i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie 
tylko po ludzku? Gdy ktoś mówi: „Ja jestem Pawła”, „Ja jestem 
Apollosa”, to czy nie jesteście tylko ludźmi cielesnymi? Kim jest 
Apollos ? Kim jest Paweł? Są oni tylko sługami, dzięki którym 
uwierzyliście. A każdy z nich pracował tyle, na ile dał mu Pan. Ja 
sadziłem, Apollos podlewał, ale Bóg dawał wzrost. My jesteśmy 
tylko współpracownikami Boga, a wy jesteście Bożą rolą i bu-
dowlą Boga. Tylko Jezus Chrystus jest fundamentem, na którym 
można budować dzieło Boże.

Ks. Henryk Młynarczyk        


