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Dwa miesiące do kanonizacji
Pokolenie Jana Pawła II staje się coraz bardziej dojrzałe. A
ponieważ swym Pontyfi katem Ojciec Święty objął 27 lat z życia
Kościoła, dlatego dla ogromnej większości z nas jest nadal światłem niezwykle silnej wiary w Boga i wierności Jego nauce. Teraz,
kiedy przygotowujemy się do kanonizacji jeszcze bardziej poznajmy i analizujemy ogrom Jego tytanicznej pracy jako księdza,
biskupa, kardynała i papieża. Wiemy, że Jego życie było wielkim
darem dla Kościoła Powszechnego, a szczególnie dla Kościoła
w Polsce. Odczytywane na nowo dzieła, których był autorem
– mam na myśli encykliki, adhortacje, listy, orędzia, katechezy
– odsłaniają wciąż nowe perspektywy działania Ducha Świętego i
działania nasze, ludzkie. Niezapomniane pozostają pielgrzymki,
spotkania na wadowickim rynku, cierpienie otrzymane wskutek
zadanych ran podczas próby zabójstwa, prostota i serdeczność
bycia między ludźmi. Spotkania z uczonymi i prostymi ludźmi,
dar wsłuchiwania się w drugiego człowieka – to wszystko składa
się na Jego głęboki personalizm, który potwierdzał osobistą modlitwą przeradzającą się w mistycyzm.
Jan Paweł II prowadził Kościół do Chrystusa. Można powiedzieć, że tak jak Anioł Pański otworzył drzwi więzienia, w którym arcykapłan i jego zwolennicy trzymali pod strażą Apostołów, tak w sposób niezwykły silny swą osobowością Jan Paweł II
uwalniał nas z więzienia naszych przyzwyczajeń, słabości wiary,

braku zawierzenia obcych fi lozofii i ideologii. Duch św. posłużył
się Papieżem – Polakiem i wlewał w ludzkie serca nową siłę do
wiary i do walki ducha i ciała. Jan Paweł II stawał zawsze po stronie człowieka krzywdzonego, zniewolonego, wykorzystywanego.
Problem obrony godności ludzkiej nieustannie podnosił w swych
dokumentach, nauczaniu podczas podróży apostolskich, czy też
w rozmowach z przywódcami państw.
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 roku
obudziła w nas poczucie własnej godności na tak dużą skalę, że
zostały zachwiane ideologiczne fundamenty zniewolonej Europy
środkowo-wschodniej. Bogactwo duchowego i intelektualnego
życia Jana Pawła II wciąż jest dla nas nieustannym wyzwaniem.
I nie chodzi o to, aby tylko posiadać jego dzieła na półce naszej
biblioteczki, wspominać pielgrzymki, oglądać fi lmy i pamiątkowe fotografie, lecz przede wszystkim żyć tym, co nam zaproponował. Czynić refleksje nad życiem wiary i realizować podjęte
zobowiązania.
Testament Wielkiego Świętego jest dla nas zobowiązaniem
na każdy dzień, a dla nas mieszkańców wadowickiej ziemi jest
zobowiązaniem szczególnym. Niech okres przygotowań do kanonizacji będzie czasem głębokiej refleksji i duchowej radości za
dar osoby Błogosławionego i Świętego Jana Pawła II.
Ks. Stanisław Jaśkowiec – Proboszcz
2 marca 2014
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To jest moje miejsce
To już ostatnia
część kazania wygłoszonego w Dniu Życia
Konsekrowanego
2
lutego br. W poprzednim odcinku kaznodzieja analizował na
podstawie barwnych
przykładów dwie rady
ewangeliczne:
ubóstwo i posłuszeństwo.
Poniżej refleksje nad
trzecią radą – czystością i życzenia, by
osoby konsekrowane
czuły się na swoim
miejscu, by przeżywały radość we wspólnotach.
Ubóstwo. Tutaj też
krótka opowiastka... Otóż,
przed
supermarketem
siedział żebrak, który prosił ludzi o pieniądze, o różne datki.
Niektórzy mu pomagali, inni nie. W pewnym momencie przed
tym samym supermarketem pojawił się Anioł. Jego przybycie
zauważył tylko jeden człowiek. Ale gdy już to do niego dotarło,
chciał się podzielić tą rewelacją z innymi ludźmi. Tymczasem
wszyscy gdzieś się spieszyli i nikt nie zwracał na niego uwagi.
Prawie nikt, bo wspomniany żebrak przez cały czas spokojnie
stał na swoim miejscu. Dlatego zwrócił się do niego:
- Słuchaj, przed chwilą widziałem Anioła!
Żebrak na niego spojrzał i zapytał: - I co z tego?
- No, to jest coś niesamowitego, niecodziennego! Widziałem
Anioła! Czy ty kiedyś widziałeś Anioła?
- No nie. Nie widziałem... – odparł żebrak.
Po przedłużającej się chwili milczenia żebrak zapytał: - A jak
myślisz? Ten Anioł to mógłby mi cos do kapelusza wrzucić?
Ubóstwo to nie jest nieposiadanie niczego. Tak mi się wydaje, że czasem tracimy z oczu to, co jest istotą ubóstwa. Gdybyśmy na przykład zastawili tę kaplicę różnymi przedmiotami,
szafami, półkami i nie moglibyśmy zobaczyć Najświętszego Sakramentu, byłby to problem. Myślę, że tak samo w naszym życiu
duchowym to ma być pragnienie, żeby widzieć Pana Jezusa i jeśli ja widzę, że coś, jakaś rzecz przeszkadza mi w tym widzeniu
Pana Jezusa, w tym spotkaniu Go, to po prostu powinienem to
odłożyć na bok, wynieść to z kaplicy, wynieść z sanktuarium
mojego serca, żeby tego już nie było. Jeśli coś stoi mi na przeszkodzie, to niestety – trzeba to zabrać.
Ubóstwo to nie jest nieposiadanie, nieużywanie jakichś rzeczy; to jest umiejętność rezygnowania z różnych rzeczy po to,
żeby Pana Jezusa widzieć, żeby się z Nim spotkać, żeby nie było
przeszkód w tym spotkaniu. Takim ubóstwem nie jest tylko
właśnie jakieś rezygnowanie z pieniędzy, komputera, samochodu czy lodówki, ale także coś bardziej subtelnego. Bo jeśli nam
przeszkadza jakaś przyjaźń, jakieś uczucie, ktoś kto nas odsuwa
od Pana Jezusa, to też trzeba w duchu ubóstwa z tego zrezygno-
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wać, jeśli mamy za Panem Bogiem tak na serio iść.
I ostatnia rzecz – czystość. Do czego zmierzamy? Do czystości serca. Czyste serce to takie serce, w którym Pan Bóg ma
swoje miejsce; serce, w którym nie ma żadnego innego człowieka,
osoby, tylko miejsce dla spotkania z Panem Jezusem. Inne osoby,
owszem, mogą być w tym sercu, mogą nam pomagać, ale nie mogą
zastąpić Pana Boga w tym sercu. Czyste serce, czystość, jest właśnie po to, żeby oczyszczać nas, żeby robić coraz więcej miejsca
Panu Bogu, żeby On - po prostu przychodząc do nas codziennie
w Komunii świętej – miał swoje miejsce w nas; żeby tam czuł się
dobrze; ze tam było Jego miejsce.
I na koniec życzę Wam radości. Pamiętam, że kiedy byłem w
nowicjacie w domu, w którym teraz jestem, w Wadowicach, przechodząc tymi korytarzami, patrząc na różne obrazy, wracałem
z uśmiechem do pokoju i myślałem: Ale tu fajnie... To jest moje
miejsce.
Konsekracja jest też po to, żebyśmy czuli się tu na swoim miejscu. A to, kiedy się czujemy na swoim miejscu, daje nam głęboką
radość. Tej radości wam życzę. Życzę Wam też radości w Waszych
wspólnotach. Bo wiadomo, że wtedy, kiedy dobrze się dzieje, jest
radość między nami; kiedy coś robimy wspólnie, kiedy coś się
nam udaje, wtedy jest między nami radość. Życzę Wam zatem tej
radości także w Waszych wspólnotach. I chciałbym prosić Was,
abyście – jeżeli znajdziecie dzisiaj trochę czasu – poczytali sobie
fragment z Ewangelii świętego Jana; dokładnie 1 5 rozdział Ewangelii św. Jana, o tym winnym krzewie i o tym, jak my jesteśmy
wszczepieni w Pana Jezusa i z tego też, byście mogli, byście mogły
się, Siostry, ucieszyć.
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15. rocznica śmierci Sługi Bożego
Ojca Rudolfa Warzechy
Ksiądz Biskup Roman Pindel – ordynariusz bielskożywiecki na Mszy św. i spotkaniu w Wadowickim Karmelu z okazji 15. rocznicy śmierci Sługi Bożego Ojca
Rudolfa Warzechy– 23 lutego 2014 r.
Dnia 27 lutego 2014 roku będziemy obchodzić 15. rocznicę
śmierci Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy. Trzy razy w roku
w Wadowickim Karmelu są organizowane Msze i spotkania poświęcone Ojcu Rudolfowi. Obchodzimy rocznicę jego śmierci,
która nastąpiła 27 lutego 1999 roku, rocznicę jego święceń kapłańskich, które odbyły się 24 czerwca 1944 roku i rocznicę jego
urodzin, które miały miejsce 14 listopada 1919 roku.
Taka Msza i spotkanie odbyły się również 23 lutego 2014 roku.
O godzinie 13.30 na cmentarzu parafialnym w Wadowicach były
modlitwy przy grobie Ojca Rudolfa, a godzinie 14.00 w kościele
Karmelitów Bosych „Na Górce” sprawowana była Eucharystia.
Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ksiądz biskup
Roman Pindel – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. To
były jego prymicje biskupie w naszej świątyni. Ksiądz biskup
Roman Pindel wychował się w cieniu Wadowickiego Karmelu.
Jego dom rodzinny jest w odległości 300 metrów od klasztoru.
Jako młodego chłopca jego babcia przyprowadziła go do naszego
kościoła i przy ołtarzu Matki Bożej przyjął szkaplerz. A potem
był ministrantem w naszym kościele. A swoją służbę przy ołtarzu
Pańskim rozpoczynał jeszcze do Mszy przedsoborowej. Wspomina, że klęcząc przy ołtarzu wpatrywał się w dwie płaskorzeźby
umieszczone na antepedium ołtarzowym. Jedna płaskorzeźba
przedstawia ofiarę Izaaka, a druga ofiarę Melchizedeka. I tam
zrodziła się myśl o kapłaństwie, która powoli dojrzewała w jego
sercu. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze wawelskiej 22 maja 1983 roku.
Dnia 16 listopada 2013 roku papież Franciszek
mianował go biskupem ordynariuszem diecezji
bielsko-żywieckiej. Święcenia biskupie oraz ingres odbyły się 6 stycznia 2014 roku w katedrze
bielskiej.
Na Mszy św. o godzinie 14.00 zgromadzili
się liczni kapłani diecezjalni i zakonni. W koncelebrze uczestniczyli: ksiądz kanonik Stanisław
Jaśkowiec – proboszcz wadowickiej Bazyliki
i dziekan dekanatu Wadowice Północ, ksiądz
infułat Jakub Gil – były proboszcz wadowickiej
Bazyliki, ksiądz kanonik Zbigniew Bizoń – proboszcz z Choczni, ksiądz Wojciech Warzecha
– bratanek Ojca Rudolfa, proboszcz z Węgrzec
Wielkich k. Krakowa, ksiądz Sławomir z Gliwic
– krewniak Ojca Rudolfa. Byli też nasi ojcowie
karmelici, którzy przybyli z innych klasztorów:
Ojciec Tadeusz Florek z Krakowa – radny prowincjalny, ojciec Franciszek Ksawery Hanzel z
Wrocławia i ojciec Józef Balcerowiak z Lublina.

Na początku Mszy słowa przywitania skierował do zebranych
ojciec Benedykt Belgrau – przeor wadowickiego Karmelu. Ojciec
Przeor mówił między innymi:
„Jestem opiekunem duchowym Stowarzyszenia Sługi Bożego
Ojca Rudolfa Warzechy i opowiem trochę historii. Mija 5 lat
działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy.
Wcześniej jako Grupa Inicjatywna do sprawy Ojca Rudolfa
zwróciła się dnia 1 marca 2008 roku do Kapituły Krakowskiej
Prowincji Karmelitów Bosych z prośbą o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa Warzechy. Postulatorem został
mianowany ojciec Szczepan Praśkiewicz – karmelita bosy. On to
doprowadził już w dniu 18 października 2008 roku do pozytywnej opinii Stolicy Apostolskiej. Wystąpiono z apelem do wiernych
o przysyłanie pism związanych z osobą Ojca Rudolfa. Następnie
zebrane dokumenty ojciec Szczepan przekazał do Komisji Historycznej i Komisji Teologów.
W dniu 11 stycznia 2011 roku w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz otworzył
proces beatyfikacyjny Ojca Rudolfa Warzechy. Od tego dnia Ojcu
Rudolfowi przysługuje się tytuł Sługi Bożego.
W styczniu 2011 roku Stowarzyszenie zwróciło się do kapituły
klasztornej Ojców Karmelitów Bosych w Wadowicach o wyznaczenie i urządzenie Miejsca Pamięci Sługi Bożego Ojca Rudolfa
Warzechy. Miejscem tym stała się dawna kaplica Najświętszego
Sakramentu (kaplica Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego) znajdująca się po lewej stronie prezbiterium w naszym kościele. W
dniu 17 czerwca 2012 roku ojciec Andrzej Ruszała – prowincjał
– otworzył (mini muzeum) Miejsce Pamięci Sługi Bożego Ojca
Rudolfa Warzechy. Po otwarciu Miejsca Pamięci na boisku
szkolnym przy naszym klasztorze urządzono po raz pierwszy
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festyn dla mieszkańców Wadowic i okolic „Świętowanie z Ojcem Rudolfem”. W festynie tym uczestniczyło około 1000 osób.
Uczestniczyli dorośli, młodzież, dzieci, były występy artystyczne,
konkursy, pokazy strażackie, pokazy policji wadowickiej. Było też
obfite zaplecze kulinarne. Drugi taki festyn „Świętowanie z Ojcem
Rudolfem” urządzono rok później – dnia 16 czerwca 2013 roku.
W najbliższych dniach w kościele pw. świętej Katarzyny
w Spytkowicach zostanie wmurowana tablica upamiętniająca
chrzest Ojca Rudolfa. Obecnie przygotowujemy się też do wydania Pism Ojca Rudolfa. Może uda się to w tym roku.
Przy tej okazji pragnę również podziękować w imieniu Wspólnoty i swoim i w imieniu Stowarzyszenia wszystkim, którzy w ja-

kikolwiek sposób przyczyniają się do prowadzenia procesu Sługi
Bożego Ojca Rudolfa Warzechy”.
Następnie ojciec Przeor przywitał wszystkich gości, a przede
wszystkim księdza biskupa Romana Pindla – ordynariusza bielsko-żywieckiego.
W czasie tej Eucharystii modliliśmy się głównie o szybkie
zakończenie procesu i rychłą beatyfikację Ojca Rudolfa. Modliliśmy się również o cud za przyczyną Sługi Bożego Ojca Rudolfa. Po Eucharystii ksiądz Biskup i kapłani udali się do Miejsca
Pamięci Ojca Rudolfa i obejrzeli pamiątki po Ojcu Rudolfie i
pamiątki z epoki. Następnie ksiądz Biskup i goście udali się do
Domu Rekolekcyjnego na agapę.

BŁOGOSŁAWIONEGO JANA XXIII
ZWIĄZKI DUCHOWE Z K ARMELEM
Cały Kościół oczekuje na rychłą już kanonizację wielkich
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Radość płynąca z tej zbliżającej się kanonizacji jest szczególną radością Karmelu, albowiem
obaj błogosławieni Namiestnicy św. Piotra byli związani z naszą
rodziną zakonną, szerzyli nabożeństwo szkaplerzne i karmili się
skarbami karmelitańskiej szkoły duchowości. O karmelitańskim
obliczu bł. Jana Pawła II istnieje wiele publikacji i pisaliśmy o nim
także na naszych łamach. Dzisiaj przywołajmy związki z Karmelem bł. Jana XXIII.
Związki te opisuje obszernie oficjalny rocznik Zakonu
– Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, wydawany przez
Kurię Generalną w Rzymie (nr 6-10/1963, s. 69-74). Czytamy
tam, że kard. Angelo Roncalli, będąc przed wyborem na papieża
nuncjuszem apostolskim w Paryżu, wielokrotnie pielgrzymował
do Lisieux, zarówno oficjalnie jak i incognito. Już jako papież wy-
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znał, że był tam „przynajmniej z dziesięć razy, a może i więcej”,
a wcześniej, bo w maju 1945 r., pisał do przeoryszy klasztoru:
„Często spoglądam na figurę Teresy w kaplicy nuncjatury; powierzam Świętej moje trudności i moje wysiłki ku pojednaniu
i pokojowi wszystkich, zgodnie z moją misją w służbie Kościoła
świętego i Francji”. Jako papież, Jan XXIII mówił o św. Teresie
od Dzieciątka Jezus wiele razy. Istnieje nawet książka obrazująca jego związki z tą Świętą, lub lepiej, porównująca duchowość
terezeńską z duchowym życiem Papieża (M. DE KERDREUX,
Pour te męme sentiere, Paris 1964). Autor stwierdza, że zarówno Teresę jak i Papieża wyróżniały: ubóstwo, pokora, prostota,
ufność, pokój, radość i usłużność, a wszystko to w imię ewangelicznej miłości.
Spośród wielu tekstów papieskich o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, przywołajmy słowa Jana XXIII wypowiedziane do
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uczestników Kapituły Generalnej OCD 29 kwietnia
1961 r.: „Podejmijcie płomień, który przekazali wam
wasi ojcowie, podsycajcie i brońcie go świętą gorliwością waszego powołania. Jaśnieje wam z wysoka najwspanialszy przykład św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
którą Pius XI ogłosił w 1927 r. patronką misji. Niechaj
ustawicznie inspiruje was jej wielki zapał misyjny,
który potrafiła czerpać z karmelitańskiego ideału,
poświęcając się milczącemu wyniszczeniu dla dobra
dusz”. Nadto w swej odezwie o modlitwę w intencji
Soboru, który zwołał, papież zaznaczył, że oczekuje jej
przede wszystkim od sióstr zakonnych, zwłaszcza od
mniszek klauzurowych, gdyż ich „wkład w apostolską
działalność Kościoła jest tak wielki, że Pius XI wybrał
na współpatronkę misji nie siostrę prowadzącą życie
czynne, ale mniszkę klauzurową, karmelitankę bosą
– św. Teresę z Lisieux”.
Oczywiście, bł. Jan XXIII w swym nauczaniu
papieskim nierzadko nawiązywał też do nauki reformatorów Karmelu – św. Teresy od Jezusa i św.
Jana od Krzyża. Echo ich orędzia znajdujemy m.in. w
następującym tekście jego listu apostolskiego Causa
praeclara, w którym podkreśla wartość modlitwy dla
posługi apostolskiej: „Ten kto przez usilną modlitwę
i własne poświęcenie usiłuje włączać się w zbawcze
dzieło Chrystusa, choćby się wstrzymywał od
działalności zewnętrznej, to jednak znakomicie pełni
apostolstwo”. Czyż to nie parafraza tekstu św. Jana od
Krzyża z Pieśni duchowej? (29,3).
W cytowanym już przemówieniu do Kapituły
Generalnej z 1959 r. Jan XXIII zechciał jeszcze
wspomnieć swoją pielgrzymkę do grobu św. Teresy w
Alba de Tormes i do Awila, jej rodzinnego miasta, jaką
podjął w 1954 r., gdyż „bardzo kochał tę Świętą i jej
pisma uczynił pokarmem swego życia duchowego od
młodości”. Dwukrotnie w czasie swego pontyfikatu
papież nawiedził kościół św. Teresy od Jezusa w
Rzymie przy Kurii Generalnej Zakonu, podnosząc
go do godności bazyliki. Za pierwszym razem, 18 marca 1962
r., w homilii mówił o wielkiej czci, jaką Reformatorka Karmelu
żywiła do św. Józefa. Z pewnością inspirując się jej nauką
i wychodząc naprzeciw prośbie Zakonu, wprowadził imię
św. Józefa do kanonu rzymskiego we Mszy św., co Benedykt
XVI rozszerzył w odniesieniu do nowych, posoborowych
modlitw eucharystycznych w Mszale rzymskim. Przybywając
do bazyliki św. Teresy po raz drugi (31 marca 1963 r.), papież
nazwał Reformatorkę Karmelu „mistrzynią życia duchowego i
szczególnym światłem Kościoła”, a prowadzony przez karmelitów
bosych Wydział Teologiczny „Teresianum”, wkrótce potem (23
maja 1963 r.) przyozdobił urzędowo tytułem „Papieski”.
W końcu podkreślmy, że bł. Jan XXIII był także propagatorem
nabożeństwa szkaplerznego, które skądinąd sam praktykował.
Nawiedziwszy jako nuncjusz we Francji klasztor karmelitów
bosych w Avon, wyznał szczerze: „Ja także przynależę do waszej
karmelitańskiej rodziny poprzez szkaplerz św. Cenię sobie tę
łaskę, że mogę go nosić. Jest to znak jakże specjalnej opieki Maryi”.
Jako papież, 18 lutego 1959 r., w homilii wygłoszonej w kościele
św. Ludwika w Rzymie, mówił do wiernych o szkaplerznym
przywileju sobotnim, „tak bardzo drogim dla wszystkich, którzy
noszą szkaplerz Najśw. Maryi Panny z góry Karmel”. Zezwolił

nadto na ukoronowanie papieskimi koronami wizerunków
Matki Bożej Szkaplerznej w Meksyku (Guadalajara), Hiszpanii
(El Soto) i Włoszech (Arcetri). Tytuł Madonny Karmelu nadał
także utworzonej przez siebie meksykańskiej diecezji Papantla.
Nie zapomnijmy też, że Jan XXIII dokonał kanonizacji św.
Joachimy de Vedruna, założycielki zgromadzenia zakonnego
karmelitanek od miłości w Katalonii oraz podpisał dekret
wprowadzenia sprawy beatyfikacji bł. Elżbiety od Trójcy
św., znanej karmelitanki bosej, współczesnej św. Teresie od
Dzieciątka Jezus.
Anonimowy
autor
(wówczas,
przez
skromność,
zakonnicy podpisywali się pod publikacjami) wspomnienia o
„karmelitańskim Papieżu Soboru Watykańskiego II”, kończąc
swoje „in memoriam” o tym wielkim Namiestniku Chrystusa
w urzędowym piśmie Zakonu, wyrażał przekonanie o świętości
Jana XXIII i był pewien, że zostanie ona zadekretowana przez
jego następców. Pisał niczym prorok: „O tym, że kiedyś ujrzymy
go w chwale świętych nie wolno nam wątpić. (…) Dlatego też
opłakując dziś jego śmierć i wspominając dobroć i mądrość
serca dobrego Papieża, (…) nie omieszkujmy go prosić, aby
nieustannie wspierał Karmel Terezjański swoimi modlitwami i
potężnym przed Bogiem wstawiennictwem”.
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
2 marca 2014
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Bachowice - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Człowiek wiary
W ubiegłą środę, w modlitewne czuwanie przy św.
Józefie na Karmelu, włączyła się parafia Bachowice,
która przybyła tutaj wraz ze swoim duszpasterzem
ks. proboszczem Franciszkiem Jeleśniańskim. Ks. proboszcz wygłosił kazanie skłaniające nas do refleksji
opartej na prostym pytaniu: czy jestem człowiekiem
wiary, tak jak św. Józef? Oto fragment.
Przychodzimy do sanktuarium świętego Józefa, aby rozważyć nie tylko życie świętego, ale i swoje życie jemu powierzyć i
rozważyć przede wszystkim swoje życie – to, co Pan Bóg dzisiaj
chce ode mnie.
Imię jest bardzo ważne. Kiedyś było to jedno z najpopularniejszych imion. Nosić imię Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny, nosić imię żywiciela i opiekuna Syna Bożego to było coś.
Dzisiaj trudno znaleźć to imię pomiędzy dziećmi i młodzieżą...
W jednej parafii był już emerytowany proboszcz Józef; nazywano go – „dusza człowiek”. I kiedy w rozmowie z parafianami
proboszcz wszedł na temat imion i rozważał, jakie to imiona nadają swoim dzieciom, jedna z matek powiedziała:
-„No wie ksiądz! Dać dziecku na imię Józef? Wszyscy by się z
niego śmiali. Jak on by się czuł?”.
-A przecież wasz prałat – emeryt, też na imię ma Józef. I z
jakimż szacunkiem się do niego zwracacie! Jak bardzo lubicie
iść do niego do spowiedzi, do Komunii świętej... – odpowiedział
wówczas ksiądz.
- Aaaa... Bo to jest człowiek wiary. Bo to jest człowiek wiary...
Bracia i siostry... człowiek wiary... Jesteśmy narodem, spo-

łeczeństwem jednolitym pod względem wiary. Niewielu jest u
nas ludzi wyznających inne wiary. Ale czy w tym społeczeństwie
wiary może wyrosnąć człowiek wiary?
Jestem już na tyle leciwy, że mogę powspominać. Kiedyś wystarczyło komuś powiedzieć: Nie rób tak, bo to jest grzech! - I
ten człowiek zostawiał wszystko i odchodził. Spróbujmy dzisiaj
powiedzieć komuś: - Nie rób tego, bo to jest grzech! – zaśmieje
się nam w oczy... Pan Bóg, wiara, grzech – tak naprawdę dzisiaj
przestały być wyznacznikiem naszego życia. Dajemy się porwać
temu wszystkiemu, co nas otacza – reklamom, mediom, ulotnym
wrażeniom. Szukamy tego wszystkiego, co modne, co jest „na
topie” – jak to mówimy. W rozmowach duszpasterskich też coraz
częstsze jest narzekanie: -„Nie chodzę tutaj do kościoła, bo jest
nudno, bo jest długo”. Ludzie szukają kościołów, gdzie w czasie
Mszy będą mogli przeżywać różne wrażenia, gdzie organizowane
są koncerty i inne atrakcje. Ale czy w tym wszystkim dostrzega
ją ołtarz i Chrystusa, który przychodzi, aby za człowieka złożyć
ofiarę swojego życia? Szukamy dzisiaj tylko własnego zadowolenia, a bark nam dostrzeżenia Boga, drugiego człowieka, a czasami nawet troski o własną duszę, o własne serce.
Potrzeba nam dzisiaj ludzi wiary, ale potrzeba nam ludzi
wiary nie tylko we wspomnieniach. Przygotowujemy się do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Szczycimy się: „to krew
z naszej krwi; on jest stąd”. Przygotowujemy się i prosimy Boga o
wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Ojca Rudolfa. Nawet w katechizmie do gimnazjum jest on wspomniany. Ale – bracia i siostry
– potrzeba nam zdobyć się na to, aby moje serce, moja dusza były
z Bogiem, były blisko Boga.
Cdn.

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, E.c.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750),
Barwałd Średni (1200)

Bóg go wybrał
Wybrał św. Józefa na opiekuna Świętej Rodziny.
Wybrał do wielkich zadań Wielkiego Człowieka, który winien być wzorem dla współczesnych mężczyzn,
w których, niestety, często widzimy brak tych cech
Józefowych. Stajemy czasem bardziej po stronie „tego
świata” niż Boga, ulegając modom, trendom zacierającym granice między dobrem a złem. Gubimy się,
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przypłacając to później życiowymi dramatami. Zwrócił na to uwagę w kazaniu na Nowennie do św. Józefa
ks. proboszcz Wiesław Widuch. Oto fragment tego
słowa.
Mało jest miejsc w Piśmie świętym, które by mówiły wprost
o Józefie. Te jednak, które o nim mówią, przedstawiają go jako
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człowieka niezwykle odpowiedzialnego. Tradycja chrześcijańska
przydaje świętemu Józefowi wiele przydomków wyrażających
jego odpowiedzialność: Mąż ufności, Mąż sprawiedliwy, Oblubieniec Dziewicy, Głowa Świętej Rodziny, Patron Kościoła.
Ta jego piękna odpowiedzialność przejawia się w trosce; w
trosce o Maryję i Jej Syna Jezusa. Ta piękna troska... Człowiek
cichy, spokojny, niezabiegający o własną chwałę, sprawiedliwy,
roztropny, usuwający się niejako w cień, ale dbający o rodzinę, o
dom... To przykład na dzisiejsze czasy; jak powinno być. Mąż, ojciec rodziny, to właśnie człowiek, który nie szuka własnej chwały
– to człowiek, który służy swojej rodzinie. Jest odpowiedzialny,
dba, by tej rodzinie niczego nie brakowało, by ta rodzina była Bogiem silna. To jest właśnie ten dar. Nie taki
jak pokazują nam amerykańskie fi lmy, które
wytworzyły mit supermana, przystojniaka,
cwaniaka, człowieka sukcesu, mężczyzny
roku itd. W tej powodzi współczesnych idoli
postać św. Józefa staje się szara i bezbarwna,
a nawet nijaka, tym bardziej, że Ewangelia
tak mało nam o Nim mówi. A przecież, moi
kochani, to sam Bóg wybrał tego skromnego
człowieka. Wybrał go na opiekuna Maryi i
swego Syna. Wybrał właśnie takiego właśnie
„nieciekawego” mężczyznę na opiekuna
Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Coś w tym
musi być.
Sługa, któremu Bóg powierzył swoją
Rodzinę... To wielki dar... ale także i piękna
tajemnica.
Józef... Kiedyś imię to było bardzo
popularne. Św. Józef był patronem wielu
chłopców, mężczyzn. To imię nadawano swoim synom. Czuło się przed nim ogromny szacunek i też
wielkość. A cechy św. Józefa są trudne do znalezienia
wśród współczesnych mężczyzn, we współczesnym
świecie. Uczciwość, pracowitość, rzetelność, czystość, szacunek, oddanie rodzinie, prawość, poczucie
obowiązku, pokora zostały jakby zastąpione dziś, w
XXI wieku w wielu wypadkach cwaniactwem, efektownością, przebiegłością, sprytem, fizyczną siłą …
Czy jest jeszcze we współczesnym świecie miejsce
dla ludzi, którzy próbują realizować w swoim życiu
wzorzec Patrona tego sanktuarium?

Mężczyźni, jakże często nieraz, wstydzą się być uczciwi i
rzetelni; wstydzą się kiedy trzeba stanąć na wysokości zadania i
pokazać, że to nie wstyd być dobrym ojcem; że to nie wstyd być
młodzieńcem, który potrafi zachować czystość przedmałżeńską;
że to nie wstyd powiedzieć wobec dzisiejszego świata, że tak nie
wolno, że trzeba mieć wstyd w sobie . Dziś wielu młodzieńców
wstydzi się tego, czego nie trzeba, wszystkiego, co jest prawdą,
uczuciowością, dobrem, a nie wstydzi się kląć przy dziewczynie
(którą nieraz to bawi). Nie wstydzi się iść pijany ulicą. To jest
właśnie bolączka dzisiejszego świata.
To jest to, co dziś jest takie proste, łatwe, co może niewiele
kosztuje, ale gubi to, co piękne; co zostało w nas przez religię,
wiarę, przez Pana Boga w serca włożone. I nieraz
może właśnie przez ojców i matki. Dziś wielu
ojców i wiele matek nie wstydzi się, że ich syn czy
córką są w związkach partnerskich. Uważają, że
jest to normalne. XXI wiek! A gdzie wiara, gdzie
miłość, gdzie prawdziwe uczucie? Gdzie godność
i odpowiedzialność? Nie ma odpowiedzialności.
Zostają tylko nieraz dzieci. Dzieci bez ojców;
dzieci wychowywane przez same matki, Dzieci
bez wzorców, bez przykładu... Bo młody człowiek uważa, że dzisiaj to jest normalne. Wstydzić
się trzeba tego, co jest grzechem, co jest złem.
Cdn.

Barwałd Górny - Parafia 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: 8:10, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998

Zielona lekcja
18 lutego uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w „Zielonej lekcji”
z udziałem specjalnie ułożonych do pracy z dziećmi ptaków:sów, sokołów, i
jastrzębi.
Dzieci dowiedziały się czym róznią się te grupy ptaków, a także zobaczyły
je latające na żywo. Podczas lekcji prowadzący opowiadali o zwyczajach tych
ptaków oraz ich roli w przyrodzie.
www.zsbarwaldg.iap.pl
2 marca 2014
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Brzeźnica - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com,
www.facebook.com/parafiabrzeznica, www.parafia.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. * PENITENCJARZ: ks. Eugeniusz Łudzik, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII:
1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

„Dziś dla Babci słońce mamy i całuski
dla Dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia.”

Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu

W dniach 28, 29, 30, 31 stycznia 2014 roku nasze przedszkolaki zaprosiły do przedszkola swoje Babcie i swoich Dziadków.
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Specjalnie na tę okazję wszystkie grupy przygotowały program
artystyczny.
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Grupa dzieci 3,4-letnich „Krasnoludki” przygotowała wiersze, piosenki i tańce. Dzieci 4,5-letnie z grupy „Promyczki” przygotowały przedstawienie nawiązujące do lat 70-tych oraz wiersze
i piosenki. Dzieci 5-letnie z grupy „Żabki” przygotowały jasełka, wiersze, piosenki i tańce. Natomiast grupa dzieci 6-letnich
„Pszczółki” przygotowała jasełka wiersze, piosenki i tańce.
Po obejrzeniu występów swoich wnuków niejednej babci (i
dziadkowi zresztą też) łezka kręciła się w oku. Na koniec wszystkie dzieci wręczyły swoim ukochanym Babciom i Dziadkom
własnoręcznie przygotowane prezenty oraz zaprosiły na kawę i
słodki poczęstunek.
To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne uśmiechu, radości i
dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków po
raz kolejny ukazały wszystkim pracownikom przedszkola, że nasza praca jest bardzo potrzebna, a dzieci to nasz wspólny skarb.
opracowanie: Zuzanna Nicieja
www.zspbrzeznica.pl

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. Antoni Pitek * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Stanisław
Kolarski, R.M., duszpasterz pszczelarzy Krakowa i regionu krakowskiego : WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307),
Zachełmna (535)

Spektakl „Środki stylistyczne
w literaturze”
30.01.2014 r. gimnazjaliści wzięli udział w spektaklu
teatralnym „Środki stylistyczne w literaturze”. Już po
raz kolejny gościliśmy w naszej szkole aktorów Wojciecha Habelę i Jacka Lecznara. W programie utrwalającym wiadomości dotyczące środków stylistycznych
wykorzystano
teksty:
Jana Kochanowskiego,
Ignacego Krasickiego i
Adama Mickiewicza. Na
naszych oczach i przy naszym udziale powstał list
adresowany do urodziwej markizy, w którym
aktorzy
wykorzystali
najczęściej używane w
literaturze środki stylistyczne.
Dodatkową
atrakcją spotkania była
możliwość współtworzenia spektaklu. Swój talent
ujawnili m.in. Marta, Ewelina i Maciek. Spotkanie
pozwoliło młodzieży powtórzyć i ugruntować wiadomości z poetyki, szczególnie przed zbliżającym
się egzaminem gimnazjalnym.
www.gimnazjumbudzow.ro-dan.com

2 marca 2014

19

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

Chocznia - Parafia 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 parafialnym: sob. 18:
00; ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M.
* WIKARIUSZE: ks. Mateusz Wójcik moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej,, ks. Robert
Młynarczyk
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

Rejonowy Turniej Służby Liturgicznej Halowej Piłki Nożnej okiem zawodnika
Piłka nożna jest sportem
bez wątpienia pięknym. Jest
ona jeszcze piękniejsza gdy
swój trud, włożony w mecz
wysiłek, ofiaruje się chwale
Chrystusa. Taki też był cel,
zawartego w pierwszej części tytułu wydarzenia. Cel
został jak najbardziej zrealizowany, wszyscy uczestnicy
turnieju grali i walczyli dla
swojego Mistrza, poprzedzając i kończąc zawody
modlitwą pokazali, iż można także w taki dość specyficzny (co nie oznacza, że
gorszy) sposób uwielbiać Jezusa.
Jak już wcześniej zaznaczyłem, piłka nożna jest czymś pięknym. O jej wartości stanowi to, że uczy ona nie tylko rywalizacji,
ale także czegoś znacznie ważniejszego, mianowicie współpracy.
To zespół, drużyna, team, który stanowi monolit, który rozumie
się bez słów, potrafi się nawzajem mobilizować, a jeśli trzeba,
powiedzieć również parę mocnych słów, odnosi prawdziwe zwycięstwo. Myślę, że naszemu choczeńskiemu zespołowi można
przypisać powyższe cechy bez chwili wahania.
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Odnieśliśmy spory
sukces. Zdobyliśmy 2
miejsce i srebrny medal
na etapie rejonowym
Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej w Halowej Piłce nożnej. Lepsi
od nas okazali się tylko
zawodnicy ze Świnnej
Poręby. Nie zabrakło
bólu i kontuzji, niektóre
były bardzo bolesne.
Dosłownie polała się
krew na skutek faulu
na jednym z naszych
zawodników, a mimo
to każdy z nas walczył dalej z zaciśniętymi zębami dla swojej
drużyny.
Nie sposób nie odnieść się do kilku wadliwych elementów
całości zawodów, które w mojej ocenie wypaczyły i przesądziły
o braku odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Praca
pana sędziego była najłagodniej mówiąc bardzo kontrowersyjna.
Brak zdecydowania, późne podejmowanie decyzji i częste jej
zmienianie, nie odgwizdywanie oczywistych fauli, pytanie zawodnika o to, czy piłka wyszła na aut, to jedynie niektóre kwestie
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świadczące o moich wątpliwościach, co do zaangażowania pana
sędziego.
Kolejną sprawą jest piłka. Wydaje się prosta sprawa, dobrze ją
napompować i już można cieszyć się beztroską zabawą. Niestety
jakość piłki nie spełniła moich oczekiwań. Zawodnicy mieli
do dyspozycji napełnioną do połowy powietrzem kolokwialną
„flakę”. Wszelkie próby technicznych zagrań były niemożliwe,
gdyż piłka zatrzymywała się pod stopą. Wielokrotne zwracanie
uwagi na tą kwestię panu sędziemu nie pomogło, ponieważ jego
zdaniem piłka była taka sama dla wszystkich, skwituję to młodzieżowym powiedzeniem - no, fajnie…
Owszem, wszyscy grali tą samą piłką, pod tym względem
było po równo, tylko tak przygotowany najważniejszy element
tego wydarzenia, degraduje całe widowisko i powoduje, że
piękna gra nagle zamienia się w bezwartościową kopaninę.
To na pewno nie jest zgodne z duchem sportu, co więcej jest
to nie atrakcyjne dla widzów, a dla zawodników chwilami niebezpieczne, bo może prowadzić do kontuzji. Stąd brak decyzji
o zmianie „flaki” na dobrze napompowana piłkę, wydaje się
niezrozumiały.
Pomijając te oczywiste zaniedbania, chciałbym podkreślić
wspaniałe zachowanie sportowców względem siebie. Mimo nielicznych przypadków, większość potrafiła zarówno wygrywać
jak i przegrywać. Piękne gesty fair play, dziękowanie sobie za
wzajemną rywalizację, zachowanie godne ludzi służących przy
ołtarzu, sprawiło, iż możemy być zbudowani i dumni tą postawą

pokazywać wszystkim, że istnieje jeszcze w społeczeństwie miejsce na porządną i nie zdeprawowaną młodzież.
Myślę, że pewne niedociągnięcia organizacyjne nie mogą
brać góry nad tym, co tego dnia było piękne, wartościowe i warte
podkreślenia. Powtarzając za św. Pawłem, że „Mens sana in corpore Sano”, chciałbym zwrócić uwagę na ważną rolę sportu w
ćwiczeniu i hartowaniu ducha. Tak więc chciejmy, nawet mimo
przeszkód grać, bawić się i rozwijać przez sport. „Króluj nam
Chryste” – „Zawsze i wszędzie”
Marcin Styła

Szkoła Ponadgimnazjalna
parafia
Miłosierdzia Bożego w Barwałdzie Górnym
Miłosierdzia Bożego w Barwałdzie Górnym
Miłosierdzia Bożego w Barwałdzie Górnym
MB Pocieszenia w Świnnej Porębie
Narodzenia Jana Chrzciciela w Choczni
MB Pocieszenia w Świnnej Porębie

Wynik
1:1
0:2
1:1
4:0
4;0
4:2

parafia
Narodzenia Jana Chrzciciela w Choczni
MB Pocieszenia w Świnnej Porębie
Św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze
Narodzenia Jana Chrzciciela w Choczni
Św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze
Św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze

Klasyfikacja końcowa
Parafia
MB Pocieszenia w Świnnej Porębie
Narodzenia Jana Chrzciciela w Choczni
Miłosierdzia Bożego w Barwałdzie Górnym
Św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze

punkty
9
4
2
1
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Co z tym POSTEM?
Kiedy czytasz ten artykuł to prawdopodobnie
do rozpoczęcia Wielkiego Postu 2014 zostało jeszcze kilkanaście godzin. To zapewne kolejny Wielki
Post w Twoim życiu. Może jeszcze nie zdążyłeś w
codziennym biegu zatrzymać się i zastanowić nad
tegorocznym postanowieniem to najwyższa pora.
Wielu współczesnym ludziom Wielki Post od
zawsze kojarzy z posypaniem głowy popiołem w
Środę Popielcową, uczestniczeniem w Drogach
Krzyżowych, Gorzkich Żalach, przyjęciem postawy
pokutującego grzesznika i realizowanymi z zaciśniętymi zębami postanowieniami, które dla sporej
części z nas legną w gruzach po pierwszych nieudanych próbach wytrwania.
Jeśli jeszcze nie masz postanowienia wielkopostnego chciałbym Ci zaproponować trochę inne
podejście do postu. Bo można np. podjąć post, „odmówić sobie” jedzenia słodyczy, oficjalnie po to, żeby
mieć postanowienie wielkopostne, a w rzeczywistości po to by stracić trochę zbędnych kilogramów.
Myślę, że nie ma sensu podejmować postanowień
wielkopostnych, które nie będą mnie nic kosztowały.
Dobre postanowienie ma prowadzić do mojego nawrócenia, ma naprawdę kształtować mojego ducha,
formować mój charakter i wzmacniać moją wolę, a
tak naprawdę prowadzić do metanoi.
Ale co to w zasadzie znaczy się nawrócić? Najczęściej tłumaczono nam, że w nawróceniu chodzi
o uznanie zła, które popełniliśmy i podjęcie decyzji
o tym, aby je zostawić za sobą, wyrzec się go i więcej go nie powtarzać. Oczywiście jest to prawda, ale
tylko niestety częściowa. W Piśmie Świętym greckie
słowo oznaczające nawrócenie, metanoia ma o wiele
szersze znaczenie. Tak naprawdę chodzi o zmianę
myślenia, która z kolei ma prowadzić do zmiany
sposobu naszego działania. Przyjściem Chrystusa,
w Starym Testamencie nawrócenie oznaczało powrót do przestrzegania Prawa - uznanie tego, co
ono mówi, i stanięcie w posłuszeństwie wobec niego.
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Ale Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, powiedział: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. On sprawił, że te dwa aspekty
- Prawo i wiara - stały się jednym, a nawrócenie
miało odtąd oznaczać nie tyle spojrzenie wstecz,
ile pójście do przodu. A więc w Poście 2014 idźmy trochę do przodu i zmieńmy nasze tradycyjne
postanowienia, może wielokrotnie podejmowane
od wielu lat i podejmij post od:
• GNIEWU I NIECHĘCI. Codziennie daj
swym najbliższym dodatkową porcję MIŁOŚCI.
• OSĄDZANIA INNYCH. Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, jak JEZUS odnosi się
do twoich upadków
• NARZEKANIA. Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, zamknij oczy i przypomnij sobie małe radości i tę
wielką radość, że BÓG CIĘ KOCHA
• UCZUCIA ŻALU i PRETENSJI DO INNYCH. Ciągle pracuj nad przebaczeniem tym, którzy cię zranili
• PYCHY i ZAZDROŚCI, bo one rujnują twoje życie wewnętrzne

Jeśli w czasie tegorocznej wielkopostnej drogi zobaczysz, że
nie spotkałeś jeszcze Chrystusa, to zawróć jak najprędzej, bo nie
warto iść drogą donikąd.
ks. Mateusz Wójcik

Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 frydrychowice@diecezja.krako
w.pl * 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. Józef
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

POPIELEC
W najbliższą środę 5 marca 2014 roku rozpoczniemy
liturgiczny okres Wielkiego Postu. Jest to czas szczególny obejmujący okres od Środy Popielcowej do Wielkiego
Czwartku. Ale to także czas, by głębiej zastanowić się nad
swoją wiarą, swoim postępowaniem, a także doskonała
okazja do wprowadzenia pewnych zmian w swoim życiu.
Szczególnie w Wielkim Poście poprzez udział w Nabożeństwach
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali rozważamy tajemnicę męki i
śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba nam, byśmy byli
z naszym Mistrzem nie tylko wtedy, gdy jest nam ciężko, gdy
niejako dźwigamy swoje codzienne krzyże, ale przede wszystkim
być z Nim, gdy jest nam dobrze, gdy jesteśmy szczęśliwi. Trzeba
umieć Mu za to dziękować, ale jednocześnie dziękować Mu za to,
że nas stworzył – za to, że tak wspaniale stworzył wszechświat.
Dziękujemy Ci Boże, że stworzyłeś świat, dziękujemy Ci, że
stworzyłeś człowieka, że powołałeś do istnienia istoty niebieskie,
że stworzyłeś morza, oceany, góry.
I wreszcie dziękujemy Ci Panie, za to, że ten świat jest
taki wspaniały – mimo wielu trudności, jakie często napotykają nas w naszym życiu codziennym. Moi drodzy,
czas Wielkiego Postu to czas szczególnie ważny dla chrześcijan, przygotowuje nas bowiem do przeżywania najważniejszych dla nas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Pan Jezus przeszedł Drogę Krzyżową na Kalwarię, doszedł na
Golgotę, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, ale po trzech

dniach zmartwychwstał. I zapewnia nas, że i my po śmierci zmartwychwstaniemy, a my winniśmy w to wierzyć. Moi drodzy, o
tym, jak wielką wagę chrześcijanie przywiązują do świąt Wielkanocnych, będziecie mogli się przekonać sami bezpośrednio przed
Triduum Paschalnym, a czasami nawet jeszcze w jego trakcie.
Bowiem niemal każdemu będzie zależało na tym, by w tym
szczególnym czasie pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty
i pojednania. Będą ogromne kolejki do konfesjonałów, jak zawsze
przed świętami. Ludzie chcą pojednać się z Ojcem i przyjąć Go w
tym szczególnym czasie do swoich serc.
I życzę Wam dzisiaj, by Chrystus Zmartwychwstał również w
tych sercach, które tego potrzebują. Liturgia Słowa w Środę Popielcową jest bardzo wymowna. Jakże prosta. W pierwszym czytaniu
z Księgi proroka Joela usłyszymy słowa Pana Jezusa, który mówi:
,,Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się
do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli...
(…) Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani,
słudzy Pana! Niech mówią: ,,Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i
nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież
jest ich Bóg ?”. Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi,
i zmiłował się nad swoim ludem.”Nawróćmy się zatem do Pana!
Zróbmy sobie w tym czasie taki konkretny rachunek sumienia,
zmieńmy to co złe, zmieńmy siebie jeśli to konieczne. Doceńmy to, że Jezus po raz kolejny daje nam szansę do nawrócenia. Na nie nigdy nie jest za późno! Jezus czeka w
sakramencie pokuty, czeka na Ciebie, Drogi Bracie i Droga Siostro! Nie mów, że dla Ciebie nie ma już ratunku,
bo ratunek jest - „Pójdź do Jezusa do niebios bram, w Nim tylko
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szukaj pociechy tam, On Cię napoi Krwią swoich ran, On Ojciec,
Lekarz, Pan.”(,,,)
W psalmie responsoryjnym będziemy błagać w tym dniu:
,,Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni”. Jest to ten sam psalm,
który śpiewamy w czasie pogrzebu, prosimy wówczas o Miłosierdzie dla zmarłego. Ale w tym szczególnym dniu, w którym
rozpoczniemy Wielki Post, prosić będziemy o Miłosierdzie
i łaskę odpuszczenia grzechów dla nas samych. O kruchości
ziemskiego życia przypomni nam gest posypania głów popiołem.
W czasie tego gestu kapłan wypowiadając słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” wzywa nas w Imieniu Chrystusa do tego nawrócenia. Moi drodzy, skorzystajmy z niego,
bo warto, jest to wręcz konieczne. Zamiast powyższych słów
kapłan może też przypomnieć nam prawdę, o której również
powinniśmy pamiętać w każdym dniu naszego życia: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Warto tutaj
dodać jeszcze „ale Pan Cię wskrzesi w Dniu Ostatecznym”.
Moi drodzy, z pewnością są ludzie, którzy nie są zadowoleni
z Wielkiego Postu, chociażby dlatego,że skończył się karnawał. Ale ten czas jest potrzebny, bo niejako jest on dla nas
ratunkiem – jest ratunkiem dla naszych dusz. Słysząc słowa
„Prochem jesteś i w proch się obrócisz” uświadamiamy sobie
własną słabość, ułomność i przemijanie. Z kolei gdy słyszymy słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” uświadamiamy sobie jak wiele jeszcze pracy przed nami. I pewnie
zastanawiasz się co mają ze sobą wspólnego te dwa zdania.
Bowiem chodzi w nich przede wszystkim o to, by zaufać Bogu i
Jemu całkowicie powierzyć swoje życie. Myślę, że takim pierwszym ważnym elementem Wielkiego Postu powinno być właśnie
zaufanie Bogu i oddanie się Jemu.
W drugim czytaniu z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian usłyszymy niejako prośbę, by pojednać
się z Bogiem. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień
zbawienia – Teraz jest ten czas. Nie czekajmy, zanim będzie za późno. Nawróćmy się już teraz do Boga! Nie odkładajmy tego na później. Później może już być za późno.
Równie piękna jest Ewangelia św. Mateusza. Jezus naucza w
Niej jak mamy się modlić „Ojciec, który widzi w ukryciu, odda
tobie”. Podczas czytania Ewangelii usłyszymy cenne pouczenie:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie bę-

dziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie
chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją
nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa
twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się
ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej
izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają
oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę,
powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz,
namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że
pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie». Jakże przykry jest fakt, iż bardzo
często ludzie idą do kościoła tylko po to, by się pokazać!
Moi Drodzy! Nie o to w tym wszystkim chodzi. Ojciec widzi w ukryciu – odda Tobie! I życzę Wam dzisiaj,
byście w każdym dniu życia nie byli podobni do obłudników, którzy przybierają wygląd ponury, aby pokazać się
ludziom. A na koniec jeszcze jedna, równie ważna myśl
Zanim zaczniemy porządkować swoje sprawy wobec
Boga pojednajmy się najpierw z ludźmi, którzy nas otaczają, a do których mamy jakieś żale, urazy. Pojednajmy się z
Bogiem i przebaczmy im tak samo jak Ojciec przebacza
nam. Bądźmy miłosierni, zlitujmy się na widok niedoli.
I choć bardzo często trudno jest przebaczyć, tym do których czujemy z różnych powodów jakieś urazy to jednak naprawdę warto upodobnić się tutaj do Chrystusa!
Chciałem zachęcić wszystkich, a zwłaszcza młodych ludzi, tych
dla których bardzo często życie utraciło już jakikolwiek sens,
aby wzięli czynny udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i
Gorzkich Żali. Zachęcam rodziców, babcie i dziadków, by dawali świadectwo dzieciom i prowadzili ich na te Nabożeństwa.
Wsłuchujmy się w kazania pasyjne, wyśpiewujmy pieśni pasyjne
i oczekujmy Zmartwychwstałego.
P.K.

Głogoczów - Parafia św. Marii Magdaleny
ADRES: Głogoczów 74, 32-444 Głogoczów, tel. +48 12 273 77 22 * KANCELARIA PARAFIALNA:
codziennie po Mszy św. o 7.30-8.30, śr. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 19 (zimą 17:00),
Niedziele i święta: 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Pochopień, E.c. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: przed 1300

Chcieli nas zastraszyć. Jak się okazało w tej jednej
miejscowości – mającej 650 mieszkańców - wprowadzono stan wojenny, który trwał gdzieś do końca
października. A działo się to wszystko w roku 1974 za
czasów Gierka! Niby w czasach komunistycznej „wolności” panującej w kraju!
Tak opowiada o swoich przeżyciach ks. Józef Pochopień, aktualny proboszcz w parafii Głogoczów,
a kiedyś skierowany przez kard. Karola Wojtyłę do
tworzenia duszpasterstwa w miejscowości Szklary, po-
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STAN WOJENNY
W SZKLARACH
nieważ do najbliższego kościoła mieli 17 kilometrów.
Ale posłuchajmy historii tej ciekawej wojny o punkt
katechetyczny w Szklarach z ust samego „wroga władzy ludowej” ks. Józefa.
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W 1972 roku zostałem mianowany wikariuszem w parafii
Racławice. Do tej parafii poza Racławicami należały także wsie
Czubrowice i Szklary. Szklary w tym czasie były wsią oddaloną
za drogą 17 kilometrów od kościoła (przez Przeginię, Jerzmanowice). Docierało się tam przejeżdżając przez dwie parafie
kieleckie. Jadąc przez górę można było dojechać w godzinę, ale w
zimie ta droga była najczęściej nieprzejezdna; pieszo można było
tam zabłądzić, zwłaszcza gdy było mgliście, bo nie było tam żadnych punktów orientacyjnych. Był tam tylko jeden krzyż i często
ludzie w czasie śniegu czy mgły błądzili dookoła tego krzyża,
mówiąc, że „wodzi”.
Przez rok uczyłem w Szklarach u jednego gospodarza religii (mieszkał pod górą Szklary). Tak się złożyło, że ci państwo
–Sumerowie - mieszkali na Zachodzie i chcieli sprzedać ten dom
Gospodarz mówi tak: - Proszę księdza, może parafia by kupiła
to gospodarstwo? Jest oddzielne, z podwórkiem, przydałoby się
wam... Byłoby to dobrze i dla księdza i dla dzieci.
Ja tę myśl podchwyciłem i poszedłem z tym do księdza Władysława Kołacza, proboszcza w Racławicach. On jednak stwierdził, że na siebie na pewno takiego zakupu nie dokona. Ale przy
jakimś spotkaniu kapłanów młodszych roczników zapytałem księdza kardynała Wojtyłę, co w takim razie robić.
– A co, na siebie nie możesz kupić? Kup na siebie – doradził.
Tak też zrobiłem. Kupiłem ten domek na siebie; pieniądze zebrali oczywiście ludzie. Już w roku 1973, we wrześniu, w tym domu uczyłem. Wyburzyliśmy dwie ścianki
i przygotowaliśmy jedną wielką salę (domek ten składał
się z trzech części – izby, kuchni i stajenki znajdujących
się w jednej linii). Obok znajdował się ganeczek 3m x 3m,
odstający od tego domu. Muszę powiedzieć, że jeszcze w
1973 roku w Matkę Bożą Różańcową odprawiłem tam Mszę
świętą dla staruszków, którzy przyszli do tego punktu katechetycznego. Przez cały rok uczyłem w tym domu dzieci,
a potem – w wakacje roku 1974, w lipcu – postanowiłem
zburzyć ganeczek i dobudować parę metrów. Nie wiedziałem tego wcześniej, ale okazało się, że 12 metrów kwadrato-

wych można było bez żadnych planów i dodatkowych zezwoleń
dobudować. Chciałem wobec tego w miejsce ganku zrobić coś na
kształt szatni. W tym dziele pomagali mi parafianie ze Szklar, a
przede wszystkim moja rodzina – wujkowie i ojciec.
Na to wszystko przyszło w którąś sobotę SB (nie mundurowi).
Wypytywali po co i dlaczego te remonty; cały wywiad zrobili.
Chcieli też zezwolenie. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, co
tam ma powstać i powiedziałem, że zezwolenie nie jest wymagane. Poszli, ale już po południu – około godz. 16.00 - przyszli
ponownie z urzędnikami i przynieśli dokument zabraniający
mi rozbudowy. Jednak to było trochę późno, bo większość roboty już zdążyliśmy wykonać, a moi robotnicy położyli na tym
ganeczku płytę około 3 x 6 metrów. Potem administracyjnie
nakazano mi to zburzyć. Co ciekawe, nie dano mi się od tych
decyzji nawet odwołać, tylko chciano sprawę załatwić po cichu i
jak najszybciej. W tym celu 11 sierpnia 1974 roku, w poniedziałek
rano, przyjechało autobusem ORMO z olkuskiej fabryki naczyń
emaliowanych i milicja. Aby ten ganek rozszarpać zabrali ze sobą
dwie „białoruski”.
Cdn.

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)
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Błogosławiony Karol, męczennik
Karol urodził się ok. 1083 roku. Był synem Kanuta IV
Świętego, króla Danii, i Adelajdy, córki hrabiego Roberta
I. Jego ojciec został zamordowany w 1086 r., przez co matka uciekła z Danii do Flandrii, zabierając ze sobą syna. Od
tego czasu Karol mieszkał na dworze swojego dziadka Roberta I i wuja Roberta II. W 1092 r. Adelajda wyjechała do
południowej Italii i poślubiła księcia Apulii, Rogera Borsę.
W 1096 r. Karol towarzyszył swojemu wujowi podczas I wyprawy

krzyżowej. Później wraz z nim brał udział w walkach z Anglikami.
Gdy w 1111 r. zmarł Robert II, hrabią Flandrii został jego syn,
Baldwin VII Hapkin. Był on sporo młodszym ciotecznym bratem
Karola. Podczas jego panowania Karol stał się ważnym i szanowanym doradcą. Już wtedy zauważono jego mądrość, świętość i dobroczynność. Wdzięczny Baldwin w 1118 r. przyczynił się do tego,
że Karol poślubił Małgorzatę de Clermont, córkę hrabiego Renal2 marca 2014
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da II de Clermont i Adeli de Vermandois.
We wrześniu tego samego roku Baldwin
VII brał udział, ze swoim wojskiem, w
wojnie z królem Anglii Henrykiem I,
popierając sprawę pretendenta, Wilhelma
Clito. Ponieważ został ciężko ranny, a nie
posiadał własnych dzieci, wyznaczył Karola na swojego następcę. W wyniku odniesionych w bitwie ran Baldwin zmarł w
1119 r. Mimo że sprzeciwiła się temu wdowa po Robercie II, Klemencja Burgundzka, popierająca innego krewniaka swojego
zmarłego syna, Wilhelma z Ypres, Karol
został hrabią, przezwyciężając wszystkie
przeszkody. Szybko utwierdził swoją
władzę nad Flandrią. Po objęciu władzy
przestał popierać Wilhelma Clito.
Karol zapewnił swojemu hrabstwu
pokój i dyscyplinę klasztorną. Rosła
jego popularność dzięki uprzejmości i
szczodrości wobec ubogich i Kościoła. W
czasie klęski głodu w latach 1126-1127 rozdał potrzebującym
prawie cały majątek i osobiście nadzorował dystrybucję chleba.
Skutecznie przeciwdziałał ukrywaniu zboża i sprzedawaniu go
później po przesadnie wysokich cenach. Między innymi dlatego
jego przeciwnicy polityczni zdecydowali się zamordować Karola.
Stało się to 2 marca 1127 r. w kościele św. Donacjana w Brugii.

Po jego śmierci hrabią Flandrii został Wilhelm Clito, któremu
nie udało się zasiąść na tronach Anglii i Normandii. Zabójstwo
popularnego hrabiego poruszyło bardzo Flandryjczyków. Szybko
też zaczął być czczony jako święty i męczennik. Beatyfi kował go
papież Leon XIII w 1883 r. Bł. Karol I Dobry jest opiekunem w
przypadku gorączki i febry.

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: ks. Józef
Gwozdowski SAC, wyśw. 1985 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980

Jeden dzień
Jak to dobrze, że w Ewangelii Chrystus podaje nie tylko zasady życia wiarą i miłością, lecz również konkretne wskazania,
podpowiadając niejako, jak te zasady należy
zastosować w życiu. Jedna z nich jest ujęta
w słowach: „Nie troszczcie się zbytnio o jutro,
bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dość ma dzień swej biedy” (Mt 6, 34).
Jest to recepta na zachowanie w życiu ewangelicznie rozumianej wolności.
To jest mniej więcej tak, jak z wysyłaniem
paczki. Codziennie rano otrzymuję do Pana
Boga duże pudełko. Mam w nim umieścić bogactwo całego dnia. Mogę to pudełko zostawić
puste, tracąc przez lenistwo cenne godziny,
i mogę je wypełnić rzeczami bardzo wartościowymi, marnymi a nawet złymi. Godzina
po godzinie, chcę czy nie chcę, pudełko się
zapełnia. Pan Jezus przypomina, byśmy mieli
na uwadze wyłącznie to pudełko, które wypełniamy. Z punktu widzenia praktycznego
ważnym momentem jest zakończenie dnia.
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Chodzi bowiem o to, by wypełnione pudełko zapakować, zaadresować i wysłać do domu Ojca w niebie. Tam gromadzone paczki
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wszystkich dni życia po naszej śmierci zostaną otwarte i z punktu
widzenia wartości wiecznych odpowiednio ocenione.
Najczęściej popełniany błąd polega na tym, że ludzie wieczorem ani nie zamykają paczki, ani jej nie wysyłają na ręce Boga.
Zostaje ona otwarta przy ich łóżkach, a kiedy następnego dnia
rano otwierają oczy obok niej stoi następne pudełko, które trzeba pakować. Ponieważ z wczorajszego wiele spraw nie zostało
zamkniętych, więc wloką się one do następnego. Za dziesięć dni
mają już dziesięć otwartych pudełek, wszystkie pełne i połączone
ze sobą wlokącymi się z dnia na dzień sprawami. Człowiek zaczyna się gubić. Sam już nie może zajmować się tym, co było, bo odbije
się to źle na tym, co aktualnie robi. W tej sytuacji nie zostaje mu
nic innego, jak wzywać kogoś, by pomógł zrobić porządek. On
sam dusi się, brakuje mu wolnej przestrzeni, jest przywalony swoją
przeszłością.
Drugi prawie równie częsty błąd polega na bezpodstawnym
martwieniu się o jutro, które nigdy do nas nie należy. Martwienie
się tym, co będzie, to nic innego jak tracenie cennego czasu dnia
dzisiejszego i przelewanie domniemanych smutków i goryczy
przyszłości w aktualnie pakowane pudełko. Nie należy martwić
się na zapas.
„Dość ma dzień swojej biedy”. Ileż życiowej mądrości jest za-

wartej w tym krótkim zdaniu Chrystusa. Wystarczy to jedno
zdanie Ewangelii zrealizować w stu procentach, tak jak radzi
Jezus, by odkryć smak prawdziwej wolności. Jakże spokojna jest
noc człowieka, który paczkę minionego dnia odesłał na adres
swego wiecznego mieszkania. Jego przeszłość jest zawsze uporządkowana, czeka na następny dzień, by go wypełnić dobrem
i wysłać do Boga. O jutro nie musi się martwić. „Dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie”.
Najnieszczęśliwsi ludzie na ziemi to ci, którzy od lat nie
wysyłają wieczorem zapakowanego dnia na ręce Boga. Zagubieni w przeszłości i zatroskani o przyszłość. Niewolnicy swego
własnego życia.
Jeśli każdy mój dzień jest w rękach Ojca, to i ja w każdym
momencie mogę złożyć w nie swoje własne serce. Na tym polega
ewangelicznie rozumiana wolność. I tylko w niej można realnie
planować przyszłość. Umiejętność życia dniem dzisiejszym
jest piękna przez to, że człowiek jest gotów zarówno pakować
dobro przez sto lat na Ziemi, jak i skończyć pakowanie w dniu
dzisiejszym. Czynienie dobra w czasie jest dla niego źródłem
radości, ale i myśl o zakończeniu tego dzieła i spotkaniu z Ojcem w wieczności wypełnia go szczęściem.
Ks. Edward Staniek

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 * Proboszcz: ks. Wiesław Cygan * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

Tajemnica notatek duchowych
ks. Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Świętowanie w Kalwarii Zebrzydowskiej kanonizacji Jana Pawła II
rozpoczęło się 23 lutego 2014 roku
spotkaniem z wyjątkowym gościem:
przeorem opactwa w Tyńcu - Ojcem
Leonem Knabitem, które zostało połączone z promocją książki Karol Wojtyła
– Jan Paweł II „Jestem bardzo w rękach
Bożych” Notatki osobiste 1962–2003,
wydanej przez wydawnictwo Znak.
To ważne wydarzenie, w którym
uczestniczyło wielu mieszkańców, miało miejsce w niedzielne popołudnie w
„Galerii Weissa” – budynku CKSiT w
Kalwarii Zebrzydowskiej.
„Nie spaliłem notatek Jana Pawła II,
gdyż one są kluczem do zrozumienia jego duchowości, czyli tego
co jest najbardziej wewnętrzne w człowieku: jego relacji do Boga,
do drugiego człowieka i do siebie” - powiedział Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski.
Autorzy książki przekazują, iż zachowane notatki osobiste ks.
Karola Wojtyły – Jana Pawła II już w chwili jego śmierci wzbudziły
ogromne zainteresowanie. W testamencie Papież napisał, że ks.

Stanisław Dziwisz, sekretarz
osobisty i najbliższy współpracownik Ojca
Świętego, który
towarzyszył mu
w ciągu prawie
40 lat jego posługi biskupiej
w
Krakowie
i Piotrowej w
Rzymie, powinien je spalić.
Ze względu na
szacunek
do
autora dzisiejszy Metropolita Krakowski nie zniszczył ich, lecz
przedstawił Kongregacji do Spraw Świętych, badającej życie
Ojca Świętego w procesie beatyfi kacyjnym.
Notatki duchowe odsłaniają głębię życia z Bogiem Karola
Wojtyły – biskupa pomocniczego, arcybiskupa krakowskiego,
kardynała i papieża - na przestrzeni kilkudziesięciu lat (19622003). W dwóch skromnych zeszytach znajdujemy najważniej2 marca 2014
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sze osobiste pytania, głębokie poruszające medytacje i
modlitwy wyznaczające rytm każdego dnia. Pojawiają
się w nich również zapiski będące świadectwem troski o
najbliższych - przyjaciół, współpracowników - oraz powierzony mu Kościół. Te notatki, choć są zapisem chwil,
wykraczają poza granice życia Jana Pawła II, przenosząc
nas tam, gdzie to, co ludzkie i to, co Boże, łączy się w
wymiarze świętości.
Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski w imieniu
uczestników spotkania podziękował ks. Dziekanowi
Wiesławowi Cyganowi za pomoc w organizacji tego
spotkania. Słowa wdzięczności za przyjęcie zaproszenia
do Kalwarii Zebrzydowskiej i podzielenie się swymi
wspomnieniami - przekazał Ojcu Leonowi, natomiast
przedstawicieli wydawnictwa Znak zaprosił do dalszej
współpracy.
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Klecza - Parafia św. Wawrzyńca
ADRES: Klecza Dolna 175, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 21 24 *KANCELARIA PARAFIALNA: wt.,
czw., sob. 7:30-8:00; pon., śr., pt. 18:30-19:30 (zimą 17:30-18:30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta 7, 9, 10:15 (kaplica Zarąbki), 11:30, 16 (W. Post, V-VI, X-XII) * PROBOSZCZ: ks. Andrzej Kołodziej, R.M.
WIKARIUSZ: ks. Robert Michałek, animator dekanalny Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży *NA TERENIE
PARAFII MIESZKA: ks. mgr Jacek Jezierski SAC, rektor kościoła Księży Pallotynów * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Klecza Dolna (1793), Klecza Górna (760),
Radocka Góra (65)

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, 7:00, 18:00 (w czasie zimowym o godz. 17:00) 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.

Zawsze blisko Boga
W poprzednim fragmencie kazania, które
ks. proboszcz Andrzej
Kołodziej
wygłosił
na Nowennie do św.
Józefa padły pytania
o to, jak współczesny mężczyzna radzi
sobie jako mąż i
ojciec, bo współczesny świat pokazuje
inne wzorce niż ten,
który prezentuje św.
Józef. W poniższym,
końcowym
odcinku
tego rozważania ks.
proboszcz
zachęca
do naśladowania św.
Józefa i trwania przy
Bogu.
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Dlaczego tak jest? I jak temu zaradzić?
Może odpowiedzią na te pytania i problemy jest postać patrona dnia dzisiejszego, św. Józefa? Święty Józef – powie ktoś
- żył w innych czasach. Ale przecież nasze czasy też są trudne.
I tego świętego Józefa widzimy najpierw jako Oblubieńca, jako
małżonka, który tez przeżywa przeróżne rozterki, który nie może
zrozumieć. Dopiero pomaga interwencja Boga: Józefie, nie bój się
wziąć swojej Małżonki do siebie, albowiem to, co się narodzi,
będzie Synem Bożym. Później, oczywiście,
szukanie miejsca w Betlejem, zapewnienie
schronienia, bezpieczeństwa Maryi i małemu Dziecięciu Jezus. Później ucieczka
do Egiptu... Znowu powrót do Nazaretu...
Budowanie domu; tego wszystkiego, co się
nazywa domem, a więc nie tylko czterech
ścian, ale tego wszystkiego – całej tej atmosfery, która się dokonuje między ludźmi
tworzącymi ten dom i rodzinę. Później
widzimy tego Józefa idącego też w pielgrzymce do świątyni jerozolimskiej, a więc
Józefa biorącego udział w życiu religijnym,
prowadzącego Jezusa do świątyni.
Było w tym życiu Józefa wszystko. I on
w tej roli sprawdził się. Może warto właśnie
nie tylko się modlić do niego, wypraszać ła-

ski czy dziękować, ale przede wszystkim strać się na swój sposób,
na ile mogę, w tym życiu moim codziennym – takim, jakie ono
jest – go naśladować.
Za to zaproszenie do udziału w tej Nowennie bardzo Ojcu
Przeorowi i Ojcom Karmelitom dziękujemy. Bo to jest możliwość
popatrzenia troszkę dłużej na postać świętego Józefa i zastanowienia się, na ile mogę go naśladować; na ile on może być przewodnikiem w moim życiu jako mężczyzny; na ile on może być
tym dobrym duchem w naszej rodzinie;
na ile możemy go wszyscy naśladować,
abyśmy wypełniając swoje przeróżne
obowiązki - i zawodowe, i rodzinne, czy
to dzieci, młodzież, dorośli, starsi – mogli
być zawsze blisko Boga. A trzymając się
świętego Józefa, jest ta pewność, że tej
drogi do Boga nie stracimy. Tym bardziej, że obok niego jest Maryja – Ta,
która zawsze jest nam gotowa pomagać.
Dlatego w sposób szczególny starajmy
się prosić, dziękować świętemu Józefowi,
ale przede wszystkim starajmy się zabrać
do swoich domów, do swoich rodzin tego
ducha, którego miał święty Józef. I niech
on nam pomaga w codziennym życiu, w
dążeniu do Boga.

Nowa dziupla
Ostatnio dość wyraźnie słychać w naszym parku pracę
dzięciołów. Rozjaśniło mi się w głowie, kiedy doczytałem, że
dzięcioły co roku muszą sobie wykuć nową dziuplę /starą pozostawiając innym ptakom/. Przyznam, że dzięki nim ptasi
wtórny rynek mieszkaniowy ma się nie najgorzej. Patrząc na
pracowite dzięcioły przeprowadzające się do nowych mieszkań,
myślę jak często dopada nas /pewnie nie wszystkich i daj Boże/
chęć, by wszystko zostało po staremu. Zatrzymać czas i historię.

Niech woda przestanie płynąć, a ludzie zmieniać. Niech będzie
wszystko takie jak teraz i na wieki wieków. Ale… nie da się.
Ten pociąg jedzie /niektórzy twierdzą nawet, że przyspiesza/.
Ta niechęć do zmian bierze się może z lenistwa, ze strachu, a
może jeszcze z innych powodów. Okazuje się, że trzeba mieć
otwarte oczy i serce. I używać – na miarę swych możliwości
–rozumu /badacze mózgu podkreślają jak ważne jest dla niego
ćwiczenie/. Rozwiązywanie problemów, szukanie nowych dróg
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to niełatwe zadania i bywa, że człowiek wolałby znaleźć jakieś
rozwiązanie – choćby – w internecie i metodą „kopiuj i wklej”
wykorzystać jako swoje. Pewnie można też ponarzekać na nowe
czasy, wspominając jak to drzewiej dobrze było. Uważam, że
człowiek wtedy czyni sobie świat poddanym /jak tego chciał
Bóg w Księdze Rodzaju/, kiedy pragnie siebie i to co wokół
zmieniać na lepsze. Reformatorzy i prorocy zawsze mieli pod
górkę, choćby dlatego, że dla obrońców „starego” byli zbyt postępowi, dla „postępowych” za mało odcinający się od przeszłości.
Osobiście dostrzegam, że kusi mnie znalezienie jakiejś starej dziupli /po co się męczyć z szukaniem miejsca na nową

i wykuwanie jej/ i zaszycie się w niej. Zabieranie głosu
/choć przepowiadanie jest obowiązkiem księdza wynikającym z przyjętych święceń/ jest coraz bardziej ryzykowne,
bo niezależnie od twoich intencji naznaczą cię odpowiednią etykietką. A poza tym czy potrzebne są kolejne słowa…
Cztery lata temu napisałem pierwszy wpis: „Czy to się opłaca?”
Dziś to pytanie stawiam sobie w kontekście mojego pisania. W
sumie pisałem i piszę z własnej potrzeby, a nie na zamówienie
/choć niektóre teksty ukazują się także poza blogiem/. A więc …
może jednak warto naśladować dzięcioły.
ks. Jacek Jezierski

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. Robert Janczura * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Krzeszów (1395), Kuków (1290), Targoszów (226), Tarnawa Górna (264)

Nie powinniśmy narzekać
W pierwszym czytaniu z VII niedzieli zwykłej, z Księgi Izajasza, jest napomnienie dla nas, byśmy nie narzekali, bo choćby
jak nam było trudno, jesteśmy w sytuacji zdrowej, wspaniałej i
mocnej, jeżeli tylko trwamy przy Bogu. W imieniu Boga Izajasz
napomina:
- Mówicie: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż
może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swojego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie
zapomnę o tobie.
Nasze narzekanie pochodzi z różnych powodów - albo z
barku wiary, albo z braku cierpliwości, albo niezrozumienia
tego, kim jesteśmy i po co zostaliśmy stworzeni. Chrystus daje
porównanie matki, która kocha swoje dziecko; kocha je bardziej
niż swoje życie. A przecież ona tego dziecka nie stworzyła! Ona
nie dała mu życia; jest tylko narzędziem w ręku Stwórcy, przez
które pojawiło się na świecie nowe życie.
O ileż zatem większa jest miłość Boga do swojego stworzenia,
niż miłość matki do swojego dziecka. Ta miłość jest nieskończenie większa, jak nieskończenie większy jest Bóg od człowieka.
Narzekamy z braku wiary, bo albo uważamy, że Bóg się
nami nie interesuje, albo że jest zbyt słaby i inne siły są od Niego
mocniejsze, albo że nie chce, że stworzył ten świat i się nim nie
interesuje.
Brak nam jest wiary, że życie jest tajemnicą, że zamiary Boga
są tajemnicą i że wszystko, co czyni, jest dla nas najlepsze - nawet
doświadczenie i cierpienie. Jak mówi Ewangelia, że Bóg nawet
własnemu Synowi nie przepuścił, ale Go za nas wszystkich wydał. Tak więc również my powinniśmy oddawać swoje życie dla
braci.
Narzekamy również z powodu niecierpliwości. Wierzymy
Bogu, staramy się żyć tak, jak On chce, ale jednak uważamy, że
cierpienie, doświadczenie, trudności są zbyt wielkie, że Bóg powinien nam troszkę odpuścić. Ale tutaj też powinniśmy inaczej
myśleć. Jeżeli Bóg daje doświadczenie i cierpienie, równocześnie
daje łaskę, moc, żebyś to cierpienie i doświadczenie zniósł.
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Im większy krzyż dostaje człowiek, to znaczy, że Bóg widzi w
nim tym mocniejszego pracownika, który uniesie to cierpienie,
bo nikogo ponad miarę Bóg nie doświadcza; a przecież wszystkie
ciężary nosi razem z człowiekiem.
Narzekamy też często dlatego, żeśmy się do tego narzekania
przyzwyczaili, stało się ono naszym nałogiem, swoistą samoobroną i jakimś ubezpieczeniem. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, jak wiele tracimy narzekając, bo to narzekanie niesie ze
sobą zwątpienie, rujnując wiele dobrych dokonanych dzieł. Staje
się ono przeszkodą w naszych sercach, w naszym spojrzeniu duchowym na wiele spraw i pogrąża nas w marazmie złych ocen.
Narzekamy też dlatego, że wydaje nam się, iż ten głos bólu i
zniecierpliwienia dotrze do uszu Pańskich i że Pan nam dopomoże. Oczywiście, ten głos narzekania dociera do Bożych uszu i On
chce nam dopomóc, ale bardzo często uczy nas cierpliwości, byśmy od fundamentów poprawiali nasze życie. Przez doświadczenie pokazuje nam znikomość naszego istnienia. A my to wszystko wytrzymując, zdobywamy królestwo niebieskie, jednocząc się
z męką Jezusa Chrystusa.
Zostawmy zatem narzekanie. Jeżeli już nie jesteśmy w stanie
pozbyć się narzekania we własnym sercu, to przynajmniej starajmy się nie okazywać go na zewnątrz, bo ono jest zaraźliwe. Być
może my narzekamy, choć w środku jesteśmy mocni i wytrzymamy, ale przez narzekanie osłabimy drugiego człowieka, który
-zachęcony złym przykładem - może ulec zwątpieniu w dobroć
Bożą, w Boże istnienie nawet... Zatem pamiętajmy, że nasze narzekanie pociąga za sobą skutki dotyczące nie tylko nas, ale również drugiego człowieka i może być przyczyną zgorszenia.
Narzekamy też często powodowani pychą. Wydaje się nam,
że coś nieraz lepiej rozumiemy i lepiej byśmy to zrobili, a naszym narzekaniem osądzamy sprawy drugiego człowieka, nawet
Boga samego. Te narzekania mogą mieć nieraz charakter wręcz
bluźnierczy. Pycha wyraża się w różny sposób; może również w
narzekaniu - bo nie zgadzamy się na tę taktykę, na tę konstrukcję
życia, jaką zsyła nam Opatrzność. Stajemy się wówczas sędziami
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i czasem ten sąd ma diabelski wymiar, kierując się przeciwko
samemu Bogu.
Kiedy przychodzi nam chęć, by ponarzekać, zamieńmy to
pragnienie raczej na prośbę o Bożą pomoc, o cierpliwość, o wytrwanie.
Carolus

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. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823)

Projekt gimnazjalny
23 stycznia 2014 roku uczennice klasy II a gimnazjum- Anna
Wrona, Joanna Przybycień,Angelika Mirek i Klaudia Kasiarz,
przedstawiły projekt gimnazjalny pt. „Jak używki wpływają na
zdrowie człowieka?”.
Na prezentacji projektu obecne były wszystkie klasy gimnazjalne wraz z nauczycielami. Zaproszono również gości - Panią

mgr Annę Leszczyńską, Pana Stanisława Pilch oraz Policjanta.
Dziewczyny stanęły na wysokości zadania, a my trzymamy
kciuki za inne grupy, które będą przedstawiały swój projekt
gimnazjalny. Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie
oraz czynny udział podczas prezentacji projektu.
www.zswlanckoronie.internetdsl.pl
2 marca 2014
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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 * ODPUST:
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495)

Dzień Babci i Dziadka
Pod koniec stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka, choć
właściwie nie bardzo wiadomo, dlaczego właśnie w tym terminie. Wydaje się, że lepszą datą byłby dzień 26 lipca, kiedy Kościół
wspomina świętych Joachima i Annę, dziadków Pana Jezusa.
Często wydaje się ona niedoceniana, choć każdy wnuk
wie, że... dziadkowie to rodzinny skarb. Większość małżonków, którym dane było doczekać się potomstwa, z upływem czasu staje się najstarszym ogniwem rodziny. A jest to
w familijnej hierarchii ogniwo najważniejsze, bo to przecież dziadkowie scalają rodzinę, tworząc jej fundament.
U progu okresu nazywanego jesienią życia, rodzice rodziców
stają się babciami i dziadkami. Ujawniają wówczas skłonność do
postrzegania wnuków jako owocu własnego trudu rodzicielskiego, a więc kontynuację samych siebie. Powiada się np. że dla niejednej babci czas poświęcony wnukom stanowi przedłużenie jej
macierzyństwa. Księga Przysłów poucza: „Koroną
starców — synowie synów, a chlubą synów — ojcowie” (17, 6). Dziadkowie i babcie w otoczeniu wnucząt mają więc prawo czuć się jak para królewska.
Z kolei dla wnuków obcowanie z dziadkami
jest niepowtarzalną szansą na wzmocnienie
więzi międzypokoleniowej. To dzięki nim młodzi ludzie mają okazję nauczyć się obcowania
ze starością i towarzyszącymi jej słabościami
ciała, to z ich ust mogą dowiedzieć się o losach
krewnych i poznać historię własnej rodziny
oraz jej tradycje. Jest to więc relacja obustronna, bo jedni i drudzy wzajemnie się potrzebują
To wspaniale, jeśli dziadkowie mogą, chcą i potrafią zaangażować się w opieką nad wnukami,
pomagając ich rodzicom, czyli swoim dzieciom.
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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

Wiedza kluczem
do lepszej przyszłości
Lekcja wiedzy o społeczeństwie z udziałem Pana
Bogusława Antosa była cennym doświadczeniem dla
uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół im. Janusza
Korczaka w Łączanach.
W środę 19 lutego br. wzięły w niej udział klasy I,
II,III. Pan Wójt opowiedział młodzieży o pracy Urzędu
Gminy w Brzeźnicy, planach rozwoju gospodarczego, zadaniach na najbliższe lata, oraz problemach finansowych
zw ią za nych
z
realizacją
różnych
przedsięwzięć,
szczególnie kulturalno-oświatowych.
Uczniowie
mogli
zadawać pytania,
które nie pozostały
bez
odpowiedzi.
Możemy z nadzieją
patrzeć na młodych
przyszłych obywateli, u których rozwija
się zaangażowanie
w sprawy obywatelskie najbliższego
otoczenia.

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. Józef
Bała, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150),
Zagórze (50)
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Święta Agnieszka z Pragi, ksieni
Agnieszka urodziła się w 1205 r. w Pradze jako córka króla
Czech, Przemysława Ottokara I. Przez matkę Konstancję spo-

krewniona była z rodem Arpadów (z którego wywodziło się wielu
świętych). Gdy miała trzy lata, postanowiono wydać ją za mąż za
2 marca 2014
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jednego z synów Henryka Brodatego, dlatego w
1216 wyjechała razem ze
starszą siostrą Anną na
dwór polski. Przebywała
głównie w Trzebnicy,
gdzie najprawdopodobniej powierzona była
opiece św. Jadwigi, której
zawdzięcza solidne podstawy życia religijnego.
Kiedy dwóch synów króla umarło bardzo młodo,
a trzeci poślubił jej siostrę - Annę, Agnieszka
powróciła do ojczyzny.
Jednak wkrótce znów
została wyprawiona z
domu, gdyż obiecano jej
rękę synowi cesarza Fryderyka II. To małżeństwo
również nie doszło do
skutku. Agnieszka stanowczo postanowiła być
wierną złożonemu przez
siebie ślubowi czystości.
Po interwencji u papieża
Grzegorza IX uzyskała swobodę decyzji. Wówczas całkowicie
poświęciła się działalności charytatywnej i pobożnym praktykom.
Zatroszczyła się o dokończenie fundacji swego brata Wacława I dla franciszkanów. Kiedy dowiedziała się od przybyłych
do Pragi braci mniejszych o duchowych przeżyciach Klary z
Asyżu, zapragnęła gorąco iść za jej przykładem, praktykując
franciszkańskie ubóstwo. Około 1233 roku ufundowała w Pradze szpital oraz klasztor klarysek, zwany czeskim Asyżem, do
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którego rok później wstąpiła. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 1234
roku złożyła śluby czystości, ubóstwa i
posłuszeństwa. Jej decyzja była głośna
w ówczesnej Europie. Klasztor przez nią
ufundowany stał się ośrodkiem odnowy religijnej, promieniującym na całą
Europę Środkową. Utrzymywała stały
kontakt listowny ze św. Klarą z Asyżu i
z ówczesnym papieżem. Święta Klara nie
szczędziła jej słów zachęty do wytrwania
na raz wybranej drodze. Tak zrodziła się
ich duchowa przyjaźń trwająca przez blisko dwadzieścia lat - chociaż obie święte
nigdy nie spotkały się osobiście. Agnieszka Czeska angażowała się w różne akcje
mediacyjne. Przypisywano jej także dar
proroctwa i umiejętność czytania w ludzkich sercach.
W swoim dosyć długim życiu, naznaczonym chorobami i cierpieniami,
Agnieszka z miłości do Boga i z ogromnym poświęceniem wypełniała posługi
miłosierne wobec wszystkich potrzebujących - bez względu na ich przekonania, pochodzenie i sposób myślenia.
Jednocześnie służyła duchową pomocą
młodym ludziom, którzy pragnęli poświęcić się Bogu poprzez
życie zakonne. Prowadziła życie pełne wyrzeczenia i dzieł miłosierdzia.
Zmarła w opinii świętości jako ksieni klarysek 2 lub 6 marca
1282 r. Jan Paweł II kanonizował ją razem z Albertem Chmielowskim 12 listopada 1989 roku w Rzymie.

