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Marcyporęba - Parafia 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)

4 marca

Święty Kazimierz, królewicz

K

azimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu
synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była
Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką
Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia. W 1467 r. król
powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów
księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który aż do XIX
w. był najwybitniejszym historykiem Polski. „Był młodzieńcem
szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”
- zapisał Długosz o Kazimierzu. W 1475 r. do grona nauczycieli
synów królewskich dołączył znany humanista, Kallimach (Filip
Buonacorsi). Król bowiem chciał, by jego synowie otrzymali
wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał
ich również w sztuce wojennej.
W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został koronowany
na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł
bunt przeciwko królowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego
ojciec chętnie przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył razem z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów.
Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił
do Polski bez korony węgierskiej. Ten zawód dał mu wiele do
myślenia.
Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się
sprawami publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą ręką
ojca, który upatrywał w nim swego następcę i wciągał go powoli
do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie
Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany
przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go gruźlicy. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza,
król przybył do Grodna. Właśnie tam, „opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy
mu w niemocy służyli [...], ducha Panu Bogu
poleciwszy wypuścił 4 dnia marca R.P. 1484,
lat mając 26” - napisał ks. Piotr Skarga. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy
Najświętszej Maryi Panny, która od tej pory
stała się miejscem pielgrzymek. W 1518 król
Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza,
wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o
kanonizację królewicza. Leon X na początku
1520 r. wysłał w tej sprawie do Polski swojego
legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam
ułożył ku czci Kazimierza łaciński hymn i
napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w 1521 r. wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas
w Rzymie biskupowi płockiemu, Erazmowi

Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we Włoszech i wszystkie jego
dokumenty w 1522 r. zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc
starania, uwieńczone nową bullą wydaną przez Klemensa VIII
7 listopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Leona X,
którego kopia zachowała się w watykańskim archiwum.
Święty Kazimierz Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone mimo
bardzo dużej wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza
zachował się tekst hymnu ku czci Maryi Omni die dic Marić
(Dnia każdego sław Maryję), którego autorstwo przypisuje się św.
Bernardowi (+ 1153). Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz
złożył ślub dozgonnej czystości. Miał też odrzucić proponowane
mu zaszczytne małżeństwo z córką cesarza niemieckiego, Fryderyka III.
Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze
wileńskiej. W 1636 r. przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez Zygmunta III i
Władysława IV. W 1953 r. przeniesiono je z katedry wileńskiej do
kościoła świętych Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie
w katedrze.
Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich
świętych. Jest także głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu św. Kazimierza
sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś sprzedawano
także lecznicze zioła (odpustowy jarmark zwany Kaziukami).
W 1948 r. w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod wezwaniem św. Kazimierza. W tym samym roku Pius XII ogłosił św.
Kazimierza głównym patronem młodzieży litewskiej. W 1960 r.
Kawalerowie Maltańscy obrali sobie św. Kazimierza za swojego
głównego patrona; otrzymali wówczas część relikwii świętego.
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Mucharz - Parafia św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafiamucharz@onet.pl,
www.parafiamucharz.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. Leszek Węgrzyn * 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)

Ferie 2014 przebiegły bezpiecznie i radośnie – zgodnie z planowanymi działaniami. Zimowa aura potraktowała nas bardzo łagodnie – bez śniegu, co wpłynęło
na wysoką frekwencję dzieci w świetlicach.
Dzieci chętnie uczestniczyły w każdych z zaplanowanych
zajęć. Były kulinaria, zajęcia plastyczne, bale przebierańców, zajęcia z harcerzami, ale największą atrakcją okazały się strażackie
pokazy. W pierwszą sobotę ferii OSP Mucharz przygotowała dla
dzieci atrakcyjne pokazy akcji strażackiej, w której uczestniczyły
dzieci z Mucharza i Jaszczurowej gasząc „mini pożar”. Następną
akcją cieszącą się dużą popularnością był wspólny wyjazd do
Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej OSP Kęty, gdzie ratownikami są również wyszkolone psy. Po ciekawej prelekcji oraz pokazie
akcji ratowniczej, pobyt w Kętach zakończyliśmy grillowaniem
na terenie jednostki. (J. Siemieniec, B. Mosór)

36

2 marca 2014

Ferie 2014

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

Palcza - Parafia 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

Pamięć

N

a łamach Carolusa często cytowane są słowa
wielkich teologów, myślicieli i naukowców.
Cytowane też są fragmenty różnych kazań i
niedzielnych homilii. Jaki jest cel takich działań, skoro czytelnik może niekiedy przeczytać
słowa, które już usłyszał
w miniona niedzielę? Powszechnie wiadomo, że usłyszany humor szybko wylatuje
z pamięci. Zapamiętuje się go
dopiero wtedy, kiedy w krótkim czasie po usłyszeniu, komuś się go powtórzy, lub ktoś
opowie go jeszcze raz. Porównanie to nie jest najwyższej jakości ale działa także w
innych sytuacjach, bo pamięć
to taka właściwość, która
umożliwia kształtowanie się i
funkcjonowanie doświadczeń
człowieka.
Kształtowanie
to przebiega przez trzy fazy,
którymi są zapamiętywanie,
przechowywanie i przypominanie. Zapamiętywanie dokonuje się samorzutnie albo
w sposób zamierzony. Przechowywanie polegające na
zmagazynowaniu w pamięci
może być krótkotrwałym
albo długotrwałym zapamiętaniem. Zaś przypominanie
polega na wydobywaniu z
magazynu
pamięciowego
przechowywanych informa-

cji. Ludzka pamięć różni się trwałością, szybkością przyswajania
informacji, dokładnością odtwarzania, szybkością odtwarzania
i pojemnością. Psychologia pamięci mówi, że zapamiętywanie
jest procesem szczególnym, choćby z tego powodu, że niewiele
zapamiętujemy z tego, co szybko przeczytamy lub raz usłyszymy.
Jeżeli zaś tyle samo czasu poświecimy na czytanie lub słuchanie co i na przetwarzanie
to osiągnięcia pamięci będą o
wiele lepsze.
Już w starożytności pamięć była bardzo ważna i
ceniona. Rzymianie musieli
przemawiać w senacie bez
notatek, dlatego doskonalili
sposoby poprawy pamięci.
U podstaw świadomej pamięci stawiali wyobraźnię i
skojarzenia. Kojarzyli to, co
chcieli zapamiętać z czymś
niezmiennym, a następnie
używali swojej wyobraźni,
aby stworzyć obraz – obraz
wierny i żywy, jak to tylko
było możliwe. Ktoś powiedział kiedyś „Jak się starzejesz, trzy rzeczy odchodzą.
Pierwsza to pamięć … i nie
pamiętam dwóch pozostałych.” Jest oczywiste, że
zapamiętujemy informacje
dla nas najistotniejsze, te
które uważamy za znaczące,
te na które w swej naturze
najczęściej zwracamy uwagę
2 marca 2014
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i takie, które stosujemy w praktyce albo są bliskie tym, które już
znamy. Zapamiętywaniu służą różne metody i sposoby. Może to
być wyobraźnia, skojarzenie, kolor, ruch albo rytm itd. Najważniejszymi czynnikami, które w naturalny sposób pomagają przenieść informacje do pamięci długotrwałej to: emocje, działanie,
powtarzanie i pilna potrzeba.
Po takim wstępie opartym na lekturze tekstów z psychologii
pamięci, możemy wrócić do zadanego na wstępie pytania o cel
cytowania i powtarzania złotych myśli humanistycznych, filozoficznych i teologicznych. Pamiątka mówi o pamięci. Kościół jest
żywą pamięcią Chrystusa. Chrześcijanie celebrując Eucharystię,
to jest, przywołując "pamięć" swego Pana, nieustannie odkrywają
swoją tożsamość- mówił Jan Paweł II. Pamięć Kościoła przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, i to właśnie pamięci, budzonej i ukierunkowywanej każdego dnia Kościół zawdzięcza swoją
tożsamość. Tożsamość, która trwa już 2000 lat.

Powtórzmy wiec i zapamiętajmy choćby kilka zdań z niedzielnej homilii.
- Nienawiść i rozpacz zabijają w człowieku dobre wartości,
czasem odbierają sens życia.
- Nasze serca wypełniajmy tym, co dobre i święte.
- Znakiem doskonałości jest miłość nieprzyjaciół.
- Dotykając tajemnicy świętości i tajemnicy nieprawości, dotykamy tajemnicy doskonałości i tajemnicy ułomności ludzkiej.
Wyrazem pamięci i pobożności jest także adoracja Eucharystyczna Pana Jezusa.
Nabożeństwo czterdziestogodzinne to nabożeństwo, którego
zadaniem jest wprowadzenie nas w Okres Wielkiego Postu. Tak
się dobrze składa, że w naszej parafii rozpoczyna się i kończy
Mszą świętą. Powtórzyć więc możemy raz jeszcze: Pamięć Kościoła jest pamięcią Chrystusa.
B.Ł.

Paszkówka - Parafia 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. Wojciech Lasak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 *
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973),
Wielkie Drogi 1008)

WITAJ DZIECIĄTECZKO W ŻŁOBIE
W niedzielę 2 lutego 2014 r. jasełkowa opowieść o
narodzeniu Jezusa Chrystusa zaprezentowana została
w Szkole w Paszkówce przez ponad 150 aktorów amatorów w różnym wieku. Zamysłem pomysłodawczyni
i reżysera przedstawienia nauczycielki Marty Kapusty
było zaangażowanie zarówno uczniów naszej szkoły,
absolwentów oraz rodziców i dziadków, aby pokazać
ciągłość i łączność pokoleniową w naszej szkole. Samo
przedstawienie poprzedziło wystąpienie Pani Dyrektor
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Barbary Dutki, która serdecznie powitała wszystkich
tłumnie zebranych widzów oraz zaproszonych gości:
Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa, Ks. Proboszcza Marka Holotę, sołtysa Paszkówki Władysława
Wysogląda, sołtysa Bęczyna Zofię Galos Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Stanisławę Kucharczyk, nauczycieli emerytów.
Paszkowskie jasełka, dzięki ciekawej wizji reżyserskiej, świetnemu wykonaniu artystycznemu, oryginalnym strojom, recyta-
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cjom, śpiewom i tańcom stanowią „małe dzieło” naszej lokalnej
społeczności. Podobne przedstawienie jasełkowe, które wywołało
również wiele emocji zagrane było przez Rodziców naszej szkoły
13 lat temu. Rolę małego Jezuska zagrał wtedy Krzysztof Babski
wraz ze swoją mamą w roli Maryi. Honorowy gość tego przedstawienia, aktor Krzysztof Globisz ciepło i z wielkim uznaniem
dla gry aktorskiej, wyraził się o naszym przedstawieniu i szczerze
zachęcał nas do takich projektów.
W tym roku Jezuska zagrała malutka Wiktoria Kucharczyk
ze swoimi Rodzicami Katarzyną i Mariuszem Kucharczykiem,
którzy stworzyli piękny obraz Świętej Rodziny.
W atmosferę radosnego przeżywania jasełek wprowadziła nas
scena stworzenia świata z Adamem i Ewą, których zagrali Mariusz i Paulina Smajkowie.
Ze szczególnym zaangażowaniem w swoją rolę wcielił się ks.

Wojciech Lasak grając bacę w swoim regionalnym stroju. Wraz
z nim do stajenki śpieszyli Pietrek-Tomasz Wołczyk i GabryśSylwester Kowalczyk z pasterzami, góralami i „słodkimi owieczkami” - uczniami naszej szkoły. Pasterzom towarzyszyła Karolina Kapusta przygrywając na skrzypcach. Osiołka- wielkiego
miłośnika przyrody zagrała nauczycielka Irena Lorek. Naszych,
chwilami roztargnionych, pasterzy przywoływały do porządku
góralki: Józefa Brożek, Katarzyna Gonek, Alicja Bolek.
Przedstawienie rozświetlały anioły, aniołeczki, anielice: Małgorzata Pernal, Bożena Balcer, Stanisława Giza z córeczką Ewelinką, Justyna Pamuła z córeczką Julcią oraz nasze najmłodsze
szkolne dzieci.
Dostojnie i z powagą pokłonili się Jezuskowi Trzej Królowie:
Mirosław Kowalczyk, Bartłomiej Tomasik, Witold Kapusta.
Diabelską rodziną brawurowo dyrygował szatan, Artur Znaj z
diabłem Łukaszem Lasakiem – trenerami PUKS-u Pobiedr. Wraz
nimi czarne charaktery zagrały diablice: Aleksandra Kucharczyk, Małgorzata Grzebinoga, Wioletta Raputa, Dorota Wołczyk,
Krystyna Śliwa, Aneta Badura, Monika Żurek.
„Koszmary dręczą mnie dniem i nocą!” –mówił swoją kwestię
Herod - Jarosław Kubit z herodową u boku-Anetą Badurą. Teraz
po świetnym występie, raczej nic go już nie dręczy i jest gotowy
do nowej roli. W scenie jasełkowej jego życie zakończyła śmierć:
Katarzyna Żyła.
Na zakończenie do szopy przyszli z piosenką i profesjonalnie
wykonanym tańcem Krakowiacy: Alicja i Zdzisław Bolkowie,
Katarzyna i Mirek Gonkowie, Agnieszka i Stanisław Żyłowie Katarzyna i Tomek Augustyniakowie, Paulina i Jacek Zagrobelni,
Joanna i Dariusz Marchewkowie.
Wspaniałą oprawę muzyczną zawdzięczamy naszym absolwentkom- Agnieszce Wacław wraz z anielsko śpiewającym chórem: Ewą Rawską, Siostrą Łucją- czyli naszą Gosią Wacław, Anią
Rawską, Iwoną Wędzichą, Martą Kowalczyk, Justyną Piszczek z
córeczką, Powagi dodała Orkiestra Dęta w Sosnowicach złożona
między innymi naszych uczniów i absolwentów z Kapelmistrz
– Gabrielą Jaskiernią na czele. Solistom akompaniowała na pianinie Dominika Kapusta.
Pozostali aktorzy to wspaniali uczniowie naszej szkoły, którzy
pięknie recytowali, śpiewali i tańczyli.
Całość Przedstawienia zakończyła Pani Dyrektor słowami,
które skłaniają do refleksji.
Pomódlmy się w Noc Betlejemską
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało
Węzły, konflikty, powikłania
Oby się wszystkie trudne sprawy
2 marca 2014
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Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Jak obyczaj stary każe, według ojców starej wiary
Pragniemy złożyć wam życzenia w Dzień Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci wam o zmroku
Prowadzi Was do szczęścia w nowym 2014.roku
Tak wspaniałe widowisko jest wyrazem ogromnego zaan-

gażowania zarówno inicjatora jasełek, społeczności szkolnej
jak również całych Rodzin od wnuków, przez mamę i tatę,
aż do dziadków, ludzi różnych zawodów, którzy poświęcają
czas, energię, umiejętności i serce by ubogacić duchowo siebie
i innych. Postawa godna naśladowania. Piękna scenografia,
muzyka, choreografia, urzekające spontaniczną grą maluchy,
ściskający za serce śpiew solistów i piękna oprawa muzyczna
sprawiają radosne przeżycie tego 2-godzinnego spektaklu.
Dziękujemy wszystkim za wolę współpracy, poświęcony czas
oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych projektach.

Ponikiew, Parafia św. Aleksego
ADRES: Ponikiew 115, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 872 16 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy św.
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8.00, 10:30, w okresie wakacyjnym o godz. 15.00 * PROBOSZCZ: ks. Henryk Pyka,
E.c. * ODPUST: św. Aleksego, 17 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIX w.

7 marca

Święte męczennice
Perpetua i Felicyta

P

erpetua i Felicyta żyły w
II w. w starożytnym Thuburbo Minus, mieście położonym około 30 km od Kartaginy
(dziś Teburbo w Tunisie). Perpetua
w tajemnicy przed ojcem poganinem przyjęła wiarę chrześcijańską i
zaczęła do niej przekonywać swych
bliskich: brata Saturusa oraz niewolników - Felicytę, Rewokatusa,
Sekundulusa i Saturninusa. Obie z
Felicytą były młodymi mężatkami.
Mąż Felicyty prawdopodobnie zginął razem z nią. Natomiast o mężu
Perpetuy informacje są sprzeczne:
raz czytamy, że był chrześcijaninem, w innych źródłach, że tak jak
jej ojciec - poganinem.
Oskarżone o bycie chrześcijankami, zostały pojmane i spro-
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wadzone do Kartaginy. Perpetua miała malutkiego synka, w
wieku niemowlęcym, którego przynoszono jej do karmienia.
W tym samym czasie, będąca w ósmym miesiącu ciąży Felicyta,
po ciężkim porodzie, przy wtórze grubiańskich uwag więzien-
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nego strażnika, powiła dziewczynkę, którą zaadoptował jeden
z chrześcijan. Zgodnie bowiem z prawem rzymskim, matka,
mająca w swoim łonie dziecię, nie mogła być stracona przed jego
urodzeniem. Zachowały się autentyczne dokumenty, opisujące
powyższe wydarzenia - pamiętnik pisany w więzieniu przez
św. Perpetuę oraz relacja naocznego świadka. Mimo próśb ojca,
który odwiedzał Perpetuę w więzieniu, kobieta nie wyrzekła się
swojej wiary.
Święte Perpetua i Felicyta Po krótkim procesie wszystkich
więźniów skazano na rozszarpanie przez zwierzęta. Chwili
triumfalnego wejścia na arenę nie dożył jedynie Sekundulus,
który zmarł w więzieniu. Tuż przed męczeństwem Perpetua i
Felicyta otrzymały chrzest, bowiem w czasie aresztowania były
jeszcze katechumenkami. Męczennicy wymienili między sobą

pocałunek pokoju. Na arenie wypuszczono na nie dzikie zwierzęta, które nie okazały się zbyt drapieżne. Jedynie dotkliwie
poraniły kobiety. Gladiatorzy dobili je więc mieczami.
Męczeństwo to stało się sławne w całym Kościele. Do dzisiaj
liturgia przypomina imiona świętych „bohaterek wiary” Perpetuy i Felicyty w Kanonie Rzymskim (pierwszej Modlitwie Eucharystycznej), który jako jedyny był stosowany w każdej Mszy
św. aż do 1969 r. (obecnie jest kilka modlitw eucharystycznych
do wyboru). Imiona obu męczennic wymieniane są także w Litanii do Wszystkich Świętych. Późniejsza legenda uczyniła ze św.
Felicyty matkę siedmiu synów, z którymi miała ponieść męczeństwo. Legenda ta wyraźnie nawiązuje do śmierci siedmiu braci
machabejskich i ich bohaterskiej matki. Męczeńska śmierć miała
miejsce 7 marca 202 lub 203 r.

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

Zebranie wiejskie w Radoczy
23 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie wsi Radocza. Zebranie prowadził sołtys wsi p. Władysław
Hajost, który przedstawił sprawozdanie z wykonania
prac na rzecz Sołectwa Radocza (fragmenty zamieszczamy poniżej). W zebraniu udział wzięło około 70
mieszkańców w tym proboszcz parafii Radocza ks.
Janusz Sołtys. Po sprawozdaniu wójt gminy Adam
Kęcioch przedstawił realizację zadań rzeczowych na
terenie sołectwa i gminy Tomice. Na koniec spotkania
Rada Sołecka Wsi Radocza uchwaliła i określiła plan
wykonania zadań rzeczowych a są to m.in: rozpoczęcie
budowy sali sportowej, dalsza realizacja budowy sieci
kanalizacyjnej, remonty bieżące dróg gminnych oraz
remonty przepustów, ścinanie poboczy, odmulanie
rowów.

W roku 213 wykonano prace na drogach gminnych w sołectwie Radocza:
Na ul. Na Wzgórzach remont drogi na odcinku 30 m oraz po
powtórnym ułożeniu korytek betonowych, wycięcie drzew które
ograniczały przejazd większych samochodów, jak również stwarzały zagrożenie posesji tam się znajdującej.
Ulica Widów wycięcie samosiejek, odmulanie rowu 50 m, ścinanie poboczy, dowóz elementów betonowych na osuwisko.
Ulica Jagiellońska wycinka samosiejek.
Ulica Piastowska wycinaka samosiejek, czyszczenie poboczy.
Na wszystkich drogach gminnych szkody po zimie zostały
usunięte. Rowy; wykonano rów odwadniający od P. Bolka do
Skawy,udrożniono odpływ Młynówki. Odmulono zlewisko wód
koło Pani Gaczorek. Na ulicy Kolejowej odmulono rów od P. Sabudy do P. Bobika, montaż nowego mostka, ścinanie poboczy.
Po wiosennych ulewach dotkliwie odczuliśmy zniszczenia na
obiekcie sportowym i drogi dojazdowej. W obrębie obiektu sportowego wykonano prace w postaci czyszczenia rowów w lesie,
montaż faszynowych osłon w kierunku rurociągu pod boiskiem
sportowym. Formowanie skarpy, dodatkowego rurociągu do
przyjmowania wody z płyty boiska, remont drogi dojazdowej do
Szkoły. Inwestycje bardzo kosztowne to budowa kanalizacji ściekowej na przełomie roku 2012-2013 budowa kolektora o długości
1160 m, na przełomie roku 2013-2014 budowa kolektora ściekowego o długości ponad 2 km.
Na przełomie roku 2013-2014 rozpoczęły się prace na Radoczance, zakres tych zdecydowanie nas nie zadawala, w tym
kierunku będziemy monitować do zarządcy rzeki, bo jak się okazało po wiosennych ulewach rzeka ta wyrządziła nam ogromne
szkody w chodnikach poboczy drogi powiatowej.
W 2013 roku Radoczę nawiedziły dwie potężne ulewy, które
dokonały ogromnych zniszczeń w drogach, rowach, obiektach
sportowo - szkolnym, Kółka Rolniczego, remizy, prywatnych
2 marca 2014
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posesji przepustów drogowych
w wodociągach. Z wstępnych
wyliczeń strat po nawałnicach
było prawie za 100 000 zł. Naszym nieszczęściem było to,
że te szkody były punktowo
rozmieszczone po całej Radoczy. Były to kwoty: 5 100, 10
000, 25 000 zł, ale nie było to
w jednym miejscu za 50 000
zł. Z przykrością muszę to
powiedzieć, że nie dostaliśmy
ani grosza od Wojewody na
wsparcie musieliśmy liczyć
tylko na środki z budżetu
Gminy.
Pomimo trudności finansowych proces rozwoju Sołectwa
nie został zahamowany.
Kończąc te sprawozdanie
pragnę podziękować wszystkim osobom, organizacjom
społecznym, Panu Wójtowi i
pracownikom Urzędu.

Rudnik - Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego
ADRES: Rudnik, ul. Centralna 159, 32-440 Sułkowice, tel. +48 12 273 21 20 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt.,
czw. 7:30-8:30; pon., śr. 16-17 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 (IX-VI) * PROBOSZCZ: ks. mgr
Dariusz Zoń * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Aleksander Zemła, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1949

Imieniny księdza kanonika
Aleksandra
W ubiegłą niedzielę na początku Mszy św. odprawianej o godz. 11 parafianie składali życzenia imieninowe
ks. kanonikowi Aleksandrowi Zemle, byłemu długoletniemu proboszczowi tej parafii. Najpierw składali
życzenia przedstawiciele parafii, a po nich przedstawiciele Służby Liturgicznej Ołtarza. Życzyli Bożego błogosławieństwa, opieki Bożej, zdrowia, wysłuchania
zanoszonych próśb.
Wyraźnie widać było wielką wdzięczność parafian za
jego dobrą wieloletnią posługę i nadzieję, że jeszcze
wiele lat będzie im służył. Ks. kanonik jest w dobrej
formie, jest aktywny, mówi mądre i ciekawe kazanie,
stara się być użytecznym dla wspólnoty wiary i dobrze
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współpracuje z nowym proboszczem, który docenia
jego współpracę i okazuje mu wielką życzliwość.
Jest to na pewno budujące dla parafii i może być
przykładem do naśladowania. Ks. Kanonik odpowiadając na życzenia skierował do zebranych
życzliwe słowa podziękowania, które zamieszczamy
poniżej:
Moi drodzy, to już 28 raz spotykamy się z tak wyrażaną
życzliwością przez was, bo 28 raz przeżywam uroczystość
imienin w tej parafii. I za te słowa życzliwości skierowane
pod moim adresem pragnę wyrazić słowa gorącego podziękowania. Wiadomo, że człowiek w starszym człowieku każdy
przejaw życzliwości odbiera w sposób potrójny. Bo tak bywa
w życiu, że człowieka starego – zresztą doświadczycie tego w
rodzinach i sami obserwujecie – spycha się gdzieś na margines, często mówiąc: siedź cicho, nie przeszkadzaj.
A jeśli taki stary człowiek spotka się z życzliwością, to
podnosi go to bardzo na duchu, cieszy go i bardzo pozytywnie na niego wpływa. Dlatego właśnie pragnę wyrazić wam
wdzięczność. Wdzięczność za waszą życzliwość, za waszą pamięć. Dziękuję wszystkim tu obecnym – i chórowi, i Księdzu
Proboszczowi, który zapewne się do tego bardzo przyczynił i
nawoływał do modlitwy w mojej intencji... ale modlitwa jest
czymś bardzo istotnym w życiu każdego człowieka, nie tylko
kapłana. Tej modlitwy potrzebuje każdy człowiek. Każdy
człowiek musi się modlić. I tej modlitwy nie potrzebuje Pan
Bóg, tylko my jej potrzebujemy. I w takim wypadku szczególnie potrzebna jest pomoc wyrażona w postaci modlitewnej.
I dziękuję Księdzu, który zechciał przybyć i sprawuje Mszę
świętą w mojej intencji. Dziękuję ministrantom, lektorom.Nie
będę wymieniać tu wszystkich, którym jestem wdzięczny, ale
wszystkim pragnę z głębi serca powiedzieć: Bóg wam zapłać!
Wy także spotykajcie się z taką życzliwością na swoich drogach życiowych. Szczęść Boże!
Cdn.
2 marca 2014
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Ryczów - Parafia 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. Wojciech Wylegała, moderator rejonowy Duszpasterstwa
Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Stanisław Kocańda, R.M.
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1436 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Półwieś (730), Ryczów
(2370)

Spytkowice - Parafia św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./
fax +48 33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE
ŚWIĘTE: Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica
Przewóz), 18 * PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks.
Piotr Podwyszyński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Lipowa (80), Miejsce (510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)

FERIE W ŚWIETLICACH
Zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich na terenie gminy Spytkowice to była doskonała okazja do
interesującego i ciekawego spędzenia wolnego czasu.
Okazały się również świetną alternatywą dla internetu
i gier komputerowych.
BACHOWICE I MIEJSCE
W pierwszym dniu „witaliśmy ferie” oraz zapoznaliśmy się z
planem. Dzieci wykonały w tym dniu prace plastyczno-techniczne - „Sówki”. Powstawały one z rolek po papierze toaletowym,
kolorowych kartek oraz innych ozdób. Ponadto dzieci uczestniczyły w zabawach z piłką: „Zbijany, „Dwa ognie”. Brały również
udział w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanzy.
Świetlice doposażone zostały w nowe gry planszowe, dlatego też
zachęciły nas one do zabaw stolikowych. Po kolei „testowaliśmy”
każdą z nich. Najwięcej frajdy sprawiła dzieciom ta, w której
zadaniem było nie doprowadzić do połączenia magnesów. Organizowaliśmy zajęcia pod nazwą „Reklama, reklama”. Uczestnicy zabawy wymyślali własne reklamy dowolnego produktu a
następnie prezentowali jej przed kolegami i koleżankami. Zajęcia
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okazały się świetną zabawą oraz okazją do prezentacji ciekawych
i kreatywnych pomysłów dzieci, przyniosły wiele uśmiechu.
Były również mini turnieje sportowe. Dzieci uczestniczyły w
konkurencjach takich jak: skakanie na skakance, odbijanie piłki
paletką, bieg przez tunel, kręcenie hula-hop, taczki oraz odbijanie piłki od ściany. W zabawie rywalizowały ze sobą z wielkim
zaangażowaniem. Wykonywaliśmy również pracę plastycznotechniczną nawiązującą do zbliżających się Walentynek. Zamiast
tradycyjnych kartek walentynkowych dzieci zrobiły kolorowe
spinacze. Najpierw drewniane spinacze zostały wymalowane na
czerwono, następnie ozdobione serduszkami, koralikami, oczywiście wszystko w kolorach czerwieni i różu.
Czas spędzony w czasie ferii w świetlicy w Bachowicach i
Miejscu okazał się czasem w pełni wykorzystanym aktywnie i
nie zmarnowanym na nudę. Zajęcia zostały uwiecznione na zdjęciach znajdujących się poniżej. Zapraszamy do galerii.
RYCZÓW I PÓŁWIEŚ
Plan działania był bardzo bogaty i w pełni został zrealizowany. Dzieci, które uczęszczały na świetlice czekało wiele
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atrakcji. Pomimo tego, iż prawdziwej zimy za oknem nie było,
my wykonywaliśmy pracę plastyczną, organizowaliśmy zawody
sprawnościowe i konkursy związane z tematyką mroźnej zimy
a dokładniej ujmując „Jak się ubrać w mroźną zimę?” Piękne
prace plastyczne powstały z waty, pasty do zębów oraz białej
bibuły. Obrazowały one formy spędzania czasu wolnego w czasie
mroźnej zimy. Rozwiązywaliśmy zimowe zagadki, a następnie
odbyły się zawody, w których to każdy musiał założyć na siebie
kompletny zimowy strój tj. kurtka, czapka, rękawiczki, szalik,
a następnie pokonać tor przeszkód. Zabawa okazała się bardzo
śmieszna, lecz wcale nie taka łatwa. Ponadto rozwiązywaliśmy
zimowe krzyżówki. Był również czas na gry stolikowe: „Spadające małpy”, „Wieża”, „Skubane kurczaki”, „Warcaby”. Chłopcy
chętnie sięgali po rakietki i grali w ping-pong, a także w piłkę:
„24”, „2 ognie”, „Zbijak”. Innym razem tworzyliśmy ,,balonowe
twarze”, praca ta okazała się ,,strzałem w dziesiątkę”. Dzieci były
zachwycone powstałymi potworkami. Powiesiliśmy je w świetlicy, a teraz stanowią kolorową dekoracje. Zmagaliśmy się również
w konkursie kalambury i poznawaliśmy nowe zabawy: „Pociąg”
oraz „Zgadnij kto to?”. Tworzyliśmy też rzeczy, które przydają się
w naszych codziennych zajęciach, np. „podkładki na stół”, wykonanie sprawiało duże trudności, dlatego też po skończonych
pracach każdy był dumny ze swojego dzieła.
W drugim tygodniu ferii na świetlicach odbywały się konkursy. Jednym z nich był „Mini Playback Show”. Na początku dzieci
miały tremę, jednak z czasem każdy radził sobie wyśmienicie,
śpiewając głośno swoje ulubione „kawałki”. Następny to „Mam
talent”, w którym każde dziecko prezentowało swoje umiejętności w określonych dziedzinach. Jedni śpiewali, inni tańczyli,

natomiast jeszcze inni kręcili się na hula-hop, czy skakali na
skakankach. Jury, które zostało wybrane drogą losową przyznało
podium, dla osób, które śpiewały oraz wykonywały akrobacje z
hula- hop. Dużo tańczyliśmy, bawiliśmy się przy muzyce, lecz
także graliśmy w gry oraz bawiliśmy się w chowanego. Przychodził również czas na chwilę wytchnienia, wtedy młodsze dzieci
układały i przyklejały na kartkę zimowe puzzle, natomiast starsi
układali samodzielnie zimową krzyżówkę.
Dwa tygodnie ferii minęły bardzo szybko. Dzieci podsumowały ten czas jako bardzo udany. Były bardzo zadowolone,
że miały możliwość uczestniczyć w tylu atrakcjach, zabawach,
konkursach.
Teraz wracają do szkoły i obowiązków, jednak nie smucą się,
gdyż świetlica nadal będzie czynna, wrócą zajęcia taneczne za
którymi już się zdążyły stęsknić.
SPYTKOWICE
Ferie zimowe w świetlicy wiejskiej w Spytkowicach rozpoczęły
się wspólną zabawą przy muzyce. Zabawie tej towarzyszyły rożne konkursy, quizy i gry towarzyskie m. in. karaoke, szansa na
sukces. Graliśmy też we gry i układaliśmy puzzle. Innym razem
wykonywaliśmy zimowe pejzaże. Odbyły się również warsztaty
decupagu. Dzieci malowały farbami akrylowymi szklane butelki a następnie wyklejały je motywami zimowymi, wyciętymi z
papieru. Tak powstałe ozdobne flakony malowaliśmy lakierem
bezbarwnym.
Tegoroczne ferie przebiegły w zabawnej i miłej atmosferze .
Mimo, iż nie było śniegu, to i tak dzieci bawiły się wyśmienicie,
jak co roku.
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Skawinki - Parafia św. Joachima
ADRES: Skawinki 214, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 96 * KANCELARIA PARAFIALNA:
codziennie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Adam
Szczygieł * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1982 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: LanckoronaŁaśnica (275), Skawinki (997), Stronie (28)

Peregrynacja obrazu

Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej
Królowej z Szensztatu w Skawinkach
W Parafii św. Joachima w Skawinach peregrynacja
obrazu w dniach 8-9 marca 2014 r. Uroczyste powitanie obrazu w sobotę 8 marca o godz. 11.00. Msza
św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Szkodonia.
Adoracja do godz. 21.00. W niedzielę 9 marca Msze
Św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 17.00. Gorzkie Żale
o godz. 16.00. Adoracja do godz. 21.00. Serdecznie
zapraszamy do licznego udziału w tym szczególnym
wydarzeniu.
1. Maryja idzie przez świat jako wielka Wychowawczyni ludzi.
Pragnie wszędzie na nowo rodzić Chrystusa, aby w ten sposób ratować zagrożoną chrześcijańska osobowość, zburzony porządek
świata i społeczeństwa.
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2. Obraz Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej
z Szensztatu stał się znany na całym świecie poprzez inicjatywę
Apostolatu Pielgrzymującej Matki. Maryja nawiedza co miesiąc
miliony rodzin na całym świecie w symbolu pielgrzymującego
obrazu, którego kształt ramy nawiązuje do sanktuarium szensztackiego. Inicjatorem Apostolatu był Sługa Boży Jan Pozzobon w
1950 r. Pragnął on, aby łaski płynące z sanktuarium szensztackiego (łaska zadomowienia, łaska wewnętrznej przemiany, łaska
owocności apostolskiej) dotarły do wielu osób. W kręgu 7-10
osób Matka Boża odwiedza w ciągu miesiąca poszczególne rodziny. Maryja przynosi Chrystusa i rozwija w rodzinach życie wiary.
W cichej, ukrytej przed gwarem świata atmosferze domu wychowuje członków rodziny, rozgrzewa serca miłością, uczy kochać i
wzywa: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)
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W dniu 8 września 2012 r. obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, z inicjatywy Członków Apostolatu Pielgrzymującej
Matki krajów europejskich, został uroczyście ukoronowany.
Uroczystości przewodniczył i aktu koronacji dokonał ks abp
Rino Fisichella Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej
Ewangelizacji. Maryja otrzymała koronę jako Królowa Nowej
Ewangelizacji Europy.
Idea koronacji zrodziła się w Apostolacie z nauczania Jana
Pawła II i jako odpowiedź na jego wezwanie do zaangażowania
się w dzieło nowej ewangelizacji.
Koronacja jest wyrazem wdzięczności Matce Bożej za Jej comiesięczne nawiedzanie i działanie w rodzinach; zawierzenia siebie, Europy i jej przyszłości oraz oddanie się Maryi do dyspozycji
jako narzędzia w Jej dłoniach dla odnowy Europy i świata.

Podczas koronacji ks abp Fisichella powiedział m.in.: Maryja
przypomina nam dziś zobowiązanie naszej wiary (1Tes 1,3) by
stale być ewangelizatorami, wszędzie i pomimo wszystko. Piękna
maryjna modlitwa, która tutaj jest praktykowana: ;Nic bez Ciebie
- nic bez nas’ staje się rzeczywistością i istotnie jest zabezpieczeniem Nowej Ewangelizacji. Zobowiązanie, które podejmujemy
dziś w przyrzeczeniu wobec Maryi, chcemy każdego dnia ochraniać i wydawać coraz więcej owoców tak jak Maryja czyniła to z
życiem Jezusa, „zachowywała wszystko w swoim sercu.“ Dlatego
Jezus „rósł“ w Jej życiu. Jezus powinien rosnąć także i w nas a
Jego Matka jest uprzywilejowaną drogą by otrzymać dostęp do
Jego tajemnicy. (...) Świat dzisiejszy potrzebuje mężczyzn i kobiet,
którzy żyją tym, do czego się raz zobowiązali.
Cdn.

Stanisław Górny - Parafia 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 bliskości Św. Józefa

Tutaj, na Górce na Karmelu znajdują się relikwie
świętego – Rafała Kalinowskiego oraz bł. o. Mazurka,
męczennika. Kolejnym „bliskim” św. Józefa jest sługa
Boży o. Rudolf Warzecha. Jest nim także bł. Jan Paweł
II. Te wybitne postacie przypomniał w kazaniu na Nowennie do św. Józefa ks. proboszcz Roman Świerkosz
podkreślając to niezwykłe miejsce, w którym u boku

św. Józefa wychowywali się późniejsi święci. Mamy
więc i my doskonałą okazję do tego, by tu czerpać siły
do świętego życia. Oto fragment kazania.

Dzisiaj wspólnie modlimy się w klasztorze Ojców Karmelitów.
Założycielem tego klasztoru jest święty Rafał Kalinowski, uczestnik Powstania Styczniowego, potem zesłany na Sybir. Później
został zakonnikiem, który
tutaj żył, pracował, duszpasterzował i zmarł... Jego
relikwie znajdują się właśnie
tutaj. Więc on też jest w tej
bliskości świętego Józefa.
Pewnie wielu już słyszało,
że za przyczyną świętego
Rafała wyproszony został
przed kilku laty tutaj, w Wadowicach, cud uzdrowienia
ze strasznych, naprawdę
strasznych ran po wypadku.
Ta osoba, cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem
św. Rafała, żyje do dzisiaj.
Są tu – w bliskości świętego Józefa - też relikwie innego
karmelity, błogosławionego
ojca Mazurka, zamordowanego w czasie II wojny światowej, a beatyfikowanego w
gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej
przez błogosławionego Jana
Pawła II. Ich beatyfikacja
miała miejsce w roku 1999.
2 marca 2014
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W tym niezwykłym miejscu
jest też kandydat na ołtarze
– sługa Boży ojciec Rudolf
Warzecha... Bywał tu też
oczywiście od dziecka – jako
chłopiec, potem młodzieniec,
dorosły, także jako biskup
- błogosławiony Jan Paweł II;
polecał się tu szczególnej opiece
św. Józefa. Tutaj znajduje się też
jako pamiątka jego szkaplerz, a
także oczywiście jego pierścień,
którym jest ozdobiony na obrazie św. Józef.
Trzeba więc powiedzieć, że
na pewno jesteśmy w miejscu
szczególnym. Tutaj przychodzimy – jak wierzymy – nie na
próżno, ale po pomoc i zachętę.
Przychodzimy z ufnością, bo
widzieliśmy sami, że ci, którzy
tutaj z wiarą polecali się Panu
Bogu za wstawiennictwem
świętego Józefa, zawsze dobrze na tym wychodzili; dobrze na
tym wyszli. Chcemy tu zaczerpnąć siły i Bożej mocy u świętego
Józefa, od świętego Józefa, przez wstawiennictwo świętego Józefa.
Jak wiadomo, Ewangelia nie przytacza ani jednego słowa świętego Józefa; nie znamy jego słów. O jego uczuciach dowiadujemy
się pośrednio. Mówi Maryja do Jezusa, kiedy Go znajduje wreszcie w świątyni: Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy
Ciebie.
O wiele bardziej niż słowem, przemawia do nas św. Józef
czynami. Niezwykle dobitnie przemawia do nas postawa świętego Józefa, która w przeciwieństwie do jego słów, jest dokładnie
opisana w Ewangelii. Wybrany na Oblubieńca Matki Najświętszej i na Opiekuna Syna Bożego przyjmuje Bożą wolę, mimo że

po ludzku było to dla niego trudne i niepojęte. Było to trudne;
Ewangelia mówi o tym., Św. Józef z pewnością też zadawał sobie pytanie: „-Jak to jest możliwe – to wszystko, co się dokona z
Chrystusem?”. I w pewnym momencie – jak wspomina Ewangelia – chciał się nawet wycofać. Ale pragnął to uczynić bardzo
subtelnie, delikatnie, żeby uszanować w tej całej sytuacji Matkę
Najświętszą. Jednak wezwany przez Boga, w tak trudnych dla
siebie chwilach, zaufał. Musiał się w jakiś sposób przełamać. Tak
też uczynił i spełnił dobrze, do końca i skutecznie dzieło, które
mu Pan Bóg zlecił...
Jak bardzo zaradnym, konsekwentnym i godnym zaufania
musiał być św. Józef, widać chociażby po tym, że uchronił Pana
Jezusa przed siepaczami Heroda, mającymi przecież do dyspozycji cały aparat państwowy. Bóg nieraz stawiał świętego Józefa w
dramatycznych sytuacjach... A
on zawsze okazywał niezwykłą wierność Bogu, lojalność
i zaufanie; potrafił się w pełni
Mu zawierzyć. Św. Józef – cichy, pozostający zawsze jakby
w cieniu - a przecież jego rola
w dziejach zbawienia jest nie
do przecenienia. To święty
Józef okazał się najbardziej
godnym, by sprawować opiekę
nad Synem Bożym. Pan Bóg
Mu zawierzył dzieciństwo
Chrystusa. Święty Józef jest
wielkim
Wspomożycielem,
wielkim Opiekunem Kościoła.
Możemy i powinniśmy ufnie
polecać opiece i wstawiennictwu Józefa siebie i swoje
sprawy.
Cdn.
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Stryszów - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Stryszów 288, 34-146 Stryszów, tel. +48 33 879 74 77, parafia.stryszow@neostrada.pl,
parafia@parafiastryszow.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. wieczornej
sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 8, 9:45 (szkolna), 9:45 (kaplica
Dąbrówka), 11:30, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Kaleciak, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Bogdan Jeleń *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrówka (550),
Stryszów (2020)

3 marca

Święta Kunegunda,
zakonnica

K

unegunda urodziła się ok. 978 r. Była córką Zygfryda,
hrabiego Luksemburga. W wieku ok. 20 lat została
poślubiona Henrykowi II, księciu Bawarii, który po
śmierci Ottona III w 1002 r. został wybrany najpierw królem, a
od 1014 r. - cesarzem Niemiec. Oboje żyli jako dziewicze małżeństwo. Św. Henryk otaczał ją taką czcią, że chciał, by z nim
dostąpiła zaszczytu koronacji na królową. Dokonał jej w Padeborn ówczesny arcybiskup Moguncji, św. Willigis. W roku 1014
Kunegunda udała się z mężem do Włoch, by w
Rzymie z rąk papieża Benedykta VIII otrzymać
koronę cesarską. Choć cesarska para żyła w
czystości, Kunegundy nie ominęło oskarżenie o
cudzołóstwo. By się od niego uwolnić, poddała
się „sądowi Bożemu” - przeszła po rozżarzonych lemieszach.
Kunegunda fundowała liczne klasztory i
opactwa, przyczyniła się do budowy katedry w
Bamberdze. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru benedyktynek
w Kaufungen. Podczas uroczystości poświęcenia tego klasztoru, po liturgii Słowa, cesarzowa
zdjęła cesarskie szaty, ostrzygła włosy i odziała
się w zgrzebny habit. Swój majątek przeznaczyła
na fundacje kościelne i dobroczynne. Zrobiło to
wielkie wrażenie na uczestnikach ceremonii.

Opisuje to wydarzenie ks. Piotr Skarga w „Żywotach Świętych”.
Jako zakonnica służyła z oddaniem ludziom, zwłaszcza ubogim.
Nie wyróżniała się niczym w ubóstwie i posłuszeństwie, nie wymawiała się od żadnych prac, nawet służebnych.
Zmarła 3 marca 1033 r. Zgodnie z jej życzeniem została
pochowana obok męża w katedrze bamberskiej. Natychmiast
zaczęto oddawać jej publiczny kult. Innocenty III zatwierdził go
w roku 1200. W bulli papieskiej przytoczona jest legenda o tym,
jak cesarzowa Kunegunda znakiem krzyża wstrzymała żywioł
ognia w czasie nocnego pożaru sypialni, w której przebywała ze
swoją dwórką. Jest patronką Luksemburga, diecezji Bamberg i
Niemiec.
W ikonografii Kunegunda Luksemburska występuje w stroju
cesarskim, najczęściej z mężem św. Henrykiem. Przedstawia się
ją także w habicie zakonnym trzymającą w ręku kościół.

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)

B

Budowa kościoła i początki parafii
w Świnnej Porębie (2)

udowę kościoła rozpoczęto wczesną wiosną
1999r. W czasie trwającej nowenny przed
uroczystością św. Wojciecha w Mucharzu
parafianie z Świnnej Poręby zostali zaproszeni w środę 21.04 do kościoła parafialnego w Mucharzu, aby za
wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i

św. Wojciecha modlić się i prosić o bł. Boże w budowie tego kościoła. Kościół ten wznoszono jako dziękczynne wotum naszej parafii na jubileusz
2000-lecia Narodzenia Jezusa Chrystusa i 1000-lecia polskiej organizacji
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kościelnej, 1000-lecia naszej diecezji i ponad 1000
lat chrześcijaństwa na
ziemiach prastarej parafii
mucharskiej.
Latem odbyła się specjalna zbiórka ofiar na budowę tego kościoła w całej
mucharskiej parafii. Niektórzy delegaci zbierający
ofiary byli mieszkańcami
Świnnej Poręby, a niektórzy z innych miejscowości
parafii. Byli życzliwie
przyjmowani i obdarzani
ofiarami przez wszystkich
parafian. Po zbiórce delegaci prosili o publiczne
podziękowanie w kościele
i kaplicach za życzliwość i
serdeczne przyjęcie. Przez
cały rok trwały prace przy
budowie świątyni, a nawet
w zimie, gdyż czas był
sprzyjający budowie.
Kiedy zbliżała się uroczystość poświęcenia tego kościoła odbyło się odnowienie misji świętych w całej wspólnocie parafialnej
przed tą uroczystością. Kościół Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie wybudowano dzięki ofiarności i pracy mieszkańców
Świnnej Poręby i ofiarności całej wspólnoty parafii mucharskiej,
jak również innych dobrodziejów.
W roku wielkiego jubileuszu w środę dnia 18.10.2000r. o godz.
17:00 J,E. Ks. Kard. Franciszek Macharski arcybiskup metropolita krakowski dokonał aktu poświęcenia tego kościoła otoczony
duchowieństwem i zebranymi: wiernymi. Była to piękna uroczystość roku jubileuszowego w naszej wspólnocie parafialnej.
Wszyscy, którzy pragnęli wziąć w niej udział, przybyli. Wzięła

udział OSP, „jaszczurowianki” i „kozinianki” w pięknych regionalnych strojach. Parafianie ze Świnnej Poręby cieszyli się, bo
od tej pory mogli gromadzić się w kościele, a nie jak dotąd pod
gołym niebem wokół istniejącej tam niewielkiej kaplicy w czasie
zimna, deszczu, czy śniegu.
Po poświęceniu postępowały stopniowo dalsze prace wykończeniowe, a także prace związane z wyposażeniem kościoła.
Położono posadzkę marmurową, sprawiono tabernakulum, wykonano główne drzwi wejściowe, ławki w kościele, kredens zakrystyjny i wiele innych prac przy nowo wybudowanym kościele
jak również przy kaplicy w Kozińcu.
Parafia mucharska prowadziła duszpasterstwo w dalszym
ciągu w tych czterech punktach: w kościele parafialnym
w Mucharzu, w kaplicy w
Jaszczurowej, w kościele w
Świnnej Porębie i w kaplicy
w Kozińcu.
Postanowiono
jednak
utworzyć nową parafię przy
wybudowanym kościele w
Świnnej Porębie, w skład
której wchodzić miały
oprócz Świnnej Poręby:
Koziniec z kaplicą i Jamnik(część Jaszczurowej). Z
dniem 28.08.2008r. utworzono tam duszpasterstwo,
zaś od pierwszej niedzieli
adwentu tj. od 30.11.2008r.
została erygowana nowa parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie.
Ks. Jan Marcisz
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Tarnawa Dolna - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafia_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, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845

HOŁD WYKLĘTYM

1

marca każdego roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zwanych też Niepokornymi
lub Niezłomnymi. Jego inicjatorami byli: śp. Lech Kaczyński, Prezydent RP oraz śp. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu
Pamięci Narodowej, którzy wraz z 94 zasłużonymi obywatelami
Polski, zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Tego
dnia oddajemy cześć ok. 200 tys. Polaków, którzy walczyli w
podziemiu antykomunistycznym po II wojnie światowej.
Około 20 tys. Żołnierzy Wyklętych poległo w walce z komunistami. Z przygotowanych 8 tys. wyroków śmierci wykonano 4.5
tysiąca. Żołnierze Wyklęci wywodzili się głównie z Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, z Narodowych Sił Zbrojnych. Po
raz pierwszy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzono w
naszej Ojczyźnie 1 marca 2011 roku.
W uchwale dotyczącej ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci, którą przygotował jeszcze śp. Lech Kaczyński czytamy
m.in. to dzień „w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom
Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej agresji i
narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony
jest 1 marca, ponieważ tego dnia w 1951 roku komuniści zamordowali członków IV Komendy Głównej Zrzeszenia „Wolność i
Niezawisłość” wraz z ppłk. Łukaszem Cieplińskim ps. „Pług”.
Został on 3 maja 2007 roku pośmiertnie odznaczony Orderem
Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Zrzeszenie „Wolności i Niezawisłości” (WiN) powstało 2
września 1945 roku w Warszawie. Jego głównym zadaniem była
walka o wolną i demokratyczną Polskę. Członkowie organizacji
przysięgali: „Być wiernym Ojczyźnie..., stać nieugięcie na straży
jej honoru, uczynić wszystko... dla wyzwolenia Polski z pęt niewoli bolszewickiej oraz krajowych czynników komunistycznych
i dla osiągnięcia tego celu ponieść wszelkie ofiary, aż do ofiary
z życia włącznie”. WiN liczyła 25 – 40 tys. członków. Działała
do 1947 roku. Pod zwierzchnictwem tego zrzeszenia walczyły
poakowskie oddziały partyzanckie takie jak m.in.: majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, majora Mariana Biernacika
„Orlika”, majora Jana Tobortowskiego „Bruzdy”, Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara”, czy kapitana Zygmunta Brońskiego
„Uskoka”.
Na terenie całej Polski działało także Narodowe Zjednoczenie
Wojskowe, liczące około 40 tys. członków. Podlegało ono Stronnictwu Narodowemu. Ogromnym bohaterstwem odznaczyli się
żołnierze m.in. : Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka
Flamego „Bartka”, Konspiracyjnego Wojska Polskiego majora
Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, Brygad Wileńskich majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, zaś na Podhalu majora

Józefa Kurasia „Ognia”. Przyjmuje się, iż zbrojny opór Żołnierzy
Wyklętych trwał do 21 października 1963 roku, kiedy to zastrzelono sierżanta Józefa Franczaka ps. „Lolek”, z winowskim
rodowodem, w Majdanie Kozic Górnych, w gminie Piaski. Był
on ostatnim niezłomnym partyzantem, wałczącym o wolność i
niezawisłość Polski.
Przed śmiercią ppłk. Łukasz Ciepliński napisał znamienne
słowa: „Co pewien czas zabierają kogoś. Nadchodzi mój termin.
Jestem zupełnie spokojny. Gdy będą mnie zabierać, to ostatnie
moje słowa do kolegów będą: cieszę się, że będę zamordowany
jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Ojczyznę i jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę bardziej niż kiedykolwiek, że Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska, a
pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona”.
Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II 18 maja 1994 roku
powiedział m.in.: „Trzeba wspominać wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa,
pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu.
Trzeba ich przynajmniej przypominać przed Bogiem i historią,
aby nie zmazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów”.
W myśl przesłania naszego ukochanego, błogosławionego
Papieża Jana Pawła II, dziś wszystkich Żołnierzy Wyklętych
przypominamy, oddajemy im należną cześć i uznajemy ich za
bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej.
Kazimierz Surzyn

Źródła: 1. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Ustawa z dnia
3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych DZ. U. Nr 32 z 15 lutego 2011r. poz. 160. 2. Elżbieta Jakimek – Zapart,
Nie mogłem inaczej żyć... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Kraków
2007. 3. Źródło, nr 10 z 4 marca 2012 roku. 4. Wincenty Ronisz, Żołnierze Wyklęci, film dokumentalny, 2006. 5. Fragment wypowiedzi Papieża Jana Pawła II
z 18 maja 1994 roku.
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Tłuczań - Parafia 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)

Remont Kościółka
19 lutego br. w Tłuczani odbyło się spotkanie społecznego Komitetu ratowania kościółka wraz z przedstawicielami władz powiatowych i gminnych. Po zwiedzeniu kościółka rozmawiano w sprawie pozyskiwania
środków zewnętrznych na dokończenie remontu kościoła. W styczniu br. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznał dotację na ratowanie kościółka
w Tłuczani w wysokości 200 tyś zł. Warto przypomnieć iż w roku 2003 wykonano prace remontowe
przy kościółku: podbudowano fundamenty, ustabilizowano budynek, wyprostowano ściany.
Warto przypomnieć iż kościółek na Nowsiu został wybudowany w 1664 roku. W 2014 roku obchodzimy 350 rocznicę jego
powstania.
Fundatorami Kościółka byli ówcześni właściciele Tłuczani,
Porębscy z Poręby Żegoty, oraz proboszcz ks. Grzegorz Jan
Zdziewojski.
Kościółek powstał jako wotum, czyli dar składany w podzięce
za szczególne łaski, za wysłuchanie modlitwy.
Przed laty w tej niewielkiej świątyni odbywały się trwające
kilka dni odpusty, na które przybywały tłumy wiernych, by modlić się przed łaskami słynącym obrazem. Jak wiadomo cudowny
obraz został przeniesiony do drewnianego kościoła parafialnego
i wraz z nim spłonął w 1943 roku.

w Tłuczani na Nowsiu
Przez kilka lat po
pożarze to właśnie
kościółek na Nowsiu
pełnił rolę kościoła
parafialnego, w nim
odbywały się wszystkie
nabożeństwa.
Przed laty kościółek
był bogato wyposażony w obrazy i figury
świętych.
Niestety,
wielokrotnie
okradany, dziś jest prawie
pusty. Z czasem odbywało się w nim coraz
mniej
nabożeństw,
nie był remontowany,
więc stopniowo ulegał
zniszczeniu. Stopień
zniszczenia był tak
duży, że budowli groziło zawaleniem.

Aby nie dopuścić do jego
całkowitej ruiny powstał Społeczny Komitet Ratowania Kościółka. Ten kościółek to nie
tylko zabytek, ale dla parafian
także miejsce święte.
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Tomice - Parafia Świętych Joachima i Anny
ADRES: Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 71 88 * KANCELARIA PARAFIALNA:
wt., śr., czw. 7.30-8.30; pon., śr., pt., sob. od 17 (zimą od 16) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00);
Niedziele i święta - 8, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Edward Daleki, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Zygmunt Jamróz
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986

6 marca

Święta Róża z Viterbo, dziewica i zakonnica

R

óża urodziła się w 1233 r. Jej rodzice zajmowali się rolnictwem. Legenda głosi, że dlatego nadano dziecku takie imię, gdyż było tak piękne, iż miało twarz podobną
do róży. Mając 12 lat Róża wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka.
Już wtedy musiała być bardzo dojrzała w wierze.
Datą przełomową w jej życiu był rok 1250. Zachorowała
wtedy śmiertelnie. Spokojna o swoje losy, modliła się żarliwie
o powodzenie wyprawy krzyżowej w obronie Ziemi Świętej, na
której czele stał św. Ludwik IX, król francuski (również tercjarz
franciszkański). Kiedy cudownie wyzdrowiała, postanowiła
całkowicie poświęcić się nawracaniu dusz do Boga. Przywdziała
habit zakonny, zaczęła oddawać się surowym praktykom pokutnym w intencji nawrócenia grzeszników, a potem z krzyżem
w ręku przebiegała ulice miasta, nawołując do pokuty. Swymi
wystąpieniami wzbudziła gniew mieszkających w Viterbo patarynów i katarów (ruchy religijne, których idee w znacznej części
zostały uznane za heretyckie), którzy zmusili ją i jej rodzinę do
opuszczenia miasta. Już po opuszczeniu Viterbo, przebywając
w Soriano, Róża otrzymała dar wizji, z której dowiedziała się o
rychłym zakończeniu prześladowań Kościoła, wraz ze śmiercią
cesarza Fryderyka II. Po jego śmierci, kiedy miasto zajęły wojska
papieskie, Róża rzeczywiście mogła powrócić do rodzinnego
domu, który przetrwał do dziś.
Pod koniec życia Święta prosiła, by ją przyjęto do klasztoru
klarysek w Viterbo. Odmówiono jej ze względu na stan zdrowia.
Za radą spowiednika przemieniła swoje mieszkanie na osobisty
„klasztor”, gdzie wraz z kilkorgiem przyjaciół poświęcała się modlitwie o uświęcenie ludzkich dusz. Wyczerpana pokutą i apostolstwem, zmarła w wieku niespełna 20 lat, 6 marca 1252 roku.

Jej śmierć napełniła bólem mieszkańców całego miasta. Ciało
złożono początkowo na cmentarzu parafialnym, a w kilka lat
później przeniesiono do miejscowego kościoła klarysek. Mimo
upływu czasu pozostało ono w nienaruszonym stanie.
Pan Bóg wsławił Różę za życia i po śmierci tak licznymi cudami, że jej grób stał się miejscem masowych pielgrzymek. Już
w roku 1257 w obecności papieża Aleksandra IV odbyło się uroczyste przeniesienie relikwii Świętej do kościoła klarysek, gdzie
do dzisiaj przechowywane są w szklanej trumnie. Na wiadomość
o cudownym uzdrowieniu jednego z kardynałów papież Kalikst
III (+ 1458) przysłał na grób Świętej złotą różę. Równocześnie
wyznaczył kanoniczną komisję dla zbadania jej życia i cudów.
On też wpisał św. Różę do katalogu świętych (1458). Do dziś
zachował się zwyczaj, że co roku w nocy z 3 na 4 września, w
rocznicę przeniesienia jej szczątków (zachowanych w stanie nienaruszonym) z cmentarza do kościoła, przychodzi do jej grobu
całe miasto i turyści, by wziąć udział w procesji z relikwiami,
niesionymi w wysokiej wieży-relikwiarzu (tzw. macchina di
Santa Rosa, niesiona przez 100 mężczyzn nazywanych facchini
di Santa Rosa). Kiedyś starano się, by „wieża św. Róży” była jak
najwyższa i jak najpiękniejsza. Dziś można oglądać wystawę tych
wież-relikwiarzy. Benedykt XV ogłosił św. Różę patronką młodzieży żeńskiej Akcji Katolickiej. Patronuje ona także Viterbo,
andaluzyjskiej Alcolei, kolumbijskiemu Santa Rosa de Viterbo,
tercjarkom i emigrantom.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w sukni tercjarskiej,
opasanej sznurem, najczęściej z krzyżem w dłoni lub z Matką
Bożą z Dzieciątkiem. Jej atrybutem są róże, korona z róż, dyscyplina.
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Witanowice - Parafia 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 * ODPUST: św. Mikołaja,
niedziela najbliższa 6 grudnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO
PARAFII: Babica (690), Lgota (370), Witanowice (1100), Wyźrał (380)

Zebranie Ochotniczej Straży
Pożarnej Lgota

W sobotę (22.02) w Lgocie odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawcze gminnej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej. Druhowie strażacy z lgockiej OSP bardzo licznie przybyli na spotkanie. W zebraniu udział
wzięli także zaproszeni goście: Wójt Gminy Tomice
Adam Kręcioch, Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, Przewodniczący Rady Gminy
Tomice Zygmunt Szymczak, Z-ca Komendanta PSP w
Wadowicach mł. bryg. inż. Paweł Szczepańczyk, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Tomicach
dh Stanisław Zając, Komendant Gminny OSP dh st.
asp. w st. spocz. Piotr Biliński, Proboszcz parafii w
Witanowicach ks. kan. Józef Wróbel oraz Kierownik
Biura Stowarzyszenia Dolina Karpia Barbara PetekMatuła.
Po przyjęciu w poczet straży piątki nowych członków oraz
uroczystym pożegnaniu długoletniego Naczelnika OSP Lgota
dh Jerzego Mozgały, który zrezygnował z piastowania tego stanowiska, Prezes jednostki dh Zbigniew Tomczyszyn przedstawił
sprawozdanie z funkcjonowania straży w 2013 r.
„Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie liczy 45 członków czynnych, w tym 37 mężczyzn i 8 kobiet, 2 członków honorowych oraz 4 członków wspierających. W ubiegłym
roku szeregi naszej OSP opuścił jeden z jej założycieli, honorowy
Prezes druh Władysław Skoczylas, który odszedł na wieczny
odpoczynek. Ponadto w szeregach OSP działa również: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt i Chłopców 12-16 lat,
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt i Chłopców
17-18 lat, które liczą łącznie 29 osób (16 dziewcząt i 13 chłopców).
W minionym roku odbyliśmy 4 zebrania oraz 7 posiedzeń zarządu.
W miesiącu październiku jednostka nasza poddana została
zewnętrznej kontroli z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz Komendanta Gminnego
OSP. Zespół kontrolny ocenił przygotowanie naszej jednostki
na bardzo dobrym poziomie, wskazując jednocześnie wiele
praktycznych rozwiązań możliwych
do zastosowania.
W minionym roku
uczestniczyliśmy
w gminnych zawodach sportowo
– pożarniczych rozgrywanych na placu sportowym przy
remizie OSP w Wi-
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tanowicach. W zawodach wzięło udział 6 drużyn: Grupa C – Kobiety - 2 miejsce, Grupa A – Mężczyźni – 4 miejsce, Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 16 – 18 lat – 1 miejsce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców 16 – 18 lat – 1 miejsce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 12 – 16 lat – 2 miejsce, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców 12 – 16 lat – 2 miejsce.
Młodzież należąca do naszej straży z chęcią i dużym zaangażowaniem uczestniczyła także w zorganizowanych w
dniu 24 lutego 2013 r. Gminnych Eliminacjach Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, które odbyły się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygodowicach. Do eliminacji
powiatowych awansował z naszej OSP tylko jeden druh.
Ponadto w dniu 31 sierpnia 2013 r. nasi młodzi druhowie i druhny jako jedna z trzech drużyn reprezentujących
Gminę Tomice uczestniczyli w II Powiatowym Rajdzie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – „Kaczyna 2013”.
Priorytetem naszych działań jest przede wszystkim stałe podnoszenie kwalifikacji
druhów strażaków
oraz
dosprzętowienie jednostki w
zakresie umundurowania ochronnego jak również
specjalistycznego
sprzętu przeciwpożarowego.
W
tym celu staramy
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się systematycznie przeprowadzać ćwiczenia w terenie i na
obiektach. Podczas tych ćwiczeń
zwracamy szczególną uwagę na
działanie sprzętu, przygotowanie
bojowe druhów oraz prawidłową
koordynację działań. Ponadto w
ubiegłym roku uczestniczyliśmy
w wielu kursach i szkoleniach
podstawowych oraz specjalistycznych organizowanych przez
Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Wadowicach.
W okresie sprawozdawczym
nasza jednostka wyjeżdżała do
działań ratowniczo – gaśniczych
10 razy, w tym: 4 razy do pożarów i 6 razy do miejscowych zagrożeń. 6 razy wyjeżdżaliśmy
do działań ratowniczo gaśniczych w liczbie dwóch zastępów.
Jeden raz działania prowadziliśmy poza terenem Gminy Tomice.
W minionym roku z budżetu gminy otrzymaliśmy środki pieniężne w łącznej wysokości 27 418 zł. Z pieniędzy tych zakupiliśmy
paliwo do sprzętu i samochodów pożarniczych, części oraz akcesoria samochodowe, mundury, drobny sprzęt pożarniczy, opał na
zimę oraz materiały budowlane przeznaczone na wykonanie bieżących remontów. W ramach działań własnych pomalowano pasy
przed budynkiem, porządkowano teren wokół i wewnątrz remizy, oraz palono w piecu centralnego ogrzewania. Przygotowano
również teren ćwiczeń dla drużyn, oraz prowadzono bieżące
prace konserwacyjne przy samochodach i sprzęcie pożarniczym.
Działalność naszej jednostki nie ograniczała się jedynie do
jej statutowych zadań, lecz również do prac na rzecz całej
społeczności. Do prac wykonywanych przez członków naszej
OSP zaliczyć należy: wycinanie drzew i krzewów rosnących
przy kościele, wycinanie drzew przy ulicy Poprzecznej i ulicy Anny, czyszczenie chodnika i parkingów znajdujących się
przy budynku kościoła. Wszystkie wymienione powyżej prace
druhowie wykonali w czynie społecznym, przepracowując

łącznie około 1 460 godzin, co daje wartość około 14 400 zł.
Jak co roku, trak również w ubiegłym strażacy z naszej OSP
wzięli udział w pielgrzymce strażaków do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Ponadto
kolejny rok z rzędu uczestniczyliśmy w samochodowo-motocyklowej pielgrzymce do Sanktuarium w Ludźmierzu.
Pragnę serdecznie podziękować również obecnym tutaj
przedstawicielom Rady Sołeckiej, oraz naszym drogim koleżankom z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z Panią Prezes Wiesławą Wyzgał za ciągłą pomoc i okazane wsparcie.
Z tego miejsca chciałbym również podziękować wszystkim
mieszkańcom naszej wsi, którzy doceniają nasz wkład i zaangażowanie w działalność jednostki, a szczególnie naszym
członkom wspierającym i honorowym którzy zauważają jak
pozytywny wpływ na funkcjonowanie tak małej wioski ma
Ochotnicza Straż Pożarna. Dziękuje wam za wsparcie moralne,
finansowe i cenne rady na kolejne lata działania naszej jednostki.
Na końcu chciałbym podziękować Wam, koledzy strażacy, którzy swoją pracą i wysiłkiem służycie całemu społeczeństwu Lgoty
oraz przyczyniacie się do istnienia naszej jednostki w systemie
pożarniczym gminy i powiatu.”

Woźniki - Parafia 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)

„To w Munster dla Niego
wszystko się zaczęło”

T

omasz Bałys późniejszy Ojciec Symplicjusz – Karmelita
Bosy urodził się w 1933 r. w Woźnikach, a zmarł w 2004 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1963 r. Ukończył Wydział
Filozoficzny w Poznaniu oraz Wydział Teologiczny w Krakowie, a także Studium Pastoralne Ojców Franciszkanów w Krakowie i
Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. W latach 1963-71 pracował
jako duszpasterz w Polsce, m.in. jako kapelan młodzieży akademickiej w
Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.
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Do Stanów Zjednoczonych wyjechał w 1971 r. Od 1978 r. wielokrotnie pełnił funkcję przełożonego klasztoru oo. Karmelitów
Bosych w Munster, jednocześnie angażując się w działalność
duszpasterską wśród Polonii. Sprawował posługę w wielu kościołach diecezji Gary i archidiecezji Chicago. Był kapelanem m. in:
Zarządu Głównego Ligi Morskiej w Ameryce, Związku Podhalan
Ameryki Północnej w Chicago, Zjednoczenia Rzymskokatolickiego w Calumet, Kongresu Polonii Amerykańskiej (Oddział
Indiana) oraz Starszych Obywateli im. Jana Pawła II.
Jednym z ważniejszych zadań jakie sobie wyznaczył o. Tomasz
Bałys było stworzenie programu współpracy pomiędzy mieszkańcami Wadowic oraz mieszkańcami miasta Chicago Heights w
stanie Illinois. Owocem pracy o. Tomasza było zawarcie umowy
partnerskiej pomiędzy oboma miastami. Współpraca trwająca
po dziś dzień polega na wzajemnym poznaniu kulturalnego i
gospodarczego dorobków obu miast, wymianie doświadczeń
oraz współpracy organizacji i stowarzyszeń działających w obu miastach
partnerskich. Zdaniem o. Tomasza
również współpraca na płaszczyźnie
religijnej mogła nie tylko ułatwić
wzajemne kontakty, ale także wzbogacać ich formę. O. Tomasz wierzył,
że Kościół katolicki jest bowiem
dla rodaków mieszkających w USA
zarówno ważnym ośrodkiem życia
religijnego, jak również ośrodkiem

podtrzymywania polskich tradycji i kultury. O. Tomasz Bałys był
również założycielem szkółki sobotniej przedmiotów ojczystych
dla dzieci i młodzieży oraz wieczorowej szkoły języka polskiego
przy klasztorze w Munster. To właśnie Klasztorowi w Munster
o. Tomasz Bałys poświecił najwięcej energii i serca. Przez 33
lata swojej posługi przyczynił się do jego znaczącej rozbudowy.
Wszystkie te dzieła miały jeden wspólny cel – jednoczenie polonii zamieszkałej w Chicago i okolicach.
Kamil Bałys
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Zakrzów - Parafia św. Anny
ADRES: Zakrzów 98, 34-145 Stronie, tel. +48 33 879 74 96 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy
św.; pt. 17-19 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (X-III 17:00); Niedziele i święta - 6:30 (kaplica Stronie VII-IX), 8 (IXVI), 9:30, 11, 16 (W. Post, V-VI, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Kopeć, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Marcin Sędzik
* NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. mgr Andrzej Lichosyt, E.c., zastępca dyrektora Caritas AK, dyrektor
Centrum Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1907 *
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Leśnica (330), Stronie (1200), Zakrzów (1060)

Liga Mistrzów BRD w Stroniu
Aż 18 drużyn z całego kraju stanęło w szranki w
ramach II eliminacji VII edycji Ogólnopolskiej Ligi
Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które
dobyły się 10 i 11 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Stroniu.
W tym roku po zmaganiach rozegranych w Mazańcowicach
(województwo śląskie) oraz Włoszczowej (województwo świętokrzyskie) to właśnie Szkoła Podstawowa w Stroniu została wytypowana do zorganizowania kolejnej eliminacji.
Liga Mistrzów BRD to cykl zawodów, podczas których zawodnicy rywalizują w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych
w następujących konkurencjach: jazda po torze przeszkód, pomoc przedmedyczna, test z zasad ruchu drogowego. Jest to cykl
spotkań (w każdym roku rozgrywanych jest kilka eliminacji,
każda w innym województwie), który umożliwi rywalizację najlepszych drużyn BRD w kraju - aktualnych mistrzów w swoich
województwach.
Wśród 18 drużyn, które przybyły do Stronia, byli aktualni
mistrzowie kraju w kategorii gimnazjów – drużyna z Koluszek
(woj. łódzkie), oraz w kategorii szkół podstawowych – drużyna z
Czarnej (woj. podkarpackie).
Honoru województwa małopolskiego w kategorii szkół gimnazjalnych broniło gimnazjum z Zakrzowa (brązowi medaliści
Mistrzostw Polski z roku 2011). W kategorii szkół podstawowych
na starcie stanęły aż 4 małopolskie podstawówki: gospodarze
– SP Stronie (Mistrzowie Polski z roku 2012, 5 drużyna Mistrzostw Europy), SP Przeciszów (powiat oświecimski) – 5-krotni Mistrzowie Polski BRD, SP Wietrzychowice (powiat tarnowski) – brązowi medaliści Mistrzostw Polski z roku 2013 oraz SP
Stryszów.
Test wiedzy oraz rowerowy tor przeszkód sędziowali policjanci z KPP w Wadowicach, a zmagania w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej – strażacy z Państwowej Straży Pożarnej
w Wadowicach.

Gospodarze nie zawiedli. Na najwyższym stopniu podium
stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej ze Stronia: Aniela Zawiła,
Joanna Gnojek, Patryk Pióro, Piotr Haranek, Marcin Wadowski.
Opiekunem drużyny jest Tomasz Gębala. Gimnazjum w Zakrzowie zajęło trzecie miejsce. Drużyna występowała w składzie: Mariusz Franik, Dominik Krystian, Damian Radomski, Filip Pająk.
Opiekunem grupy jest Bogdan Radwan.
Dzięki ligowym rozgrywkom BRD drużyny mogą skonfrontować swoje umiejętności z rówieśnikami, z którymi rywalizują
podczas zawodów krajowych. To także okazja do zabawy, integracji, wymiany doświadczeń, czy to w gronie dzieci, czy też
pomiędzy trenerami i organizatorami.
Malownicze tereny Stryszowa i jego okolic zrobiły ogromne wrażenie na zaproszonych gościach. Pomimo napiętego
harmonogramu, gospodarze turnieju pokazali im najpiękniejsze zakątki swojej „Małej Ojczyzny”, m.in. klasztor w
Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Ośrodek Caritas w Zakrzowie.
Patronat honorowy nad zawodami objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.
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Zator - Parafia 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.
mgr Robert Jończyk, ks. mgr Bartłomiej Bartosik, moderator dekanalny Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
i Ruchu Światło-Życie * NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. Marian Giza, kapelan Centrum OpiekuńczoLeczniczego 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)

Człowiek zawierzenia i pracy
Takim człowiekiem był św. Józef, przybrany Ojciec
Pana Jezusa. Tak go przedstawia Ewangelia. I na tych
pięknych określeniach oparł swoje kazanie ks. Jacek
Wieczorek, proboszcz z Zatora, który w minioną środę
przewodniczył Nowennie do św. Józefa. Fragment tego
rozważania zamieszczamy poniżej.
Święty Józef jest największym świętym obok
Najświętszej Maryi Panny. To Jemu Bóg zawierzył
swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. To On
stał się opiekunem naszego Pana i Boga. Podziwiamy wiarę świętego Józefa.
Był człowiekiem młodym; bardzo często w ikonografii przedstawiany jest jako ktoś w podeszłym
wieku – ale to przez jego dojrzałość, dojrzałość
wiary i dojrzałość osoby. Był młody, kiedy zawarł
związek małżeński (u Żydów był taki zwyczaj, że
jeżeli ktoś się komuś oświadczył, to narzeczeństwo
było już traktowane jak małżeństwo; nawet gdyby
jedno z narzeczonych zmarło). Święty Józef był
zaręczony z Najświętszą Maryją Panną.
Podziwiamy Jego wiarę; podziwiamy Go za to,
że bezgranicznie i do końca zaufał Bogu. Kiedy
przecież dowiedział się o tym, że Najświętsza
Maryja Panna będzie matką, postanowił od Niej
odejść. Nie dlatego, że chciał opuścić Najświętszą
Maryję Pannę. Nie dlatego, że Jej nie wierzył...
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Po prostu, po ludzku rzecz biorąc – on był uznany za ojca tego
dziecka. I to na nim zostałaby złożona wina przez innych ludzi.
Dlatego chciał oddalić potajemnie Maryję...
Jednak po tym śnie uwierzył. Gdyby to nam dzisiaj przyszło
przeżyć takie wydarzenie, to niewielu uwierzyłoby w sen podobny temu, który miał Józef. Bo jakże to? On wiedział o tym, że nie
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jest ojcem tego dziecka. Ale we śnie objawia się
mu Anioł i mówi, że to sam Bóg będzie Ojcem
Jezusa. My byśmy uznali współcześnie taki
sen za jakieś majaczenie; stwierdzilibyśmy na
miejscu Józefa, że taka sytuacja jest nieprawdopodobna. Tymczasem On zawierzył...
Zauważmy, że zawierzył i wtedy, kiedy Pan
Jezus był nowonarodzony w Betlejem – gdy
anioł powtórnie przyszedł do Niego we śnie i
nakazał uciekać. – Zostaw wszystko i uciekaj!
– brzmiał nakaz Anioła. I Józef ponownie
uwierzył. Opuścił kraj. To jest człowiek zawierzenia Panu Bogu.
Święty Józef miał to szczęście, że swoje życie przeszedł razem z Panem Jezusem, że był
na co dzień z Panem Jezusem, że był blisko
z Nim . To on brał Go na ręce, to On uczył
Chrystusa pracy w swoim warsztacie. A był
Józef, co istotne, także człowiekiem pracy
– zawierzenia i pracy.
Święty Józef – jak każdy z nas – pragnął szczęścia dla swojej
rodziny, dla Matki i Dziecka. Był jednak człowiekiem ubogim
– wiemy o tym choćby po wydarzeniu w Betlejem, gdzie nie
było miejsca w gospodzie. Gdyby był człowiekiem zamożnym,
to miejsce dla niego i Maryi na pewno by się znalazło; zawsze
by gdzieś tam za pieniądze znaleźli jakieś pomieszczenie, jakiś
pokój, jakieś miejsce, żeby w godnych warunkach narodził się

Zbawiciel. Józef pragnął tego, żeby to były godne warunki. Usilnie szukał, ale nie znalazł. Józef był człowiekiem biednym, ale
człowiekiem, który przede wszystkim wierzył Bogu. Poza tym
był człowiekiem pracy. Dlatego też święty Józef jest Patronem
ludzi pracy. Własnymi rękami utrzymywał Rodzinę, pracował na
nią. To był człowiek, który z własnej pracy żył i pomagał innym
(przynajmniej z tego, co wiemy).
Cdn.

Przytkowice - Parafia Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafiaprzytkowice pl,
www.parafiaprzytkowice.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. Jan Górecki * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. dr Franciszek Płaczek, E.c. * ROK
ERYGOWANIA PARAFII: przed 1346

Zebrzydowice, Parafia 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. Ryszard
Gołuch, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Krzysztof Kruk * 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

Wycieczka – Pielgrzymka do Wieliczki,
Centrum bł. Jana Pawła II i Łagiewnik
W niedzielę 1 grudnia 2013 roku zorganizowana została kolejna pielgrzymka z parafii Niepokalanego Serca
NMP, do której dołączyli się pielgrzymi z okolicznych
miejscowości m. in. z Przytkowic i z Zebrzydowic. Tym
razem pojechaliśmy do Wieliczki, a w drodze powrotnej
do Krakowa. Relację już mocno spóźnioną, zamieszczamy dopiero w tym numerze, ponieważ dopiero teraz
dostaliśmy ją od jednej z uczestniczek i zamieszczamy
w rubryce Przytkowic oraz Zebrzydowic, aby zachęcić

naszych sąsiadów do wspólnych ciekawych i na pewno
wartościowych pielgrzymko- wycieczek.
Wieliczka
Zachwyciła nas ta zabytkowa Kopalnia Soli wpisana w 1978
roku na I listę Światowego Dziedzictwa – UNESCO. Tam o
godzinie 07:00 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kaplicy św.
Kingi. Jest to okazała podziemna świątynia z przepięknym wystrojem i rzeźbą solnej sztuki. Jest to miejsce kultu religijnego,
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a także wielu koncertów. Zachwycił nas koncert orkiestry w
barwnych strojach uświetniający obrzędy Mszy Świętej. Nasze
uczestnictwo w tej Mszy Świętej było wyjątkowe i ubogacające
nas duchowo.
To miejsce jest szczególnie wymodlone przez górników, a
współczesne pokolenie górników nadal współtworzy i ozdabia
wnętrze tej pięknej świątyni.
Po Mszy Świętej za pośrednictwem przewodnika poznaliśmy
i zobaczyliśmy efekt blisko 900-letniej eksploatacji soli, w jakże
trudnych i uciążliwych warunkach, a zarazem z pomysłowym,
prostym sprzętem, usprawniającym pracę. Eksploatacja soli w
tak prymitywnych warunkach trwała od średniowiecza do 1996
roku. Obecnie Wieliczka jest obiektem turystycznym o światowej renomie. Dla turystów z całego świata jest wielkim symbolem
Polski. Do wielickiej kopalni corocznie masowo przyjeżdżają turyści z kraju i ze wszystkich stron świata.
Temperatura w kopalni przez cały rok jest stała i wynosi około 14°C – 16°C. Wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy podziemne
miasto pokonując i poznając labirynty, tajemnicze podziemia,
jezioro, kaplicę św. Antoniego i solne rzeźby : św. Franciszka i
św. Dominika, a w głębi ołtarz główny z Chrystusem Ukrzyżowanym, kaplicę św. Krzyża i liczne solne rzeźby oraz różnego
rodzaju sprzęty pomocne w eksploatacji soli.
Pokonaliśmy wiele schodów na poszczególnych poziomach.
To tajemnicze miasto rozciąga się na 9 poziomach od 64 m do
327 m pod ziemią. Zwiedzanie trwało 3 godziny, a specyficzny
mikroklimat panujący w kopalni o walorach zdrowotnych nie
powodował zmęczenia. Poznaliśmy wiele ciekawych, historycznych opowieści o tym miejscu. Jest tam również szlak pielgrzymkowy: „Szczęść Boże” wzbogacony o Drogę Krzyżową. Miejsce
kultu religijnego ważne dla górników, ludzi bardzo wierzących i
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religijnych o świadomości trudnej i niebezpiecznej pracy.
Mottem ich pracy zawsze było pozdrowienie „Szczęść Boże”
i oddanie się w opiekę Patronki, a także Matki Bożej. Jest tam
piękne zaplecze gastronomiczne i stoiska z pamiątkami. Niezwykle promowany jest tam rozwój lecznictwa, powstało podziemne
uzdrowisko i wiele przychodni specjalistycznych. W podziemnym uzdrowisku – około 135 m pod ziemią kuracjusze odzyskują
zdrowie, chętnie tam przyjeżdżają ratując swoje zdrowie.
Centrum bł. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”
Zwiedziliśmy w drodze powrotnej Centrum bł. Jana Pawła
II w pobliżu krakowskich Łagiewnik, które zostało powołane
przez ks. kard. Stanisława Dziwisza 2 stycznia 2006 roku jako
wotum wdzięczności za naszego Rodaka. Bł. Jan Paweł II dla
współczesnego Kościoła stanowi bezcenny i zobowiązujący dar.
Jest to miejsce wiary, kultury i miłosiernej miłości. Panuje tam
duch Jana Pawła II, duch szacunku dla człowieka, wrażliwości i
wyobraźni miłosierdzia.
Centrum „Nie lękajcie się” strzeże, utrwala i pogłębia papieskie dziedzictwo oraz w sposób szczególny promuje wartości
jakimi żył i o których nauczał bł. Jan Paweł II. Dalsza ofiarna budowa tego obiektu to znak naszej pamięci o Janie Pawle II, która
utrwali się dla wielu pokoleń. Przyjeżdżając do tego szczególnego
miejsca na nowo odkryliśmy nowe wartości i kolejne obiekty
udostępnione pielgrzymom. Zwiedziliśmy kościół dolny i górny
oraz bogaty wystrój wnętrz kolejnych świątyń. Zwiedziliśmy
również kaplicę św. Kingi – dzieło wielickich górników jako wyraz wiary i wdzięczności dla Papieża, który zajmuje w ich sercach
szczególne i ważne miejsce.
W poszczególnych świątyniach modliliśmy się i całowaliśmy
relikwie św. Kingi podziwiając dzieło solnej figury tej Świętej.
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Wielką radość każdy odczuwa widząc rozbudowę i budowę
dalszych obiektów utrwalających pamięć o naszym Wielkim
Rodaku.
Łagiewniki – Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego
Kolejnym miejscem, które w tym dniu odwiedziliśmy było
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To właśnie tam Papież Jan
Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu 17 sierpnia 2002
roku. Jest to miejsce o szczególnym znaczeniu dla pielgrzymujących i wiernych.
Pierwszym odruchem jest uczczenie Najświętszego Sakramentu i utkwienie wzroku w ołtarzu, gdzie całe piękno wypełnia
okazały wizerunek Jezusa Miłosiernego o tak ciepłym spojrzeniu i promieniującym przebaczeniu. W tym miejscu w sposób
szczególny doznaje się ulgi, a jednocześnie czerpie siły do dalszego życia. Niewyczerpalne Miłosierdzie Boże przerasta naszą

wyobraźnię. Byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy tutaj przyjechać
i zaczerpnąć tego Miłosierdzia. Następnie adorowaliśmy Pana
Jezusa w kaplicy Wieczystej Adoracji. Tam w ciszy i skupieniu
każdy modlił się w swoich intencjach.
W wolnym czasie wstąpiliśmy również do klasztoru Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia, tam również grupowo i indywidualnie pomodliliśmy się, oddając przy tym cześć relikwiom św. s.
Faustyny. Ta jednodniowa pielgrzymka bardzo nas umocniła,
wzbogaciliśmy się o nowe wartości duchowe i mnóstwo pozytywnych wrażeń. Był to dla nas szczęśliwy i błogosławiony dzień,
obfitujący w miłe wspomnienia.
Przy tej okazji po raz kolejny dziękujemy Organizatorce tych
pielgrzymek za trud organizacji. Następna zaplanowana pielgrzymka odbędzie się w dniach 10-11.05.2014 r.
Tym razem udamy się do Wambierzyc.
lektor Patryk

Co niesie tydzień
(2 III – 8 III)

Niedziela 2 III – VIII niedziela zwykła
JEST TYLKO JEDEN PAN - MIŁOŚĆ
Bóg mówi do człowieka: pamiętam o Tobie w każdym
czasie i w każdym miejscu i we wszystkich twoich sprawach; bardziej niż może matka pamiętać o niemowlęciu.
Taka jest odpowiedź na skargę człowieka, że Pan, że Bóg
opuścił, że Bóg zapomniał. ( Iz 49, 14-15)
Mówi święty Paweł, że jesteśmy szafarzami tajemnic
Bożych, a zatem każdy z nas musi być wierny (1Kor 4, 1-5)
Nie jest tu ważny jakikolwiek trybunał ludzki – nawet sam
siebie człowiek nie jest w stanie osądzić do końca, choćby
mu sumienie niczego nie wyrzucało. Dopiero kiedy Bóg
rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary
serc, wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
Mówi Bóg do człowieka: Tylko Mnie możesz zawierzyć. Tylko Ja mogę zadbać o twoje jutro i twoje dziś. Nie
troszczcie się zbytnio, co będziecie jeść, pić, co będziecie
przyodziewać. Szukajcie naprzód królestwa Bożego i jego
sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane.
Musimy zatem pamiętać, że nie możemy służyć dwóm
panom, bo tylko z jednym może łączyć nas miłość. Możemy
służyć tylko Bogu, a nie światu i mamonie.

Poniedziałek 3 III
BEZ BALASTU ZDĄŻAJ DO NIEBIAŃSKICH
WYŻYN
Błogosławi święty Piotr Boga (1 P 1,3-9), że zrodził nas
na nowo w wielkim miłosierdziu swym przez powstanie z
martwych Jezusa Chrystusa. Dlatego radujmy się pośród
różnorodnych doświadczeń, a ta radość będzie pełna, gdy
osiągniemy cel naszej wiary – zbawienie duszy.
A jaka ma być nasza droga? Mówi Jezus do młodzieńca,
który pytał go, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne
(Mk 10,17-27). Zapytał go Chrystus o przykazania. Młodzieniec powiedział, że przestrzega ich od młodości. Wtedy
Jezus powiedział do niego: jednego ci brakuje - idź sprzedaj
wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie.
Tymi słowami uznał Chrystus bogactwo tego młodzieńca jako balast przeszkadzający mu wznosić się do góry. Te
słowa biegną echem przez wieki – wielu pociągają, a wielu
innych zawraca z tej drogi, bo mają serce skierowane do
świata, a nie przy Chrystusie.
Wtorek 4 III
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
Mówi święty Paweł (Flp 3,8-14): Wszystko uznaję za
stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa i mam nadzieję, że upodabniając się do Jego
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śmierci dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Pędzę, abym to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez
Chrystusa Jezusa.
Mówi do nas Bóg Jezus w Ewangelii św. Jana (J 15,9-17):
Ja was tak umiłowałem, jak Mnie umiłował Ojciec. Trwajcie
w mojej miłości, zachowując moje przykazania, aby radość
wasza była pełna. Ale pamiętajcie – nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli
i owoc przynosili.
Tak właśnie starał się żyć święty Kazimierz, królewicz
- piękny, wspaniały polski święty.
Środa 5 III
ŚRODA POPIELCOWA
Niebiańskie zawody, ukryte przed światem
Mówi prorok Joel ((Jl 2,12-18): Dmijcie w róg, zarządźcie
święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie, aby nawrócić
się do Boga całym sercem przez post, płacz i lament. Niech
płaczą kapłani, słudzy, pańscy i mówią: przepuść, Panie,
ludowi Twojemu!
A Pan Jezus, w Ewangelii św. Mateusza ((Mt 6,1-6.16-18)
ostrzega, żebyśmy uczynków pobożnych nie wykonywali
przed ludźmi po to, by nas widzieli, bo nie będziemy mieć
nagrody w niebie. Zatem dawaj jałmużnę w ukryciu – by
tylko Bóg to wiedział; módl się też w ukryciu serca do Boga
– nie chwal się swoją pobożnością; nie pość, aby cię inni
widzieli i podziwiali – czyń to tylko dla Pana. Bo On, który
widzi w ukryciu, odda tobie.
Czwartek 6 III
NASZĄ GWARANCJĄ KRZYŻ CHRYSTUSA
Mówił Mojżesz do ludu w imieniu Boga (Pwt 30,15-20),
żeby wybierali dobro- miłując Boga, słuchając Jego głosu.
Przypominał, że Bóg kładzie przed nimi życie i szczęście
albo śmierć i nieszczęście, w zależności od tego, czy będą
chodzić Jego drogami.
Gwarancją tych słów są słowa Ewangelii, jakie powiedział Jezus do swoich uczniów (Łk 9,22-25), że musi wiele
wycierpieć, być odrzuconym, zabitym, by wreszcie zmartwychwstać, pokazując moc i plany Boże. To jest gwarancja
wszystkich Bożych obietnic. Ale kto chce Go naśladować,
iść za Nim, musi wziąć swój krzyż. Bo kto chce zachować
swe życie, straci je. A kto straci swe życie dla Niego, ten je
zachowa,

Piątek 7 III
WIELKA ALE NIE DOCENIANA JEST MOC
POSTU
Mówi prorok Izajasz (Iz 58,1-9) w imieniu Boga: Szukacie
mnie, pragniecie poznać moje drogi, prosicie o sprawiedliwe prawa, ale to są tylko pozory. Pościcie, a On na to nie
wejrzał, bo: uciskacie waszych robotników, pościcie wśród
waśni i sporów oraz bicia niegodziwą pięścią, zwieszacie głowy jak sitowie – zamartwiacie się, ale nie służycie
sprawiedliwości. Wypuść uciśnionych; jarzmo nałożone
połam; dziel chleb z głodnym, wprowadź w dom tułaczy;
przyodziej nagiego i nie odwracaj się od współziomków. To
jest prawdziwy post.
W Ewangelii św. Mateusza (Mt 9,14-15) Pan Jezus daje
wskazówki, kiedy konieczny jest post, odpowiadając na
pytanie apostołów, którzy z Chrystusem nie pościli wtedy,
kiedy inni pościli. Powiedział wówczas: Czy goście weselni
mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego i wtedy będą
pościć.
Każde nasze działanie – a więc i post – ma być dostosowane do sytuacji. Trzeba się cieszyć z cieszącymi płakać z
płaczącymi. Trzeba się cieszyć, kiedy Pan daje radość i smucić, kiedy Pan chce, byśmy z Nim razem się smucili.
Sobota 8 III
CZYŃ DOBRO, BYŚ ZABŁYSNĄŁ W CIEMNOŚCIACH
Mówi Pan Bóg przez proroka Izajasza (Iz 58,9b-14):
Jeśli usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem, mówić
przewrotnie, podasz chleb zgłodniałemu, nakarmisz duszę
przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a ciemność twoja stanie się południem. Mówi, że
Pan powiedzie cię wtedy w triumfie na wyżyny. Tak działa
Bóg i chce, byśmy też działali.
W Ewangelii św. Łukasza (Łk 5,27-32) jest o powołaniu
Lewiego – czyli św. Mateusza. Wystarczyło, że Chrystus powiedział: Pójdź za Mną! On poszedł. Zrobił ucztę w swoim
domu dla Niego. Wielu celników i grzeszników także przyszło na tę ucztę, co nie spodobało się faryzeuszom. Mówili:
Jak On może jeść i pić z celnikami i grzesznikami? Jezus
odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy
się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników.
My również musimy, idąc przez życie, pomagać tym, którzy kuleją, którzy nie do końca dostrzegają dobro i prawdę,
którzy potrzebują pomocy materialnej i duchowej i zachęcać ich przede wszystkim własnym przykładem.
ks. H. Młynarczyk
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