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Uroczystość Najświętszej
Trójcy Świętej
PIERWSZE CZYTANIE
Mojżesz tak powiedział do ludu:
«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy
Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od
jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o
czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak
ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać
sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia,
znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan
Bóg w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na
niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw
i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się
wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi,
którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg».
DRUGIE CZYTANIE Rz 8, 14-17
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w
bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym
możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś
jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by
też wspólnie mieć udział w chwale.
EWANGELIA Mt 28, 16-20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak
wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata».

Prosimy pisać na adresy mailowe:
carolus @list.pl
radocza@op.pl
carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
KOMUNIKACJA I ZDROWIE
Kraków, dnia 6 czerwca (sobota) 2015 roku - godz. 9.00
Aula Akademii Ignatianum, ul. Kopernika 26

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ
Stanisław Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski
Katedra Edukacji Medialnej
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej
Komitet Organizacyjny:
KS. DR HAB. NAUK SPOŁECZNYCH ROBERT NĘCEK DR
HAB. N. MED. EWA KUCHARSKA
dr Małgorzata KUTYŁA (sekretarz konferencji)
dr Markus LIPOWICZ
dr Magdalena MADEJ-BABULA
dr Edyta SZYSZKA
Komitet Naukowy:
O. PROF. DR HAB. JÓZEF BREMER SI
Rektor Akademii Ignatianum
KS. PROF. DR HAB. WOJCIECH MISZTAL
Prorektor Uniwersytetu Papieskiego )ana Pawła II
doc. phdr Irena KAMANOVA, PhD
Kierownik Katedry Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku
prof. dr Marino NINĆEVIĆ
Kierownik Oddziału Nauk edukacyjnych i wykształcenia nauczycieli, Fakultet Chorwackich Studiów Państwowego Uniwersytetu
w Zagrzebiu
PROF. DR PUŁKOWNIK BRUNO TAMMARO TANNELLI
Wyższa Szkoła Chorążych Karabinierów w Velletri
DR HAB. N. MED. EWA KUCHARSKA
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Wydział
Pedagogiczny, Akademia Ignatianum, Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
KS. DR HAB. NAUK SPOŁECZNYCH Robert NĘCEK
Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej, Katedra Edukacji
Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski |ana Pawła II i
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Politologii Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum
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Słowo wstępne:
9.00-9.10 o. prof. dr hab. Józef BREMER- Rektor Akademii
Igna-tianum
9.10-9.20 ks. prof. dr hab. Wojciech MISZTAL - Prorektor
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
9.20-9.30 o. dr Krzysztof BIEL - Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum
9.30-9.40 ks. prof. upjpii dr hab. Michał DROŻDŻ - Dyrektor
Insty tutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII
Wykłady - sesja I
9.40-10.00 ks. prof. dr hab. Wojciech MISZTAL, Prorektor
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Pytania o całościowe
podejście do człowieka
10.00-10.20 dr hab. n. med. Ewa KUCHARSKA, Collegium
Medicum Uniwersytetu lagiellońskiego i Katedra Pedagogiki
Społecznej i Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Akademia
Ignatianum - Wpływ komunikacji interpersonalnej na jakość i
efekty terapii
10.20-10.40 doc. phdr Irena KAMANOVA, PhD, Kierownik
Katedry Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Katolicki
Uniwersytet w Rużomberoku i Katedra Pracy Socjalnej, Wyższa
Szkoła im. Św. Elżbiety w Bratysławie - Komunikacja z osobami
chorymi na demencję
10.40-11.00 ks. dr prałat Henryk JAGODZIŃSKI, Radca Nuncjatury, Sekretariat Stanu, Sekcja do Spraw Relacji z Państwami,
Watykan - Komunikacja i zdrowie w Kodeksie Prawa Kanonicznego
11.00-11.20 prof. dr Marino NINĆEVIĆ, Kierownik Oddziału Nauk edukacyjnych i wykształcenia nauczycieli, Fakultet
Chor wackich Studiów Państwowego Uniwersytetu w Zagrzebiu
- Znaczenie komunikacji w powołaniu nauczyciela
11.20-12.00 Przerwa na fi liżankę kawy i ciastko
Sesja II
12.00-12.20 ks. dr hab. nauk społecznych Robert NĘCEK,
Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej, Katedra Edukacji
Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
- Postawa moralna i komunikacyjna nauczyciela akademickiego
w kształtowaniu osobowości studentów
12.20-12.40 prof. dr Pułkownik Bruno Tammaro TANNELLI,

Wyższa Szkoła Chorążych Karabinierów w Velletri - Zarządzanie
komunikacją w sytuacjach ekstremalnych dotyczących zagrożenia zdrowia i życia
12.40-13.00 phdr Eva MORAUĆIKOVA, PhD, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Zdrowia, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku - Prewencja zdrowia
13.20-13.40 o. dr Wit PASIERBEKSI- Katedra Chrześcijańskiej
Myśli Politycznej, Instytut Politologii, Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum - Fenomen spotkania - dialogiczna komunikacja: mistrz - uczeń
13.40-14.00 ks dr Jarosław KRZEWICKI, Wikariusz Generalny Diecezji Rieti, Uniwersytet Santa Croce w Rzymie - Lekarz,
pacjent, pracodawca, między prawem do wiedzy a obowiązkiem
milczenia. Prawno-moralne aspekty tajemnicy lekarskiej

lęku przed śmiercią z pacjentem onkologicznym - rozmowy dyktowane tabu
16.20-16.40 dr n. med. Wojciech BORATYŃSKI - Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Paulina MULARCZYK- Warszawski
Uniwersytet Medyczny- Wpływ religii na postrzeganie zdrowia
wśród osób przebywających w ośrodkach dla uchodźców na terenie Polski
16.40-17.00 lic. Małgorzata TALIPSKA - Uniwersytet Warszawski -Komunikacja pomiędzy g/Głuchym pacjentem a pracownikiem służby zdrowia

CZĘŚĆ II Obrady w sekcjach 15.00-17.00

Aula
15.00-15.20 s. dr hab. Anna WALULIK - Akademia Ignatianum
w Krakowie, dr Janusz KRYSZTOFIK - Instytut Zarządzania
Wiedzą w Krakowie - Między pacjentem, lekarzem i instytucjami
ochrony zdrowia. Badania narracyjne
15.20-15.40 dr inż. arch. Iwona BENEK - Politechnika Śląska
w Gliwicach - Wpływ architektury na zdrowie osób starszych w
Domach Pomocy Społecznej
15.40-16.00 dr n. zdr. Sebastian Artur ZDOŃCZYK - Akademia Pomorska w Słupsku - Socjomedyczne determinanty jakości
życia kobiet po leczeniu raka gruczołu piersiowego
16.00-16.20 mgr Katarzyna BIAŁEK - Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,, Jakub LICKIEWICZ (PhD) - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Psychologiczne reakcje członków rodzin
chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii

15.00-... Wystąpienia Uczestników, przedstawiające główne tezy
i dyskusja
SEKCJA I: Komunikacja
Prowadzenie: mgr Joanna GROCHALA - Uniwersytet Jagielloński
Sala nr 204
15.00-15.20 dr Edyta SZYSZKA - Akademia Ignatianum w Krakowie - Opinie o lekarzach w wypowiedziach pacjentów na forach
internetowych
15.20-15.40 mgr Joanna GROCHALA - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Literatura autobiograficzna jako medium promocji zdrowia psychicznego
15.40-16.00 dr Tomasz PAKLEPA - Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie - Komunikowanie jako element kontroli
społecznej sięgania po używki przez młodzież
16.00-16.20 mgr Marzena GMITEREK - Akademia Ignatianum
w Krakowie - O kobiecości, męskości, zdrowiu psychicznym i

SEKCJA II: Zdrowie
Prowadzenie: dr Sebastian Artur Zdończyk - Akademia Pomorska w Słupsku

CZĘŚĆ III PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE
KONFERENCJI
(aula)
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Z życia k ościoła
- W niedzielę Warszawiacy pomaszerują dla rodziny
W najbliższą niedzielę – 31 maja – ulicami stolicy, już po raz
dziesiąty, przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Będzie on jedną
z ponad 140 prorodzinnych manifestacji, które przejdą ulicami
polskich miast. Jak co roku będzie radośnie i kolorowo. Warszawiacy spotkają się o godz. 12.00 pod pomnikiem Mikołaja
Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Marsz zakończy się
Piknikiem Rodzinnym w Parku Kazimierzowskim.
Warszawski Marsz ma wieloletnią tradycję i zdążył wpisać
się w kalendarz wydarzeń rodzinnych stolicy. Maszerującym
tradycyjnie będzie towarzyszyła orkiestra Częstochowa Pipes and
Drums grająca zapierającą dech w piersiach muzykę na wielkich
dudach szkockich.
Na Marsz zaproszeni są wszyscy, dla których rodzina jest najważniejsza. – Marsz dla Życia i Rodziny jest radosnym świętem.
Tworzymy wspólnotę ludzi, dla których wartości rodzinne są
ważne. Rodzina jest tak cenna, że warto wyjść z domu, by ją promować i dać wyraz swoim poglądom. Marsz dla Życia i Rodziny
jest również okazją do podziękowania tym, którzy są otwarci na
życie. Dlatego mamy w stanie błogosławionym otrzymają dla maleństw noszonych pod sercem, body z logiem Marszu – wyjaśnia
rzeczniczka Marszu, Anna Borkowska - Kniołek.
Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny będzie jednym z ponad 140, które w przejdą ulicami polskich miast. W tym roku
uczestnicy wydarzenia będą maszerowali pod hasłem: „Rodzina
– Wspólnota – Polska”. – Pragniemy przypomnieć, że w rodzinie
wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą
funkcjonowały we wspólnocie narodowej. Dlatego podczas tegorocznych Marszów chcemy mówić o potrzebie troski rodziców o
wychowanie i edukację swoich dzieci – tłumaczy Jarosław Kniołek z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
- Episkopat gratuluje nowo wybranemu Prezydentowi
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski skierowało list
gratulacyjny do Prezydenta-elekta Andrzeja Dudy. Gratulując
wyboru biskupi wyrażają nadzieję, że wysiłek wszystkich rodaków w czasie tej prezydentury będzie umacniany świadomością
wspólnej odpowiedzialności za Ojczyznę, Europę i świat.
„Polscy biskupi życzą Panu Prezydentowi skutecznego jednoczenia Polaków wokół spraw najważniejszych dla Polski – powiedział rzecznik episkopatu. – W liście gratulacyjnym zauważają
też, że większość, w tym ludzie młodzi, mają nadzieje w związku
z jego wyborem. Ta nadzieja jest połączona z porozumieniem Polaków wokół najtrudniejszych wyzwań” – dodał ks. Józef Kloch.
Biskupi życzą, by światło Ducha Świętego towarzyszyło Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w podejmowaniu ważnych decyzji i
w codziennej służbie dla Rzeczypospolitej.
- Biskupi Irlandii: Referendum o małżeństwach homoseksualnych
„Liczni z tych, którzy głosowali «tak» dla małżeństw homo-

seksualnych, są produktem naszych szkół katolickich, do których
uczęszczali nawet po 12 lat” – tak podsumował piątkowe referendum na temat uznania przez państwo związków homoseksualnych metropolita Dublina. Spośród około 2 mln głosujących
ponad 60% opowiedziało się za zmianą definicji małżeństwa
w konstytucji Irlandii. Komentując wielkie poparcie wśród
młodych Irlandczyków dla akceptacji homoseksualizmu abp
Diarmuid Martin zadał retoryczne pytanie: „Czyżbyśmy się tak
bardzo oddalili od młodych?”. Wielu obserwatorów podkreśla, że
na tak wielkie i szybkie zmiany światopoglądowe wśród Irlandczyków wielki wpływ miały skandale pedofi lskie w tamtejszym
Kościele.
Pośród komentarzy wokół tej decyzji wiele głosów interpretuje ją jako jasne opowiedzenie się społeczeństwa irlandzkiego
przeciw swojej dotychczasowej tożsamości opartej na moralności
katolickiej. Arcybiskup Dublina Diarmuid Martin w komentarzu
dla publicznej telewizji stwierdził m.in., że ten wynik oznacza dla
Kościoła weryfi kację jego sposobu komunikowania się ze społeczeństwem i potrzebę prezentacji wartości w taki sposób, aby były
one zrozumiałe dla współczesnego człowieka. Wielu biskupów
zabierało głos przed referendum, jednak Konferencja Episkopatu
Irlandii jak dotąd nie opublikowała żadnego oficjalnego stanowiska w odpowiedzi na sobotni wynik. Już jednak w zeszłym roku
biskupi zapowiedzieli, że w przypadku zmiany konstytucyjnej
definicji małżeństwa zlikwidują śluby konkordatowe zawierane
w świątyniach.
- Wieliczka szykuje się do ŚDM
Mietek Szcześniak i Arkadio oraz zespół PDF i chór Solnego
uwielbienia to gwiazdy koncertu „Solne uwielbienie”, który odbędzie się w Wieliczce w ramach przygotowań do ŚDM. Wieczór
uwielbieniowy, połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu,
odbędzie się w Boże Ciało 4 czerwca.
Małopolska młodzież zgromadzi się w Wieliczce wokół Najświętszego Sakramentu już po raz drugi. - Koncert Uwielbienia
zgromadzi w naszym mieście tysiące ludzi, pragnących w tym
wyjątkowym dniu pozostać myślami przy Bogu i wyrazić swoją
wiarę przez śpiew i muzykę, ale także zadumę nad Tajemnicą Eucharystii - zapewnia burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur
Kozioł.
Solne uwielbienie 2015 odbędzie się na Małopolskiej Arenie
Lekkoatletycznej w Wieliczce. Razem z zespołem PDF i chórem
Solnego uwielbienia wystąpią gwiazdy polskiej muzyki chrześcijańskiej: raper Arkadio i Mietek Szcześniak. Koncert jest wydarzeniem towarzyszącym przygotowaniom do Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016. Świadczy o tym m. in. obecność kopii
symboli ŚDM.
Solne uwielbienie jest chrześcijańską inicjatywą, organizowaną w uroczystość Bożego Ciała od 2014 roku.
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TRÓJCA ŚWIĘTA
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romadzimy się w naszej świątyni przeżywając uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Bóg bowiem, zgodnie z Jego Objawieniem,
jest jeden jedyny, ale w trzech Osobach:
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dzisiaj w Kościele
czcimy tę największą tajemnicę wewnętrznego życia samego Boga. Naszym umysłem i sercem, opartym o prawdę, którą wypowiedział Jezus, wnikamy w życie Kogoś
nieskończenie doskonałego - Pana, Stwórcy i Zbawiciela.
W świetle dzisiejszych czytań spróbujmy - na tyle, na ile
potrafimy - poznać i uczcić tę tajemnicę.
Pierwsze czytanie opowiada w sposób szczególny o
Bogu Ojcu. On wybrał sobie lud Izraela, prowadził go i
strzegł na drogach historii. Szczególnie jest tutaj wyakcentowany wybór, którego dokonał sam BÓG! Zatem możemy
powiedzieć, że Pan Bóg dokonał dobrowolnego wyboru,
kierując się miłością ku swemu narodowi. Wszechwiedza
Boga zna wszystkie czyny Izraela, ale także każdego z nas.
On wie absolutnie wszystko! On też w sposób bezwzględnie dobrowolny wybiera naród czy jednostkę, aby był Jego
szczególną własnością. Dla przykładu bliższego nam i znanego: to On wybrał na papieża wielkiego naszego Rodaka
- Jana Pawła II. Ów wybór Konklawe z 16 października
1978 roku był
Jego wyborem - wyborem Boga. Nas też Bóg wybiera
i powołuje. Powołuje nas do świętości - On chce, abyśmy
byli tacy, jak Jego Syn - chce, abyśmy naśladowali Pana
Jezusa.
Ewangelia opowiada o Drugiej Osobie Trójcy Świętej o
Jezusie Chrystusie. Boży Syn mówi tutaj o swojej obecności w Kościele aż do skończenia świata: oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Zwróćmy
uwagę na ten fakt, że Pan Jezus jest z nami. Tutaj w tabernakulum w Najświętszej Eucharystii jest obecny Bóg prawdziwy. On
chce być w żywej świątyni naszego serca - w naszej duszy. Ale
Jezus nie chce być niewolnikiem tabernakulum, ani nawet tych
murów kościoła. On chce żyć w XXI wieku w naszych domach,
rodzinach, miejscach pracy... On chce podróżować tramwajem,
samochodem, samolotem... On chce, abyśmy brali Go w naszą
codzienność. Pozwól więc, drogi bracie i siostro, żyć Jezusowi w
tobie - w twoim sercu, w tym sanktuarium ducha.
Właśnie o tym, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego,
mówi czytanie z Listu do Rzymian. Jesteśmy Bożymi dziećmi i
w Duchu Świętym możemy wołać do Boga - „Ojcze”! W każdym
położeniu, w każdej chwili możemy i powinniśmy być blisko
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Boga. Wystarczy wypowiedzieć słowo: „Ojcze”! i uświadomić
sobie, że Bóg jest przy mnie - że jest we mnie - że mną kieruje
i pomaga. Szczególnie pamiętajmy o tym w chwilach trudności,
cierpienia i bólu. Sw. Paweł mówi wyraźnie: Jeżeli z Nim cierpimy, to wspólnie będziemy mieli udział w chwale. W chwilach
szczęścia i w trudnych momentach, w dzień i w nocy - zawsze
- żyjmy w rodzinie Bożej. Najważniejsza zaś jest miłość ku Niemu
- ku Bogu Trójjedynemu. Bóg nas pierwszy umiłował: stworzył,
odkupił i uświęca. On nie oszczędził nawet swojego Syna, ale
przez tajemnicę krzyża dał nam zbawienie wiekuiste. Dlatego
trzeba i nam odpowiedzieć miłością na Miłość.
Kochajmy Boga całym swoim sercem! Oddajmy, w czasie tej
Mszy świętej, chwałę Bogu Trójjedynemu: Ojcu przez Jezusa Jego Syna - w Duchu Świętym.
Ks. Bogdan ZBROJA

O Panie, Ty nam dajesz
\O Panie, Ty nam dajesz
Ciało Swe i Krew.
Do Ciebie więc idziemy wciąż,
Radosną nucąc pieśń.
Ty jesteś Bogiem wiernym
Na wieczny czas.
Przez dar Twojego Chleba,
Dobry Boże nasz,
Rodzinę bratnią czynisz z nas,
Miłować uczysz nas.
Ty jesteś Bogiem wiernym
Na wieczny czas.
To Twoje miłowanie
Dało wolność nam,
Chwalimy święte Imię Twoje,
Jak uczyłeś nas.
Ty jesteś Bogiem wiernym
Na wieczny czas.
Tyś nam ukazał drogę,
Wiodącą na Twój szlak.
Idziemy więc, by radość nieść,
Tam, gdzie jej światu brak.
Ty jesteś Bogiem wiernym
Na wieczny czas.
Z pieśni Eucharystycznej

1. Ilu uczniów uda³o siê do
Galilei?
2. Co zrobili, gdy ujrzeli
Jezusa?
3. Co poleci³ uczniom
Pan Jezus?

Zamieszkaj, Panie Jezu, z nami
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli w uroczystość Bożego Ciała gromadzimy się najpierw na Mszy świętej,
a po niej idziemy w procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami miast, osiedli i wiosek. Procesja ta jest naszym wyznaniem wiary
i oddaniem czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.
Podczas procesji w uroczystość Bożego Ciała zatrzymamy się przy czterech ołtarzach. Będziemy rozważali, czym jest Eucharystia
dla chrześcijan.

31 maja 2015
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Wadowice, Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:15
(kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:30,
18 (V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. Stanisław Jaśkowiec, R.M., dziekan dekanatu Wadowice Północ* Wikariusze - ks. Piotr Wiktor, ks. Adam
Garlacz, ks. Janusz Korbel - moderator dekanalny służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, ks. Stefan Trojan, wyśw. 1995, ks. Piotr Sobala,
wyśw. 1994, wizytator katechetyczny rejonu VI *
W duszpasterstwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan Ojca Świętego * Na terenie parafii mieszka: o. Eugeniusz
Chuchro OCD, kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Roków (301), Wadowice – część (9566)

Wadowice, Parafia Świętego Piotra

ADRES : al. MB Fa�mskiej 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 28 88, tel./fax +48 33 873 12 00, www.swpiotr.wadowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–sob.
8 – 9, pon., śr. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 18; Niedziele i święta, 6:45, 8 (kaplica Zawadka), 8:30, 9:30 (kaplica Zawadka), 10, 11:30, 13, 16 (IX-VI), 18
Proboszcz: ks. Tadeusz Kasperek, dziekan dekanatu Wadowice Południe, kapelan Ojca Świętego * Wikariusze: ks. Krys�an Piwowarczyk, ks. Dominik Popielarczyk, ks.
Jacek Szydło, moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej, ks. Artur Czepiel * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO
PARAFII: Gorzeń Dolny (518), Gorzeń Górny (253), Hobot (200), Wadowice – część (ok. 9400), Zawadka (700)

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi

ADRES: ul. Karmelicka 22 34-100 WADOWICE skr. Poczt. 28 tel. 033 873 21 87 fax 033 873 23 78 * MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 6:00; 7:00; 8:00 i 18:00
Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00, 12:30 i 18:00

BAZYLIKA

95. urodziny św. Jana Pawła II
w papieskim mieście (2)
Z okazji urodzin papieża Polaka już po raz 15. do
Wadowic przyjechali 18 maja przedstawiciele szkół im.
Jana Pawła II z całej Polski. Około 1,5 tys. uczniów
z 60 „papieskich” szkół wzięło udział we Mszy św.
na rynku przed bazyliką oraz uroczystym przemaszu
ulicami Wadowic. O tym wydarzeniu pisaliśmy już w
poprzednim numerze, w tym zamieszczamy ciąg dalszy
kazania ks. inf. Jakuba Gila, który przewodniczył koncelebrze.
Moi drodzy, Ojciec święty, gdy przybywał do swojej Ojczyzny, często mówił: Bądźcie pozdrowieni! I tymi słowami chcę
serdecznie pozdrowić młodzież z różnych szkół noszących piękne imię Jana Pawła II; tych szkół, których patronem jest święty
Jan Paweł II. Pozdrawiam was, którzy przyjechaliście z bliska
i z daleka. Pozdrawiam Waszych Nauczycieli, Wychowawców,
Katechetów, Katechetki. Pozdrawiam tym słowem Jana Pawła II
również władze Starostwa z Panem Starostą oraz Przedstawicieli
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władz Miasta. Pozdrawiam serdecznie Kapłanów, którzy koncelebrują Mszę świętą. Chylę czoła przed sztandarami, które są tu
jako znak wierności tych szkół nauce Jana Pawła II. Was wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Miałem kiedyś, wcale nie tak dawno, pewien sen. Przedziwny
to był sen i chcę się nim dzisiaj z wami podzielić. Śniło mi się, że
szkoła średnia, to było liceum, nosząca imię Jana Pawła II postanowiła przygotować przedstawienie bożonarodzeniowe. Ta klasa,
która miała to zorganizować, była bardzo mądrą klasą, w której
było wielu zdolnych uczniów. W tej klasie jeden z chłopców, który marzył, że będzie aktorem (jak niegdyś Jan Paweł II) zaczął
obsadzać role, przygotowywać scenografię i rekwizyty. Wymyślił
te jasełka w ten sposób, że ta szopka z przedstawienia będzie na
wzór tej szopy, w której Jan Paweł II jako biskup tam na Wiktorówkach, na Rusinowej Polanie przebywał niejednokrotnie. I tam
nawet kiedyś wdał się z pewną gaździną w rozmowę i poprosił ją
o herbatę. A ona mówi do niego: -„No pilibyście, pewnie, ale kto
mi wody przyniesie?”. No to biskup chcąc nie chcąc poszedł po
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wodę. Gdy wrócił, gaździna zaczęła się
tłumaczyć i przepraszać: -„Przecież
nie wiedziałam, że jesteście biskupem... Ani nie macie copki na głowie,
ani laski... Tacy żeście zwykli są”.
Zwykły i niezwykły... Wciąż ten
zwykły i niezwykły... A obok tej szopy pastuszkowie. Ale nie tylko tacy
po góralsku ubrani, ale też pastuszkowie jako dzieci, młodzież ubrani i
po śląsku, i po kaszubsku, w różnych
strojach regionalnych. Mnóstwo tych
dzieci... Bo przecież Papież bywał
w różnych stronach Polski i jest kochany w różnych naszych miastach i
wioskach, a nie tylko na Podhalu. W
żłóbku leżało dziecko... Ale to dziecko
miało dziwną historię. Zostało ono
ocalone dzięki temu, że istnieją teraz
„okna życia”. To jest też inspiracja Papieża. „Okna życia”, w których bierze
się w opiekę dzieci takich matek, które
są w trudnej sytuacji, które znajdują
się w ciężkim stanie i nie wiedzą, co
ze swymi dziećmi zrobić. Te miejsca
ratują życie dzieci...
Obok dziecka w żłóbku jest Józef...
Jest ubrany jednak nie jak zwykły
mężczyzna, ale występuje w habicie
albertyńskim. Dlaczego? Bo ojciec
domu zawsze ma się kierować miłością. Miłością, która się pochyla nad
ludzkimi biedami, nad człowiekiem,
która człowieka podnosi. I dlatego ten
św. Józef ma wyglądać jak Brat Albert
– brat naszego Boga i brat ludzi. Tak
była wizja tego licealisty, tego reżysera
jasełek. Dobry mąż bowiem z miłością
ma się pochylać nad swoją żoną i nad
swymi dziećmi; nad swoją pracą i nad
innymi ludźmi.
Jak zatem wyglądać ma w takim
układzie matka z tych jasełek. Miała
ona wyglądać jak siostra nazaretanka.
Dlaczego? Bo kiedy Karol Wojtyła był
biskupem, to pierwszy Dom Samotnej
Matki powierzył nazaretankom. Uczynił to, by żadna kobieta nie musiała być
samotna, zwłaszcza wówczas, gdy nosi
w sobie życie. Chciał, by każda kobieta
otoczona była należną jej miłością.
Pragnął, by każda odepchnięta przez
ludzi znalazła tę miłość w klasztorach.
Dlatego ta matka, która pochyla się
nad dzieckiem, jest wielkim przyjacielem życia ludzkiego. Nie jest w stanie
zabić swego dziecka, bo jest do tego
niezdolna i ma wokół siebie kochających ludzi.
W tym śnie wszystko już było do
przedstawienia, do wystawienia
31 maja 2015
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jasełek... Dopiero w przeddzień występu nasz licealista, reżyser
przypomniał sobie, że zapomniał o trzech królach... Co tu robić,
przecież jasełka bez trzech króli to nie jasełka... Przyszła mu
wówczas do głowy myśl, że przecież zna w swojej miejscowości
lekarza po wypadku. Jego poprosi, żeby był królem. Lekarz chętnie się zgodził na tę rolę. – Ale, panie doktorze, przyniesie mi
pan jako dar bardzo określoną rzecz... – zgoda – przystał doktor.
Jako drugiego króla obsadził panią, byłą nauczycielkę. Ją również
poprosił o przyniesienie konkretnego daru. Trzecim królem zaś
w przedstawieniu został jego kolega. On też został poproszony o
przyniesienie daru.
Na drugi dzień, kiedy się rozpoczęły te jasełka, kluczowym
momentem było przybycie trzech króli. Pierwszy – lekarz - przyniósł w darze kulę, laskę do wspierania. Było to symbolem tego,
że rok wcześniej cudem ocalał z poważnego wypadku samochodowego. W tym wypadku połamaniu uległy jego nogi i miednica.
Rehabilitacja trwała wiele miesięcy. W tym czasie zrozumiał, że
choć wcześniej myślał, że leczy dobrze, że dba należycie o pacjentów, to jednak z perspektywy chorego wygląda to inaczej...
Wygląda to tak, że lekarze nie mają dla pacjenta czasu, nie wykazują żadnej troski o niego. Nie zależy im na zdrowiu pacjenta
tylko na jego szybkim wypisie i na budżecie szpitala. Po tych
doświadczeniach ów lekarz postanowił, że jego życie całkowicie
się zmieni, że będzie jeszcze lepszym lekarzem; lekarzem, który
na pacjenta będzie patrzył jak na członka własnej rodziny, a nie
kogoś obcego... Złożył więc w czasie jasełek jako dar kulę, symbol
jego życiowej przemiany.
Drugi król - była nauczycielka - przyniosła w darze obrączkę
małżeńską. Kiedy była nauczycielką kochała szkołę i nie wyobrażała sobie życia bez uczniów. Praca zawodowa bardzo dobrze jej

się układała. Kochała to, co robiła. Potem wyszła za mąż i uczyła
dalej, ale później urodziła dziecko, dziecko, które nie było całkiem zdrowe, którym trzeba się było zająć. Po naradzie z mężem
postanowiła zrezygnować z pracy. Po jakimś czasie urodziło im
się drugie dziecko. Choć planowała powrót do zawodu, życie
ułożyło się inaczej i poczuła się zawiedziona. Przeżywała swoisty
małżeński kryzys... Ale przetrwała ten okres. Przez ciężką domową pracę zaczęła coraz bardziej słuchać tego, co Ojciec święty
mówił o małżeństwie. Przeczytała nawet jego dramat „Przed
sklepem jubilera”. To ją zmieniło. Zaczęła się realizować w życiu
po prostu jako matka i żona. Zaczęła doceniać wartość rodziny,
dzieci, małżeństwa, obrączki... Zaczęła doceniać takie wartości
jak miłość i wierność. Dlatego w darze przyniosła właśnie obrączkę..
Trzeci król był najmłodszy. To młody człowiek rozdarty
wewnętrznie. Człowiek, którego zalewał nadmiar informacji.
Oglądał telewizję, przeglądał internet, słuchał radia, czytał
też Ewangelię... Nie mógł zrozumieć kolosalnej różnicy pomiędzy tym, czego uczył Chrystus, a tym co proponuje mu
świat. Męczył się z tym uczuciem niesamowicie... Kiedyś
przeczytał jednak „Tryptyk” Jana Pawła II. Tam, w wierszu
„Źródło” przeczytał słowa, które go z jednej strony zdruzgotały, a z drugiej dodały mu sił: Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd. Gdzie jesteś źródło?
I te słowa Papieża stały się dla niego wskazówką, jak iść przez
życie. Postanowił przedzierać się, nie ustępować, iść pod prąd...
Bo to źródło, jakim jest Jezus Chrystus, istnieje, ono jest. Dlatego też nie przyniósł żadnego daru. Chciał, aby w jego puste ręce
Chrystus złożył mu dar, by mu siebie ofiarował... Przedziwny to
dar trzeciego króla...
CDN

Wieczór św. Jana Pawła II
w Bazylice ONMP w Wadowicach
6 czerwca 2015
17:30
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości”
18:00 Msza święta
18:45 Nabożeństwo Czerwcowe i procesja
12
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ALBERTYNKI

75-LECIE ŚLUBÓW ZAKONNYCH
S. ADAMINY KOCZUR ALBERTYNKI (2)

W POPRZEDNIM NUMERZE PISALIŚMY JUŻ O TYM WAŻNYM WYDARZENIU TAK DLA JUBILATKI, JAK I DLA
ZAKONU, W TYM ZAMIESZCZAMY
FRAGMENT KAZANIA PRZEORA KARMELITÓW O. GRZEGORZA
Droga nasza kochana Jubilatko, Siostro Adamino,
Droga Siostro naszej Jubilatki,
Zebrana Rodzino,
Siostry w powołaniu zakonnym,
Drogi Księże Proboszczu!
Sam Jezus dzisiaj w Ewangelii świętej i też św. Jan Apostoł
mówią nam o sednie zakonnego powołania. Nie ma większej miłości, niż gdy ktoś oddaje życie swoje. Nie ma większej miłości...
Oddawanie życia zawsze kojarzy się nam ze śmiercią, najczęściej
męczeńską. Pan Jezus dzisiaj mówi: Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem, tak jak wybrał Mnie Ojciec. I Ja wybierając
was, ukochałem was wielką miłością; nie inną, nie mniejszą, ale
taką, jaką Ojciec Mnie ukochał i Mnie kocha. I tę miłość wam
przekazuję. I przekazując wam tę miłość, przekazuję wam wolę
mojego Ojca.
Dzisiejsza liturgia słowa uświadamia nam, że każdy z nas,
każda z nas przez te pokolenia jest kimś wyjątkowym. W sercu
samego Boga, w planach samego Boga, w miłości samego Boga.
Moi kochani, my w tym zgiełku, w tym pośpiechu, w tym huku
dzisiejszego świata, gdzie to wszystko jest takie masowe, jakoś
tak się gubimy. Wydaje się nam, że jesteśmy w tym wielkim
tłumie. Nieraz doświadczamy może takiego smutku, niezauważenia... Tymczasem jesteśmy dla Pana Boga kimś wyjątkowym.
Bóg o każdym myśli, o każdego się troszczy i dla każdego ma
przygotowany plan, jakieś powołanie. Ten plan zrodził się jeszcze
przed powstaniem świata...
I tak było i jest w życiu Siostry Adaminy. Jak mi wyznała
siostra Jubilatka, dziesięcioro ich było. Dwoje zmarło wcześnie,
potem żyło ośmioro, a dwie ich tylko zostało. Taki plan Pana
Boga... Ale jeśli było ich ośmioro, to musiało tam być wiele miłości. Zresztą , moi drodzy, sama wasza obecność na tym jubileuszu
świadczy o tym, że w tej rodzinie było i jest wiele miłości. A ta
miłość się nie starzeje, nie przemija. To nam przybywa lat, ale
miłość trwa. I był ten moment, kiedy właśnie Siostra Adamina
jako młoda dziewczyna, młoda kobieta odkryła plan Bożej miłości w swoim życiu. Poddała się temu planowi i pozwoliła, żeby
Bóg działał w jej życiu. Już wtedy zdecydowała się oddać życie z
miłości do Boga, do Jego Kościoła i do zgromadzenia, jakie Bóg

wlał w jej serce. To był głos miłości, który Siostra Adamina odczytała w swoim sercu, w swoim umyśle. Zrozumiała, że ma być
Albertynką...
Było to jeszcze w okresie międzywojennym, gdy zgromadzenie albertyńskie było bardzo młodym zgromadzeniem. Pamiętajmy, że Brat Albert zmarł w 1916 roku, w Boże Narodzenie.
Było to nowe zgromadzenie i tym dziwniejsze, że akurat do niego
wstąpiła Siostra Adamina, że właśnie takie poczuła powołanie...
To zgromadzenie, w którym przede wszystkim posługuje się
ubogim. A przecież Jezus mówi: Cokolwiek uczynicie jednemu z
tych najmniejszych, Mnie czynicie. I siostra Adamina tak z roku
na rok, z dnia na dzień, z chwili na chwilę realizowała swoje powołanie. Powołanie miłości.
Mogłoby się wydawać, że opuściła swój dom rodzinny, bo
zobaczmy, że każdy ma w swoje powołanie wpisane opuszczenie
domu - chociażby do małżeństwa. Opuści w końcu dziecko matkę
i ojca, opuści. Ale to nie oznacza, że całkiem się od nich odetnie.
Bo dalej gdzieś nas obowiązuje to czwarte przykazanie, by czcić
swoich rodziców. I tak samo, opuszczając dom rodzinny, wstępując do zakonu, opuszczamy ojca, matkę, ale dalej mamy ich czcić.
I może to opuszczenie, to wstąpienie do zakonu w tajemniczy
sposób przynosiło wiele łask dla waszej rodziny, dla rodziców,
których Siostra Adamina opuściła, wstępując do klasztoru...
Moi kochani, dzisiejszy dzień jest takim dniem, kiedy dziękujemy Panu Bogu i dziękujmy Siostrze Adaminie. Przez te 75 lat,
przez swoją wierną służbę Panu Bogu, przede wszystkim Panu
Bogu... Nieraz myślimy, że ktoś wstępuje do zakonu i posługuje
tylko ludziom - jako pielęgniarka, jako zakrystianka, jako katechetka - a tymczasem wyznacznikiem życia zakonnego jest
oddanie się Panu Bogu. I ze względu na Niego, na Jego miłość
przyjmuje takie posługi, takie obowiązki, jakie dyktuje mu zakonne posłuszeństwo.
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ŚW. PIOTR

Nasza pobożność Maryjna
Objawia się na wiele sposobów. Znamy wszak liczne
nabożeństwa Maryjne, modlitwy i pieśni. Ale mamy
też być Maryjnymi w czasie Mszy św. i nie chodzi tu
bynajmniej o odnawianie różańca w czasie celebry, lecz
o przyjęcie postaw Maryjnych w czasie przeżywana Eucharystii. Tłumaczył to na nabożeństwie fatimskim o.
Szczepan Praśkiewicz. Oto jego słowa.
Ale my, moi drodzy, żyjemy w innych czasach. W czasach po
Soborze Watykańskim II. W czasach, kiedy liturgia sprawowana
jest w naszym ojczystym języku. My wszystko rozumiemy. Dlatego byłoby wręcz nietaktem nie włączać się w celebrację liturgiczną i w czasie Mszy świętej odmawiać sobie różaniec. My cenimy
modlitwę różańcową i będziemy też dziś celebrować różaniec w
czasie procesji, ale byłoby nietaktem, gdybyśmy na różańcu modlili się w czasie Mszy świętej...
W jaki sposób zatem mamy być maryjnymi w czasie Mszy
świętej? W naszym zakonie, w Karmelu, moi drodzy, mamy taki
sposób. I wcale nie wymyśliliśmy go my, nie. My ten sposób przyjęliśmy od wielkich papieży naszych dni i wielce sobie go cenimy.
Przyjęliśmy go od papieży okresu posoborowego, m.in. Pawła
VI, który w adhortacji apostolskiej „Marialis cultus”, adhortacji
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traktującej o odnowie kultu maryjnego po Soborze Watykańskim II ten sposób wskazał... A za nim ten sposób poparł i bardzo
cenił, i mówił o nim podczas jednej z audiencji generalnych nasz
Ojciec święty - Jan Paweł II.
Jakiż to jest sposób? Jest to sposób polegający na odtwarzaniu
postaw Maryi, postaw Dziewicy z Nazaretu w poszczególnych
częściach Mszy świętej. Jest to sposób polegający na inspirowaniu się postawami Matki Najświętszej podczas poszczególnych
części składowych Eucharystii. Jest to sposób zobowiązujący. To
prawda. Ale my przecież jesteśmy ludźmi dojrzałymi.
Cdn.
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KARMEL

Cud zatwierdzony do kanonizacji
św. Marii Baouardy
W minionym numerze „Carolusa” pisaliśmy o kanonizacji
św. Marii Baouardy od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanki
bosej z Betlejem. Papież Franciszek wpisał ją w poczet świętych
17 maja br. A ponieważ do każdej kanonizacji potrzebny jest cud
wyproszony za przyczyną kandydata na ołtarze, chciejmy poznać
cud, jaki Stolica Apostolska zatwierdziła w jej procesie kanonizacyjnym.
Cud ten dotyczy uzdrowienia dziecka, które miało miejsce
w małym miasteczku Augusta nieopodal Syrakuz na Sycylii.
Małżonkowie Biagia i Luigi Zito od wielu lat pragnęli dziecka
i bardzo modlili się o potomstwo. Bóg wysłuchał i próśb pani
Biagia zaszła w ciążę. Miesiąc przed porodem odczuła ona jakiś niepokój i udała się do lekarza, który po wykonaniu badań
specjalistycznych stwierdził, że dziecko ma wokół szyi owiniętą pępowinę. Lekarz zadecydował więc o przeprowadzeniu
cesarskiego cięcia, gdyż dziecku groziło uduszenie. Chłopczyk
urodził się 17 kwietnia 2009 r. Ważył zaledwie 2,6 kilograma.
Gdy pielęgniarka przyniosła go matce do karmienia, okazało się,
że sinieją mu ma rączki i bardzo słabnie. Zadecydowano więc o
przewiezieniu niemowlęcia do szpitala w Katanii. Jego stan bardzo się pogarszał i lekarze określali go jako krytyczny. Diagnoza
wskazywała na nadciśnienie płucne. Po kolejnych badaniach
specjalistycznych, 20 kwietnia lekarze mieli już więcej informacji
o stanie chłopczyka: poza problemami z układem pulmonologicznym, miał on problemy kardiologiczne z powodu poważnej
wady serca. Przewieziono go więc do bardziej specjalistycznego
szpitala św. Wincentego w Taorminie
k. Messyny. Konieczna była operacja,
ale niosła ona ze sobą ogromne ryzyko, gdyż niemowlę było bardzo małe,
miało zaledwie trzy dni, a jego stan był
agonalny. Matka dziecka pozostawała
nadal w szpitalu w Auguście, lecząc
się po cieciu cesarskim. Do szpitala w
Taorminie przybył ojciec i lekarze nie
dawali mu żadnych nadziei. Zadbał o
chrzest dziecka „z wody” nadając mu
imię Emanuel i postanowił jechać do
domu, by przywieźć synkowi ubranko na pochówek. W drodze spotkał
swojego przyjaciela, Luigiego Ingaliso, który był czcicielem bł. Miriam
Baouardy. Jej relikwie bowiem pielgrzymowały po Sycylii z inicjatywy
tamtejszych karmelitów bosych. Słysząc o problemach narodzonego synka
swojego przyjaciela, obiecał modlitwę
za wstawiennictwem Błogosławionej.

Udał się szybko do domu i dał ojcu Emanuela jej relikwię, aby
nią dotknął swojego synka. Zachęcił też swoich bliskich do modlitwy w intencji Emanuela. W ten sposób rozpoczął się łańcuch
modlitwy do Błogosławionej karmelitanki. Włączyło się w nią
praktycznie całe miasteczko Augusta oraz siostry karmelitanki
bose z Ziemi Świętej, poinformowane telefonicznie, a także sycylijscy karmelici bosi. Lekarze, po konsylium, nie przystąpili
do operowania chłopczyka, twierdząc, że wada serca jest bardzo
skomplikowania i że jego żyły płucne nie powracają do serca, ale
kierują się do układu trawiennego. Niemowlę było już umierające. Jego matka wybłagała, że zawieziono ją karetką z Augusty do
szpitala w Taorminie i dopuszczono do łóżeczka synka. Modliła
się gorąco o jego zdrowie za przyczyną bł. Marii i przyłożyła jej
relikwie do ciała umierającego dziecka. To, co się później wydarzyło, można nazywać jedynie cudem! Dziecko przeżyło kryzys
bez żadnej operacji i dzisiaj Emanuel jest zdrowym chłopcem.
Lekarze stwierdzili niewytłumaczalność jego wyzdrowienia z
naukowego punktu widzenia, a teolodzy wykazali związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy modlitwą do bł. Marii a wyzdrowieniem. Ojciec Święty Franciszek, poinformowany urzędowo o
tym wydarzeniu, uznał że jest ono nadprzyrodzoną pieczęcią samego Pana Boga nad świętością życia bł. Karmelitanki z Betlejem
– s. Miriam Baouardy od Jezusa Ukrzyżowanego i zatwierdził je
jako cud do jej kanonizacji.
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
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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 * Ks. dr
Kazimierz Kaczmarczyk - współpracownik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Bóg nie spóźnia się z miłością

Przypomina ks. Jan Nowak. Ale też my powinniśmy
kochać innych tak, jak On nas ukochał. Kochać teraz
i nie spóźniać się. Co to oznacza dla nas? Wyjaśnia poniżej ks. Jan w rozważaniu.
To dobro rodzi się przez współdziałanie z Panem Bogiem.
Chodzi o to, by przejść przez bramę, którą Jezus, do Boga, poprzez Jezusowe pokochanie tego, czego Bóg od nas oczekuje nawet gdyby chciał, żeby nam młotkiem wbijali gwoździe w ręce
i w nogi. A często na co dzień w naszym cierpieniu znajdujemy
znacznie boleśniejsze wydarzenia... Ilu z nas dochodzi do Jezusowej bramy, ale nie chce wejść do Boga? Ilu próbuje dostać się
do Boga niejako swego rodzaju „własną furtką”? I mamy szereg
bardzo wyjątkowych wyjaśnień na taki stan rzeczy...
Kiedyś francuski kardynał, arcybiskup Paryża, kardynał
Jean-Marie Lustiger został przez dziennikarzy na jednej z konferencji prasowych zapytany: - Księże Kardynale, Ksiądz tyle
pracuje... Czy znajduje Ksiądz przy tym wszystkim jeszcze czas
na modlitwę i refleksję? Czy ma Ksiądz czas na medytacje i mo-

dlitwy? - Nie, nie mam czasu - padła odpowiedź. - Ja nie mam
czasu. Ja sobie go po prostu biorę...
Modlitwy nie zmieniają się, ale zmieniają ludzi. Są w stanie
także zmienić każdego z nas. Bo, moi drodzy, być zbawionym
to znaczy po pierwsze być uratowanym od rozpaczy i widzieć
sens naszych codziennych trudności, cierpienia i śmierci oraz
żyć życiem Boga tu na ziemi - tak aby kiedyś w niebie żyć życiem kogoś, kto żyje z miłości i budzi nadzieję, że do Niego, do
Boga należymy.
Tylko Bóg nigdy nie spóźnia się z miłością. Dlatego pokonanie tej trudności, o której dziś rozmawiamy, łączy się z uświadomieniem sobie tego, by nie było za późno. Ktoś kiedyś napisał:
Kochamy za mało i za późno... Dlatego powinniśmy mieć świadomość, że współdziałanie z Bogiem zaczyna się wtedy, kiedy
uświadamiamy sobie, że Bóg, przychodząc do nas, nie spóźnia
się z miłością. On zawsze nas kocha i dlatego nasza odpowiedź
na miłość Boga istnieje teraz. On kocha i pragnie prowadzić nas
w świat miłości. I nawet gdyby Bóg nie stworzył żadnego świata,
życiem byłaby miłość okazana każdemu z nas.
Rozum ludzki niewiele potrafi pojąć z tajemnicy Trójcy
Świętej. Może jej dotknąć tylko serce wypełnione prawdziwą miłością - to serce, które nie spóźnia się z miłością, które odkryło,
że kocha się tylko dziś. Dlatego Bóg otacza nas ludźmi potrzebującymi naszej miłości. Tym samym dopuszcza do nas bolesne
doświadczenie nie tylko niewdzięczności, ale doświadczenie najbardziej potrzebne każdemu z nas. Bogu chodzi o jedno - byśmy
na ziemi nauczyli się kochać tak, jak On nas umiłował. I wtedy
jesteśmy w stanie pokonać trudności, które sami budujemy, wybierając drogę, którą wskazuje nam Jezus.
Prawdziwa miłość jest nierozerwalnie złączona z chwilą
obecną. Stąd, kto się nie spóźnia z miłością, ten umie kochać i
dlatego może dziś, w tym momencie czy za chwilę dotknąć Pana
Boga i wieczności znakiem krzyża czynionym na ciele: W imię
Ojca, i Syna, i Ducha Świętego...

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)

Trzeba się do tego przygotować, co jest oczywiste.
Ks. Jan Hańderek, który był tutaj z grupą wolontariuszy salezjańskich, a także jedna z wolontariuszek
– opowiadali o potrzebie takiej pracy, wskazując, że
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Aby wyjechać
na misje
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właśnie u nich można się przygotować do takiego wyjazdu przez roczną formację. A na czym ona polega? O
tym poniżej.
- Jak wyglądała ta formacja?
- To były cotygodniowe spotkania o różnym charakterze.
Czasem była to modlitwa, uwielbienie, czasem nastawione były
pod kątem kultury tych państw, do których się wybieraliśmy.
Część zajęć prowadziła inna wolontariuszka, która uczyła nas
języka hiszpańskiego, oczywiście bezpłatnie.
- Starczyło czasu na przygotowania?
- Języka uczyłam się na przykład od jesieni do lipca i gdy
przyjechaliśmy do Peru wszystko rozumieliśmy, choć gorzej było
z mówieniem.
- Jak wyglądała podróż?
- Najpierw przylecieliśmy do stolicy, do Limy, gdzie jest wielu
salezjan. Na miejscu dokonaliśmy potrzebnych zakupów. Zawieźliśmy potem to wszystko do San Lorenzo, czyli tej miejscowości w dżungli, w której pracowaliśmy przez następny rok....
- Na czym polegała ta praca?
- Opiekowałyśmy się czteroma świetlicami dla dzieci, przez
salezjan nazywanych oratoriami. Taka świetlica to miejsce, w
którym młodzież ma okazję słuchać o Panu Bogu, spędzać czas
wolny, bawić się i oczywiście uczyć się. Nasze główne zajęcie
polegało na tym, aby w tych oratoriach przez 6 dni w tygodniu
pracować z młodzieżą. Ponadto organizowałyśmy katechezy dla dzieci,
młodzieży w różnym w wieku. My
również dbałyśmy o oprawę Mszy
świętych. Współpracowałyśmy także
ze szkołą - przeprowadziłyśmy na
przykład kurs pierwszej pomocy dla
uczniów klas maturalnych i dla nauczycieli. Byliśmy otwarci na różnego
rodzaju propozycje tamtejszej ludności; jeżeli mówili, że w czymś potrzebują wsparcia, my dokładałyśmy
starań, by im jak najbardziej pomóc.
- Jakie było Pani pierwsze
wrażenie, gdy dotarła w te obce
strony? Co Pani czuła?
- Przede wszystkim najpierw
odczułam różnicę czasu (8 godzin).

Przez dłuższy czas nie wiedziałam za bardzo, co się wokół mnie
dzieje. To było odczucie po przylocie do Limy. To co najbardziej
zapamiętałam z pierwszego dnia, to fakt, że tam nie ma żadnych
zasad ruchu drogowego. Każdy tam jeździ tak, jak mu się podoba.
Przez to samochody są poobijane i często zdarzają się różnego rodzaju stłuczki. Pytałam, jak sobie tam księża dają radę z tą jazdą,
bo to jest swoista „szkołą życia” – jak ktoś się nauczy jeździć w
Limie, to sobie poradzi też w każdym innym miejscu.
- Nie bała się Pani niczego?
- Dużo było takich chwil, gdy odczuwałam niepokój – już na
miejscu, w San Lorenzo. Wspólnota opiekowała się nami może
nawet bardziej niż nasze własne rodziny, ale ten klimat – gorący,
tropikalny – sprawiał, że człowiek się czuł osłabiony, odwodniony. W naszym życiu było wiele niedogodności począwszy
od chorób, przede wszystkim trawiennych, a skończywszy na
komarach. Do tego na początku była trudność komunikacyjna. Nie potrafiłyśmy od razu wyrazić słowami wszystkiego, co
chcieliśmy. Łatwość komunikacji przychodziła z czasem, kiedy
lepiej poznałyśmy język. Czasem też miałyśmy po prostu chwile
zwątpienia, wynikające może z tego, że nie widzieliśmy natychmiastowych owoców swojej pracy. A przecież chciałoby się tak
wszystko od razu... W takich sytuacjach pomagał nam ks. Roman
Olesiński z Kielc, który przekonywał nas, że jesteśmy po to, żeby
siać, a owoce przyjdą w swoim czasie...
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: 8:00, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998

Napisałem książkę
Powracamy do rozmowy z naszym rekolekcjonistą
o. Ryszardem Stolarczykiem, który wcześniej opowiadał o swojej pierwszej placówce, na którą został
skierowany tuż po święceniach. Był to Lwów. Później
pracował w Kijowie, jednak jego posługa obejmowała
rozległe tereny, a niedobór kapłanów dawał się we

znaki. Te swoje doświadczenia z pracy misyjnej opisał
w książce pt. „Początki karmelitańskiej misji w Krakowie”. Fragment rozmowy poniżej.
Na początku wydawało mi się, że to wszystko da się ogarnąć,
jednak z czasem doszedłem do tego, że moje siły są ograniczone i
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nie pozostaje mi czas na formację, na odpoczynek, na nic... A te rzeczy jednak powinny
być gdzieś uwzględnione. Ja rozumiem, że
to rodzaj ofiary, ale ofiara ofiarą, takie działanie powinno być roztropniejsze. Przeżycie
kilkunastu lat w tak warunkach było bardzo
trudne. Z czasem doszedłem do tego, że
ubywa mi sił, że już nie daję rady. Brakowało mi też innych zajęć – np. głoszenia
rekolekcji. Trzeba sobie uświadomić, ze tam
budowałem wszystko od podstaw; nieraz na
pogrzebie tylko trzy osoby odmawiały „Ojcze nasz”, bo reszta nie znała tej modlitwy...
A jak już przyjechałem na taki wyjazdowy
pogrzeb, to mówiłem dwa kazania, bo ci
ludzie pierwszy raz w życiu widzieli na oczy
księdza... Musiałem w tym celu poświecić
im cały dzień; musiałem i powiedzieć, co mają robić na tym pogrzebie. A potem jeszcze mnie trzymali, żeby czegoś się dowiedzieć. Oczywiście, to była też szansa do katechezy i korzystałem z
niej, ale to straszna praca. Taki wyjazd to okazja do tego, żeby coś
zrobić – tu pogrzeb, tak namaszczenie chorych, tu jakaś katecheza, tam spowiedź. Za każdym razem to była okazja, żeby rzucić
taką małą iskrę tej obecności Kościoła. Ci ludzie byli spragnieni
obecności Kościoła i czuli z nim więź. Ale każda taka sytuacja
nadwyrężała moje siły, bo jestem zwykłym człowiekiem i mam
ograniczone możliwości. Wtedy pierwszy raz do mnie dotarło,
jak wielkie jest żniwo i jak mało na nim robotników... Praca była
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kolosalna, ale przynosiła wielkie owoce. Wiedziałem nieraz, że
jestem pierwszym księdzem, którego dorośli, czasami nawet bardzo starzy ludzie widzieli od czasów swojej I Komunii Świętej...
Kiedy teraz patrzę na polskie warunki, wydaje mi się, że to jakieś
wczasy – choć tu też przecież pracy nie brakuje...
Z czasem pojawiało się coraz więcej kapłanów, coraz więcej
ochotników do pracy na Wschodzie, a ja wróciłem do Polski.
Przez krótki czas pracowałem w klasztorze w Przemyślu, potem
w Lublinie, ostatnio zaś w klasztorze w Czernej.
- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!
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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. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

Cała Polska Biega 2015

Już po raz siódmy Gmina Brzeźnica czynnie włączyła się
w ogólnopolską akcję „Cała Polska Biega”, która miała na celu
m.in.: popularyzację biegania jako najprostszej formy sportu dla
wszystkich, promocję zdrowego trybu życia w lokalnej społeczności oraz realizację zamiłowań i zainteresowań sportowych. W
piątek 22 maja 2015 r. na Boisku Sportowym LKS „Nadwiślanka”
w Brzeźnicy odbyła się rywalizacja biegowa dzieci i młodzieży w
kategoriach: Mini Mini, Mini, Junior, Młodzik i Open.
Organizatorami tegorocznej akcji „Cała Polska Biega” byli:
Uczniowski Klub Sportowy w Brzeźnicy i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy. Współorganizatorami i partnerami: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy, Centrum Kultury i

Promocji w Brzeźnicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezince,
51 Drużyna Harcerska „Wędrownicy” w Brzeźnicy oraz Szkolne
Koło PCK w Brzeźnicy. Nieocenionymi sponsorami byli: Bank
Spółdzielczy w Brzeźnicy oraz Wojciech Żurek z Brzeźnicy.
Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Brzeźnica
Bogusław Antos.
Zwycięzcy otrzymali od organizatorów medale, puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy - napoje i
soki. Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w tej sportowej
imprezie i za gorący doping publiczności. Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Dziękujemy i zapraszamy za rok!
www.ckbrzeznica.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)

„PODBABIOGÓRSKIE POSIADY”
W dniu 20 maja w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi
odbył Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”. Konkurs
prowadzony był w trzech kategoriach: „Gawędziarze” – repertuar

powinien obejmować dawne wierzenia, zwyczaje i obrzędy ludowe z okolic miejsca zamieszkania wykonawcy, ciekawe, humorystyczne wydarzenia z dawnych czasów lub dziejące się współcześnie. Druga kategoria konkursowa to „Grupy Śpiewacze”
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– w tej kategorii uczestnicy
winni zaprezentować stare,
tradycyjne melodie charakterystyczne dla własnego
regionu i kategoria trzecia
„Instrumentaliści” – w kategorii
instrumentalistów
należało zaprezentować tradycyjne ludowe instrumenty
muzyczne z zachowaniem w
grze stylu własnego regionu.
Gminę Budzów reprezentowali członkowie Zespołu
Regionalnego „Budzowskie
Kliszczaki”.
W kategorii „Grupy Śpiewacze” I miejsce w powiecie
zdobyli: Zuzanna Burliga,
Julia Najdek i Natalia Kruźlak W kategorii „Instrumentaliści” II
miejsce w powiecie zdobył Krzysztof Kubuszek.
W kategorii „Gawędziarze” wyróżnienia otrzymali: Gabriela Lenik i Szczepan Łuczak. Gminę Budzów w Ogólnopolskim
Konkursie Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Sabałowe
Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej reprezentować będą: Zuzan-

na Burliga, Julia Najdek, Natalia Kruźlak i Krzysztof Kubuszek.
Dziękujemy Pani Reginie Wicher i Przemysławowi Fickowi za
przygotowanie uczestników do konkursu, a laureatom serdecznie
gratulujemy i życzymy powodzenia w Bukowinie Tatrzańskiej.
www.budzow.pl

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 rejonowy Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej,, ks. Robert
Młynarczyk
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

WINCENTYŃSKA MŁODZIEŻ
MARYJNA (WMM)w parafii
NARODZENIA ŚW. JANA
CHRZCICIELA w CHOCZNI
Popularna nazwa Dzieci Maryi – to stowarzyszenie obejmujące dziewczęta i chłopców od szkoły podstawowej do średniej a
także młodzież studiującą, którzy chcą żyć duchem maryjnym i
szerzyć cześć Maryi Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem
objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830 r, w kaplicy
Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane
w Papieskiej Radzie Świeckich.
W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 r. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę
istniejących możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego o
Stowarzyszeniach. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu:

20

31 maja 2015

wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy,
budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim,
dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z
różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii,
kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie
Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika
zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: „Wszyscy, którzy
nosić go będą otrzymają wiele łask”, poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika. Hasłem Stowarzyszenia są słowa umieszczone na
medaliku : „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”. Dzieci Maryi idąc za wezwaniem
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Matki Bożej wypowiadają
tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci
Maryi są słowa: „Cześć
Maryi” i odpowiedź:
„Cześć
Niepokalanej”.
Znakiem rozpoznawczym
jest medal Niepokalanej .
Członkowie
Stowarzyszenia po rocznym
zaangażowaniu
zostają
uroczyście przyjęci do
Stowarzyszenia podczas
Mszy św. kiedy to dokonują aktu zawierzenia
się Maryi i otrzymują
poświęcony Medal na
różowej wstążce - jest to
pierwszy etap i obejmuje
szkołę podstawową. Kolejny etap to Medal na zielonej wstążce, który otrzymuje młodzież
gimnazjalna, a etap ostatni to Medal na wstążce niebieskiej w
szkole średniej.
20 maja 9 dziewcząt i 1 chłopiec otrzymali Medale na różowej
wstążce oraz 1 gimnazjalistka, która otrzymała już Medal na
zielonej wstążce. Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. i
w obecności księdza proboszcza ks. Zbigniewa Bizonia. Obecnie
Stowarzyszenie w Choczni liczy 31 członków (grupa starsza i
grupa młodsza). Oprócz co sobotnich spotkań mamy wycieczki, ogniska, w okresie ferii kulig czy też wyjazd weekendowy.
Angażujemy się w niedzielną liturgię śpiewając na Mszy św., w
okresie adwentowym przygotowujemy stroiki, kartki na sprzedaż, aby w ten sposób współfinansować wyjazdy, organizujemy

przedstawienia, prowadzimy różaniec, Drogę
Krzyżową,
staramy
się aktywnie i licznie
uczestniczyć w Roratach, Nowennie do MB
Nieustającej Pomocy.
W tym roku po
raz pierwszy wzięliśmy udział w kolędzie
misyjnej, a zebrane
pieniądze
zostały
przeznaczone na misje. W wakacje mamy
możliwość uczestniczenia w rekolekcjach,
gdzie możemy poznać
członków innych grup ,
wymienić doświadczenia,dobrze się bawić a

przede wszystkim ubogacić się duchowo.
W zależności od zaangażowania można być skierowanym
do Szkoły Animatora, aby nie tylko pogłębić swoją formację ale
przygotować się do samodzielnego prowadzenia grupy. W tym
roku szkolnym edukację w Szkole Animatora podjęły trzy gimnazjalistki z naszej grupy.
Każdy z nas jest Dzieckiem Maryi, bo dla każdego z nas Maryja jest Matką. To wielki dar i wielkie wyróżnienie. Jej matczyne
ręce chcą nieustannie przytulać nas do swojego Serca. Wystarczy
tylko do Niej podejść…Zapraszamy chętne dziewczęta i chłopców do nas. Spotkania mają miejsce w sobotę o godz. 10.00 w
salce Domu Katolickiego.
WMM

Poznać tajniki Seminarium
Duchownego!
W sobotę 23 maja Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji
Krakowskiej (WSD AK) otworzyło
na oścież swoje drzwi. Tego dnia
wszyscy, nawet najmłodsi, mogli
zwiedzić budynek krakowskiego
seminarium pod Wawelem i dowiedzieć się jak wygląda codzienne
życie przyszłych duchownych. Ministranci i Lektorzy z naszej parafii
pod opieką ks. Mateusza, również
skorzystali z tej możliwości. 23
osobowa grupa z Choczni zameldowała się na furcie seminaryjnej
kilkanaście minut po godz. 9 rano
i rozpoczęła zwiedzanie Seminarium Duchownego.

Łącznie z diakonami, obecnie studiuje w Seminarium 173
seminarzystów. Już wkrótce
niektórzy z nich opuszczą te
mury. 30 maja w katedrze wawelskiej święcenia kapłańskie
przyjmą diakoni rocznika św.
Jana Marii Vianeya.
Klerycy oprowadzali zwiedzających m.in. po kaplicy,
auli Jana Pawła II czy refektarzu. Była to też jedyna okazja
do tego, aby zajrzeć do pokoju
przyszłych księży.
Niespodzianka
czekała
również na zwiedzających
w jednej z sal wykładowych.
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Właśnie tam klerycy uzbrojeni w mopy i miotły tanecznym krokiem, przy akompaniamencie pianina oprowadzali przybyłych
gości. Zaznaczali przy tym, że również sprzątanie nie jest im
straszne.
Na trasie wycieczki można było też się natknąć na specjalny
pokój obrazujący najważniejsze części dnia każdego kandydata
na kapłana. Na początku ustawiono łóżko, jako symbol pobudki
o 5:30. Następnie klęcznik przypominał o porannej modlitwie,
która, jak podkreślali klerycy, jest centrum całego dnia.
Po tym jest czas na szybki posiłek oraz na spotkanie w po-

22

31 maja 2015

kojach przy kawie i herbacie, podczas których klerycy dyskutują
na różne tematy, jak przekonują nie tylko na te dogmatycznoteologiczne. Tuż obok ustawiono tablicę, która przypominała o
codziennych wykładach. Zaraz za nią na wystawie znalazła się
ławka z kwiatami, symbolizująca klerycki czas wolny na Plantach.. Przedostatnią częścią było biurko, czyli czas na naukę i
osobiste studiowanie teologii. Wystawę zamknęła ekspozycja z
przyrządów do sprzątania, które też jest ważną częścią każdego
dnia.
Klerycy mają także swoją siłownię, gdzie niektórzy z nich
w czasie wolnym przygotowują się do startu
w maratonach i półmaratonach. Część z nich
trenuje na zewnątrz w przeznaczonym do tego
czasie (sportowe przechadzki) np. biegając, jeżdżąc na rowerach czy wspinając się na ścianki.
Ćwiczą także siatkówkę i piłkę nożną. Jak sami
podkreślają, w tych dziedzinach są mistrzami
Krakowa, w rozgrywkach między seminaryjnych.
Odwiedzający mogli obejrzeć również film
opowiadający o działalności krakowskich kleryków. Pokazano w nim zarówno aktywność
sportową, zaangażowanie w Caritas czy harcerstwo. Jak się okazało klerycy mają również
własne pismo zatytułowane „Novum Tempus
Liberum”, w którym piszą o swoich zainteresowaniach.
Miejmy nadzieję i módlmy się gorąco, aby
z osób, które tego dnia odwiedziły Krakowskie
Seminarium Duchowne, Chrystus powołał jak
najwięcej kandydatów, którzy staną się Jego
kapłanami.
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@gmail.com
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

ZABAWA W EUROPEJSKICH
KLIMATACH
W kalendarz imprez Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we
Frydrychowicach na stałe wpisał się już Dzień Europy, oficjalnie
obchodzony 9 maja /w niektórych krajach 5 maja/, jednak my
świętowaliśmy go tym razem 13.05.
Co roku nauczyciele języków obcych proponują jakiś konkurs „na skalę europejską”, w którym startują klasy szkoły podstawowej od 4 do 6 oraz gimnazjaliści. Były już prezentacje ciekawostek i kulinariów wybranych krajów UE, mieliśmy SHOW
dotyczące kultury narodów, tym razem impreza przybrała styl
MINI PLAYBECK SHOW. /dawny konkurs w TV/.
Klasy prezentowały się w przeróżnych gatunkach muzyki,
a nawet w odmiennych stylach epokowych wybranych państw.
Uczniowie rewelacyjnie wcielili się w wybranych wykonawców.
Zobaczyliśmy między innymi ABBĘ, Conchitę Wurst, wysłuchaliśmy Jożina z Bażin i Chrisa Jonesa, pląsaliśmy w rytmach
muzyki bałkańskiej Gorana Bregovica oraz przy wiązance dyskotekowych przebojów niemieckich. Przenieśliśmy się również
myślami do Paryża wraz z odtwórcami piosenki Joe Dassina.
Niemniej najbardziej zaskoczył wszystkich występ klasy IIb
gimnazjum, która prezentując Austrię pokazała rywalizację 2
kompozytorów – F. J. Haydna i W. A. Mozarta przerwaną … jodłowaniem górala z Alp. Występowi towarzyszyła nawet krowa z
alpejskiej wioski – na szczęście nie fioletowa… Tym samym klasa
zdobyła pierwsze miejsce w konkursie wśród gimnazjalistów, natomiast spośród uczniów szkoły podstawowej wygrała klasa VIb
występując z uroczą inscenizacją wiązanki włoskich melodii,
której towarzyszyli gondolierzy „prawie” z Wenecji…
Wszyscy świetnie się bawili – i występujący, i widzowie.
Uczniowie na pewno poszerzyli swoją wiedzę o kulturze Europy,
było więc połączenie miłego z pożytecznym. Z niepokojem, ale i
ogromną ciekawością czekamy, co będzie za rok…
tekst: mgr Anna Najbor

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

Taki był św. Franciszek, gdy zrozumiał, że nie wystarczy dać ubogiemu datek lecz być z nim, solidaryzować się z jego cierpieniem. O jałmużnie jako czynie
pokutnym, czynionej na wzór św. Franciszka mówił o.
Wiktoryn, zachęcając do postawy współczucia i miłosierdzia względem bliźnich. Oto fragment rozważania.

Solidarny
z ubogimi
31 maja 2015
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Moi drodzy, kiedy jeszcze św.
Franciszek był bogatym człowiekiem, miał wielki gest. Bardzo lubił
idąc drogą, rzucać pieniądze ubogim, raz mniej, raz więcej. To dawało mu poczucie zadowolenia: „Oto
ja jestem lepszy od innych, bo ja
daję biednym więcej niż inni. Mnie
na to stać”. To było pyszne uczucie
samozadowolenia. I dopiero tam,
w leprozorium, podczas spotkania
z trędowatymi zrozumiał, że nie
tyle idzie o pieniądze, co idzie o gest
braterstwa. Był teraz współczujący
i solidaryzujący się z ubogimi. Jałmużna Franciszkowa - czyli czyn
pokutny, do którego i nas dzisiaj
Kościół zachęca, nie jest czynem
zewnętrznym, czynem na pokaz,
ale czynem głębokiej solidarności z
tym, któremu chcemy pomóc.
Moi drodzy, popatrzmy czy w tym geście Franciszka solidarności z ubogimi i odrzuconymi czasem nie ma odbicia gestu
samego Chrystusa Pana, Boga, który stał się człowiekiem. Bóg,
który zniżył się do ludzkiej natury, aby nas z tego naszego zła
i grzechu wyzwolić i wyswobodzić, kiedy cierpiał w ciele jako
człowiek. Bóg, wielki jałmużnik i Franciszek, wielki naśladowca
Chrystusa Pana...
Kochani, pierwsi czyn pokutny to jałmużna. Możemy zadać
sobie pytanie, czy w naszych czasach my nie spotykamy trędowatych. Niekoniecznie tych chorych, tych obarczonych skazami
ciała. Ale może ktoś jest trędowaty w naszym środowisku - jakiś
kolega w klasie, którego nikt nie lubi, od którego wszyscy stronią.
Może nauczyciel, którego nie lubimy, a do którego może należałoby podejść i uśmiechnąć się, powiedzieć dobre słowo. Może jest

to sąsiad, sąsiadka, brat, siostra, może teść, teściowa, z którymi
jesteśmy skłóceni tyle lat... Moi drodzy, Pan Jezus oczekuje wyciągnięcia przez nas braterskiej dłoni do pojednania i wejścia w
sytuację drugiego człowieka.
Pierwszy czyn pokutny to jałmużna. Drugim jest modlitwa...
Franciszek był człowiekiem modlitwy. My dzisiaj mówimy, że
modlił się bardzo dużo. Ale źródła franciszkańskie nie mówią:
„modlił się”, czy „trwał na modlitwie”. Nie, źródła franciszkańskie mówią coś innego, coś bardzo ciekawego - jakby w analogii,
w podobieństwie do wypowiedzi świętego Jana. Źródła franciszkańskie mówią, że „ Franciszek stał się modlitwą”. On się nie modlił, ale stał się modlitwą. Franciszek jest modlitwą; tak jak Jan
Apostoł mówi: „Bóg jest miłością”. Jak Bóg jest miłością wcieloną
w osobie Jezusa, tak Franciszek stał się tą modlitwą wcieloną.
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)

Uroczystość I Komunii św.
I Komunia św.
Dziś wielkie święto, duszy i serca mego!
Dziś przyjmuję do serduszka swego,
Pana Jezusa Świętego!

Me serce jak śnieg białe,
Na Ciebie czeka o Panie,
Miłością przepełnione.

Me serce czyste i świeże,woła
Przyjdź Panie Jezu-Ja wierzę!

Me ręce do Ciebie wzniesione,
Oczy me płoną radością,
O Boże Tyś moją miłością!

I chcę dziś Ciebie ugościć,
W mym sercu pełnym radości!
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Zostań w mym sercu na długo,
Bym była Twym wiernym sługą!

I zawsze Ciebie kochała,
A w Sakramencie Najświętszym
Często do serca Cię brała!
I mocno Ciebie tuliła,
Bym nigdy Cię nie zgubiła!
Byś zawsze w mym serduszku mieszkał,
A idąc życia drogą,
Byś był mi drogowskazem!
A czasem i przestrogą!
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Jaroszowice - Parafia św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni
powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Dariusz
Chałubiński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980

Bez wolności nie ma miłości
I tę wolność jako dar otrzymaliśmy od Boga. Jako
ludzie wolni możemy zachować przykazanie, jakie nam
Bóg dał przez ręce Mojżesza. Ale też dekalog nie jest
zbiorem nakazów i zakazów – lecz drogowskazem dla
człowieka, by zachował prawidłowe relacje. Mówił o
tym w kazaniu odpustowym
ks. Łukasz Gołaś, a fragment słowa – drukujemy
poniżej.

kichkolwiek jest wolność. Na początku trzeba być wolnym. Żeby
móc zachować te przykazania, my musimy być ludźmi wolnymi.
Ale to nie jest ta wolność, o której dudnią w mediach: w telewizji, radiu, prasie, brukowcach. Nie, nie o taką wolność chodzi...
Bez wolności nie ma miłości. Czy ktokolwiek ma taką moc, by

A co jest prawdziwym źródłem radości? Pan Bóg. „Trwaj
w miłości” - to znaczy - zachowuj
przykazania. Może teraz ktoś pomyśli: - „Ale jak? Miłość to takie
wspaniałe uczucie... A przykazania czy prawa z zasady są ograniczeniami. Tego nie wolno i tego
nie wolno...”. Znamy Dziesięć
Przykazań Bożych. Te dziesięć
wskazań zaczyna się od ważnego
zdania wypowiedzianego przez
samego Boga: Jam jest Pan Bóg
twój, którym cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli. Pan
Bóg tym samym mówi do nas, że
początkiem zachowania zasad ja31 maja 2015
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zmusić nas do kochania kogokolwiek, jeśli sami takiej decyzji nie
podejmiemy? I działa to też w drugą stronę - Bóg podjął decyzję,
że kocha człowieka i nic nie ma takiej mocy, by odwołać decyzję
Pana Boga; nawet my sami, gdy powiemy Mu, że tę miłość odrzu-

camy. On nigdy nie powie nie. Bo Dekalog, który rozpoczyna się
od słów Boga o wolności, nie jest zbiorem zakazów i nakazów, ale
tych drogowskazów do właściwych relacji, do zdrowych relacji...
Cdn.

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 * wikariusze: ks. Tomasz Koszarek, ks. Lesław
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

Spotkanie autorskie w 95 rocznicę
urodzin Świętego Jana Pawła II
W ramach XVII Dni
Papieskich, w 95. rocznicę
urodzin Św. Jana Pawła
II, odbył się w Kalwarii
Zebrzydowskiej
wieczór
autorski ks. Stefana Misińca, autora książki „Święty
Jan Paweł II. Dojrzewanie
do kapłaństwa”. Na książkę
złożyły się prelekcje wygłoszone przez ks. Misińca w
Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w
Wadowicach, przed kanonizacją Wielkiego Wadowiczanina. Ich treść została
oparta głównie na tekstach
Św. Jana Pawła II, zawartych w książkach „Dar i
tajemnica” (napisana z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa),
„Wstańcie, chodźmy!”, (dedykowana Braciom w biskupstwie),
„Pamięć i tożsamość”, (podtytuł: Rozmowy na przełomie tysiącleci). Materiał wzbogaciły wspomnienia kolegów ze szkoły w Wadowicach i studiów w Krakowie, a także wypowiedzi ludzi teatru,
Robotników z Kamieniołomu i z Solvyu, oraz osób napotkanych
w czasie odkrywania drogi do kapłaństwa. Bardzo ważną rolę
w życiu późniejszego Papieża odegrała rodzina, głównie ojciec,
ponieważ matka zmarła wcześnie. Oprócz ludzi, z którymi się
spotykał i rozmawiał, sprzyjający wpływ miały pewne sytuacje,
które młodego człowieka – zdolnego i wrażliwego – skłaniały do
zamyślenia nad zarysowującą się trudną drogą życia – do nich
należało w okresie szkolnym, spotkanie z kard. Sapiehą. Na
młodego Karola od dzieciństwa oddziaływały też osobowości
późniejszych świętych: malarza Adama Chmielowskiego – Brata
Alberta, powstańca styczniowego Józefa Kalinowskiego – karmelitę O. Rafała, czy S. Faustyny Kowalskiej ze zgromadzenia w Łagiewnikach, którzy ujmowali go żarliwością wiary i fascynowali
umiłowaniem Ojczyzny.
W ożywionym spotkaniu, podczas którego prowadząca wie-
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czór p. Krystyna Jagosz z Kalwarii, pytała o spotkania autora z
Kardynałem Wojtyłą, a później z Ojcem Świętym, wzięło udział
kilkadziesiąt osób. Uczestnicy wieczoru wysłuchali też fragmentu nagranej na płytce CD książki, czytanej przez Jerzego Trelę.
Na zakończenie odśpiewano „Barkę” i pieśni Majowe – w tym
czasie można było uzyskać autograf Autora. Książkę oraz jej nagraną na płytkę wersję rozprowadza w swojej sieci empik.
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Klecza - Parafia św. Wawrzyńca
ADRES: Klecza Dolna 175, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 21 24 *KANCELARIA PARAFIALNA: wt.,
czw., sob. 7:30-8:00; pon., śr., pt. 18:30-19:30 (zimą 17:30-18:30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta 7, 9, 10:15 (kaplica Zarąbki), 11:30, 16 (W. Post, V-VI, X-XII) * PROBOSZCZ: ks. 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.

Obchody Święta Konstytucji
3 Maja
Jak co roku przedstawiciele naszej szkoły reprezentowali
naszą placówkę w obchodach z okazji uchwalenia Konstytucji
3 Maja. W sobotę 2 maja uczestniczyliśmy w uroczystościach
naszej parafii. Po Mszy świętej delegacja z naszej szkoły złożyła
kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem walczących żołnierzy w
Kleczy Dolnej. Uroczystość tę uświetniła orkiestra OSP w Kleczy,
Straż Pożarna oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której
należy wielu uczniów oraz absolwentów naszej szkoły. Obchody
Święta Konstytucji Trzeciego Maja w Wadowicach rozpoczęły
się 3 maja od Mszy świętej w Bazylice Ofiarowania Najświętszej
Marii Panny. Następnie odbył się przemarsz delegacji władz
samorządowych, służb, organizacji, szkół ze sztandarami i kwiatami pod pomnik 12 Pułku. Naszą szkołę reprezentował poczet
sztandarowy w składzie: Adrian Wróbel, Martyna Pawlik, Oliwia
Kurek. Jak co roku tę patriotyczną uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Strażaków OSP Klecza wraz z Zespołem Mażoretek
OSP Klecza.
www.zspkd.webd.pl
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Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.pl
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30
MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M.
Wikariusz: ks. Wojciech Matyga * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Krzeszów (1395), Kuków (1290), Targoszów (226), Tarnawa Górna (264)

O TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Po zakończeniu Okresu Wielkanocnego, którego zwieńczeniem jest Niedziela Zesłania Ducha Świętego, celebrujemy
uroczystość największej tajemnicy naszej wiary – Trójcy Świętej.
Karty Ewangelii wielokrotnie pozwalają nam uczestniczyć w objawieniu się Trójjedynego Boga. Są to teksty mówiące o chrzcie
Jezusa w Jordanie (Mt 3, 13-17 i teksty paralelne), o Przemienieniu Pańskim (Mt 17,1-9 i teksty paralelne) oraz sam Jezus
nieustannie przybliża nam swego Ojca (J 14, 9-11) i zapowiada
przyjście Ducha Pocieszyciela (J 15, 26).
Wobec tej wielkiej tajemnicy pozostajemy zawsze zdumieni i
czujemy naszą ograniczoność poznawczą. Jesteśmy jak św. Augustyn, który w momencie intensywnych dociekań na temat Trójcy
Świętej spotkał na brzegu morza chłopca
przelewającego małym naczyńkiem wodę
morską do wykopanego przez siebie dołka.
Na pytanie: „Co robisz?”, chłopiec odpowiedział jednemu z największych teologów
i doktorów Kościoła: „Łatwiej jest przelać
morze do małego dołka niż zgłębić tajemnicę Trójcy Świętej”. Tajemnica ta należy
do absolutnych, to znaczy takich, co do
których rozum ludzki jest bezsilny bez
łaski wiary i Objawienia. Skoro więc dociekania czysto rozumowe stawiają nas w
niemożności dotarcia do głębi tajemnicy
Trójjedynego Boga, pozwólmy przemówić
mistyce.
Św. Nikon, teolog Kościoła Prawosławnego, który całe życie poświęcił zgłębianiu
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tajemnicy Trójcy Świętej, zlecił wybitnemu malarzowi ikon A.
Rublowowi namalowanie obrazu Trójcy Świętej. Mnich Andrzej
wykonał tę ikonę w 1425 r., a sto lat później „Sobór stu rozdziałów” ustanowił ją jako wzór ikonografii i przedstawień Trójcy
Świętej. Ikona Rublowa zawiera trzy nakładające się na siebie
wymiary. Pierwszy jest reminiscencją (przypomnieniem) biblijnego opisu odwiedzin trzech pielgrzymów u Abrahama (Rodz
18,1-15). Drugi wymiar ukazuje trzech niebieskich pielgrzymów
stanowiących „Radę Przedwieczną”. Tu krajobraz znacznie się
zmienia: namiot Abrahama staje się pałacem – świątynią, dąb w
Mamre – drzewem życia, kosmos – schematycznym przekrojem
natury, a wół ofiarny ustępuje miejsca kielichowi eucharystycz-
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nemu. Trzeci wymiar wewnątrzboski został tylko zasugerowany,
gdyż jest on transcendentny i nieosiągalny, choć obecny jako
ekonomia zbawienia wypływająca z wewnętrznego życia Boga.
Przyjrzyjmy się więc bliżej poszczególnym wymiarom.
Dogmat głosi, że w Bogu istnieją Trzy Osoby (hipostaza) i
jedna natura. Trzy współistotne Osoby stanowią absolutną jedność i absolutną różnorodność. Jedność Trójcy Świętej nie polega
na zmieszaniu się Osób Boskich, ale na wzajemnym zawieraniu
się (J 1,18; J 16, 15), co sprawia, że są równe w działaniu. „W
trzech słońcach zawartych jedno w drugim istnieje tylko jedno
światło wzajemnego współprzenikania” (por. Paul Evdokimov,
Sztuka ikony, teologia piękna).
Trzej aniołowie na ikonie są wysmukli, zwiewni i odznaczają się iście niebiańską elegancją. Ciała mają bardzo wydłużone
(czternaście razy długość głowy zamiast siedem w normalnych
wymiarach), co wskazuje na ich duchową naturę. Wyprostowane
sylwetki oznaczają młodzieńczą świeżość, a obfite włosy podkreślają kruchość i delikatność twarzy. Skrzydła anielskie, tak
jak schematyczne potraktowanie pejzażu, sprawiają wrażenie
bliskości tego, co niematerialne. Odwrócona perspektywa znosi
dystans i przybliża postaci, ukazując, że Bóg jest tu i wszędzie.
Trzej aniołowie odpoczywają i jest to najwyższy pokój, jaki byt
może osiągnąć. Kielich przedstawia dar uczyniony z siebie, który
nigdy nie jest ubytkiem, ale wyrazem nadmiaru miłości. Aniołowie są skupieni wokół Bożego Pokarmu. W kielichu jest rysunek
Baranka. Anioł po prawej stronie to Duch Święty Pocieszyciel.
Ma On coś macierzyńskiego w sobie. Jest Duchem życia, miłości,
komunii. To przez Jego tchnienie Ojciec zwraca się ku Synowi a
Syn przyjmuje Ojca. Duch wydaje się spoczywać w Synu i Jego
ziemskiej misji. Jego szaty mają kolor łagodnego błękitu (kolor
nieba) i srebrzystej zieleni. Jego postać znajduje się na tle schodkowatych skał, które są symbolem Taboru, wyniesienia, ekstazy,
tchnieniem proroczych szczytów i przestrzeni.
Anioł w środku to Bóg Ojciec. Jego postać ma coś monumentalnego w sobie. Wyraża hieratyczny spokój i nieruchomość,
czysty akt spełnienia, zasadę wieczności, choć równocześnie
ruch prawej ręki, pochylenie głowy wyraża dynamiczność Jego
postaci. W jego spojrzeniu jest moc miłości. Jego postać stanowi
niewidzialną, lecz najbardziej oczywistą oś kompozycji. Aureola

Ojca, kielich i znak ziemi (mały prostokąt pod kielichem, stojącym na stole) znajdują się na linii pionowej, dzielącej ikonę na
dwie części. Za Ojcem znajduje się drzewo życia. Ojciec pochyla
głowę ku Synowi z wyrazem nieskończonego smutku. Wydaje się,
że mówi o zabitym Baranku, którego ofiara osiągnęła apogeum w
błogosławionym przez Niego kielichu. Jego wzrok kontempluje
jedyną Drogę Zbawienia, a wzrok Syna wyraża przyzwolenie.
Ojciec jest miłością, która daje krzyż, Syn jest miłością ukrzyżowaną, natomiast Duch Święty jest krzyżem miłości, jego niezwyciężoną mocą. Ojciec nigdy nie objawia się bezpośrednio. Jest On
źródłem i dlatego jest milczeniem. Objawia się jednak wiecznie
poprzez Syna i Ducha Świętego. Szaty Ojca są ciemno purpurowe
oraz intensywnego błękitu.
Anioł z lewej strony to Syn. Jego postać odziana jest w szaty w
kolorze lekkiego różu i lila. Syn słucha. Fałdy Jego szat wyrażają
najwyższą uwagę, wyrzeczenie się siebie. Jego prawa ręka powtarza gest Ojca – błogosławi. Jego postawa wyraża przyzwolenie. Za
postacią Syna jest świątynia, symbol Kościoła Jego Oblubienicy.
Dłonie aniołów wskazują ziemię, która jest miejscem realizacji Bożej miłości. Świat znajduje się poza Bogiem jako byt o
odmiennej naturze, lecz wpisany w krąg komunii. Drzewo życia
znajdujące się poza postacią Ojca przechodzi przez stół i zagłębia
się korzeniami w prostokącie ziemi. Czerpie ono pożywienie z
kielicha, dlatego jest drzewem życia. Linia nakreślona wzdłuż zewnętrznych konturów trzech aniołów stanowi doskonały okrąg,
znak Bożej wieczności. Środkiem tego okręgu jest dłoń Ojca,
Pantokratora. Aniołowie tworzą krąg, do którego zaproszona jest
ziemia. Jeżeli dwa końce stołu połączy się z punktem znajdującym się nad głową środkowego anioła, będzie można zobaczyć,
że aniołowie są umieszczeni dokładnie w trójkącie równoramiennym. Trójkąt taki oznacza jedność i równość Trójcy. Jego
wierzchołkiem jest Ojciec.
W ikonie nie ma efektów polichromicznych, by nic nie zmąciło głębi Bożego skupienia. Nieobecny jest cień, natomiast światło
wydobywa się z tajemniczych źródeł wewnątrz ikony.
Kontemplując ikonę Rublowa, zostajemy napełnieni Bożą radością z faktu, że Trójca Święta istnieje, że jesteśmy kochani i że
wszystko jest łaską.
Ks. Wojciech Matyga

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)

Jestem – przepiękne imię Boga
To są słowa ks. bpa Grzegorza Rysia wypowiedziane
w kazaniu, w czasie Mszy św. z udzieleniem młodzieży
sakramentu dojrzewania. Ks. bp nawiązując do czytań,
sięga do czasów Mojżesza i do objawienia się Boga w
płonącym krzewie. Wtedy to Bóg objawił swoje imię
– „jestem”. Co to znaczy? Wyjaśnia ks. biskup w poniższym fragmencie słowa.

Czytania z Ewangelii nie były wybierane specjalnie na bierzmowanie; to są czytania z dnia dzisiejszego, a dzisiaj Kościół
przeżywa święto Andrzeja Boboli, wielkiego męczennika z
XVII wieku. Ale te czytania mówią także o tym, o co chodzi w
bierzmowaniu. Spróbujmy rozważyć tylko jedno zdanie, ostatnie
zdanie z dzisiejszej Ewangelii: Objawiłem im Twoje Imię i nadal
będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką Mnie umiłowałeś,
i abym Ja był w nich.
31 maja 2015
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Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy,
modląc się do Boga, mówi: Objawiłem im
- uczniom - Twoje Imię. Po tych przygotowaniach, o których ksiądz proboszcz
mówił - 3 lata oprócz katechezy w szkole
- powinniście być zdumieni tymi słowami
Pana Jezusa. Bo imię Boga było objawione
długo przed Nim. Długo, długo przed
Nim, ponad 12 wieków. Imię swoje Bóg
objawił przez Mojżesza podczas tego niesamowitego spotkania, gdy Mojżesz ujrzał
Boga w płonącym krzewie. Bóg go wtedy
posłał. - Idź do faraona i wyprowadź mój
naród z niewoli - nakazał Bóg Mojżeszowi.
- Ale jak pójdę do Izraelitów i oni mnie
zapytają, jakie jest Twoje imię, to co ja im
powiem? - odrzekł na to Mojżesz. Wtedy
Bóg objawił swoje imię: Moje imię jest „Jestem”. „Jestem”... To jest przepiękne imię
Boga. Wiecie? Bo to wcale nie jest takie
imię dla fi lozofów. Niektórym wydaje się
to imię bardzo abstrakcyjnym... Bo co to znaczy „Jestem”? Ale
trzeba pamiętać o tym, w jakiej sytuacji Bóg objawił to imię.
Wówczas Żydzi byli w Egipcie, byli w niewoli. Faraon ich skazał
na pracę, która tak naprawdę była sposobem ich eksterminacji,
była narzędziem zabijania Żydów, rozbijania ich rodzin. A oprócz
tego i przede wszystkim skazał ich na to, by wymarli w tym po-

koleniu, gdyż nakazał zabijanie wszystkich nowonarodzonych
synów żydowskich. Dziewczynki mogły przeżyć, ale chłopcy już
nie. Wszyscy nowonarodzeni chłopcy mieli zginąć... Jak jesteś w
takiej sytuacji, jak takie rzeczy się dzieją, to co myślisz o Bogu?
Myślisz, że Go nie ma. Jak się takie rzeczy dzieją, to myślisz, że
Go nie ma...
Cdn.

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)

Znajdź klucz do swego serca
Apelował do młodzieży ks. Włodzimierz Kurek, zachęcając, by młodzi ludzie pytali Boga o swoją drogę,
prosili o przemianę serca i życia, by
żyli w świetle, a nie w mroku. A w
tym otwarciu się na Boga potrzebna
jest im pokora i cierpliwość. Kontynuacja słowa ks. Włodzimierza
– poniżej.
To Bóg jest najlepszym lekarzem, a my
chodzimy wszędzie: do różnych terapeutów, różne „Wróżki” czytamy... Bóg jest
lekarzem; chce cię uzdrowić, wydobyć
na środek, abyś zmienił o sobie myślenie.
Jezus daje nam życie... Czy wiesz, kiedy
jesteś sobą? Kiedy jesteś sam... Internet
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wielu ludziom zniszczył życie, ale również ukazał, kim jestem
naprawdę...
W Księdze Jeremiasza, w 20 rozdziale ukazany jest piękny
obraz. Oto Jeremiasz kłóci się z Bogiem; mówi: „Dosyć mam
tego nawracania, upominania! Jestem wciąż upokarzany i już
dosyć mam tego świadczenia”. I wiecie, co się stało? Jego życie
się zmieniło, a jego serce zaczęło mocniej bić. Czy wiecie dlaczego? Bo się pokłócił z Bogiem; bo zadał Mu pytanie. A czy młody
człowiek nie ma trudnych pytań do Boga? Nie masz bracie, czy
siostro trudnych pytań do Boga? Nie bój się; On ci nie pogrozi
palcem. Nie wyrzuci cię poza nawias Kościoła. Stawiaj trudne
pytania Bogu i żądaj odpowiedzi od Niego, a zmieni się twoje
życie, zacznie bić serce i będziesz wreszcie prawdziwie żywym
człowiekiem.
W Afryce kiedy dziecko dojrzewa, ojciec zabiera je na pustynię, znaczy mu twarz swoja krwią i mówi: „Do tej pory matka
karmiła cię mlekiem, a teraz ja będę cię karmił krwią swoją, abyś
był mężny i silny”. W kolejnych dniach musi przejść różnego rodzaju trudne próby i do wioski wraca potem już inny człowiek
– prawdziwy mężczyzna. Na pustynię wychodzi dziecko, a wraca
z niej mężczyzna. Na tym polega inicjacja. Ten człowiek zmienił
swoje serce, zmienił swoje myślenie i stał się prawdziwie żywym
człowiekiem.

Jakie masz imię? Kim ty jesteś? Bóg zmienia nasze imiona.
Jakie imię masz ty? Brzydka? Niechciana? Przykryta kocykiem, z
zaparowanymi okularkami? Jakie masz imię? Smutny? Odrzucony? Nielubiany? Nieakceptowany? Jakie masz imię? Bóg zmienia
imię człowieka. Kim jesteś? Bóg chce żebyś miała imię: Piękna,
Mądra, Silna, Odważna. Bóg chce żebyś miał na imię: Roztropny,
Inteligentny, Mądry, Sprawiedliwy, Silny, Mężny, Wierzący... Potrzebujesz dla siebie nowego imienia. Potrzebujesz, aby nadano
tobie nowe serce; potrzebujesz tej inicjacji, spotkania z Panem
Bogiem. Porozmawiaj z Chrystusem i stawiaj Mu te trudne pytania. I znajdź klucz do serca, abyś żył w światłości. Odrzuć ten
mrok tego świata; to nękanie ciebie. Odrzuć to!
Czy chcemy być zdrowi? Czy chcesz być naprawdę zdrowy?
To pytanie zadano kobietom mieszkającym w Szwajcarii. 60 %
z nich odpowiedziało, że nie chcą zdrowia... Wiecie dlaczego?
Jak je pytano, dlaczego są nieatrakcyjne, odpowiedziały, że ich
mężowie je deprymują, bo ich mężowie piją. – Dlaczego uważasz
się za nieatrakcyjną? – Bo mój mąż pije. – Dlaczego masz nieporządek w domu? – Bo mój mąż jest chory... I ja pytam, co będzie,
jak wyleczymy, już tego jej męża. Co wtedy powie? Że jest leniwa?
Że się przyzwyczaiła do tego, by być byle jaką. Jeśli chcesz być
zdrowy, znajdź klucz do swego serca, a w pracy duchowej niech ci
towarzyszy cierpliwość i pokora. To jest klucz do twojego serca.
Cdn.

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

Zesłanie Ducha Świętego
Było okazją do przypomnienia
prawdy o trzeciej Osobie Trójcy
Świętej, o sile i mocy z jaką działa.
W oparciu o teksty biblijne uczynił
to w kazaniu ks. dr Andrzej Scąber.
Zamieszczamy je poniżej.
Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspominamy to wydarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie
dokładnie w 50. dniu po Zmartwychwstaniu
Pana Jezusa. Stąd i inna nazwa tej uroczystości - Dzień Pięćdziesiątnicy. Dokładnie
ten dzień zostaje zrelacjonowany na kartach
Dziejów Apostolskich. „Gdy przebywali razem, nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się
też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i
na każdym z nich spoczął jeden”.
Efekt był piorunujący; jak czytamy dalej: „Kiedy więc powstał

ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli,
bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego
własnym języku”.
O Duchu Świętym, trzeciej Osobie
Trójcy Przenajświętszej wiemy niewiele,
ale to co wiemy, jest wystarczające, aby
przekonać się o Jego sile i mocy sprawczej.
Oto na początku dziejów świata, tuż
po stworzeniu wszechświata Duch unosi
się i nad stwarzaną ziemią i nad jej wodami. Wielu proroków było obdarzonych
mocą Ducha, z którego inspiracji przemawiali i podejmowali ważne decyzje dla
narodu wybranego.
Za sprawą Ducha Świętego począł się
w łonie Maryi Najświętszej Pan Jezus. To
Duch Święty ukazał się postaci gołębicy,
kiedy Chrystus przyjmował chrzest w
rzece Jordan i rozpoczynał publiczną działalność. To o Duchu
Świętym Pan Jezus powiedział w synagodze w Nazarecie: „Duch
31 maja 2015
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Pański spoczywa na Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok
łaski od Pana”.
Duch Święty ożywiał i inspirował
pierwsze wspólnoty chrześcijańskie,
stał na straży w przepowiadaniu nauki Ewangelii od samego początku do
dnia dzisiejszego.
Do Niego zwracamy się w chwilach wyjątkowych. Jego pomocy
szukamy w sakramencie bierzmowania, który umacnia naszą wiarę i
zobowiązuje do jej przepowiadania.
O Jego moc i siłę usilnie prosimy w
chwili przyjmowania sakramentu
małżeństwa i kapłaństwa. On w
sakramencie pokuty wypala grzech
i naszą słabość. Na Jego inspiracje
otwiera się Sobór, który zbiera się, aby na nowo odczytywać nauki Ewangelii. O Jego światło proszą konklawiści, kiedy wybierają nowego papieża - biskupa Rzymu. Jemu w końcu powierzamy
losy całego Kościoła i świata.
W ostatnich latach my - Polacy - odczuliśmy to namacalnie,
kiedy 2.06.1979 roku św. Jan Paweł II, papież modlił się na placu
Zwycięstwa w Warszawie takimi słowami:

w

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II
papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień
Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!

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)

Jan Paweł II

Duch Prawdy będzie świadczył
o Jezusie
„Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). Te słowa zostały wypowiedziane już w Niedzielę Zmartwychwstania. Zostały wypowiedziane przez Chrystusa, który wieczorem owego dnia wszedł
do wieczernika, tam gdzie przebywali apostołowie. Drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami. A jednak Jezus wszedł, stanął
pośrodku i rzekł do apostołów: „Pokój wam!” (J 20,19). A zaraz
potem pokazał im ręce i bok. Rany ukrzyżowania były w tych
miejscach widoczne. I wtedy właśnie, w mocy tych ran, w mocy
swojej śmierci i zmartwychwstania, Jezus mówi: „Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). A po tych słowach tchnie
na apostołów i mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane” (J 20,22-23). Tak więc liturgia Pięćdziesiątnicy
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uwydatnia, jak ściśle zstąpienie Ducha Świętego jest zespolone z
tajemnicą paschalną Jezusa Chrystusa. Jednakże tego wielkanocnego wieczoru apostołowie pozostali w wieczerniku. Nie wyszli
na zewnątrz. Trzeba było odczekać pięćdziesiąt dni, ażeby moc
Ducha Świętego, którą już wówczas otrzymali, mogła się objawić
wobec Jerozolimy, wobec jej mieszkańców oraz pielgrzymów
przybyłych na święto Pięćdziesiątnicy. Co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy? Kościół otrzymał w tym dniu swój własny język.
Językiem ojczystym Kościoła jest ten, w którym wyraża się moc
Ducha Świętego. To w mocy Ducha Świętego będziecie od dzisiaj
wypowiadać słowa samego Chrystusa: „To jest Ciało moje”, „To
jest kielich mojej Krwi, nowego i wiecznego Przymierza”. Będziecie również wypowiadać słowa: „Odpuszczają ci się grzechy”. To

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

jest własny język Kościoła. Ten język
został mu dany przez Ducha Świętego
w dniu Pięćdziesiątnicy raz na zawsze.
Przy akompaniamencie gwałtownego
wiatru apostołowie otrzymali ten język Ducha Świętego, gdy nad głowami
ich zapłonął ogień. W mocy tego Ducha wyszli na zewnątrz i zaczęli przemawiać. A pierwszy przemówił Piotr.
I wówczas stała się rzecz przedziwna.
Język, w którym przemawiali, język
ojczysty Kościoła, okazał się językiem
tych wszystkich, którzy ich słuchali:
językiem Fartów i Medów, Elamitów i
mieszkańców Mezopotamii, językiem
Judejczyków, mieszkańców Kapadocji,
Pontu i Azji, mieszkańców Frygii oraz
Pamfi lii, mieszkańców Egiptu, Libii
Cyrenajskiej, przybyszów z Rzymu
(por. Dz 2,8-13). A więc był to nie
tylko język Żydów i prozelitów, i ale i
Kreteńczyków oraz Arabów. Wszyscy
oni usłyszeli w tym dniu nowy język
—język Kościoła, który rodzi się z Ducha Świętego, a usłyszeli go
w swoich własnych językach. I w tych własnych językach ojczystych zostały im ogłoszone wielkie dzieła Boże, w tych własnych
językach zostało im ogłoszone, że ten Jezus, który niedawno był
ukrzyżowany, pokonał śmierć, a jako zwycięzca śmierci jest Panem.
W dniu święceń kapłańskich własny język Kościoła, język
Ducha Świętego, staje się w szczególny sposób ich. Nie tylko w
sprawowaniu Eucharystii, nie tylko w sakramencie pokuty, ale
także we wszystkim, co służy budowaniu Ciała Chrystusowego,
w każdym rodzaju posługi: i w katechezie, i w nauczaniu na

ambonie, i w każdym innym rodzaju posługiwania. Wszyscy
chrześcijanie znają ten język od dnia chrztu świętego, a później
od dnia bierzmowania, kiedy zostali napełnieni tym samym
Duchem Świętym, którego wprzód otrzymali apostołowie Jezusa
Chrystusa. Wy zaś otrzymujecie ten język po to, ażeby wspólnie
z waszymi braćmi i siostrami budować Kościół, który jest Ciałem
Chrystusa. Składa się na ten Kościół wiele członków. Jednakże
wszyscy oni, dzięki Duchowi Świętemu, tworzą jedno Ciało.
Wielość staje się jednością, a jedność poniekąd kształtuje wielość
i czerpie z jej bogactwa.
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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)

Popatrz na swoje życie
Radzi nam ks.
Łukasz
Gołaś
– popatrz jeszcze
raz, kolejny raz.
Bo trzeba dokonać głębokiej
analizy własnej
sytuacji, by powstać, by coś
zmienić. I trzeba
z tymi „chorobami” duszy przyjść
do Jezusa, który
gotów jest nam
zawsze
pomóc.
Czasem
jednak
coś nas blokuje,
czegoś się boimy, tkwimy w
jakiejś niejasnej
sytuacji. Zachętą
do odważnego otwarcia serc przed Jezusem niech będą
poniższe słowa.
„Obyś zachował mnie od złego” – to kolejna prośba wymieniona w modlitwie Jabesa. Uświadamia sobie ten człowiek, że zło
jest silniejsze od niego. Bo kiedy, zobaczcie, ta przyjaźń z Panem
Bogiem zaczyna się umacniać, krzepnąć i jesteśmy już przyjaciółmi, kiedy Bóg wkracza w nasze życie z interwencją, wtedy
też pojawia się zło. Bo jeżeli w twoim życiu będą się dziać znaki,
cuda, jeżeli zacznie przybywać nam dóbr materialnych, to czy
nie wzbudzimy tym zazdrości u innych? Zapewne tak. A jeśli w
pewnym momencie pojawi się zazdrość, to niedługo potem może
pojawić się też nienawiść. Bo po zazdrości przychodzi nienawiść.
To jest możliwe, bo im więcej człowiek ma, tym bardziej jest narażony na niebezpieczeństwo.
Jabes o tym bardzo dobrze wiedział. Wiedział, że Bóg mu
obficie pobłogosławił, że może się znaleźć w wielkim niebezpieczeństwie. Dlatego prosi Pana Boga: Obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończy. I Bóg rzeczywiście to uczynił to
dla Jabesa i ból już go nie dotknął. I ból już nie dotknie ciebie...
Spróbujmy jeszcze raz w czasie tych rekolekcji popatrzeć na
swoje życie. Może to jest trudne i bardzo boli i bardzo kłuje.
Może zobaczymy, że bywały takie momenty, kiedy godziliśmy
się na jakiś rodzaj zła. Mówiliśmy: „Widocznie taki jest mój los.
Widocznie tak już musi być. Ale czy tak naprawdę jest? Czy to,
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co teraz przeżywam, to zło? A może jakaś choroba, zniewolenie,
nieczystość? Czy to musi być rzeczywiście obecne w moim życiu?
Czy nie ma jakiegoś wyjścia z tej sytuacji? Czy muszę ciągle cierpieć? Czy muszę wciąż upadać i grzeszyć, popełniać od miesięcy
ten sam grzech?
A my się przecież nie spowiadamy ze wszystkich grzechów,
bo się wstydzimy. Bo wstydzimy się przyznać do swojej słabości,
do swojego grzechu, a szczególnie do nieczystości... Oj, jak się
wstydzimy! Szczególnie ludzie młodzi. Ja też się wstydziłem do
pewnego momentu. Ale później, kiedy doświadczyłem miłosierdzia Bożego przy kratkach konfesjonału, Pan Bóg rozlał na mnie
łaskę i zaczął mi błogosławić.
Ten człowiek – Jabes – odwołał się do Boga i się nie zawiódł.
Ty też odwołaj się do naszego Pana i Zbawiciela i się nie zawiedziesz. Tylko musisz wyrazić na to zgodę. I zajrzyj jeszcze dziś
wieczorem do Pierwszej Księgi Kronik. Stary Testament, czwarty
rozdział, dziesiąty werset... Przeczytaj i pomódl się tą modlitwą.
Pan Bóg czyni bardzo wiele, tylko my nie chcemy przyjąć tego
doświadczenia cudu. Po prostu nie chcemy, bo mamy inne sprawy na głowie...
Jutro będziemy oddawać swoje życie Jezusowi – Temu, który
oddał za nas życie. Będziemy tu przyznawać się do Jezusa, do
naszego Pana i Zbawiciela. Wszystko zaś będzie połączone z błogosławieństwem na koniec rekolekcji.
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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)

Kto osiągnie niebo?
Pytał w kazaniu odpustowym ks. Jacek Jastrzębski, ale pytał też
o naszą religijność, o
wypełnianie woli Bożej
w naszym życiu. Pytania trudne, ale trzeba je
sobie postawić, bo wiele
praktyk religijnych jest
przez nas powierzchownie
przeżywanych. A przecież
mamy odnowić relację z
Bogiem, ożywić wiarę i
nią żyć. I o tym w poniższym fragmencie słowa.
Drodzy bracia i siostry w
Chrystusie Panu!
W starożytnej Grecji ludzie
wierzyli w wielu bogów. Każdy
musiał czcić jakiegoś boga. A
jeśli tego nie czynił, był przestępcą i karą za nieuczczenie
bóstw mogła być nawet śmierć.
Było tak dlatego, ponieważ
ludzie sadzili, że jeśli ktoś nie
czci bogów, to wtedy te bóstwa
złoszczą się na danego człowieka i dane miasto i zsyłają
kataklizm na ludzi, jako karę
za nieoddawanie czci bogom. Na czym
polegała taka cześć? Wiadomo, budowano świątynię na cześć bóstw, organizowano igrzyska, składano ofiary ze
zwierząt czy płodów ziemi, ale też wystarczyło zapalić kadzidełko w ciszy i
już bóstwo zostało przez nas uczczone. Jeśli ktoś zapalił takie kadzidełko
mógł uważać, że jest w porządku
wobec bóstw i prawa ludzkiego. Mógł
uważać, że jest religijny.
A jak jest z nami? Czy różnimy się
od ludzi starożytnych w tym względzie? Może już nie palimy kadzidełek

i nie składamy ofiar ze zwierząt, ale
pomyślmy nad naszą religijnością.
Nad tym, kim naprawdę jest Bóg
w naszym życiu? Może sądzimy, że
jak przyjdziemy raz w tygodniu do
świątyni na Msze Świętą trwającą
od pół godziny do czasem ponad
godziny, to jesteśmy w porządku
wobec Boga? Czy to naprawdę wystarczy, żeby powiedzieć szczerze,
że jestem w dobrej relacji do Boga?
Może i ten jeden raz w tygodniu by
wystarczył faktycznie, żeby uznać,
że żyję w dobrym kontakcie z Panem Bogiem, ale zadajmy sobie
inne pytanie.
Jak przeżywam Mszę Świętą?
Czy jest to dla mnie ciąg coraz bardziej niezrozumiałych obrzędów,
do których się przyzwyczaiłem
i chodzę, bo wypada? A może
jednak staram się coraz więcej ze
Mszy rozumieć poprzez aktywne
uczestnictwo, poprzez wsłuchanie
się w słowa wypowiadane przez kapłana, który w imieniu nas wszyst-
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kich tu zgromadzonych, w imieniu całego Kościoła na Ziemi
modli się do Boga o wyrwanie nas ze śmierci i obdarowanie nas
Ciałem i Krwią samego Boga jak i darem Ducha Świętego, który
nas zjednoczy i doprowadzi do życia wiecznego? Czy wierzę w to
szczerze?
Dlaczego o tym mówię? Bo mówi o tym sam Chrystus. Nie
każdy, kto mówi mi „Panie, Panie” wejdzie do nieba. Czyli nie
każdy, kto przychodzi do kościoła i wypowiada słowa do Boga,
będzie w niebie. Nie wystarczy przyjście raz w tygodniu do

Kościoła, odstanie tej niecałej godziny, może nawet przyjęcie
Komunii świętej, żeby być pewnym zbawienia. Bo do tego trzeba
włożyć jeszcze serce. Kto osiągnie niebo? Jak Chrystus mówi, ten,
kto wypełnia wolę Ojca Niebieskiego. A kto ją wypełnia? Ten, kto
słucha Pana Jezusa Chrystusa, kto zna Jego Ewangelię i według
niej żyje. Bo co Bóg Ojciec chciał nam przekazać, to przekazał
przez swojego Syna Jezusa. Wszystko, co Pan Jezus wypowiedział
do nas ludzi, wszystko co jest w Ewangelii, pochodzi od samego
Boga Ojca Wszechmogącego.
Cdn.

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

Połączone świętowanie

S

ą takie legendy, które podają, że Pan Bóg stworzył
świat w maju. Maj jest zazwyczaj najpiękniejszym
ze wszystkich miesięcy – zielony i ukwiecony. To w
kwiatach zawarta jest dziwna tajemnica materialna
i duchowa. W koronach kwiatów zawarty jest świat objawiony
a w ich korzeniach świat ukryty. Maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej. W naszej parafii szczególnie Wspomożycielce
Wiernych.
Tegoroczny maj, przejdzie do historii, jako chłodny i deszczowy. W takiej też aurze przebiegało świętowanie. Jeśli zaś chodzi
o przebieg parafialnych uroczystości odpustowych, trzeba przyznać, że ani pogoda, ani II Tura Wyborów Prezydenckich wcale
nie miały na nie wpływu. Jak co roku, zgodnie z ustaleniami jeszcze, albo aż, na soborze trydenckim, w niedzielę obchodziliśmy
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święto Patronki naszego kościoła, naszej parafii. Uroczystości religijne, mające charakter święta lokalnego, to oprawa najważniejszego, a mianowicie, możliwości uzyskania odpustu zupełnego.
Uroczysta oprawa bierze się stąd, że jak w każdym środowisku
wytworzyły się, są akceptowane i stosuje się pewne miejscowe
zwyczaje. Mamy na myśli odświętną dekorację kościoła i kaplicy
na cmentarzu, czytane ( w tym roku w większości przez ludzi
młodych) wezwania modlitwy wiernych, niesione symboliczne
dary ołtarza (dzieci rocznicowe – kwiaty i świecę a moda rodzina
chleb i wino), panie z KGW w regionalnych strojach, dzieci w
białych strojach, dziewczynki sypiące kwiaty, panie ze świecami,
śpiew Scholi i Chóru męskiego.
Uroczystą sumę odpustową koncelebrował i homilię wygłosił Ojciec Anzelm Frączek, ze Zgromadzenia Paulinów z Jasnej
Góry.
Z obszernej i pięknej homilii
cytujemy tylko niektóre zdania,
które stanowią jej złote myśli:
Nikt z nas bez pomocy Ducha Świętego nie może mówić,
że Jezus jest naszym Panem.
Bóg stworzył sobie piękną
Matkę –Wspaniałe Boże Arcydzieło.
Jeśli kogoś kochamy to go
nawet w myślach nie krzywdzimy.
Maryja mówi o sobie, że
jest służebnicą Pańską i dlatego robi wszystko, aby w człowieku zagubionym, na nowo
ukształtować piękno Boga.
Maryja jest Formą, w której
kształtuje się piękno ludzkiego serca.
Tego się trzeba przechodniu obawiać, abyś nie przestał
Maryi pozdrawiać.
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Po grzechu pierworodnym pozostało w
nas, siedem grzechów
głównych.
Żadne ze stworzeń nie
wniknęło tak głęboko, w
życie Trójcy Przenajświętszej, jak Maryja.
Duch Święty przychodzi do duszy pokornej.
W dniach 19 i 20
maja uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Palczy brali udział w
XVIII Dniach Papieskich, obchodzonych w
Kalwarii
Zebrzydowskiej, które w tym roku
odbywały się pod hasłem
- „Miłość wam wszystko
wyjaśni”. Takie hasło to
nawiązanie do wiersza
Karola Wojtyły: „Miłość
mi wszystko wyjaśniła”
i doskonałe podkreślenie
hasła Światowych Dni Młodzieży w Krakowie:
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Uczniowie z Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Palczy mogą się pochwalić
licznymi sukcesami, ponieważ brali udział w
wielu przeglądach organizowanych w ramach
Dni Papieskich. W konkursie plastycznym w
kategorii uczniów klas II-III, Karolina Pakuła
zdobyła II miejsce, a Tymoteusz Urbański wyróżnienie. W kategorii uczniów klas V i VI , II
miejsce przypadło Aleksandrze Madejczyk. W
Przeglądzie Literackich Prac Autorskich pierwszym miejscem w kategorii uczniów klas IV-VI
również nagrodzono Aleksandrę Madejczyk.
W Przeglądzie Pieśni Religijnej solista z przedszkola – Kacper Pękala zdobył wyróżnienie, a
10-osobowy zespół piosenką „Kochamy Cię” wywalczył I miejsce. W kategorii klas IV-VI nasza
solistka Roksana Pieronkiewicz zajęła III miejsce, podobnie jak zespół Violino. W Przeglądzie
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Poezji Religijnej Recytowanej wyróżniono
ucznia klasy III – Tymoteusza Urbańskiego i
uczennicę klasy IV – Anastazję Szczygieł.
26 maja mogliśmy zaprezentować zdolności wokalne w Gimnazjum im Jana Pawła II
w Budzowie. Zgodnie z regulaminem, prezentowaliśmy obowiązkowo jedną piosenkę
papieską i drugą o tematyce maryjnej. Podczas tego Przeglądu Pieśni Religijnej wśród
przedszkolaków, wyróżniono duet – Kacper
Pękala, Tomasz Koziołek oraz II miejscem
nagrodzono solistkę Magdalenę Mędrek.
Zespół dziewczynek z klas I a i b wywalczył
pierwsze miejsce. Jury oczarowała również
solistka z klasy V – Roksana Pieronkiewicz,
która zdobyła I miejsce w kategorii solistów
klas IV-VI. Zespół Violino podobnie jak w
Kalwarii Zebrzydowskiej uplasował się na III
miejscu.
Wszystkie te prezentacje były piękne
i wzruszające, a uczniowie poświęcili na
przygotowanie się do występów wiele czasu.
Repertuar ten wykorzystano między innymi
w części artystycznej poświęconej kolejnej
rocznicy nadania Szkole Podstawowej w
Palczy imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie to miało miejsce 27 maja
w Kościele Parafialnym w Palczy. Wiersze
i wspomnienia Kardynała przeplatane były
piosenkami o treści patriotycznej i religijnej.
Wśród niech znalazły się też utwory nagrodzone podczas przeglądu w Kalwarii Zebrzydowskiej i Budzowie.
Gratulujemy wszystkim, którzy brali
udział w wymienionych wyżej wydarzeniach.
Gratulujemy rodzicom, organizatorom i
opiekunom.
BŻ-BŁ
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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)

5. rocznica otwarcia i poświęcenia
Szlaku Papieskiego
Pięć lat temu przy kaplicy pw.
Bożego Miłosierdzia na Drabożu
uroczyście został otwarty i poświęcony Szlak Papieski „Nie lękajcie się”, prowadzący z Krakowa przez teren Gminy Brzeźnica
do Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Ceremonii
przewodniczył
kustosz kalwaryjskiego sanktuarium ojciec Damian Muskus,
dzisiaj biskup krakowski, koordynator odpowiedzialny za Światowe Dni Młodzieży w Polsce.
Rocznicę świętowano na
Drabożu w sobotę 16 maja 2015 r.
Pielgrzymi, głównie dzieci i młodzież wyruszyli spod kościołów
w Paszkówce i Marcyporębie, by spotkać się na Drabożu. Tam
czekali na nich członkowie Komitetu Budowy Kaplicy Na Drabożu, jak zawsze serdeczni z Wiesławem Jaskułą na czele. Przy
współpracy pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Bęczynie oraz
pozyskanym funduszom przygotowali poczęstunek. Głównym
organizatorem był Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr”.
Jak na majowy wieczór przystało odśpiewano Litanię Loretańską do Matki Bożej. Muzyczny akompaniament zapewnił
Zbigniew Kowalczyk - organista z kościoła w Paszkówce. Póź-

niej o idei turystycznego
pielgrzymowania mówił
uczestnik rajdu ks. Wojciech Lasak – wikariusz
z parafii w Paszkówce. Z
kolei historię powstania
Szlaku Papieskiego przypomniał Bogusław Antos
Wójt Gminy Brzeźnica,
który we współpracy z
Fundacją Szlaki Papieskie
z Krakowa przed pięciu
laty zaprosił do tej inicjatywy ościenne parafie i
samorządy.
Ile dzisiaj o Świętym
Janie Pawle II wiedzą najmłodsi? Dużo, pokazał to drużynowy konkurs wiedzy. Na koniec
spotkania popłynęła z Draboża melodia „Barki”. Integracyjne
zabawy dla dzieci i dorosłych oraz konkurs prowadzili Edyta i
Grzegorz Babscy z Paszkówki.
W wędrówce Szlakiem Papieskim wraz z młodzieżą gimnazjalną uczestniczyli: dyrektor Tomasz Kindykiewicz oraz nauczyciele - Marzena Woźniak, Zenon Piotrowski, Monika Jaskierny.
Dużą grupę rozśpiewanych pielgrzymów stanowiły dziewczynki
z Scholii w Paszkówce wraz z rodzicami.
Wcześniej, bo 8 maja 2015 r. uczniowie klas Ib i Ic z ZSP
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Gimnazjum w Brzeźnicy wraz z opiekunami odbyli także pieszą
wycieczkę Szlakiem Papieskim przez Pasmo Draboż.
Głównymi założeniami tej wycieczki były:
podkreślenie roli papieża Jana Pawła II we współczesnym
świecie, jako największego autorytetu moralnego;
- podnoszenie świadomości na temat dziedzictwa lokalnego;
- rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową;
- kształtowanie zachowań i postaw opartych o wartości
chrześcijańskie;

- rozbudzanie patriotyzmu lokalnego zawartego w haśle
„Moja mała ojczyzna” i budowanie głębokiej więzi z własnym
regionem poprzez jego wszechstronne poznanie.
W trakcie pieszej wędrówki uczniowie podziwiali bogactwo
przodków- przydrożne kapliczki i krzyże, będące niemymi znakami sztuki sakralnej i ludowej. Ponadto ułożyli wiersze o Janie
Pawle II oraz wzięli udział w konkursie wiedzy nt. życia, działalności i nauki Ojca Świętego.
Polecamy rodzinne wędrowanie Szlakiem Papieskim „Nie
lękajcie się!”
www.brzeznica.pl

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.

Twój krzyż

Zazwyczaj mamy krzyże z ukrzyżowanym Chrystusem, ale z drugiej strony te krzyże są puste. To jest
miejsce dla nas – jak powiedział misjonarz. To nasz
krzyż, bo przecież doświadczamy różnych cierpień,
udręk czy trudności. I gdy jest nam ciężko, wówczas
odwróćmy ten krzyż, by zobaczyć na nim Chrystusa
– miłosiernego, dźwigającego z nami ten krzyż. Oto
fragment nauki misyjnej.
Któregoś razu pewien z młodszych oblatów przyszedł do starszego współbrata z pytaniem: Proszę ojca, mamy ten krzyż, naprawdę piękny. Eugeniusz miał wspaniały pomysł, że taki krzyż
wybrał dla nas jako znak naszego zgromadzenia... ale niech mi
ojciec coś wytłumaczy. Różne zgromadzenia mają różne krzyże
i zazwyczaj jest tak, że z tyłu krzyża te zgromadzenia coś mają
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przyczepione – albo
narzędzia męki Pańskiej, albo promienie,
albo coś jest wygrawerowane... A na naszym
krzyżu nic nie ma. Jest
pusty. Dlaczego tak
jest? Dlaczego tu nic
nie mamy? – Słuchaj,
to jest miejsce, które
jest przygotowane dla
ciebie – odpowiedział
starszy oblat. – Bo tak
naprawdę to jest twój
krzyż. Prędzej czy później sam doświadczysz
krzyża – może krzyża
samotności,
opuszczenia, może jakichś
trudnych doświadczeń
ze strony ludzi, może krzyża obmowy, odrzucenia, poniżenia,
jakichś przykrych rzeczy, których doświadczysz od tych, którym
masz służyć... Może doświadczysz krzyża cierpienia i choroby.
Może doświadczysz krzyża starości. Różnie to może być... I to jest
twój krzyż. Ale wtedy, kiedy będzie ci naprawdę ciężko, odwróć
go i zobacz, że z drugiej strony jest przybity Jezus...
Moi drodzy, nie przez przypadek poprosiłem was o to, abyście zabrali ze sobą te krzyże, które wam towarzyszą, które macie
na ścianach, w swoich pokojach, kuchniach; te krzyże, przed
którymi się modlicie codziennie, przed którymi rozmawiacie z
Panem Bogiem... Popatrzcie na te krzyże. Zazwyczaj nic na nich z
drugiej strony nie ma, bo krzyż musi dobrze przylegać do ściany,
więc kiedy będzie wam naprawdę ciężko, popatrzcie na te krzyże
i uświadomcie sobie, że jest to miejsce przygotowane dla was. Ale
na każdym krzyżu z drugiej strony jest przybity Jezus...
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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

Przyjęcie pielgrzymki BielskoBiała – Łagiewniki
Trzeci raz na przełomie kwietnia i maja pielgrzymi z diecezji bielsko-żywieckiej wędrowali pieszo do
Łagiewnik, do sanktuariów św. Jana Pawła II i Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymka wyruszyła 30 kwietnia
z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie na
przedmieściach Bielska-Białej. W ciągu czterech dniu
pielgrzymi przebyli ok. 90 km. Hasłem pielgrzymki
były słowa: „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. Każdego roku wzrasta ilość
uczestników – w tym roku było ich 1371, w tym ok. 70
księży i kleryków. Pielgrzymi szli w pięciu grupach: św.
Faustyny, św. Jana Pawła II, św. Józefa Bilczewskiego,
bł. Michała Sopoćki i św. Brata Alberta.
W trzecim dniu wędrówki pielgrzymi przemierzali
drogę z Wysokiej do Mogilan. Po pokonaniu pierwszego etapu zaplanowany był postój przy kościele w Przytkowicach.
Przytkowiccy parafianie postanowili przygotować skromny poczęstunek: herbatę i drożdżówkę dla każdego pielgrzyma.
Przygotowania do przyjęcia pielgrzymów trwały od rana,
a uczestniczyli w nich strażacy, młodzież ze Szkolnego Koła
Caritas oraz członkowie Rady Duszpasterskiej. Strażacy zorganizowali dwie kuchnie polowe, w których gotowano wodę, a
także stoły i parasole. Młodzież i dorośli pakowali drożdżówki i
przygotowywali kubki i herbatę, aby sprawnie obsłużyć pielgrzy-

mów. Miejsce przyjęcia pielgrzymów zorganizowano na parkingu naprzeciw kościoła.
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Pierwsza grupa przyszła ok. godz. 10:15. Po
niej w krótkich odstępach przychodziły kolejne. W
kościele była modlitwa i powitanie przez ks. proboszcza. Potem był odpoczynek. Pielgrzymi szli na
poczęstunek na parking, mogli też wejść do szkoły i
tam odpocząć. Drożdżówki i herbata cieszyły się dużym powodzeniem – zostały zjedzone wszystkie.
Po trzech kwadransach odpoczynku grupy kolejno wyruszyły w dalszą wędrówkę. Żegnali je młodzież i dorośli
stojąc przy drodze. Spontanicznie na pożegnanie zrodziło się
„przybijanie piątki”.
Do zobaczenia za rok!
xlf

Na zdjęciach: pierwsza grupa w drodze do kościoła; modlitwa w kościele; odpoczynek pielgrzymów; „przybijanie piątki”
na pożegnanie.

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

Sukces w Małopolskich Wiosennych Biegach
Przełajowych Zrzeszenia LZS i Szkół Rolniczych
Uczniowie Zespołu Szkół CKU im. św. Jana Pawła
II w Radoczy utrzymali wysoką formę z jesieni i obronili tytuł Drużynowych Mistrzów Województwa Małopolskiego Szkół Rolniczych, podczas Małopolskich
Wiosennych Biegów Przełajowych Zrzeszenia LZS i
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Szkół Rolniczych, które odbyły się 21 maja 2015 r.
w Krakowie.
O sukcesie drużynowym zadecydowały bardzo dobre wyniki
indywidualne, a najlepiej spisały się zawodniczki z najmłodszej

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

kategorii wiekowej.
Paulina Matusiak z klasy II Technikum Logistyki zdobyła I
miejsce. Tuż za nią uplasowała się Natalia Chojna z klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
W kategorii dziewczęta starsze druga była Edyta Balonek z
klasy III Technikum Logistyki, a na najniższym stopniu podium
stanęła Amanda Świadek z III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Wśród chłopców młodszych II miejsce wywalczył Dawid
Drabczyk z klasy I Technikum Pojazdów Samochodowych, a
trzeci był Przemysław Podgórny z II Technikum Żywienia i
Usług Gastronomicznych.
Adrian Stanaszek z klasy III Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych zdobył tytuł wicemistrza w kategorii chłopcy
starsi.
Szkołę ponadto reprezentowali: Kamil Kalemba z III Technikum Logistyki, Radosław Gwieździński z I Technikum Pojazdów
Samochodowych, Krystian Szostek z III Technikum Żywienia i
Usług Gastronomicznych, Marcin Szczepanik z I ZSZ kucharz i
Michał Harmata z III ZSZ kucharz.

Puchary i medale wręczał wiceprezes Małopolskiego Zrzeszenia LZS Jacek Kucybała.
Gratulacje!

Uczniowie z Radoczy w Finale Wojewódzkim
„Talenty Małopolski 2015”
W dniach 22-23 maja, w Dobczycach odbył się
XXVIII Finał Wojewódzki Festiwalu Form Muzycznych
i Tanecznych „Talenty Małopolski 2015”.
ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy reprezentował zespół
„Living Space” w składzie: Karolina Żak, Joanna Stybak i Dawid
Wilk. W kategorii solistów wystąpiła tegoroczna maturzystka i
absolwentka - Marlena Zamorska, uzyskując wyróżnienie.
Występ zespołu zrobił wrażenie nie tylko na lokalnych mediach, a dziennikarka Powiatowej Telewizji Myślenice przeprowadziła z uczniami wywiad na żywo.
Zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia występu Marleny
i zespołu „Living Spece” na stronie Telewizji Internetowej Myślenice.

Uczeń z Radoczy najlepszy

w konkursie „Z pola na stół - uczyń
jedzenie bezpiecznym”
Roman Oremus - uczeń klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, pod
opieką pani Dagmary Karpińskiej, zajął I miejsce w konkursie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach za ulotkę dotyczącą bezpieczeństwa żywności
w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2015 pod hasłem „Z pola na stół - uczyń
jedzenie bezpiecznym”.
Celem konkursu było kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną, zwrócenie uwagi na niebezpieczną żywność zawierającą szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty, w tym choroby przenoszone drogą pokarmową oraz zwiększenie wiedzy na temat wartości odżywczych żywności.
31 maja 2015
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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

TRYNITARNY CHARAKTER
MSZY ŚWIĘTEJ
Stanisław Bielat OCD

Nie tylko rok kościelny lecz także każda Msza Święta ma charakter trynitarny. Podczas Mszy Świętej kilkanaście razy wymieniamy imiona Trzech Osób Trójcy
Świętej:
1. Czyniąc znak krzyża mówimy: „W Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego”
2. Pozdrawiamy się słowami: „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym”.
3. Kończymy modlitwą dnia (kolektą): „Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.”
Wiadomo, następne modlitwy: Modlitwa nad darami (sekreta)
i modlitwa po Komunii (postcommunio) mają już zakończenia
krótkie: „Przez Chrystusa Pana Naszego”. Ale i do tychże modlitw można spotkać objaśnienia w komentarzach (zobacz ks.
Bronisław Mokrzycki).
4. Śpiewamy w Gloria: „Chwała na wysokości Bogu… Panie
Synu Jednorodzony, Jezu Chryste… Z Duchem Świętym…”
5. Odmawiamy w Credo: „Wierzę w Ojca Wszechmogącego…
i w Jezusa Chrystusa… Wierzę w Ducha Świętego…”
6. Modlitwa powszechna wiernych we wstępie i zakończeniu
również nawiązuje do Trójcy (zobacz ks. Mateusz Matuszewski,
Oratio universalis,2005).
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7. Po prefacji - która jest uroczystym wezwaniem do dziękczynienia, zależnie od dnia lub okresu liturgicznego, łączymy się z
chórami aniołów recytując lub śpiewając trzykrotnie „Święty,
Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów…” Słowa te są zaczerpnięte z
księgi Izajasza i Apokalipsy( 6,3 i 4,8).
8. W każdej modlitwie eucharystycznej wzywamy dwa razy
Ducha Świętego, w tzw. epiklezie, przed podniesieniem, kiedy
kapłan kładzie ręce nad darami „uświęć te dary mocą Ducha
Świętego, aby się stały Ciałem i Krwią…” A następnie po podniesieniu „aby Duch Święty zjednoczył nas w jedno Ciało.” Te słowa
w II kanonie, w pozostałych podobne.
9. W zakończeniu modlitwy eucharystycznej (tzw. doksologii)
uwielbiamy Trójcę Świętą słowami: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności
Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki
wieków”. ( Per Ipsum ,et cum Ipso,et in Ipso...).
10. I wreszcie pod koniec mszy słyszymy słowa błogosławieństwa: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, + Ojciec, + i Syn,
+ i Duch Święty.
11. Ponadto w dzisiejszą uroczystość we Mszach recytowanych
w miejscu śpiewów procesyjnych na introit i pokomunię odmawiamy: Antyfona na wejście: Niech będzie błogosławiony Bóg i
Ojciec i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje
miłosierdzie. Ta Antyfona pięknie brzmi w języku łacińskim jakby tytuł Encykliki: „Benedicta sit Sancta Trinitas” (por. Tb 12,6
we Mszale Rzymskim Paris
1986).
Antyfona na Komunię:
Na dowód tego, że jesteście
synami, Bóg wysłał do serc
waszych Ducha Syna swego,
który woła: Abba, Ojcze.
Te antyfony -powtarzam- możemy usłyszeć w
Mszach Świętych recytowanych. Natomiast w Mszach
śpiewanych zastępujemy je
odpowiednimi pieśniami.
Aby nie zanudzać, świadomie nie objaśniam CZYTAŃ.
Widzimy, że Msza Święta
ma charakter trynitarny, w
której kilkanaście razy są
wymieniane Imiona Trzech
Osób Boskich.
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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 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1436 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Półwieś (730), Ryczów (2370)

Skarb Dobrej Nowiny
Został uczniom dany po
to, ażeby zanieśli go w świat.
Podobnie i my, bierzmowani,
mamy nieść światu Dobrą Nowinę o Jezusie swoim słowem
i świadectwem życia. Umocnił
ich do tego działania Duch
Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy, tak jak nas umocnił w
sakramencie
bierzmowania.
Mówił o tym podczas Mszy
św. z udzieleniem sakramentu
Ducha Świętego o. bp Damian
Muskus. Pierwsza część jego
słowa – poniżej.
W dniu, w którym młodzież
należąca do tutejszej wspólnoty
parafialnej pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, przypominamy sobie opis jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach
Kościoła , jakim było Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.
Autor Dziejów Apostolskich zapisał takie słowa:
Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego
wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali Apostołowie.

Ukazały się im też języki
jakby z ognia, które się
rozdzieliły i na każdym
z nich spoczął jeden, i
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i
zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch
pozwalał mówić.
Widzialnym znakiem
Zesłania Ducha Św. był
gwałtowny wiatr i języki
ognia tlące się nad głowami zgromadzonych w
Wieczerniku. Jednak o
wiele ważniejsze dzieła
dokonały się w sercach
uczniów. Duch posłany
z nieba przyniósł im przede wszystkim pocieszenie, ale też
obdarzył siedmiorakimi darami. Wszystkie dary Ducha były
potrzebne apostołom. Nade wszystko w dniu Pięćdziesiątnicy
potrzebowali daru męstwa.
Po Ukrzyżowaniu Pana Jezusa, a nawet po Jego Zmartwychwstaniu, tkwili zamknięci w Wieczerniku, przerażeni tym co
się stało. Rozwiały się ich życiowe nadzieje. Strach przysłonił
im to, co otrzymali. A otrzymali skarb z niczym nieporównywalny – Dobrą Nowinę, którą mieli głosić światu.
Pojawiło się niebezpieczeństwo zatrzymania tego daru
tylko dla siebie.
Dlatego Duch Święty musiał być do nich posłany, by
otworzyć im oczy; by uświadomić im, że są szczęśliwymi
posiadaczami skarbu, którym trzeba się dzielić.
Dziełem Ducha Św. była więc przemiana świadków
życia i nauki Jezusa w odważnych głosicieli Dobrej Nowiny.
Opatrzność Boża i nas tu obecnych wpisała w dzieje
Kościoła. Uczyniła nas spadkobiercami Jezusa. Włożyła
w nasze ręce skarb z niczym nieporównywalny – Dobrą
Nowinę. Źle by się stało, gdybyśmy ten skarb chcieli
zatrzymać tylko dla siebie; gdybyśmy, jak apostołowie
przed Zesłaniem Ducha Św., gromadzili się potajemnie
za zamkniętymi drzwiami naszych świątyń, bojąc się
wyznawać swego Zbawiciela publicznie.
Cdn.
31 maja 2015
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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)

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI Z DUCHOWĄ
POSŁUGĄ W SKAWINKACH
W ubiegłą niedzielę nawiedziły Siostry Służebniczki kościół parafialny w Skawinkach. Przyjechało 12
sióstr, które pracują przy nowohuckim kościele, zwanym popularnie Arką Pana, przyjechały na wspólną
modlitwę i by podzielić się z parafianami swoją miłością do Chrystusa i rozpalić w młodych sercach tęsknotę za służbą Bożą. Poniżej zamieszczamy duchowe
przemyślenia, jakimi podzieliły się ze słuchaczami.
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Nieśmy Miłość !
Nauczycielu dobry! Nie nazywaj mnie dobrym, tylko Bóg jest
dobry. Ale co ja mam czynić, aby być dobrym człowiekiem? Zachowuj przykazania.
Które ? Wszystkie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, Nie
zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę... ale najważniejsze są dwa:
Będziesz kochał Boga nade wszystko, a drugiego człowieka, tak
jak siebie.
W tych dwóch przykazaniach zawarte są wszystkie. Panie, ja
to wszystko zachowuję od dziecka. A chcesz być więcej dobry i
mocniej kochać? Chcę. To zostaw to wszystko, co masz, rozdaj
ubogim, A będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź
za Mną! Nie dam rady. No to zostań w domu,.... Ależ Ty jesteś
wymagającym i zazdrosnym Bogiem! Kto czynić chce więcej dobra, musi mieć więcej miłości.... W dzisiejszym świecie człowiek
szuka miłości i woła o miłość. W dzisiejszym świecie panuje deficyt miłości. Dzisiejszy świat często jest smutny, brakuje w nim
radości
tej najpiękniejszej i najprawdziwszej radości, bo... płynącej z
pewności, że Bóg nas miłuje...
Zapytacie w sercu cóż
takiego się stało, że dziś są
wśród nas osoby konsekrowane - poświęcone na wyłączną
własność Bogu? Dlaczego
wszystkie zostawiły dziś swój
klasztor i przyjechały do nas.
Jesteśmy tu, by podzielić się z
Wami naszą radością naszym
szczęściem płynącym z serca
pełnego ufności i pewnego
Bożej miłości i zbawienia bo
.... Nie ma większej miłości nad
TĘ MIŁOŚĆ...
Wielu ludzi pyta: po co jesteście? Jaki sens ma wasze życie?
Życie, które nie owocuje życiem
nowym, nie przekazuje go dalej. Wybierając podążanie za
Jezusem. Naśladując Jego życie
poprzez posłuszeństwo Ojcu,
Ubóstwo, Życie Wspólnotowe oraz Czystość. Czynimy
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nasze serce darem,
nie tylko dla Boga ale i dla świata. Otóż właśnie
dzięki wolności serca całkowicie oddanego Jezusowi niesiemy Jego dary do każdego człowieka. Dar
Jezusowego pocieszenia dla strapionych. Dar Jezusowej radości dla przygnębionych. Dar Jezusowej
nadziei dla tych, którzy stracili wszelką nadzieję.
Dar Jezusowej siły dla przygniecionych ciężarem
zbyt wielkim. Dar Bożego uścisku, ....miłosierdzia
dla zagubionych i tracących wiarę w Jego przebaczenie. Dar Bożego uśmiechu dla zniechęconych.
Ale też dla tych co poszukują sensu życia. Kochani,
zawsze jesteśmy blisko was. W szpitalach pochylając się nad waszym cierpieniem. W ochronkach,
w szkołach i w świetlicach otaczając troską wasze
dzieci. Poprzez działalność charytatywną czyniąc
godniejszym życie tych, z którymi utożsamiał się
Jezus – ubogich. W kancelarii, zakrystii i kuchni
wspomagając apostołów w ich trudnej posłudze
Jesteśmy blisko was wszystkich zawsze... Jesteśmy
bardzo blisko, naprawdę ... przede wszystkim
przez modlitwę ....
Jesteśmy także z wami. I u w tej parafii w Skawinkach, bo w naszej modlitwie, jak matka w kołysce, składamy
z czułością każdego człowieka, Przyjmujemy i zanosimy przed
Pana jego radości i cierpienia, zwycięstwa i zmartwienia, bóle
i troski Czynimy tak nie tylko w Polsce, Ale i w wielu innych
krajach: Ameryce Południowej, Afryce, Danii, Niemczech, Włoszech, Ukrainie, Białorusi i dalekiej Syberii. Nauczył nas tego
błogosławiony Edmund Bojanowski założyciel naszego Zgromadzenia. „Na próżno żyje, kto nikomu nie przynosi pożytku”. Ten
łaciński napis, znad wejścia do kościoła św. Marcina, przy ulicy
Grodzkiej w Krakowie, można z powodzeniem odnieść do bł.
Edmunda Bojanowskiego. Święty papież Jan Paweł II tak o nim
mówił:

„obdarowany przez Boga licznymi talentami (...),
Mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością
i hojnością serca prowadził szeroką działalność
na rzecz ludu wiejskiego. (...)
Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze
w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.(...)
Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «Serdecznie Dobry
Człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka
umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska
wokół dobra....”
Cdn.
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Spytkowice - Parafia św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./
fax +48 33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE
ŚWIĘTE: Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica
Przewóz), 18 * PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks.
Piotr Podwyszyński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Lipowa (80), Miejsce (510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)

Zesłanie Ducha Świętego trwa
u nas drugi dzień

Powiedział ks. proboszcz w podziękowaniu za posługę biskupią i udzielenie sakramentu bierzmowania
– o. bp. Damianowi Muskusowi. Bo właśnie bierzmowanie odbyło się w spytkowickiej wspólnocie w
poniedziałek, w święto Matki Kościoła. Poniżej słowa
podziękowania młodzieży oraz ks. proboszcza Józefa.
Drogi Księże Biskupie!
Nasze serca wypełnia radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni
znamieniem Ducha Świętego, aby stawać się dojrzałymi chrześcijanami. Odtąd mężnie i z odwagą chcemy bronić i wyznawać
wiarę. Pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za łaskę wiary oraz sakrament bierzmowania, który dziś przyjęliśmy.
Dziękujemy za posługę Księdza Biskupa, przez którą zostaliśmy
umocnieni darami Ducha Świętego. Dziękujemy za sprawowaną
Eucharystię oraz za słowo, które skierowałeś do nas w imieniu
Najwyższego Kapłan – Jezusa Chrystusa. Obecność następcy
apostołów jest zawsze szczególnym wydarzeniem w tajemnicy
Kościoła.
Słowa gorących podziękowań pragniemy skierować do
naszych Rodziców i Świadków. Kochani Rodzice, dziękujemy, że
zanieśliście nas do sakramentu chrztu świętego i zaprowadziliście do Stołu Eucharystycznego. Dziękujemy za religijne wychowanie, za każde dobre słowo i za każdy gest miłości. Dziękujemy
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za ojcowskie przygotowanie nas do sakramentu bierzmowania.
Dziękujemy naszym nauczycielom i katechetom. Zdajemy sobie
sprawę, że to wielkie i trudne zadanie. Dlatego prosimy Księdza
Biskupa i wszystkich tu zgromadzonych o modlitwę w naszej
intencji, abyśmy byli ludźmi dojrzałej wiary, którzy z odwagą wyznają Chrystusa w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Ludźmi,
którzy wierzą i miłują i tę Bożą miłość przekształcają w służbę
człowiekowi.
Na dzisiejszą uroczystość przynieśliśmy krzyż – znak Chrystusowej męki, śmierci i odkupienia. Prosimy Cię, drogi Ojcze,
o poświęcenie naszych krzyży. Są one znakiem nieskończonej
Chrystusowej miłości i będą nam przypominały dzisiejszą uroczystość. Bóg zapłać i szczęść Boże!
Ksiądz Proboszcz:
Tak się szczęśliwie złożyło, że u nas Zesłanie Ducha Świętego
trwa już drugi dzień... Wczoraj obchodziliśmy tę uroczystość w
Kościele powszechnym, dziś w naszym parafialnym, w Spytkowicach. Serdeczne Bóg zapłać Księdzu Biskupowi, że wylał tak
wspaniałe dary na naszą młodzież, aby ją umocnić w tej niełatwej
drodze dnia codziennego. Z naszej strony zapewniamy Księdza
o Biskupie o modlitwie i sami
o nią prosimy. Prosimy o modlitwę za tę naszą młodzież i
całą naszą parafię i obiecujemy
modlitwę. Potrzeba tej Bożej
mocy, siły, tego, by Bóg miał
nas w swojej opiece.
Jest Ksiądz Biskup w trakcie
realizowania trudnego zadania
przygotowania i organizacji
Światowych Dni Młodzieży.
Niech Pan Bóg daje Księdzu
Biskupowi odpowiednie do
wykonania tego dzieła łaski, a
nasza Pani Spytkowicka ma Cię
w swojej nieustannej opiece.
Bóg zapłać za te duchowe dary,
które pozostawiłeś dzisiaj w naszej Parafii. Szczęść Boze!
Cdn.
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Stanisław Dolny - Parafia Św. Stanisława BM
ADRES: Stanisław Dolny 150, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 76 10 * KANCELARIA PARAFIALNA:
pt. 16-18, codziennie po Mszy św.. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:00 * PROBOSZCZ: ks.
Józef Piasecki * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1994 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny
- część (950), Zebrzydowice - część (200). NA TERENIE PARAFII MIESZKA ks. Konstanty Sordyl, E.c.

Oddany Bogu i ludowi
Tak żył św. Stanisław, biskup i męczennik, znany nam z męstwa, z obrony wartości
i zasad Ewangelicznych.
I dzisiaj – jak stwierdza
kaznodzieja odpustowy
ks. Filipiak – nasz św.
Patron widzi powtórkę.
Nasze czasy sprzyjają
postawom antychrześcijańskim, czego przykłady widzimy na co
dzień, a przecież jako
chrześcijanie
mamy
bronić wiary, mamy
być wiernymi Chrystusowi. I o tym poniżej.
Święty Stanisław pozostawił nam przykład chrześcijańskiego męstwa. Żył tylko dla Boga, całkowicie oddany ludziom i
trosce o powierzoną sobie owczarnię. Nie szczędził ani trudów,
ani nie zrażał się żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje
społeczeństwa i jednostek oprzeć na Ewangelii. Potrafił nawet
upomnieć się u króla o lud. Miał odwagę narazić się na jego

gniew. Miał odwagę, aby
powiedzieć „nie” potężnemu panu i monarsze. „Nie”
wartościom niezgodnym z
tym, czego nauczał Chrystus, Dobry Pasterz, za co
poniósł okrutną śmierć
męczeńską.
Drodzy bracia i siostry,
kiedy dziś gromadzimy się
na uroczystości ku czci
świętego Stanisława, biskupa i męczennika, staje
on sam przy nas, bo widzi
wśród nas powtórkę tego
wszystkiego, za co musiał
ponieść śmierć męczeńską z rąk króla Bolesława
Śmiałego. Jak lawina spada
na nas dziś duch neopogaństwa. Naszą codzienność opanowuje
zgubna cywilizacja śmierci. Niszczy się autorytety w dziedzinie
moralności. Wiemy, to choćby po przykładzie pana doktora Chazana, którego zdeptano, wyrzucono z pracy, a kiedy dziś prokuratora stwierdziła, że jest niewinny i umorzyła śledztwo, nikt nie
powiedział słowa „przepraszam”.
Cdn.
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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)

Oczyszczanie świątyni
Poniżej kontynuujemy kazanie ks. bpa Grzegorza Rysia z wizytacji tej parafii. A mówi ks. biskup
o oczyszczeniu świątyni przez Pana Jezusa poprzez
wyrzucenie z niej handlujących. Ciekawy i głęboki
komentarz ks. bpa Rysia pomoże nam zrozumieć czym
jest świątynia. Oto fragment.
Zrezygnujmy zatem z jakiegoś handlowania z Bogiem. Nie
musimy od Boga nic kupować. Ale to jest tylko pierwszy poziom
tego wydarzenia. Są jeszcze inne, głębsze. I ewangeliści to wyczuli, że ten znak, którego dokonał Pan Jezus, jest tak ważny, że On
go też objaśnił przy pomocy Słowa Bożego. Chrystus robi wiele
rzeczy, ale też objaśnia słowem, co te rzeczy znaczą. Tak też jest w
liturgii, że mamy Słowo, które nas potem prowadzi do tego, co się
dzieje. Jakbyśmy nie dostali od Pana Jezusa Słowa, które objaśnia
Jego znaki, to te znaki byłyby magiczne, nie? Robilibyśmy jakieś
nie wiadomo co, nie wiedząc o co chodzi.
Chrystus dokonał wielkiego znaku oczyszczenia świątyni,
wyrzucenia handlarzy i zaraz go też objaśnił. Ciekawe, że ewangeliści zapamiętali dwa zdania, które Jezus wypowiedział wtedy...
Z tym, że Marek, Mateusz, Łukasz zapamiętali jedno, a Jan zapamiętał drugie. To trochę tak, jak z waszą pamięcią i tą homilią
– jedni zapamiętają jedno, a
drudzy, zapamiętają całkiem co
innego. Otóż, Marek, Mateusz
i Łukasz zapamiętali, że Pan
Jezus powiedział: „Ten dom
miał być domem modlitwy, a
wyście z niego zrobili jaskinię
zbójców”. Zdradzę wam, że dość
długo zastanawiałem się nad
tym, co Chrystus w ten sposób
chciał powiedzieć...
Chłopaki, jak myślicie, po co
zbójcom jaskinia? Oni nigdy nie
byli zbójcami, więc nie wiedzą...
Po co zbójcom jaskinia? Generalnie dobrze, że nie jesteście
zbójcami... Zbójcom jaskinia
jest potrzebna po to, aby się
schować. Jaskinia dla zbójców
to kryjówka. Dokładnie o to
idzie w tym tekście. Pan Jezus
wziął ten tekst z Księgo proroka
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Jeremiasza. Jeremiasz był takim prorokiem, który bardzo ostro
przemawiał do swoich słuchaczy. Dzisiaj się już tak nie przemawia, jak to czynił Jeremiasz... I Jeremiasz mówił do Żydów w ten
sposób: „Kraść, zabijać, cudzołożyć, kłamać, a potem przychodzicie tu, do mojej świątyni i mówicie: Jesteśmy bezpieczni. Może
jaskinią zbójców stał się ten dom”.
To jest ten tekst Jeremiasza, który Pan Jezus ma w pamięci,
mówiąc: „Uczyniliście z domu Ojca mojego, który miał być domem modlitwy, jaskinię zbójców”. Jaskinię zbójców czyli takie
miejsce, gdzie człowiek próbuje się czuć bezpiecznie, kryjówkę
gdzie się chowa, ponieważ na zewnątrz dzieją się okropne rzeczy: kradzieże, cudzołóstwa, kłamstwa, morderstwa... A potem
przychodzicie tu... Jedna godzina w tygodniu. Można trochę
pośpiewać i poczuć się bezpiecznym... Więc to zdanie zapamiętane przez ewangelistów mówi innymi słowami, abyście nie
traktowali kultu, przychodzenia do świątyni jako swego rodzaju
ubezpieczenia. Nie myślcie: „Mogę szaleć na zewnątrz, ale tu
płacę ubezpieczenie. Prze to, że jestem w świątyni, mogę czuć
się bezpiecznym, niezależnie od tego, co wyprawiam poza nią”. I
wtedy Pan Jezus mówi: Uczyniliście z domu Ojca mego jaskinię
zbójców...
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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. Wojciech
Wasztyl * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Dąbrówka (550), Stryszów (2020)

Imię św. Jana Pawła II
dla SP Stryszów
Uroczystość
nadania
Szkole Podstawowej w Stryszowie imienia świętego
Jana Pawła II rozpoczęła
się Mszą Świętą w Kościele
Parafialnym pw. św. Jana
Kantego - koncelebrowaną
przez ks. biskupa Damiana
Muskusa, ks. Jacka Pietruszkę oraz ks. proboszcza Zbigniewa Kaleciaka. W trakcie nabożeństwa ks. Biskup
uroczyście poświęcił sztandar stryszowskiej placówki. Piękną
oprawę muzyczną Mszy zapewniła orkiestra dęta „Stryszów”
pod kierunkiem Kazimierza Gromady. Następnie cała szkolna
społeczność i zaproszeni goście przemaszerowali do budynku
Szkoły Podstawowej w Stryszowie, gdzie dyrektor Lucjan Pająk powitał wszystkich przybyłych,
wśród których byli m.in.: parlamentarzyści
Joanna Bobowska i Tadeusz Arkit; Małopolski
Wicekurator Oświaty Grzegorz Baran; dyr. Delegatury K.O. w Wadowicach Elżbieta Kowalczyk,
Komendant KPP w Wadowicach mł. insp. Piotr
Dziekanowski; Komendant KP PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak; Prezes Oddziału ZNP
w Wadowicach Zdzisław Kawa, a także dyrektorzy
jednostek gminnych oraz przedstawiciele OSP i
LKS Stryszów. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Żmija odczytał treść Uchwały nadającej szkole
zaszczytny patronat, a Wójt Gminy Stryszów Jan
Wacławski wręczył dyrektorowi SP Stryszów
„Akt nadania Szkole Podstawowej w Stryszowie
imienia św. Jana Pawła II”. Podniosła uroczystość
swą kulminację miała w momencie przekazania sztandaru z rąk rodziców uczniom, którzy następnie dokonali
ślubowania. W drugiej części uroczystości uczniowie
zaprezentowali program artystyczny ukazujący najważniejsze chwile w życiu Papieża – Polaka Karola Wojtyły.
Na zakończenie dyr. Lucjan Pająk w serdecznych słowach
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego
pamiętnego dla stryszowskiej społeczności wydarzenia,
podkreślając zwłaszcza rolę Komitetu Rodzicielskiego,
któremu przewodniczy Katarzyna Gonek. Od 20 maja

2015 r. stryszowska szkoła dołączyła do licznej rodziny szkół,
którym patronuje Jan Paweł II – jest to rodzina pełna szacunku
dla polskiej tradycji, kultury i historii.
Przemówienie Wójta Gminy Stryszów Jana Wacławskiego w
dniu 20 maja 2015 r. „Z okazji nadania Szkole Podstawowej w
Stryszowie imienia świętego Jana Pawła II proszę przyjąć wyrazy
głębokiego uznania za trafność wyboru osoby Waszego patrona.
Wybraliście postać niezwykle wielowymiarowego formatu - którego żywot i dokonania mają już charakter historyczny i globalny
– choć dla nas to równocześnie Karol Wojtyła z Wadowic – bardzo bliski, rodzimy krajan. Ten niestrudzony Pielgrzym, który
dotarł na wszystkie kontynenty i odwiedził większość krajów
świata, swoją ziemską i duchową pielgrzymkę rozpoczynał właśnie tu - w drodze z Wadowic do Klasztoru ojców Bernardynów.
W latach dzieciństwa, młodości i kapłaństwa często przemierzał
kalwaryjskie dróżki,
przemierzał wówczas
również Naszą ziemię
stryszowską prowadzony w swych wędrówkach szlakiem
licznych przydrożnych kapliczek i figur. Świadectwo jego
pobytu w Naszej Małej Ojczyźnie Gminie
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Stryszów, według podań mieszkańców tej ziemi, to wędrówki po
ścieżkach Beskidu Średniego, pobyt jako gimnazjalisty w Willach
Ośrodka Wojskowego w Zakrzowie, uczestnictwo w szkoleniach
obronnych, wizytacje duszpasterskie i bierzmowania w Parafiach
Stryszów, Łękawica, Zakrzów. U stóp Chełmu, na przełomie lat
dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia, obiekty wojskowe odwiedzane były także przez osoby tak bliskie młodemu Karolowi, przez ojca – Urzędnika Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Wadowicach i brata Edmunda – lekarza. Ślady i duch Papieża
Polaka widoczne są w nabytym od Agencji Mienia Wojskowego,
a następnie wyremontowanym Ośrodku Wczasowo - Rekolekcyjnym Archidiecezji Krakowskiej w Zakrzowie, poświęconym
28 czerwca 2003 r. przez Metropolitę Krakowskiego ks. Kard.
Franciszka Macharskiego, w podzięce Bogu za 25 lat Piotrowej
posługi Ojca Świętego. To tutaj w Kaplicy Podwyższenia Krzyża
Świętego znajduje się ołtarz przeniesiony z Błoń krakowskich przy którym mszę św. celebrował Jan Paweł II, a później także
Benedykt XVI.
Od dziś, od 20 maja 2015 r. świadectwem dokonań i dzieła
Naszego Wielkiego Rodaka jest Szkoła Podstawowa w Stryszowie, nosząca imię Patrona Świętego Jana Pawła II. Rok 2015 jest
rokiem Jubileuszów związanych z Patronem Waszej i Naszej
szkoły. Dwa dni temu 18 maja minęła 95. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Już 10 lat mija od odejścia Ojca Świętego do domu
Ojca, przypadającą na 2 kwietnia. W tym roku przypada także
15. rocznica zjazdu szkół papieskich w Wadowicach. W przyszłym roku Wasza placówka dołączy do Rodziny Szkół Papieskich, aby promować dzieła upamiętniające jego postać. Młodzi

nazywani przez św. Jana Pawła II „przyszłością świata i nadzieją
narodów” powinni przekazywać nauczanie papieskie następnym
pokoleniom, co powinno być podstawowym zadaniem szkoły
noszącej Jego imię.
Życzę całej Waszej szkolnej społeczności: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom oświaty, a przede wszystkim uczniom i
rodzicom, aby św. Jan Paweł II jako Wasz patron stał się dla Was
skalnym fundamentem, opoką i autentycznym ludzkim wzorcem, drogowskazem kształtującym zarówno szlachetny charakter jak i zasady odpowiedniego postępowania, abyście umieli
podchodzić do siebie nawzajem z taką miłością i otwartością z
jaką Ojciec Święty zawsze podchodził do każdego z Nas.”
Na koniec chciałbym w tym miejscu przytoczyć dobitne podkreślenie znaczenia jakości współczesnej edukacji i wychowania,
które z wyjątkowym naciskiem wyraził św. Jan Paweł II w trakcie
przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - 02.10.1979 r.
„Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który wymaga zajęcia stanowiska
i zdecydowanej woli formowania dojrzałych osobowości. Może
nigdy tak jak dzisiaj świat nie potrzebował ludzi, rodzin i wspólnot, które uczynią z wychowania rację swego bytu, które poświęcą się wychowaniu, jako pierwszorzędnemu celowi, oddając bez
zastrzeżeń swoje siły, szukając współpracy i pomocy, podejmując
próby i odnawiając w sposób twórczy i z poczuciem odpowiedzialności procesy wychowawcze. Być wychowawcą dzisiaj znaczy dokonać życiowego wyboru, godnego uznania i pomocy ze
strony tych, którzy sprawują władzę we wspólnotach kościelnych
i cywilnych.”
www.stryszow.pl

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)

Stanisław Bielat OCD

TRYNITARNY CHARAKTER
ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Charakter trynitarny powinno mieć życie chrześcijańskie.
Podobnie jak Mszę Świętą, nowy dzień rozpoczynamy znakiem
krzyża z wezwaniem Trzech Osób Boskich przed pacierzem.
W Liturgii Godzin czyli brewiarzu kapłańskim wszystkie 150
psalmów i w różańcu poszczególne 20 tajemnic, czyli po każdej
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dziesiątce „zdrowasiek” kończymy uwielbieniem Trójcy Świętej
słowami: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.
Każdy sakrament jest udzielany w imię Trójcy. Po raz pierwszy spotykamy Trójcę Święta w Chrzcie. To jest nasze osobiste
misterium paschalne, przejście z grzechu do życia w łasce tylko
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jeden raz a częściej ponawiamy tę tajemnicę przejścia w spowiedzi świętej również w imię Trójcy.
Symbolika chrześcijańska przedstawia Trójcę w następujący
sposób: Ojca – jako osobę starca z brodą Syna – jako baranka
z krzyżem lub bez Ducha Świętego – jako gołębicę. Symbolem
Trójcy Świętej jest także trójkąt równoboczny (ma trzy boki i trzy
kąty), często otoczony promieniami. Trójkąt z okiem w środku
jest symbolem Opatrzności Bożej.
Obrazem, śladem, pieczęcią Trójcy Świętej może być:
- Rodzina złożona z ojca, matki i dziecka
- Człowiek, który ma trzy władze duchowe: rozum, wolę i
uczucia
- Wiek: dziecko, młodzieniec, starzec
- Życie: urodziny, młodość, śmierć
- Ciało ma: głowę, tłów i kończyny
- Ręka: ramię, przedramię i dłoń
- Noga: udo, goleń, stopa
- Czas dzieli się na: przeszły, teraźniejszy i przyszły
- Dzień – wyróżniamy: poranek, południe i wieczór
- Słońce ma: wschód, zenit, południe i zachód
- Roślina składa się z trzech części: korzeń, łodyga i owoc
- Liść koniczyny ma 3 listki wg. Św. Patryka–Patrona Irlandii
- Woda ma trzy stany skupienia: stały (lód), płynny i gazowy
(para wodna)
- Słowo „Bóg” ma trzy litery
- Litery: m (małe), y (ypsylon) mają po trzy kreski, abyśmy
czytając, przy tych literach pomyśleli o Trójcy Świętej.
- Odnośnie litery „m”, przytoczę zagadkę języku łacińskim i
jej przekład na język polski. Principium mundi/Finis omnium
rerum/ Trinus et unus/ Sed non est Deus
Początek świata / Koniec wszystkich rzeczy / Potrójny I jeden
/ Lecz to nie jest Bóg.
Odpowiedź: To jest litera m, trzy kreski w wyrazie mundus.
Zobaczcie, Drodzy, ile to tych rzeczy Najświętsza Trójca Sobie
powyznaczała, popieczętowała, że na każdym kroku można Ją
spotkać! Pewien zakonnik laską gładził kwiaty: Nie mówcie mi o
Bogu, bo ja wiem, że On istnieje.

Powiedzieliśmy, że charakter trynitarny ma rok liturgiczny,
Msza Święta i życie chrześcijańskie. Teraz powiem wam tajemnicę: Jeśli ktoś żyje w stanie łaski uświecającej czyli przyjmuje
Komunię Świętą jak najczęściej, to w nim mieszka Trója Święta.
Wynika to także z wypowiedzi Chrystusa:
- Bóg jest miłością, kto trwa w miłości trwa w Bogu a Bóg trwa
w nim (1 J 4,16)
- Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego
przebywać. (J 14,23)
- Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z
wami był na zawsze. (J 14, 16).
Święty Paweł zaś mówi: „aby szukali Boga, czy nie znajdą Go
niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od
każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też
powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego
rodu. (por. Dz 17, 27-28).
Istnieje urocza modlitwa odwołująca się do przymiotów poszczególnych osób Boskich: Wszechmocności Ojca wspomóż
ułomność naszą. Z nędzy i słabości wyrwij nas. Mądrości Syna
Bożego. Kieruj wszystkimi naszymi myślami, słowami i uczynkami.
Miłości Ducha Świętego. Bądź źródłem wszystkich czynności
naszych.
Między różnymi świętymi wzorem nabożeństwa do Trójcy
jest błogosławiona S. Elżbieta od Trójcy Świętej – karmelitanka
bosa z Dijon we Francji. Można o niej poczytać w książce „Trójca
Święta w moim życiu”.
Starajmy się i my czcić Trójcę Świętą w swoim życiu, już tu i
teraz, a nie dopiero po śmierci – bo to już za późno. Aby rzeczywistością były słowa Modlitwy przy konających: Duszo chrześcijańska, zejdź z tego świata w imię Boga, Ojca...Syna...Ducha
Świętego. Czy w chwili pogrzebu, przy pokropieniu wodą:
Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego
na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieł, które rozpoczął na
chrzcie świętym. A przy okadzeniu: Twoje ciało było świątynią
Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. ( Obrzędy pogrzebu, Katowice 1978 s.86).
Opowiadają, że kiedyś odbywał się
konkurs na kazanie o Trójcy Świętej.
Pierwsze miejsce wygrał kaznodzieja,
którego przemówienie trwało 1 minutę. Stanął on przed zgromadzonymi,
wskazał na swe czoło i bezradnie rozłożył ręce. Następnie zatrzymał swoje
ręce przez dłuższą chwilę na swoim
sercu. W końcu skłonił się głęboko i
powiedział: „Amen”.
Czy wiecie, co chciał w tym kazaniu wyrazić?
Wskazanie ręką na czoło oznaczało, że nie można pojąć rozumem
tajemnicy Trójcy Świętej.
Przytrzymanie ręki na sercu oznacza to, że Bóg w Trójcy jest miłością i
nas kocha a także mieszka w naszym
sercu. Mieszka w tobie. Głęboki
ukłon to uwielbienie Trójcy Świętej.
„Amen” – słowo znaczy : „niech się
tak stanie”.
31 maja 2015
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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, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845

Rekolekcje to codzienne życie
Powiedział ks. Oleg Żaruk z Ukrainy. To życie będzie
weryfikowało to, co usłyszeliśmy na rekolekcjach. To
ono ukaże naszą poprawę bądź jej brak. Zatem trzeba,
by te rekolekcje przekładały się na życie i trwały, bo
przecież nawrócenie to proces, to stała praca nad sobą.
O tym i o potrzebie dawania świadectwa o Chrystusie
– w poniższym fragmencie kazania.

Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata...
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
My jesteśmy, podobnie jak ten mężczyzna udający się na
operację, świadkami Chrystusa. A co to znaczy być świadkiem
Chrystusa? W jaki sposób możemy i powinniśmy o Chrystusie
świadczyć?

Prawdziwe rekolekcje to właśnie nasze życie codzienne. Te
rekolekcje dzisiaj wcale się nie kończą; one będą trwać w naszym
życiu. Może być tak, że ktoś z nas usłyszał zdanie, jakąś myśl,
bądź nawet pojedyncze słowo, które go w jakiś sposób poruszyły.
Ważne, żeby z tym pozostać, żeby to zrealizować w swoim życiu.
Bo Pan Bóg przez cały czas szuka nowych dróg, nowych
sposobów dotarcia do nas...
W pewnym mieście lekarz miał dokonać operacji
języka. Kiedy wszystko było już gotowe do operacji,
zwrócił się do swojego pacjenta leżącego na stole operacyjnym:
-Jak panu wiadomo, usunięcie języka jest konieczne.
O ile ma pan jeszcze coś do powiedzenia, to bardzo proszę. Przykro nam, ale będą to niestety ostatnie słowa w
pana życiu.
W sali operacyjnej nastała głucha cisza. Po pewnej
chwili rozległy się słowa chorego: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Przystępujący do operacji lekarz
miał łzy w oczach.
W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać o tym, co
mówi Jezus o każdym z nas, o tym, kim możemy zostać:

Możemy to czynić w trojaki sposób:
1. Poprzez dobry przykład naszego chrześcijańskiego życia.
2. Poprzez propagowanie i rozprzestrzenianie Jego nauki.
3. Poprzez znoszenie cierpień i przeciwności dla Chrystusa i
jego nauki.

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)

Nagrodzeni „Za opiekę nad
zabytkami”

„Oddaliście swoje serce kościółkowi, dzięki temu został ocalony”, tak między innymi powiedział w Tłuczani dr inż. arch. Jan
Janczykowski Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
wręczając w dniu 19 maja 2015 r. srebrne i złote odznaki „Za
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opiekę nad zabytkami” w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wspólna inicjatywa Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa i społeczności parafii w Tłuczani uratowała przed zniszczeniem kościółek na Nowsiu w Tłuczani. Wykonano najważniejsze
prace: powstała koncepcja renowacji, położono więźbę dachową
i pokryto gontem, powstały nowe fundamenty. Potrzebne są
kolejne środki finansowe, dotychczas pozyskiwano dotacje od:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wójta i Rady Gminy
Brzeźnica. Dopełnieniem była hojność parafian i gości.
Osobiste zaangażowanie kilku osób zostało docenione i nagrodzone odznakami od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Złote odznaki otrzymali: Bogusław Antos - Wójt Gminy
Brzeźnica, Beata Lenda – architekt, autor projektu rewitalizacji
kościółka, Marek Sawicki – konserwator dzieł sztuki, kierownik
robót konserwatorskich, a srebrne: Teresa Paździor i Władysław
Witek ze Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani, Jacenty Bielawski i Stanisław Bobek - wykonawcy prac budowlano-konserwatorskich.
www.brzeznica.pl

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. ks. Henryk
Jurczasiak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986

VI Gminny Konkurs Czytelniczy
„Baśnie Braci Grim”
21 maja w Ośrodku Kultury Gminy Tomice, został zorganizowany VI Gminny Konkurs Czytelniczy. Konkurs przeprowadzono ze znajomości wybranych baśni braci Grimm.
Uczestnikami były 4 – osobowe drużyny szkół podstawowych
z gminy Tomice. Reprezentanci szkół to uczniowie klas drugich
oraz trzecich. Drużyny rywalizowały ze sobą o nagrodę w postaci
bonu o wartości 300 zł na zakup książek czy też artykułów papierniczych dla swojej klasy. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał nagrodę indywidualną – książkę z wybranymi baśniami.
31 maja 2015
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Zadaniem uczestników konkursu było
wykazać się wiedzą ze znajomości baśni:
Kopciuszek, Gęsiareczka, O Jasiu Mocarzu,
Dwunastu Braci, Stoliczku Nakryj Się, Sześć
Łabędzi.
Wiedza wszystkich drużyn ze szkół w
Radoczy, Tomicach, Witanowicach oraz
Woźnikach była bardzo duża, uczniowie bez
problemu odpowiadali na wybrane zadania
m.in. mieli za zadanie uzupełnić luki w tekście ze znajomości
biografii braci Grimm, rozwiązać łamigłówkę, odpowiedzieć na
pytania ukryte w jabłkach czy tulipanach zerwanych z pięknego
ogrodu.
Najlepszą wiedzą wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej

w Witanowicach, którzy zajęli I miejsce. II miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Radoczy, III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach, IV miejsce uczniowie Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Tomicach.
A.H.

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)

Niech będzie, jak Bóg chce
W czasie uroczystej Eucharystii ks. Józef Wróbel
dziękował Bogu za 40 lat kapłaństwa. Były życzenia i
gratulacje, piękny pokaz przybliżający św. Jana Pawła
II, ale przede wszystkim była obecność licznych parafian, różnych delegacji i ich wspólna modlitwa. Poniżej
– druga część kazania ks. Jubilata, który z pokorą i
poddaniem się woli Bożej, dziękuje za wszelkie dobro
otrzymane i dokonane w tej parafii.
Zmarli moi Rodzice mówili, szczególnie Tata, kiedy tu przebywał: „Ty musisz zedrzeć się w tej parafii. Zedrzeć się w tej parafii,
bo parafia to jest twoja druga matka...”. Przeżywam to szczególnie teraz, kiedy tej ziemskiej matki już nie ma... – „Parafia to
matka, której masz służyć – to mówią rodzice do syna kapłana – i
z którą masz iść do zbawienia. Broń Boże, abyś komuś stanął na
drodze do tego celu”. Takie słowa wypowiadają prości rodzice...
Tu chcę zacytować słowa, które już wypowiedziałem w 25.
rocznicę pobytu w tej parafii, 17 listopada 2013 roku, a które
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są utrwalone na tym obrazku świętej
Anny Samotrzeć. Dziękuję Panu Bogu
i ludziom za dokonane inwestycje,
remonty kościoła, wzajemne zrozumienie, okazywaną wdzięczność, za zgodę,
która buduje i cierpienie, które udoskonala. Dziś je z całą mocą powtarzam.
Moi, kochanie, to „zdzieranie” objawia
się w tej materialnej i duchowej pracy.
Nie oszczędzałem kolan, zdrowia, gardła i wysiłku, by robić remonty, przeprowadzać inwestycje, które też wypisane są w tym folderze. Nie chcę ich
teraz wyczytywać, ale dobrze by było je
na nowo odświeżyć w pamięci. (...)
Czy zrobiłem, czy robiłem wszystko,

co mogłem? To tylko Ty, Panie, możesz
ocenić. Na pewno można było lepiej,
więcej, doskonalej... W wymiarze
duchowym także dzięki Twojej łasce,
Panie, udało się wiele zrobić. Dzięki
ci, Boże, za wszystko. Pragnę, Jezu,
podziękować tym wszystkim ludziom,
którzy wciąż współpracują z Tobą i
współpracują ze mną, niegodnym
Twoim narzędziem przez ofiary, przez
modlitwę i zrozumienie tych dzieł, które wciąż wykonujemy. Proszę pokornie,
wynagródź im, Panie, przez obfite błogosławieństwo dla żyjących, a zmarłych przyjmij do nieba. Panie, Ty wiesz,
ile mnie i każdemu z nas zostało lat,
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miesięcy, dni, a może godzin w tej ziemskiej pielgrzymce. Chcę o
to prosić, abyśmy do końca wypełnili wolę Twoją. A ona objawia
się w darze zdrowia, umiejętności służenia tej wspólnocie dokąd
ty, Panie, będziesz chciał. A swoją wolę wyrazisz wobec mnie
przez polecenie księży biskupów. Chcę pełnić tę wolę do końca...
I jeśli będą chcieli także współpracować ludzie w tej wspólnocie.
Czy zostanę przyjęty – jeśli będzie ten czas po emeryturze – to
zależy także od tej wspólnoty. Ale ufam, że tak. Mówię to dlatego właśnie dzisiaj, bo niektórzy też pytają, czy to prawda, że

ksiądz rezygnuje. Nie, ja sam nie rezygnuję. Jeśli zrezygnuję, to
zrezygnuje ze mną zdrowie i inne okoliczności. A jeśli mogę o coś
prosić w tę uroczystość, to o to, żebyśmy dalej się rozumieli i dalej
współpracowali. Niech tak będzie, jak Bóg chce i jak chce dobro
zbawienia naszego wspólnego...
Teraz w postawie stojącej skierujmy do dobrego Ojca nasze
pokorne modlitwy...
Cdn.

Woźniki - Parafia Wniebowzięcia NMP

D

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)

HAPPENING „PRZEMOC BOLI”

W związku z przystąpieniem szkoły do ogólnopolskiego programu „Przemoc Boli”, uczniowie klasy IV i V przeprowadzili
20 maja 2015r dla mieszkańców wsi happening pod tym samym
hasłem. Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na problem
przejawów agresji, jej przyczyn i skutków. Z powodu trudnych
warunków pogodowych – deszczu i wiatru, za zgodą ks. Proboszcza - Tomasza Kalisza, happening przeprowadzony został w
przedsionku kościoła przed nabożeństwem majowym.
Za pomoc naszemu księdzu bardzo dziękujemy. Uczniowie
pod opieką pedagoga –p. Beaty Ulatowskiej i polonistki- p.
Teresy Kolber, przygotowali kolorowe transparenty i rozdawali
mieszkańcom ulotki informacyjne dotyczące agresji i zbierali
ich podpisy pod petycją uznającą przeciwstawianie się różnym
formom przemocy. Mieszkańcy chętnie i z zainteresowaniem
zapoznali się z treścią skierowanego do nich apelu:
Drodzy Mieszkańcy Woźnik!
My uczniowie Szkoły Podstawowej w Woźnikach, prosimy
Was o przyłączenie się do ogólnopolskiego programu „Przemoc
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Boli” Akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi na trudny i poważny
problem jakim jest agresja ,dotykająca wiele osób i przejawiająca
się w rożnych formach. Skutki przemocy fizycznej, czy znęcania się psychicznego mają często tragiczny finał. Przeciwstawiamy się agresji w każdej jej przejawie.
AGRESJI – mówimy NIE!!! Zwracając Waszą uwagę na tak
ważny problem, prosimy Was o podpisy na naszej petycji jako
potwierdzenie przyłączenia się do negacji agresji.
Opiekunowie i uczniowie SP Woźniki

Pod petycją zebrano wiele podpisów, co daje nadzieję, że nasza
akcja odniesie zamierzony cel, jakim jest uświadamianie, że nie
wolno godzić się na krzywdzenie siebie i innych osób. W szkole
został zorganizowany także kącik informacyjny z gazetką na
temat przemocy oraz folderami do pobierania dla zainteresowanych tym tematem uczniów i ich rodziców.
B.U./T.K.
www.spwozniki.edupage.org

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

W parafii św. Św. Marii Magdaleny w Wysokiej
w każdą niedzielę maja organizowane są Majówki w
plenerze. W nabożeństwach ku czci NMP uczestniczy
ok. 200 osób; gromadzą się na nich dzieci, młodzież i
starsi wokół figurki czy kapliczki Najświętszej Maryi
Panny i o godz. 15.00 rozpoczyna się Koronką do
Miłosierdzia Bożego, a następnie śpiewana jest Litania Loretańska oraz pieśni Maryjne. Na zakończenie
kapłan-duszpasterz ks.prob. Adam Stawarz wygłasza
okolicznościowe kazanie i udziela błogosławieństwa.
W dniu Zesłania Ducha Świętego zapalone zostało
ognisko jako znak Ducha Świętego, który zstąpił na
Apostołów w postaci ognistych języków.
Serdecznie zapraszamy na ostatnią majówkę na Jagodnicy w niedzielę w dniu 31 maja o godz. 15.00.

Nabożeństwa
majowe
w plenerze
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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
(IX-VI), 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)

TRYNITARNY CHARAKTER
ROKU LITURGICZNEGO

Stanisław Bielat OCD

W pierwszym półroczu roku liturgicznego przeżywaliśmy
okres Bożego Narodzenia, jakby święto Boga Ojca , okres Wielkiego Postu i Wielkanocny – święto Syna Bożego. a od ubiegłej
niedzieli Zesłania kontynuujemy okres Zwykły (34 tygodnie),okres Ducha Świętego, który będzie trwał przez drugie półrocze
- praktycznie od czerwca do początku grudnia. Te trzy główne
okresy streszczają dzieje stworzenia przypisywane Ojcu, odkupienia - Synowi oraz uświęcenia - Duchowi Świętemu. .Całą
historię, ekonomię zbawienia pięknie przedstawia IV Modlitwa
Eucharystyczna. Dzisiejsza zaś uroczystość 31 maja 2015 roku,
przypadającą w niedzielę IX Z B ukazuje jednego Boga w trzech
Osobach (1 w 3).
Trójca Święta jest to „największa tajemnica wiary”, którą
będziemy kontemplować przez całą wieczność, obok „wielkiej
tajemnicy wiary”, jaką jest Eucharystia. Tę zaś będziemy czcić
w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) w najbliższy czwartek.
Cały rok liturgiczny ma charakter trynitarny, tzn. wszystkie

święta są skierowane przez Chrystusa, w Duchu Świętym, do
Ojca – „Per Christum in Spiritu ad Patrem”. Bóg objawiał swoje
życie wewnętrzne w Trójcy Świętej stopniowo. Patriarchom,
Mojżeszowi ukazuje się w krzaku gorejącym (Wj 3, 5-8; 13-14).
A Abrahamowi pod dębami Mamre. Abraham widzi trzech gości w postaci aniołów a pozdrawia jednego (Rdz 18,1-3). „Tres
vidit et unum adoravit” .Trzech zobaczył, ale jednego uwielbił ,
powie krótko św. Augustyn, który napisał grubą i bardzo trudną książkę o Trójcy Świętej.
Wydarzenie z trzema aniołami przedstawia pięćsetletnia
„ikona Trójcy Świętej” namalowana przez mnicha Andrieja
Rublowa. Ta ikona znajduje się nie w świątyni, choć powinna
lub mogła by być, ale jest w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie,
ponieważ tutaj może ją zobaczyć więcej ludzi, którzy o Bogu nic
nie wiedzą, Wpatrując się w ikonę Trójcy Świętej Rublowa można kontemplować z lewej strony Ojca, w środku Syna i z prawej
strony Ducha Świętego.
Trójca objawia się przy chrzcie Chrystusa. Duch Święty uka-
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zuje się w postaci gołębicy a z nieba słychać rozlegający się głos
Ojca: „Tyś jest mój Syn Umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Podobnie dzieje się przy Przemienieniu Pańskim, wspominanym corocznie w II niedzielę Wielkiego Postu oraz 6 sierpnia.
Sam Chrystus wiele mówi o Ojcu, który Go posłał i o Duchu,
którego obiecał zesłać. Aby się o tym przekonać, warto przeczytać mowę pożegnalną podczas Ostatniej Wieczerzy i modlitwę
arcykapłańską, zapisane przez św. Jana w rozdziałach od 13
do 17 włącznie. Teologia tłumaczy Trójcę świętą tak: Ojciec

poznając Siebie rodzi Syna a z Ich wzajemnej miłości pochodzi
Duch Święty. Osoby Boskie niczym się nie różnią, tylko pochodzeniem.
Św. Jan Paweł II, poszczególnym Osobom Trójcy Świętej poświęcił 3 z 14 encyklik:
Ojcu - Dives in misericordia - Bogaty w miłosierdzie
Synowi - Redemptor hominis – Odkupiciel człowieka
Duchowi Świętemu - Dominum et Vivificantem – Pan i
Ożywiciel

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. Krzysztof Wieczorek, kapelan Centrum
Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze; ks. mgr Wojciech Momot * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Laskowa (426), Podolsze (1345), Rudze (438),
Trzebieńczyce (309), Zator (3727)

Delegacja z Ukrainy w Zatorze
W dniach 05.05.2015r. oraz 20.05.2015r. w Zatorze gościli
przedstawiciele 12 miast z Ukrainy, biorący udział w projekcie
pn.: „Szkoła przyciągania inwestycji dla zachodnioukraińskich
jednostek administracji publicznej” realizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP. Ukraińskimi uczestnikami projektu są pracownicy urzędów miast, którzy odpowiedzialni są za kształtowanie polityki
inwestycyjnej. Podczas spotkań W Urzędzie Miejskim w Zatorze
zaprezentowana została koncepcja Doliny Karpia wraz związanymi z nią inwestycjami oraz Strefy Aktywności Gospodarczej,
goście mieli również okazję zobaczyć Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz powstające zakłady w zatorskiej strefie.
www.zator.pl
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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. mgr lic. Stanisław
Dolasiński, E.c.* WIKARIUSZ: ks. mgr 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

Jestem Michał
Poniższy, wzruszający przykład opieki i interwencji
św. Michała Archanioła, opowiada o. Robert Ryndak.
A zaczerpnął go wprost z listu rannego żołnierza do
matki. Oto fragment.
W 1950 r. pewien amerykański żołnierz, biorący udział w wojnie w Korei, napisał list do matki. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że list zawierał wyznanie, które obiegło cały świat.
W 1951 r. kapelan wojskowy odczytał go w obecności pięciu tysięcy żołnierzy w bazie Marynarki Wojennej w San Diego, w stanie
Kalifornia. Kapłan wyjawił, że rozmawiał z żołnierzem rannym
na polu bitwy w Korei, z jego matką oraz sierżantem, który stał na
czele patrolu. Tym kapelanem był ks. Walter Muldy. A oto treść
listu napisanego przez rannego żołnierza do matki.
Kochana Mamo!
Nie ośmieliłbym się o tym napisać do nikogo innego, jak tylko
do Ciebie, ponieważ nikt inny nie uwierzyłby w to, co zamierzam
opisać. Być może i Tobie trudno będzie w to uwierzyć, ale ja muszę o tym komuś powiedzieć.
Przede wszystkim piszę do Ciebie z łóżka szpitalnego. Nie
martw się! Zostałem ranny, ale już czuję się dobrze. Lekarze mówią, że wrócę do zdrowia w ciągu miesiąca. Ale nie o tym chciałem Ci opowiedzieć.
Pamiętasz, jak rok temu wstępowałem do armii? Pamiętasz,
jak opuszczałem dom i mnie przestrzegałaś, żebym każdego dnia

modlił się do św. Michała Archanioła? Wcale nie musiałaś mi
o tym przypominać. Odkąd tylko sięgam pamięcią, zawsze mi
powtarzałaś, żebym się modlił do tego Archanioła. Nawet dałaś
mi imię na jego cześć. No cóż, mogę Cię zapewnić, że zawsze o
tym pamiętałem.
Kiedy trafiłem do Korei, modliłem się nawet jeszcze więcej.
Czy pamiętasz tę modlitwę, której mnie nauczyłaś?: Św. Michale
Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga…
Resztę sama znasz. Zawsze ją odmawiałem. Czasami nawet,
gdy maszerowaliśmy albo zatrzymywaliśmy się na odpoczynek,
uczyłem jej moich towarzyszy broni.
Pewnego razu wysłano nas na zwiad w poszukiwaniu komunistów. Było bardzo zimno. Z ust wychodziły nam kłęby pary,
jakbyśmy palili cygara. Myślałem, że znam wszystkich chłopaków z patrolu. A tymczasem, nagle obok mnie pojawił się jakiś
żołnierz, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Był większy od
wszystkich marines, których kiedykolwiek spotkałem. (…) Czułem się bezpiecznie, mając go u swojego boku. W każdym razie
maszerowaliśmy razem obok siebie, a reszta patrolu się rozproszyła. Zagadnąłem go:
– Zimno dzisiaj, nieprawdaż? – I zacząłem się śmiać. Czyż
nie jest absurdalne mówienie o pogodzie, kiedy w każdej chwili
można być trafionym?
Mój kolega wydawał się rozumieć, co mam na myśli. Słyszałem jak się śmiał, ale nie tak głośno, jak ja. Spojrzałem na niego
i powiedziałem:
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– Nigdy Cię wcześniej nie widziałem. Myślałem, że znam
wszystkich z naszego oddziału.
– Właśnie dopiero co dołączyłem – odrzekł. – Jestem Michał.
– Coś takiego?! – zdziwiłem się. – To tak jak ja.
– Wiem – odparł i zaczął się modlić: – Św. Michale Archaniele,
który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga…
Byłem tak zaskoczony, że przez chwilę milczałem. Zastanawiałem się, skąd znał moje imię i modlitwę, której mnie nauczyłaś? Potem jednak uśmiechnąłem się sam do siebie. Pomyślałem
sobie, że przecież każdy chłopak w oddziale mnie znał. Czyż nie
recytowałem jej każdemu, kto tylko chciał jej słuchać? Dlaczego
teraz nie mieliby jej kojarzyć ze mną?
Przez moment szliśmy nic nie mówiąc, po czym Michał przerwał milczenie:
– Za chwilę będziemy mieli kłopoty.
Z jego twarzy zniknął uśmiech. Pomyślałem sobie, że to żadna rewelacja, przecież wiadomo było, że wszędzie są komuniści
i że w każdej chwili mogliśmy się na nich natknąć. Śnieg zaczął
sypać mocniej, tworząc wkoło wielkie zaspy. W chwilę później
cała okolica pokryła się grubą warstwą białego puchu. Zrobiło
się ciemniej i pojawiła się mgła. Maszerowałem dalej, ale już nie
widziałem mego towarzysza broni.
– Michał! – nagle zawołałem przestraszony i poczułem jego

mocną dłoń na plecach.
– Wkrótce się przejaśni – zapewnił mnie donośnym głosem.
Jego przewidywania się sprawdziły. Niebawem, w ciągu kilku minut śnieg przestał sypać i wyszło słońce. Rozejrzałem się
dookoła. Mało serce mi nie zamarło! Przed nami stało siedmiu
komunistów w swoich śmiesznych kufajkach, spodniach i czapkach. Ale wcale nie było mi do śmiechu. Stali z karabinami wycelowanymi prosto w nas!
– Michał, padnij! – krzyknąłem i sam osunąłem się na ziemię.
Słyszałem jak komuniści bez przerwy strzelali. Słyszałem jak
świstały kule. A Michał wciąż stał! Mamo, ci faceci nie mogli
spudłować. Spodziewałem się, że ciało Michała podziurawią
dosłownie jak sito. Ale on wciąż stał i nawet się nie bronił. Nie
strzelał. Był sparaliżowany strachem. To się czasami zdarza, nawet najdzielniejszym żołnierzom. Był jak ptak zahipnotyzowany
przez węża. W końcu sam podniosłem się z ziemi i doskoczyłem
do niego, by go powalić. Wtedy poczułem ciepło w piersi. Zawsze
chciałem wiedzieć, jak to jest, gdy się zostanie trafionym. Teraz
już to wiem. Poczułem jeszcze silne ramiona, które mnie objęły i
delikatnie położyły na ziemi. Otwarłem oczy, by jeszcze raz spojrzeć na świat. Byłem umierający.
Cdn.

NAWR ACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
Co niesie tydzień (31 V - 6 VI 2015)
31 maja - Niedziela Trójcy Przenajświętszej
BÓG OKREŚLA SIĘ W DZIAŁANIU
I W DZIAŁANIU UŚWIĘCA CZŁOWIEKA
To największa tajemnica naszej wiary. Czytania z tej uroczystości, pokazując jedność Osób, równocześnie przypisują
im szczególne zadania. Trójca Święta, chociaż jest w trzech
osobach, to jednak te Osoby mają jedność w działaniu i równość w majestacie – tak można to określić.
Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 4,3234.39-40) mówi o jednym Bogu (którego my rozumiemy jako
Boga Ojca). W tym fragmencie Mojżesz przypomina ludowi,
jak ten Bóg, który stworzył człowieka i cały wszechświat,
zdziałał wiele dla swojego narodu; jakie wielkie znaki i cuda
pokazywał, wyprowadzając ich z niewoli egipskiej. Zatem musimy dojść do wniosku, że nie ma na ziemi nisko, ani wysoko
w niebie innego prawdziwego Boga poza Panem.
Natomiast drugie czytanie jak gdyby odnosi się do Ducha
Świętego. Mówi św. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 8,14-17),
że otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów i ci, których
prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi, bo otrzymali ducha
wolności, ducha męstwa, ducha przybrania za synów. Właśnie
w tym duchu przybrania za synów możemy wołać do Boga:
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Abba, Ojcze! Jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi, a więc i
dziedzicami, i współdziedzicami Chrystusa.
Z kolei Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 28,16-20) mówi o
rozstaniu się Jezusa z uczniami na Górze Oliwnej. Jezus wtedy powiedział, że dana jest Mu wszelka władza w niebie i na
ziemi. I posłał ich, aby nauczali wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, i żeby uczyli
zachować wszystko, co On im przekazał. I zapewnił swoich
uczniów, że będzie z nimi po wszystkie dni, aż do skończenia
świata.
Właśnie ta tajemnica Boga Jedynego, a równocześnie
Troistego w Osobach zamyka te najważniejsze tajemnice:
narodzenia, głoszenia Ewangelii, śmierci, zmartwychwstania,
wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego i temu Bogu powinniśmy oddać całą naszą duszę, cały nasz rozum, wszystkie
nasze siły, marzenia i myśli.
Tylko uwielbienie Boga jest odpowiedzią człowieka dotykającego niezgłębionej tajemnicy
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1 czerwca – Poniedziałek
W KAŻDEJ SYTUACJI SERCE MĘŻNE
JEST WIERNE BOGU
W pierwszym czytaniu z Księgi Tobiasza (Tb 1,1a.2;2,1-9)
jest mowa o pobożnym Tobiaszu, który będąc z innymi Żydami w niewoli za czasów Salmanassara, w niewoli asyryjskiej,
starał się postępować bogobojnie. Między innymi po kryjomu
chował zabitych Żydów, którzy leżeli na ulicy. Brał ich do swego domu i w nocy grzebał, chociaż takie praktyki były surowo
zabronione i groziły śmiercią.
Natomiast w Ewangelii św. Marka (Mk 12,1-12) jest znana
przypowieść o człowieku, który założył winnicę, przygotował
ją do uprawy i wynajął rolnikom. W czasie żniw i zbiorów owi
rolnicy zabili jednych posłańców wysłanych do nich po zapłatę za dzierżawę, a innych pobili. W końcu właściciel winnicy
posłał do dzierżawców ukochanego syna. Jego jednak też zabili, mówiąc: To jest dziedzic. Zabijemy go i posiądziemy jego
dziedzictwo.
Mówi Chrystus: Ten kamień, który odrzucili budujący, stał
się głowicą węgła. Mówił to o sobie, którego odrzucili rządzący Izraelem, podczas gdy On stał się fundamentem Kościoła
nowej Bożej rzeczywistości.
Oba czytania z tego dnia wskazują na to, że dobro na tym
świecie nie jest nagradzane, ale wręcz przeciwnie – ma zaciekłych wrogów. Mimo to nic nie zatrzyma rozrostu dobra i to
dobro, które ma na ziemi tak zaciekłych wrogów, zwycięży i
zaludni niebo.
Człowiek odrzucając prawdę, skazuje się na odrzucenie
2 czerwca - Wtorek
WIERNOŚĆ TOBIASZA TO ZAUFANIE BOGU
DO KOŃCA
Pierwsze czytanie w dalszym ciągu pochodzi z Księgi Tobiasza (Tb 1,1a.2;2,1-9) i opisane jest w nim nieszczęście, które
go spotkało, pomimo jego pobożności i czynionych dobrych
uczynków. Gdy Tobiasz spał zmęczony pod ścianą, z gniazda
jaskółczego spadł ciepły gnój na jego oczy i utracił przez to
wzrok. Przez to stał się obiektem szyderstw sąsiadów, a nawet
własnej żony. Wytykali mu, że na nic nie przydały mu się jego
dobre uczynki i poświęcanie siebie oraz narażanie życia dla
innych, bo Bóg sobie zakpił z niego. On jednak nie ustawał w
swojej sprawiedliwości, wiedząc, że doświadczenia pochodzące od Boga są również dobrem.
Koreluje z tym Ewangelia z tego dnia (Mk 12,1-12), w której faryzeusze i zwolennicy Heroda, pragnąc pochwycić Pana
Jezusa na nieopatrznym słowie i Go oskarżyć, zapytali, czy
należy płacić podatek cezarowi czy nie. On kazał im pokazać
sobie monetę i odczytać napis z niej: „Czyj jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli Mu: „Cezara”. Wówczas Jezus rzekł do
nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu

to, co należy do Boga”.
Przykładem na to, co trzeba oddać Bogu, jest historia Tobiasza. Tobiasz pomimo doświadczenia utraty wzroku nadal
pozostał Bogu wierny. Bogu należy się wierność w najbardziej
trudnych doświadczeniach - wiedząc że to doświadczenie jest
z miłości i dla dobra doświadczanego. Natomiast Cezarowi
czasami należy okazać nieposłuszeństwo – tak jak to czynił
św. Tobiasz, urządzając potajemne pochówki.
Człowiek o pysznym sercu będzie nawet Boga sprawdzał w
prawdomówności
3 czerwca - Środa
BÓG Z WYSŁUCHANYCH MODLITW
BUDUJE MOSTY JEDNOCZĄCE LUDZI
W pierwszym czytaniu z Księgi Tobiasza (Tb 3,1-11.16-17
- Wlg) jest o wysłuchanej modlitwie Tobiasza i Sary, którzy w
tym samym czasie modlili się do Boga w bardzo odległych od
siebie miejscach. Ich modlitwy zostały wysłuchane. Oślepiony
Tobiasz, znużony swoją chorobą i ciągłym wyśmiewaniem go
w najbliższym otoczeniu, nawet przez własną żonę, modlił się
do Boga o śmierć. Uważał, że lepiej byłoby mu umrzeć niż
żyć. W tym samym czasie modliła się do Boga strapiona Sara,
która miała siedmiu mężów i wszystkich kolejno zabił szatan
imieniem Asmodeusz. Jej służebnica nazwała ją morderczynią, co bardzo zabolało Sarę. Dlatego modliła się do Boga, aby
ją od tych zniewag uwolnił. Te modlitwy zostały wysłuchane. Do obojga został wysłany Anioł Pana, św. Rafał, aby ich
uzdrowić.
Natomiast ewangelia wg św. Marka (Mk 12,18-27) to
odpowiedź Pana Jezusa na bardzo skomplikowane pytanie
saduceuszów (którzy nie uznawali zmartwychwstania). Pytanie dotyczyło hipotetycznej sytuacji, w której pewna kobieta
wychodziła za mąż kolejno za siedmiu braci (wiązała się z
kolejnym po śmierci poprzedniego męża, zgodnie z ówczesnym prawem). Saduceusze byli ciekawi, czyją żoną będzie
owa kobieta po swej śmierci. Chrystus odpowiedział im, że po
zmartwychwstaniu nikt już nie będzie się żenić, ani za mąż
wychodzić. Dodał też, że w Księdze Mojżesza, w miejscu gdzie
jest mowa o krzaku, Bóg powiedział do Mojżesza: Ja jestem
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem
umarłych, lecz żywych.
Obydwa czytania z tego dnia łączy prawo lewiratu, według
którego wdowę po zmarłym powinien poślubić jego brat (jeżeli nie mieli potomstwa), a w przypadku, gdyby ten umarł i nie
pozostawił potomstwa, to następny.
Fałszywe założenia płynące z serc opornych naprawdę
prowadzą donikąd
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4 czerwca - Czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
WIDZIALNE OBRAZY STAREGO PRZYMIERZA
WSKAZYWAŁY NA DUCHOWE DARY
MĄDROŚCI BOŻEJ
Czytania z tego dnia są rozwinięciem, uwieńczeniem tematu ustanowienia przez Chrystusa w Wieczerniku Najświętszej
Eucharystii.
W pierwszym czytaniu (Wj 24,3-8) mowa jest o tym, że pod
górą Synaj zawarł Bóg ze swoim ludem przez Mojżesza przymierze krwi. To była krew zwierząt ofiarnych. Połowę krwi
wylał Mojżesz do czar, a drugą pokropił ołtarz. Czytał głośno
ludowi Księgę Przymierza, a oni odpowiedzieli: Wszystko, co
powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. I wtedy Mojżesz wziął krew cielców i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew
przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich
tych słów.
W drugim czytaniu z Listu do Hebrajczyków (Hbr 9,11-15)
autor, porównując ofiary Starego Przymierza z ofiarą Chrystusa, pokazuje, o ile bardziej Krew Chrystusa, który przez
Ducha wiecznego złożył Bogu samemu siebie jako nieskalaną
ofiarę, oczyszcza sumienia z martwych uczynków, abyśmy
służyli Bogu żywemu. Wykazuje wyższość Nowego Przymierza poprzez Krew Chrystusa, którą Ten przelał na krzyżu.
Natomiast Ewangelia (Mk 14,12-16.22-26) opisuje Ostatnią
Wieczerzę, podczas której - gdy jedli – Chrystus wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc:
Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich:
To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana.
(...)Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
Te trzy czytania spinają duchową klamrą Boży zamysł, który przez ofiary Starego Przymierza przygotował ludzkość, aby
przyjęła Chrystusa, Najwyższego Kapłana, który sam Siebie
ofiarował za zbawienie świata.
Chrystus Ofiarnik i Ofiara otwiera wszystko co istnieje na
nowe wymiary
5 czerwca - Piątek
BÓG DOŚWIADCZA I UZDRAWIA,
DOŚWIADCZA, ABY ZWYCIĘŻYŁO DOBRO
W pierwszym czytaniu z Księgi Tobiasza (Tb Wlg 11,5-17)
jest o uzdrowieniu ślepego Tobiasza dzięki interwencji Anioła
Rafała, który pouczył syna Tobiasza, jak ma uleczyć ojca (żółcią z ryby, którą kazał mu złowić). Tak więc próba wierności
Bogu w sercu Tobiasza okazała się zwycięstwem. Zwycięstwem nad słabością, cierpieniem i zwątpieniem.
Natomiast w Ewangelii (Mk 12,35-37) Jezus wyjaśnia, że
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nie jest „synem Dawida”, ale jest Synem Bożym, przez co jest
także Panem Dawida. Jako dowód cytuje słowa Dawida, który
w Duchu Świętym powiedział: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. Skoro sam Dawid
nazywa Mesjasza Pańskiego „Panem”, w jaki sposób Chrystus
mógłby być tylko jego synem?
Oba te czytania łączy motyw wierności. Wierność Tobiasza
wobec Boga jest również wiernością wobec Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, którego Ojciec posyła na świat.
Jezus jest Synem Bożym, ale złączył się z człowiekiem dla
jego zbawienia
6 czerwca - Sobota
MISJA ARCHANIOŁA RAFAŁA WLEWA
NAS NADZIEJĘ, ŻE JESTEŚMY W SERCU BOŻYM
Pierwsze czytanie z Księgi Tobiasza (Tb Wlg 12,1.5-15.20)
jest dalszym ciągiem historii Tobiasza, a dokładniej opisem
zakończenia misji Archanioła Rafała, który po uzdrowieniu
Tobiasza ze ślepoty, wyjawił przed nim i jego synem, kim
jest naprawdę. Powiedział, że to Bóg go posłał, aby wyleczyć
Tobiasz i Sarę (synową Tobiasza), ponieważ oboje byli mili
Bogu.
Z kolei Ewangelia wg św. Marka (Mk 12,38-44) mówi o
wielkości człowieka. Prawdziwej wielkości, która nie polega
na znaczeniu doczesnym, na ludzkim osądzie, na sukcesach
w tym świecie, lecz wielkości mierzonej wielkością serca. Jako
przykład Chrystus pokazuje nam tych, którzy wrzucali w
świątyni do skarbony swoje ofiary. Wielu bogatych wrzucało
bogate datki, ale przyszła też uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki - czyli jeden grosz – wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Ten jeden grosz przeważył wielkość pozostałych, przecież bogatych ofiar. Jest tak dlatego, że ona wrzuciła wszystko,
co posiadała, a oni tylko nieznaczną, niewielką część tego, co
mieli. Wdowa, wrzucając do skarbony cały swój majątek, zawierzyła swoje życie Bogu, Opatrzności, a oni liczyli na swoje
skarby. Bóg był dla nich tylko dodatkiem do gromadzonych w
obfitości dóbr materialnych.
Te dwa czytania łączą się ze sobą. Wierność Tobiasza i zaufanie Opatrzności Bożej przez ubogą wdowę zostały nagrodzone; to zaufanie zostało nagrodzone pochwałą Chrystusa,
która ma wartość gwarancji królestwa niebieskiego i wyróżnienia ponad innych.
Za wdowi grosz kupuje się skarby niebiańskie

Ks. H. Młynarczyk

