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Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata

PIERWSZE CZYTANIE Dn 7, 13-14
Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba
przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy
i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
DRUGIE CZYTANIE Ap 1, 5-8
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez
swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na
wieki wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.
Tak: Amen.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który
przychodzi, Wszechmogący.
EWANGELIA J 18, 33b-37
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?».
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani
wydali mi Ciebie. Coś uczynił?».
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata.
Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się,
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest
stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?».
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem
i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Prosimy pisać na adresy mailowe:
carolus @list.pl
radocza@op.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl
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Papież na Anioł Pański:
Koniec świata spotkaniem z Jezusem

W

ojny, głód i katastrofy nie są według Ojca
Świętego najważniejszym przesłaniem dzisiejszego czytania z Ewangelii św. Marka, w
którym Jezus zapowiada koniec świata. W
swoim rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież zwrócił
uwagę, że w centrum wydarzeń Chrystus stawia siebie samego,
swoją śmierć, zmartwychwstanie i chwalebny powrót na końcu
czasów:
„Naszym ostatecznym celem jest spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Chciałbym was zapytać: Ilu z was o tym myśli?
O tym, że przyjdzie dzień, kiedy spotkam Pana twarzą w twarz.
Pomyślcie o tym. To spotkanie jest naszym celem. My nie czekamy na jakiś czas, czy jakieś miejsce, ale idziemy na spotkanie osoby: Jezusa. Dlatego problemem nie jest kiedy pojawią się te znaki
zapowiadające czasy ostateczne, ale abyśmy byli na nie gotowi.
Nawet nie chodzi o to jak to się stanie, ale jak powinniśmy się
dzisiaj zachowywać oczekując na nie. Jesteśmy wezwani, aby żyć
teraźniejszością, budując radośnie przyszłość i ufając Bogu. Nadzieja, jest najmniejszą z cnót, ale najsilniejszą. A nasza nadzieja
ma twarz: oblicze Pana zmartwychwstałego, który przychodzi „z
wielką mocą i chwałą”, to znaczy ukazuje ukrzyżowaną miłość,
przemienioną poprzez zmartwychwstanie. Tryumf Jezusa na
końcu czasów będzie tryumfem krzyża, ukazaniem, że poświęcenie siebie samych z miłości do bliźniego, naśladując Chrystusa,
jest jedyną zwycięską mocą i jedynym stałym punktem wśród
wstrząsów i tragedii świata” – powiedział Franciszek.
Papież przypomniał, że Jezus nie tylko spotka nas na końcu naszego życia, ale jest ciągle obecny w naszej codzienności.
Dlatego też upomina swoich uczniów, aby nie poddawali się
fatalizmowi i nie słuchali fałszywych proroków, którzy wieszczą
koniec świata:
„Jezus jest zawsze u naszego boku, podąża wraz z nami, chce
naszego dobra. Pragnie wyrwać swoich uczniów żyjących w każdym czasie z ciekawości co do dat, prognoz, horoskopów i skupia
naszą uwagę na dniu dzisiejszym. Chciałby zapytać każdego z
was i niech każdy z was sam odpowie sobie w swoim sercu: ilu z
was czyta horoskop na dany dzień? A kiedy nachodzi cię ochota,
aby przeczytać horoskop, spójrz na Jezusa, który jest z Tobą i
poczujesz się lepiej. Ta obecność Jezusa przypomina nam o oczekiwaniu i czujności, wykluczającymi zarówno niecierpliwość jak
i ospałość, zarówno ucieczkę w przyszłość, jak i bycie uwięziony-
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mi w teraźniejszości i w doczesności. Także i dzisiaj nie brakuje
klęsk żywiołowych i upadków moralnych, ani też przeciwności i
trudności wszelkiego rodzaju. Wszystko przemija - przypomina
nam Pan - tylko On, Jego słowo pozostaje jako światło, które prowadzi i wzmacnia nasze kroki. I zawsze nam przebacza, bo jest
u naszego boku. Trzeba tylko na Niego patrzeć, a On przemieni
nasze serce. Niech Maryja Panna pomoże nam zaufać Jezusowi,
mocnemu fundamentowi naszego życia, i wytrwać z radością w
Jego miłości” – mówił Franciszek.
Po modlitwie Papież przypomniał wczorajszą beatyfi kację w
Brazylii pierwszego czarnoskórego kapłana:
„Wczoraj w Tręs Pontas w stanie Minas Gerais w Brazylii,
został ogłoszony błogosławionym ks. Francisco de Paula Victor,
brazylijski kapłan afrykańskiego pochodzenia, który był synem
niewolnicy. Był proboszczem hojnym i gorliwym w katechizacji
i udzielaniu sakramentów, który odznaczył się przede wszystkim
swoją wyjątkową pokorą. Niech jego świadectwo będzie wzorem
dla wszystkich kapłanów wezwanych do bycia pokornymi sługami Ludu Bożego”.
Podczas niedzielnego spotkania na modlitwie Anioł Pański
Ojciec Święty zapewnił o swojej bliskości z rodzinami ofiar i rannymi w piątkowych zamachach w Paryżu. Wyrażając współczucie wszystkim Francuzom Papież podkreślił, że jest to tragedia,
która dotyczy całego świata:
„To wielkie barbarzyństwo budzi nasz niepokój i zastanawiamy się, jak ludzkie serce może wymyśleć i dokonać rzeczy
tak straszne, które wstrząsnęły nie tylko Francją, ale całym
światem. W obliczu tych niedopuszczalnych czynów nie można
nie potępić oburzającej obrazy godności osoby ludzkiej. Pragnę
stanowczo potwierdzić, że droga przemocy i nienawiści nie rozwiąże problemów ludzkości! Wykorzystywanie imienia Bożego
dla usprawiedliwienia takich czynów jest bluźnierstwem! Zachęcam was do przyłączenia się do mojej modlitwy: powierzmy
miłosierdziu Bożemu bezbronne ofiary tej tragedii. Niech Maryja
Panna, Matka Miłosierdzia wzbudzi w sercach wszystkich ludzi
mądrość i pragnienie pokoju. Prosimy Ją, by chroniła i czuwała
nad umiłowanym narodem francuskim, pierwszą córą Kościoła,
nad Europą i nad całym światem. Wszyscy razem pomódlmy się
chwilę w milczeniu, a następnie zmówmy Zdrowaś Maryjo” - powiedział Papież.

Z życia k ościoła
ci

Irak: chrześcijanie wygrali batalię przeciw islamizacji dzie-

Demonstracja przeciw przymusowej islamizacji chrześcijańskich dzieci, zwołana przez chaldejskiego patriarchę Louisa
Raphaëla I Sako, przyniosła pozytywny skutek.
Po spotkaniu przewodniczącego irackiego parlamentu Salima
al-Jabouri z przedstawicielami mniejszości religijnych parlamentarzyści przyjęli rezolucję o wniesieniu poprawek w prawo o przynależności religijnej nieletnich. Przegłosowana 27 października
ustawa przewiduje, że w przypadku nawrócenia na islam choćby
jednego z rodziców jego dzieci automatycznie stają się muzułmanami. Przeciw takiemu prawu jako niezgodnemu z konstytucją,
która zapewnia równość wszystkich religii protestowali chrześcijanie i przedstawiciele innych mniejszości. Chrześcijanie zgłosili
poprawkę, według której nieletni do 18 roku życia pozostaną wyznawcami religii, w której zostali wychowani. Dopiero po osiągnięciu dojrzałości sami zdecydują, jaką religię chcą wyznawać.
Troska o bezpieczeństwo na ŚDM Kraków 2016
Ataki terrorystyczne w Paryżu wzbudziły wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa na świecie, w tym na Światowych Dniach
Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce.
Komitet Organizacyjny jest w stałej współpracy ze służbami
odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na szczeblu
krajowym i międzynarodowym. Regularnie przedstawiciele
Komitetu spotykają się z Policją na szczeblu wojewódzkim,
jak i odpowiednimi służbami na poziomie Miasta. W pracach
przygotowawczych biorą udział przedstawiciele Wojewódzkiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz szefowie Miejskiego
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zespoły
te otrzymują od Komitetu Organizacyjnego wszystkie potrzebne
informacje dotyczące przebiegu wydarzeń centralnych, ich lokalizacji oraz szacowanej liczby uczestników.
Od wielu miesięcy odbywają się wizje lokalne miejsc głównych
celebracji oraz katechez. Biorą w nich udział m.in.: przedstawiciele Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
czy Ministerstwa Obrony Narodowej. Bezpieczeństwo podczas
Światowych Dni Młodzieży jest priorytetem, w związku z tym
zasadnicza część informacji ma status poufny.
Jak zapewnia ks. Grzegorz Suchodolski – sekretarz generalny
KO ŚDM – w zaistniałej sytuacji musimy zachować się jak każdy
dojrzały obywatel i chrześcijanin – solidaryzujemy się ze wszystkimi ofiarami terroryzmu na świecie. Jako wierzący zapewniamy
o naszej modlitwie.
Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie o charakterze religijnym na poziomie globalnym. W jednym miejscu zbierze się wtedy wiele osób z różnych krajów i kontynentów. Dla wszystkich:
wolontariuszy, pielgrzymów, osób zaangażowanych w organizację ŚDM troska o bezpieczeństwo jest sprawą pierwszorzędną.
W mediach społecznościowych ŚDM w różnych językach
już w sobotę rozpoczęła się akcja modlitewna. Wolontariusze i
uczestnicy ŚDM modlą się o pokój na świecie z hasłem „pray for
peace”.
National Geographic: Maryja najbardziej wpływową kobietą
Według amerykańskiego czasopisma National Geographic

najbardziej wpływową kobietą na świecie jest Matka Jezusa. Z
tego powodu na grudniowej okładce tego najpopularniejszego na
świecie czasopisma zajmującego się geografią, przyrodą i historią
został umieszczony wizerunek Maryi.
Jak podkreśla Maureen Orth, autorka tytułowego artykułu,
„modlitwa za wstawiennictwem Maryi jest fenomenem globalnym”, który dotyczy tak starych, jak młodych. Artykuł przypomina historię Maryi zawartą w Ewangeliach, a także późniejsze
nauczanie Kościoła na jej temat, w tym decyzję Soboru w Efezie
z 431 r. o tym by ją nazywać Bogarodzicą. Amerykańskie czasopismo przedstawia historię przedstawiania Maryi w sztuce oraz
najważniejsze objawienia maryjne, w tym te nieuznane oficjalnie
przez Kościół jak np. Medjugorje. National Geographic podaje, że
spośród 2000 odnotowanych objawień Watykan uznał jedynie 16.
Profesor Amy-Jill Levine z Uniwersytetu Vanderbilt, zajmującą
się studiami nad judaizmem, twierdzi że „tak jak Jezus jest idealnym mężczyzną, tak Maryja jest ideałem kobiety”. „Maria jest
najczystszą i najcnotliwszą kobietą we wszechświecie” – zapewnia Bakr Zaki Awad, dziekan wydziału teologii Uniwersytetu Al
Azhar w Kairze, w tej części artykułu, która zajmuje się wypowiedziami Koranu o Matce Jezusa i jej znaczeniu w muzułmańskiej
pobożności.
Kościół w Polsce solidarny z Francją
Kościół w Polsce wyraża solidarność z Francją. Specjalny
telegram do arcybiskupa Paryża skierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zapewnił w nim o modlitewnej łączności z rodzinami zamordowanych i poszkodowanych.
„Abp Stanisław Gądecki zapewnia, że biskupi, kapłani, osoby
życia konsekrowanego i katolicy w Polsce łączą się w modlitwie,
aby Francja mogła cieszyć się trwałym pokojem i bezpieczeństwem swoich obywateli – mówi rzecznik Konferencji Episkopatu
Polski. – Jest to modlitwa, aby nigdy więcej nie było zamachów,
które są przeciw uniwersalnemu prawu Bożemu oraz miłości
Boga i bliźniego” – poinformował ks. Paweł Rytel-Andrianik.
Podobny telegram do arcybiskupa Paryża przesłał kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski przyznał, że tragedia, która
rozegrała się na terenie archidiecezji paryskiej, „dotknęła nie
tylko naród francuski, ale również wszystkie narody, dla których
pokojowe współżycie i poszanowanie ludzkiego życia należą do
najwyższych wartości”.
Rosja: Biblia i Koran nie są ekstremistyczne
W Rosji zakazane jest odtąd uważanie za teksty ekstremistyczne Biblii żydowskiej i chrześcijańskiej, Koranu oraz buddyjskiego Gandżuru. Odnośne prawo, zainicjowane przez prezydenta, przyjęła w drugim i trzecim czytaniu Duma Państwowa.
W uzasadnieniu nowego prawa wskazano zapis w Konstytucji Federacji Rosyjskiej, gwarantujący wolność sumienia i prawo do wyznawania każdej religii indywidualnie lub
wspólnie ze współwyznawcami oraz prawo do nie wyznawania żadnej religii. Innym argumentem uzasadniającym
przyjęcie nowego prawa jest zapewnienie równego szacunku dla religii i tradycji świata oraz ich świętych ksiąg, których teksty nie mogą być uznawane za ekstremistyczne.
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Króluj nam!
Któryś na krzyżu wyciągnął ramiona,
Gdy cierń Twe skronie ubodła przeczyste,
By w męce Twojej grzech ludzki skonał –
Króluj nam Chryste!
Któryś nam siebie dał w kruszynie Chleba
I życie łaską uczynił przejrzyste,
By w trudach ulżyć przedsmakiem nieba –
Króluj nam Chryste!
Który obejmiesz nas kiedyś ramiony,
Serce swe dając w dziedzictwo wieczyste,
Gdy zwlecze ciało duch udręczony –
Króluj nam, Chryste!
s. Kazimierczyk

1. O co Pi³at zapyta³ Jezusa?
2. Sk¹d pochodzi Królestwo
Jezusa?
3. Co czyni¹ ci, którzy s¹
z prawdy?

22 XI - niedziela
Uroczystość Chrystusa
Króla

Ostatnia niedziela roku liturgicznego. W
ciągu 12 miesięcy pozwolił nam Bóg przeżyć
wszystko co dokonało się w historii zbawienia,
co dotyczyło mojego życia, losu, przyszłości.
Wraz z Tobą przeżywałem czas Chrystusowego oczekiwania – Adwent, Chrystusowego
narodzenia się z miłości do ludzi, Jego Mękę
i Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i
Zesłanie Ducha Świętego. Z Maryją, naszą
Matką, szliśmy przez cały rok – przez dwa dni
świąteczne i codzienność – ku dzisiejszej uroczystości. Dzisiaj chcemy powiedzieć, że naszym Królem jest Jezus Chrystus. Było wiele
okazji, by Go spotkać, poznać, pokochać. Dziś
wiem, że kocham Go, wierzę w Niego, ufam
Mu. Chrystus Vincit, Regnat, Imperat!
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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

Maryja ofiarowana Bogu
W ubiegłą niedzielę parafia ONMP
w Wadowicach świętowała odpust
dla uczczenia Ofiarowania NMP. W
kazaniu odpustowym, które wygłosił
ks. Tomasz Pilarczyk najpierw przypomniana została historia święta, a
następnie podjęta refleksja nad naszym
ofiarowaniem się Bogu poprzez wypełnienie Jego woli. Pierwsza część słowa
– poniżej.
Drodzy Parafianie, czciciele Maryi, Drodzy Pielgrzymi i goście uczestniczący w tej
Eucharystii. Dziś przeżywamy uroczystość
odpustową. Świątynia, w której się znajdujemy,
ściślej mówiąc jej część – prezbiterium, kiedyś
była średniowieczną budowlą gotycką p.w. Wszystkich Świętych.
Dopiero w 1836r. pap. Grzegorz XVI nadał temu kościołowi, a
potem parafii tytuł Ofiarowania NMP. Dziś gromadzimy się w
bazylice. Bardziej kojarzącej się przeciętnemu Polakowi i katolikowi ze św. Janem Pawłem II, Karolem Wojtyłą, który w tym kościele został ochrzczony. A słowo bazylika przypomina nam rok
543, kiedy to w liturgię Kościoła dopisano święto Ofiarowania

Maryi i na tę pamiątkę poświęcono bazylikę NMP
w Jerozolimie. Bo święto, które dziś obchodzimy
znane było raczej w kościele wschodnim. Na ikonach przedstawiano 3-letnią Maryję, biegnącą w
białej sukni po schodach świątyni, aby oddać się
służbie kapłanowi Zachariaszowi, który kilka lat
później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Maryja
pozostała w świątyni około 12 lat. Dlaczego tak się
stało i skąd o tym dziś wiemy, skoro w Ewangeliach
nie ma żadnej na ten temat wzmianki?
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci – nawet
jeszcze nie narodzone – ofiarowywano służbie
Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia,
zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano
kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało
się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać
szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. Św. Anna,
matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że
jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć
po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało
22 listopada 2015
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to być wielkie poświęcenie z jej strony. Rodzice Maryi: św. Joachim i św.
Anna musieli też liczyć się z faktem, że
urodzili swą córkę w bardzo późnym
wieku, dlatego przed swoją śmiercią
oddali Maryję na wychowanie i naukę
do świątyni. Wspomina o tym Protoewangelia Jakuba, napisana ok. 140r.
po narodzeniu Jezusa oraz Ewangelia
Narodzenia Maryi apokryf z VI w.
I chociaż to księgi nie uznane za natchnione, to jednak oddanie Maryi
Panu Bogu jest niezaprzeczalnym
faktem, który dziś wspominamy w
tej uroczystości. Maryja, od momentu, w którym została Niepokalanie
Poczęta, poprzez swe narodziny, a
potem ofiarowanie w świątyni, przez
całe życie była oddana Bogu. Stała się
w ten sposób doskonalszą świątynią
niż jakakolwiek świątynia uczyniona
ludzkimi rękami. Od wieków Maryja
była przeznaczona w Bożych planach
dla wypełnienia wielkiej zbawczej
misji. Upatrzona przez Opatrzność na
Matkę Zbawiciela przez samo to stała
się darem. „Oto ja, służebnica Pańska”
(Łk 1, 38).
Ta prawda uświadamia nam naszą
misję – zadania, które mamy spełniać
w życiu. Często drobne obowiązki
rodzinne, rodzicielskie, małżeńskie,
zawodowe, uczniowskie… Pomyślmy,
jakie dziś zadania stawia nam Bóg
i czego od nas oczekuje?
Jak mówi stara legenda, zdziwił się
pobożny Jakub pytaniem postawionym mu na Sądzie Bożym. Umierając
nie bał się spotkania z Bogiem. Był
pobożny, bywało że chodził na Mszę
św. nawet w dni powszednie, nie pił,
nie palił papierosów, Kościół wspierał
ofiarami, pod koniec życia był nawet
członkiem Żywego Różańca, nosił
święty medalik, a przed figurą robił
znak krzyża. Nie wstydził się swej
wiary, nie kradł, nie cudzołożył, nie kłamał. Miał dobrą opinię u
ludzi, był lubiany i szanowany.
Litania cnót i zasług Jakubowych była chyba wystarczająco
długa, by być pewnym, że Bóg musi być z niego zadowolony. O
cokolwiek Pan go zapyta – myślał sobie Jakub – będzie w stanie
ukazać siebie w niezłym świetle. Może nie jest święty, ale przecież
całe życie starał się żyć według Bożych Przykazań. Czytał nawet
religijne książki! I niejedną nowennę odprawił. Jedna z nich była
nawet „wielka”!
Kiedy umarł, został postawiony przed tronem Bożej Sprawiedliwości. Stanął przed Boskim Sędzią spokojny. Czekał na
pytania. Tak. Nawet jeśli Bóg zapyta go o jakiś słaby punkt, na
przykład czy nie pożądał żony bliźniego swego, to zawsze będzie
mógł uratować się odpowiedzią: „Ale zawsze się z tego spowiadałem”.
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Bóg spojrzał na Jakuba i spokojnie powiedział: „Nie będę
cię długo wypytywał. Zadam ci tylko jedno pytanie. Jak zresztą
wszystkim, którzy stanęli tu przed tobą, i przyjdą na to miejsce
Sądu po tobie”. Serce Jakuba zaczęło szybciej bić. Oto chwila,
która zadecyduje o jego wieczności! I usłyszał słowo Boże, które
nawet nie było pytaniem. Było prośbą. Prośbą zatroskanego Ojca.
Bóg powiedział: „Pokaż mi, Jakubie, tych których przyprowadziłeś do Nieba”.
I Jakub oniemiał: „A więc chrześcijaństwo jest czymś innym,
niż myślałem…” – pomyślał przerażony. A Matka Najświętsza
zaczęła szeptać mu do ucha: „Pomyśl spokojnie, czy nie ofiarowałeś kiedyś swej modlitwy, cierpienia albo pokonania pokusy za
kogoś drugiego? Czy nie pomyślałeś nigdy o tym, by pomóc komuś dostać się do Nieba?”. Jakub stał przed tronem Boga i myślał.
Miał na to całą wieczność. A Bóg czekał cierpliwie.
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Razem
Dużym optymizmem powiało z tegorocznych państwowych
uroczystości Święta Niepodległości. Wyczuwało się nowego ducha – idzie nowe. Tak było również podczas inauguracji nowej
kadencji sejmu i senatu.
Nasze lokalne, wadowickie świętowanie tego dnia miało także
charakter bardzo uroczysty. Liczne sztandary prezentujące szkoły i organizacje. Duże grupy młodzieży, które przykuły wzrok
wojskowymi mundurami. Liczni mieszkańcy Wadowic – uczestnicy liturgii. Aż trzech przedstawicieli nowego parlamentu. Jako
uczestnik tego dnia upamiętniającego odzyskanie po 123 latach
niewoli – niepodległości z radością śpiewałem: „Ojczyznę wolną
pobłogosław Panie!”
Zdziwiło mnie, że uczestnicy mszy św., podczas której przekazywano sobie znak pokoju, gdy ona dobiegła końca – zamiast iść
pod pomnik 12 pułku piechoty znajdujący się przy wojskowych
koszarach – podzielili się. Część manifestujących swój patriotyzm ze sztandarem Solidarności skierowała pod pomnik błog.
ks. Popiełuszki znajdujący się w ogrodach parafialnych. Bardzo
mnie zasmuciło to rozbicie świadczące o skłóceniu. Stanęły naprzeciw siebie duchy polskich Kargulów i Pawlaków. Obydwaj w
swoim mniemaniu bardzo prawi, rzetelni, patriotyczni. Uważają
jednak bardzo na siebie. Czekają na okazję, żeby dołożyć. W
mieście nad Skawą, o którym mówi się „papieskie miasto”, a inni
wieszczą, że to „święte miasto” – wciąż tkwi zawistna niechęć.
Myślę o Solidarności, która w tym roku obchodzi 35-lecie powstania. Chwałą tego Związku przez całe lata istnienia była obrona tego, co słabe, ośmieszane i upadlane. Związek ten powstał
jako protest przeciwko zakłamaniu i poniżaniu ludzi, a także
narodowych wartości. Solidarni, czyli razem. Jeden drugiego ciężary noście. To związkowcy z Solidarności przejęli się głośnym
wołaniem naszego Rodaka, który w dniu inauguracji swego pontyfikatu 22 października
1978 roku wołał na placu
św. Piotra: „Nie lękajcie
się!” W imię realizacji
prośby papieskiej podjęli walkę z niezwykłym
przeciwnikiem,
który
przez swą błędną ideologię rzucił na klęczki
naród polski i jego historyczne wartości. Ten
bohaterski Związek pomógł powstać narodowi
z klęczek. Nie lękał się
swego przeciwnika.
Z ogromną wdzięcznością myślę w tych
dniach o dobru, które
wniosła w nasz wadowicki świat tutejsza Solidarność. Trzeba mieć te
zasługi na uwadze. Wymieniać je. Dużo przez
te lata związkowcy Solidarności pomagali. Ich

ofiarną pracę nosimy w wdzięcznej pamięci. Wciąż pragniemy,
by sztandar Solidarności szedł na czele wadowickiego społeczeństwa. Szedł w dniach pracy, ale także i uroczystych chwil, jak np.
uczczenie Święta Niepodległości pod pomnikiem 12 pułku piechoty. Przecież to oni przyczynili się do tego, że na tym miejscu
ten pomnik stoi. Nie zostawiajcie go samotnego.
Przez naszą Ojczyznę idzie nowe. Bardzo pragnęłoby się,
żeby to nowe weszło także w królewski gród wadowicki. Nowy
Prezydent, nowy Rząd i nowy Parlament. Z naszego rejonu wadowickiego do sejmu zostali wybrani Pani Ewa Filipiak i Pan Józef
Brynkus. Jakże nie cieszyć się, że dwóch przedstawicieli małej,
wadowickiej Ojczyzny uczestniczy w najwyższym gremium kierującym Polską.
Nieraz w zeszłym roku słyszałem pytanie: „Czemu dawna
Burmistrz nie została wybrana?” Odpowiadałem: „Bo jest przeznaczona do wyższych zadań!” I tak w tym roku się stało. Nasz
wadowicki głos spowodował niezwykły skutek – mamy swych
przedstawicieli w sejmie. Oni będę się troszczyć o sprawy polskie,
a także wadowickie. Naszym wielkim pragnieniem jest, aby nasi
posłowie byli razem z nami w naszych ciężkich, ale i radosnych
chwilach. Również wtedy, gdy w dumnym, patriotycznym pochodzie idziemy razem pod pomnik ciesząc się, że żyjemy w wolnej, niepodległej Ojczyźnie. Nie damy sobie bezkarnie odebrać
piękna, ciepła, a nawet majestatu naszego miasta – Królewskiego
Miasta Wadowice. Tej chwały przysporzył nam Największy nasz
Rodak – św. Jan Paweł II. Naszym obowiązkiem jest nosić Go
głęboko w serdecznej pamięci.
„Gdzie miłość i dobro – tam znajdziesz Boga żywego!”
Ks. inf. Jakub Gil

22 listopada 2015

9

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

KARMEL

Wadowice: poświęcono odnowiony ołtarz
z czasów św. Rafała Kalinowskiego

W 108. rocznicę śmierci św. Rafała
Kalinowskiego, budowniczego kościoła i klasztoru karmelitów bosych „Na
Górce” w Wadowicach poświęcono 15
listopada odnowiony ołtarz z końca
XIX wieku. Ołtarz z wadowickiego
sanktuarium św. Józefa wygląda obecnie tak, jak przed stuleciem widział go
budowniczy klasztoru i inicjator odnowy życia karmelitańskiego na ziemiach
polskich.
Eucharystii z pobłogosławieniem
ołtarza przewodniczył o. dr Łukasz Kasperek OCD, wikariusz prowincjalny
krakowskiej prowincji zakonu karmelitów bosych. Liturgię współkoncelebrowali m.in.: o. Grzegorz Irzyk OCD
– przeor wadowickiego klasztoru, o. dr
hab. Mariana Zawada OCD – przeor
klasztoru karmelitów bosych w Krakowie, o. dr hab. Szczepan
T. Praśkiewicz OCD – postulator zakonu oraz ks. Jacek Jezierski
SAC, przełożony wadowickiej wspólnoty pallotynów. W ceremonii wziął także udział ks. prał. Tadeusz Kasperek, proboszcz
parafii pw. św. Piotra w Wadowicach.
Główny celebrans w homilii przedstawił postać św. Rafała
Kalinowskiego, jako patrioty, powstańca i Sybiraka, wychowawcy bł. Augusta Czartoryskiego, kapłana i zakonnika, znanego

kierownika duchowego, związanego z Wadowicami
i nazywanego przez św. Jana Pawła II „świętym z
jego rodzinnego miasta”.
Główną postacią ołtarza, wykonanego w ostatnich latach XIX w. w pracowni Ferdynanda
Stuflessera w Gröden St. Urlich w Tyrolu, jest
znajdujący się w retabulum łaskami słynący obraz
św. Józefa w całej postaci z Dzieciątkiem na lewej
ręce i z lilią w prawej, o wymiarach
1,30 na 2,75 m. Obraz namalował na zamówienie św. Rafała Kalinowskiego czeski malarz Franciszek Bergman z Pilzna. W 2005 r. obraz został
przyozdobiony papieskim pierścieniem – darem
św. Jana Pawła II. Przed tym obrazem młody Karol
Józef Wojtyła modlił się wielokrotnie za wstawiennictwem drugiego patrona swojego chrztu.
Wśród innych postaci ołtarza są też figury
świętych reformatorów zakonu karmelitańskiego i
doktorów Kościoła – św. Teresy od Jezusa i św. Jana
od Krzyża. Są to figury naturalnej wielkości, wykonane drewnie
lipowym i umieszczone w symetrycznych niszach, z artystycznymi, snycerskimi elementami ozdobnymi.
Ołtarz został poddany konserwacji i odnowieniu przez firmę
„Konserwacja Zabytków” Izabeli Kłeczek. Prace nadzorował
małopolski wojewódzki konserwator zabytków, mgr. inż. arch.
Jan Janczykowski.
Za: KAI

Wymowne spotkanie wychowanków
byłego liceum Karmelitów Bosych „Na Górce”
W Karmelitańskim Domu Pielgrzyma w dniach 14-15
listopada spotkało się kilku wychowanków byłego liceum
– niższego seminarium karmelitów bosych. Przybyli ze swymi
małżonkami, wspominając lata szkolne w murach wadowickiego
klasztoru sprzed czterdziestu
lat. Modlitwą objęli zmarłych
profesorów i wychowawców, w
tym zmarłego niedawno śp. o.
dr. hab. Honorata Cz. Gil, który
uczył ich historii i geografii, a
nadto swego kolegę, śp. o. Józefa
Kołodziejczyka, rodem z Wadowic, który zmarł w Czernej kilkanaście lat temu. Z racji przypadającej 15 listopada rocznicy
śmierci św. Rafała Kalinowskiego, nawiedzili jego celę zakonną
oraz wzięli udział w uroczystej
odpustowej Eucharystii ku jego
czci. W towarzystwie swego
kolegi, o. Szczepana Praśkie-
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wicza OCD, który pracuje w wadowickim klasztorze, nawiedzili
wadowicką bazylikę i modlili się przed pomnikiem św. Jana Pawła II. Na pożegnanie zostali zaproszeni na obiad ze wspólnotą
zakonną, za co wyrażają wdzięczność o. przeorowi Grzegorzowi
Irzykowi.
Odprężeni fizycznie wychowankowie karmelitańskiej
szkoły średniej z Wadowic
sprzed czterdziestu lat, podziękowali Bogu i Zakonowi za to,
że mogli zdobywać wiedzę i
kształtować swoje charaktery
w rodzinnym mieście św. Jana
Pawła II. Skosztowali oczywiście „papieskich kremówek”,
ale przede wszystkim odnowili
się duchowo, czerpiąc wiele
z karmelitańskiej szkoły duchowości za przykładem Ojca
Świętego.
(inf. własna)
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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

Przebaczenie jest znakiem miłości
Doświadczamy go ze strony
Pana Boga bardzo często. Bóg
jest nam gotów zawsze przebaczyć, bo nas kocha. Trudności w tym względzie mamy
my sami w relacjach z innymi,
zwłaszcza z tymi, którzy nam
wyrządzili jakieś zło. Do otwarcia się na dobro i na spotkanie
z miłosiernym Bogiem zachęca
poniższy fragment rekolekcyjnego rozważania.
Żydzi w dzisiejszej Ewangelii też
uważają Pana Jezusa za niegodnego.
Twierdzą, że bluźni. Pozwólmy się jednak prowadzić objawieniu Nowego Testamentu. Dziwne i niewiarygodne jest nasze
zachowanie w odniesieniu do Boga. Niewiarygodne, ale bardzo
rzeczywiste. Gdyby Bóg wezwał każdego z nas do szczegółowego rachunku i przedyskutowania ważnych naszych spraw, bez
wątpienia przerwalibyśmy nasze zajęcia i ze względu na powagę
sytuacji poszlibyśmy z Panem Bogiem porozmawiać. Gdyby Bóg
wezwał nas jako wymagający od nas przyniesienia owoców naszej pracy, tego, co jesteśmy Mu winni, do uregulowania naszego
odniesienia do Pana Boga, wówczas bylibyśmy gotowi czekać w
kolejce, by porozmawiać z Panem Bogiem. Słudzy musieliby się
zatroszczyć o zaprowadzenie tego porządku.
Tymczasem Bóg zaskakuje nas zaproszeniem na swoją ucztę,
która jest przygotowana dla nas. To ma być uczta, na której wszyscy winni się cieszyć, że spotkali gospodarza. Taką ucztę mogli-

byśmy określić jako ucztę
weselną. Okazuje się zatem,
że ideałem chrześcijańskiej
wiary nie jest uciążliwa
moralność życia tylko i wyłącznie według przykazań,
ale jest szczęście spotkania
Boga. Człowiek wierzący
nie jest uginającym się pod
jarzmem kodeksów niewolnikiem, ale osobą, która
przez spotkanie z Bogiem
trudzi się nad tym, by nie
rozpamiętywać grzechów,
nie unikać ich, ale zwracać
się w kierunku dobra i jak najściślej współdziałać z Bogiem. Bo
jeżeli skupimy się na sobie, to staniemy się jak ci, którzy najpierw
zostali zaproszeni na ucztę – nie będziemy przygotowani na spotkanie z Bogiem, będziemy odziani w szatę smutku, bo nie udało
się nam grzechów uniknąć. Niektórzy mówią, że ciągle mają te
same grzechy, mimo że mają po 70 czy 80 nawet lat... Ale tu chodzi o istotę spotkania z Panem Bogiem...
Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że my boimy się takiego obrazu Pana Boga. Ten obraz nas jakoś dziwnie zaskakuje,
bowiem sprawiedliwość, surowość i przymus są dla nas czymś
normalnym, podczas gdy bezinteresowność rodzi w nas nieufność. Nie potrafimy przyjąć niezasłużonego, zaskakującego daru.
Boimy się, że coś się za tym kryje. I wówczas nie zastanawiamy
się nad tym zaproszeniem i nie traktujemy tego zaproszenia poważnie, w jakiś sposób je ignorujemy.
Cdn.

Barwałd Dolny - Parafia św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl,
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, E.c.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750),
Barwałd Średni (1200)

Szkolny projekt z okazji Święta Niepodległości w ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim
Święto Niepodległości w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie
Średnim obchodzone było bardzo uroczyście. W tym roku obchody te miały jednak trochę inny charakter.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego montażu słownomuzycznego w wykonaniu uczniów klasy IV oraz III gimnazjum. Przypomniano przyczyny utraty niepodległości, daty
22 listopada 2015
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kolejnych rozbiorów oraz drogę Polaków do wolności. Zamiast
jednak wspominać te 123 lata niewoli , skupiono się głównie na
podkreślaniu radości i dumy z naszego kraju i tego, że jesteśmy
Polakami.
W ramach tego zadania każda klasa przygotowała plakat pod
hasłem „Kocham Cię, Polsko!”. Pomysłowość prac i podejście do
tematu przerosło nasze oczekiwania. Plakaty pięknie przystroiły
korytarz naszej szkoły, tworząc swoistą Galerię Plakatu Patriotycznego.
Ponadto ogłoszony został konkurs plastyczny dla klas 0-III i
IV-VI oraz I-III gimnazjum pod hasłem „Najpiękniejsze zabytki
naszej Ojczyzny”. Również te prace stanowiły wspaniałą oprawę
plastyczną całej uroczystości.

Następnie uczniowie obejrzeli krótki fi lm pokazujący najpiękniejsze zabytki i miejsca naszej Ojczyzny. Całości towarzyszyła radosna melodia poloneza z fi lmu „Pan Tadeusz”.
Kolejnym punktem programu obchodów było wspólne śpiewanie pieśni niepodległościowych. Wszyscy włączali się w śpiew
takich pieśni, jak: „Przybyli ułani”, „Wojenko, wojenko” czy
„Żeby Polska była Polską”.
Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły w strojach białoczerwonych lub na galowo. Było wzruszająco i sentymentalnie. A
moment kiedy wspólnie zaśpiewali refren piosenki „Kocham Cię,
Polsko” machając flagami i szalikami naprawdę chwytał za serce i
wypełniał je dumą z bycia Polakiem!
Źródło: ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim

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
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Święty Jan Berchmans, zakonnik
Jan urodził się 13 marca 1599 roku w Diest, miejscowości położonej na terenie dzisiejszej Belgii. Był najstarszym z pięciu synów w niezamożnej rodzinie. Ojciec był garbarzem, handlarzem
skór i szewcem. Matka Jana, Elżbieta, była córką burmistrza
Hadriana van den Hove. Mimo złej sytuacji materialnej, przez
pewien czas rodzice opłacali jego naukę, ale gdy matka zachorowała, Jan musiał przerwać studia. Wtedy miejscowy proboszcz
Piotr van Emmerick wsparł go finansowo; Jan mógł kontynuować rozpoczętą naukę. Bardzo wcześnie poczuł powołanie, jednak śmierć matki w 1616 r. i rosnąca bieda utrudniały mu pójście
tą drogą. Dzięki bardzo ciężkiej pracy (poza nauką m.in. zarabiał
posługując u pewnego kanonika) i pomocy różnych kapłanów
zdobył wykształcenie w nowo utworzonym Kolegium Jezuitów
w Mechelen. Należał do pierwszych alumnów. Był członkiem
Sodalicji Mariańskiej (katolickiego stowarzyszenia religijnospołecznego zrzeszającego czcicieli Maryi).
Nauczyciel Jana mówił: „Najczęściej można było go widzieć
w kościele, a najrzadziej na ulicy. Był tak czysty i solidny, że
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młodzieńcze wady nie miały do niego przystępu”. Z powodu
jego postawy i szczerej pobożności ludzie nazywali go aniołem.
Przez całe życie szczególnym nabożeństwem darzył Najświętszy
Sakrament.
W 1618 r. jego owdowiały ojciec przyjął święcenia kapłańskie
i został kanonikiem diecezjalnym, a Jan wstąpił do nowicjatu
jezuitów. Jego zdolności spowodowały, że w tym samym roku
wysłano go na studia fi lozoficzne i teologiczne do Rzymu. Tam
również wyróżniał się wśród kleryków swoją postawą i pilnością.
Dysputę publiczną, do której został wyznaczony, poprowadził z
zadziwiającą subtelnością argumentacji. Było to jednak ostatnie
jego wystąpienie. Wzorowo zachowywał regułę zakonną, starając
się naśladować św. Alojzego, którego podziwiał.
Na początku sierpnia 1621 r. Jan ciężko zachorował. Jego
organizm nie wytrzymał letnich rzymskich upałów. Dodatkowo
był on bardzo wyczerpany intensywną nauką i aktywnym życiem
wewnętrznym, dlatego nie zdołał się obronić przed chorobą. Najpierw dostał gorączki, a potem zapalenia płuc. Na śmiertelnym
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łożu miał koło siebie lub trzymał w rękach różaniec, krzyż i reguły zakonne. Mówił: „Z tym chętnie umrę”. Mimo starań lekarzy
zmarł po sześciu dniach, 13 sierpnia 1621 r. Miał zaledwie 22 lata.
Nie dożył upragnionych święceń kapłańskich.
Znany komentator ksiąg Pisma Świętego, o. Korneliusz Lapide, tak opisał Jana Berchmansa: „U Jana uderza mnie jego
dziewiczy urok, jego towarzyskość i miłe usposobienie, które
sprawiły, że drogim był dla wszystkich; oblicze jego było klarowne i proste, podobnie jak jego mowa. Do każdego odnosił się
ze czcią, gotów zawsze do usług. Na jego obliczu gościł zawsze
przyjazny uśmiech, którego nawet śmierć nie
zdoła zgasić”.
Jan Berchmans został beatyfi kowany przez
papieża Piusa IX w 1865 r., a kanonizowany
przez Leona XIII w 1887 r. Jego ciało spoczywa
w osobnym, bogatym ołtarzu w kościele św.
Ignacego Loyoli w Rzymie, natomiast jego serce
znajduje się w kościele jezuitów w Lovanium.

Bóg o tobie myśleć będzie.
6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
10. Nie czyń nigdy tego, co ci się w drugich nie podoba, ale to,
co się w nich podoba.
Jest patronem wspólnot ministranckich i młodzieży studiującej.

Oto zasady, którymi kierował się w życiu św.
Jan Berchmans:
1. Serce moje jedynie bezpiecznym być
może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości
ku Matce Bożej.
2. Mało mówić, dużo czynić.
3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan

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)

Gminny Konkurs Recytatorski
W niedzielne popołudnie 15 listopada 2015 r. Centrum
Kultury i Promocji w Brzeźnicy zorganizowało Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci szkolnych. Konkurs podzielony
został na trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa kl. I-III,
szkoła podstawowa kl. IV-VI oraz gimnazjum. Wzięło w nim
udział 51 uczestników, którzy przygotowali 36 recytacji i 15
inscenizacji teatralnych.
Komisja konkursowa w skałdzie: Katarzyna Sarba i Marek
Studnicki oceniając młodych recytatorów brała pod uwagę
przede wszystkim dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie występy
nagradzane były gorącymi oklaskami przez licznie zgromadzoną publiczność.
www.ckbrzeznica.pl
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Budzów - Parafia MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafiabudzow.pl * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele
i święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Kaleciak * WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * ROK
ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307),
Zachełmna (535)

Bierzmowanie na rozpoczęcie wizytacji przez ks. bp. Jana Zająca (4)
To jest ostatni odcinek kazania ks. biskupa, w
którym zwraca się do młodzieży z przypomnieniem o
zadaniach, jakie stawia przed nimi Dar Ducha Świętego. Drukujemy również słowo biskupa na zakończenie
Mszy Św.
Pamiętajmy jednak o tym, że nie wolno iść za Panem Jezusem
jak niewolnik, ze spuszczoną głową. Trzeba iść za Nim wytrwale,
ale bez odczuwania przymusu. Pan Jezus nie potrzebuje takich
świadków; On potrzebuje, aby człowiek przyjął Go z radością,
wierząc, że choć to kosztuje, to u kresu jest zwycięstwo ostateczne w niebie. I dlatego dzisiaj Pan Jezus, patrząc na nas, wie, co
kryje się w waszych sercach; wie, jakie są wasze postanowienia i
dobre chęci. Ale byście szli pewnie i z radością dalej, posyła wam
Ducha radości, który sprawi, że będziecie miłować Pana Boga z
całego swego serca, że będziecie miłować każdego człowieka ze
względu na Pana Boga. Takiego Ducha wam dzisiaj udzieli Pan
Jezus - żeby iść drogą życia patrząc nie tylko na siebie, ale rozglądając się wokół i dostrzegając tych wszystkich, którzy idą z nami,
biorąc pod uwagę cały Kościół, złączając z nim wszystkie siły i
serce. Wszystko to po to, aby dojść tą ziemską drogą do nieba. I na
to wszystko Pan Jezus umocni was dzisiaj, rozgrzeje wasze serca
i umocni wasze ręce. Uczyni to też po to, byście potrafi li, byli
zdolni wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. Odpowiedzialność
za siebie, za rodzinę, za ojczyznę, za cały świat. Otrzymacie to
umocnienie, ale ważne jest, by szło to też za głosem serca i za głosem prawdy, która Pan Jezus dziś w szczególny sposób przekazuje
waszym umysłom.
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Będą się tu dzisiejszego wieczoru dokonywać wielkie rzeczy. Duch Święty oświeci wasze umysły, rozgrzeje wasze serca
i umocni wasze ręce, abyście wyszli dziś z tego Wieczernika i
ruszyli na cały świat jako wierni świadkowie Pana Jezusa. Trzeba
jednak pamiętać, że ta droga nie będzie łatwa. Jak wspomniałem,
na tej drodze będziemy wszyscy spotykać i złego ducha, i tych,
którzy idą na pasku szatana, którzy będą się starali utrudniać
nam życie.
Dlatego trzeba jeszcze dzisiaj - zanim przystąpicie do ołtarza,
by przyjąć sakrament bierzmowania - trzeba będzie wyrzec się
szatana i jego pokus. Trudno jest mówić o szatanie, bo nieraz
wzbudza to u jednych trwogę, u innych wywołuje ironiczny
uśmieszek niedowierzania - „że biskup nie ma już o czym mówić,
tylko o diable”. Tymczasem musimy pamiętać o tym, że zły duch
jest wśród nas i działa. Jest tutaj; krąży wokół was i szuka możliwości, by was jakoś podejść. Będzie oszukiwał, kusił, mamił,
obiecywał... Aby nie dać mu się zwieść, nie dać się mu zniewolić,
trzeba dzisiaj powiedzieć: „Nigdy z tobą! Wyrzekam się ciebie!
Wyrzekam się wszelkich pokus. A gdy będą na mnie przychodzić, zawołam: Jezu, ratuj!”. I Chrystus przyjdzie, pomoże wytrwać i w efekcie zwyciężyć. Ale trzeba od samego początku w
tej decyzji o wyrzeczeniu się szatana trzeba być zdecydowanym.
Trzeba nam od zaraz stawić silny opór pokusom, a gdy będą na
nas przychodzić, z wiarą i ufnością wzywać pomocy Pana Jezusa, wołając: „Jezu ratuj! Jezu, ufam Tobie! Tobie ufam i Ciebie
miłuję...”. Takie słowa do mnie dzisiaj, Jezu, kierujesz: „Wierzcie
w Ewangelię... Ufajcie... Jam zwyciężył świat... Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Wtedy zwyciężycie - nie tylko
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pokonacie zło, ale drogą Bożą dojdziecie
do chwały nieba.
Kochani, jesteście gotowi, aby przystąpić do ołtarza Pańskiego i przyjąć
sakrament bierzmowania. Zwracam się
jednak w tym momencie do obecnych
tu rodziców, świadków bierzmowania,
kapłanów: Otaczajmy teraz nasza gorącą
modlitwą tych oto młodych - wasze córki, waszych synów, waszych znajomych,
kolegów, koleżanki, parafian... Przyjdź,
Duchu Święty, oświeć ich umysły, umocnij ręce, rozgrzej serca, aby stali się w
dzisiejszym świecie wiernymi świadkami Chrystusa Pana.
Ks. Biskup na zakończenie
Mszy św. powiedział:
Kochani moi, nowo-bierzmowani,
oto czas na błogosławieństwo, na rozesłanie. Dzisiaj to rozesłanie będzie
miało szczególny znak... Oto za chwilę w
wasze dłonie przekażę znak krzyża. I to
nie jest tylko pamiątka. Owszem, pełnić
po części funkcję pamiątki przekazanej
przez biskupa, ale przede wszystkim jest
to znak wielkiej miłości Pana Jezusa do
nas. I z tym znakiem krzyża, naznaczeni krzyżmem świętym, pójdziecie do
współczesnego świata. I tak się pięknie
składa, że przekazując wam ten krzyż,
zarazem przekazuję i orędzie, które św.
Jan Paweł II kierował do młodych, gdy
dawał im krzyż z okazji Światowych Dni
Młodych. Te dni zbliżają się coraz większymi krokami - odbędą się już w lipcu
przyszłego roku. To będzie błogosławiony czas spotkania młodych tego świata
z Ojcem świętym! Czas spotkania pod
krzyżem i uwielbiania Chrystusa Pana
za Jego dzieło zbawienia. I dlatego teraz,
przyjmując ten pobłogosławiony krzyż,
przyjmijcie również to zadanie, aby jak najlepiej
przygotować się do tych dni. Bo to nie jest zadanie obowiązujące tylko wolontariuszy; wszyscy
młodzi powinni się w to włączyć, zwłaszcza wy
- nowo bierzmowani. To jest pierwsze zadanie
wynikające z waszego bierzmowania - danie
świadectwa swojej wiary, zaufania Panu Bogu,
miłości Boga i każdego człowieka. Włączajcie się
zatem w to, co wasi duszpasterze będą wam zalecać. Znakiem, że odpowiedzieliście na to Boże
powołanie w sakramencie bierzmowania będzie
wasze włączanie się - czynne - modlitwą, słowem
i postawą w dzieło Boże nie tylko podczas najbliższych dni, ale całego waszego życia.
A teraz prośmy, aby Pan raczył pobłogosławić
ten znak krzyża...
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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. Robert Młynarczyk, ks. Grzegorz Bularz
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

Modlitwa za zmarłych na cmentarzu
Jak w ubiegłych latach, także w tym roku 1 listopada wieczorem młodzież i reszta wiernych z parafii zgromadziła się na
cmentarzu, aby modlić się za zmarłych z naszej parafii, którzy
odeszli. W modlitwie różańcowej połączonej z wypominanymi
zmarłymi oraz śpiewem, wszyscy wspólnie wykonali akt miłosierdzia i pomocy duszom cierpiącym w czyśćcu. Modlitwa zakończyła się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem.

Coraz bliżej Światowych Dni Młodzieży
Podczas Światowych Dni Młodzieży w naszym kraju będziemy gościć zarówno młodzież z całego świata jak i Papieża
Franciszka. Jest to ważne wydarzenie na arenie międzynarodowej, a nawet globalnej i musimy czuć odpowiedzialność zbiorową, aby przedstawić nasz kraj w dobrym, duchowym świetle.
Światowe Dni Młodzieży napędza turbina przygotowań. Im do
nich bliżej tym bardziej odczuwa się napięcie, zwłaszcza na terenie Archidiecezji Krakowskiej, która jest głównym organizatorem całego przedsięwzięcia.
Pomysłodawcą i promotorem ŚDM był święty Jan Paweł II,
który to w 1885 roku zgromadził w Rzymie ponad 300 tysięcy
osób. W późniejszych latach ta liczba wzrastała nawet do 900 tysięcy, aż do roku 1991, kiedy ŚDM odbyły się w Częstochowie. W
ów czas na miejsce spotkania przybyło prawie półtorej miliona
młodych ludzi. To właśnie św. Jan Paweł II wraz z siostrą Faustyną są patronami ŚDM, których hasło przewodnie brzmi: Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7)
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Miłosierdzie podstawą chrześcijaństwa. Jego istotą jest czyn, nie
samo współczucie. Miłosierdzia uczy nas cała Biblia. W dzisiejszy
czasach, w świecie kiedy ludzkie myśli odbijają się często jedynie
w lustrze nienawiści, a bezgłośny szept uśmiechu traktowany jest
jako coś wyjątkowego hasło to wydaje się nabierać niesamowitego wydźwięku. Młodzież jest przyszłością. Papież Polak – święty
Jan Paweł II widział w niej nadzieje, na lepszy świat. Podkreślał
wielokrotnie jak ważny jest dla niego rozwój duchowy młodego
pokolenia.
To właśnie oni w przyszłości założą rodziny i zajmą puste
miejsca w kościelnych ławkach, te same, które zajmują ze swoimi rodzicami dzisiaj. Perspektywą chrześcijańskiej rodziny
młody Karol Wojtyła nasiąknął już w latach szkolnych. Później
jako papież opowiadał, że nasienie wiary posiał w nim m.in,
ojciec, którego często widywał modlącego się na kolanach, z
różańcem w ręku. Ważne jest więc, aby zaszczepić w swoich
dzieciach wizję chrześcijaństwa jako stałego elementu życia, a
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nie opierających się na odświętnych wizytach w kościele epizodach, niepozostawiających żadnego śladu w życiu codziennym.
W całej Polsce odbywają się różnego typu spotkania ludzi z różnych miejscowości, ale oczywiste jest to, że każdy z nas powinien
indywidualnie przygotować się do tego dnia, dlatego też w każdej
parafii młodzież ma okazję uczęszczania na różne adoracje, czuwania i Msze poświęcone duchowym przygotowaniom do ŚDM.
Udział w nich może stanowić niezbędny element duchowego
przygotowania. Istnieje także możliwość zaangażowania się w
dzieła proponowane przez komitet ŚDM. Powstała inicjatywa o

nazwie „L4”, gdzie młodzi ludzie odwiedzają chorych z parafii
prosząc ich o modlitwę w intencji ŚDM. Inną opcją jest uczestniczenie w „Szpitalu domowym”, który odbywa się w Krakowie
na rynku w maleńkim kościółku p.w. św. Wojciecha. Ma on za
zadanie modlić o duchową odnowę miasta Krakowa oraz naszej
archidiecezji.
My, jako Polacy powinniśmy sprostać wyzwaniom przyszłości i kontynuować dzieło naszego Wielkiego Rodaka. Swoim
życiem możemy dalej budować żywy pomnik Jana Pawła II, nie z
kamienia ani marmuru, ale z czystości serc.
Napisała - Magdalena Pasternak

Wyjątkowa Droga krzyżowa
Listopad to szczególny
czas refleksji nad ludzkim życiem i umieraniem. Częściej
w tym czasie odwiedzamy
cmentarze, wspominamy naszych krewnych, modlimy się
o ich wieczne szczęście i zastanawiamy się gdzie znajdują
się nasi najbliżsi. Jest wiele
form modlitwy za zmarłych:
zamawiane Msze św., wypominki, różaniec ale jest taka
szczególna droga krzyżowa
w intencji osób poległych w
obozach zagłady. W tym roku
modlitwa ta miała miejsce 8
listopada.
Jak co roku grupa z naszej
parafii, w tym roku licząca
ponad 50 osób, udała się na
teren obozu Bireknau, aby
włączyć się w tą modlitwę i przeżyć szczególne chwile refleksji rozważając stacje drogi krzyżowej w połączniu z refleksją nad cierpieniem tysięcy osób, którzy w tym miejscu żyli, cierpieli i umierali. Będąc w tym miejscu, człowiek na chwile przestaje myśleć o sobie i
swoich potrzebach i próbuje wyobrazić sobie te ekstremalne warunki w
których żyli nasi przodkowie. Nie dłużył się ten czas, choć modlitwa trwała
ponad 2 godziny. I jak na tę porę roku
była wyjątkowo piękna pogoda.
Modlitwa za zmarłych to wyraz naszej wdzięczności za ich życie. Dobrze
że jest wiele osób, które chcą poświęcić niedzielne popołudnie i zamiast
siedzieć na kawie ze znajomymi, chcą
przyjechać w takie miejsce i idąc przez
obóz modlić się za zmarłych i rozważać okrucieństwo, jakiego dokonali
ludzie dla ludzi. Dziękuję wszystkim,
którzy już kolejny raz pielgrzymowali
w to miejsce i tym, którzy byli na tej
Drodze krzyżowej po raz pierwszy.
Ks. Robert
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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)

Święto Niepodległości
Dnia 12 listopada 2015 roku z okazji Święta Niepodległości
odbył się uroczysty apel. Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym i jak co roku tę ważną rocznicę uczciliśmy także w naszej szkole.
Apel przygotowała młodzież z klasy III a gimnazjum pod kierunkiem pani Anny Magiery. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wyprowadzeniu pocztu flagowego rozpoczęła się część
artystyczna. Uczniowie poprzez rozmowę z dziadkiem wprowadzili na św najważniejsze dla Polski wydarzenia, dzięki którym
odzyskaliśmy upragnioną wolność. Wspomnienia te przeplatane
były poezją i pieśniami patriotycznymi, które zaprezentowane
zostały przezuczniów należących do zespołu „Przymierze”. W tle
można było obejrzeć prezentacje multimedialne przedstawiające
walki o niepodległość.
Uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem wysłuchali
tekstów zaprezentowanych przez kolegów. Godnie i z poszanowaniem uczcili tę uroczystość dając współczesny wyraz patriotyzmui szacunku dla historii i dziejów naszego narodu.
Pamiętajmy o tym, iż bycie współczesnym patriotą wiąże się
z kultywowaniem pamięci o swoich przodkach, o swojej kulturze, historii i współczesnej sytuacji państwa. „Aby Polska była
Polską” zadaniem uczniów - jak powiedziała Pani Dyrektor w
swoim przemówieniu - jest rzetelne zdobywanie wiedzy, dbanie
o poprawność języka ojczystego, troska o wspólne dobro, a także
szacunek dla narodowej tradycji. Bądźmy więc wspaniałymi patriotami przyczyniającymi sie do rozwoju naszego państwa.
tekst: mgr Anna Najbor II
www.spfrydrychowice.iap.pl
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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

Wycieczka do Oświęcimia
W dniu 15 października 2015r. uczniowie klasy IIIa oraz IIIb
wraz z wychowawcami i opiekunami uczestniczyli w wycieczce
do miejsca pamięci i muzeum Auschwitz - Birkenau. Uczniowie
zwiedzili największy na świecie nazistowski zespół obozów koncentracyjnych i zagłady, w którym podczas II wojny światowej
dokonano Holokaustu. Każdy w skupieniu mógł obejrzeć byłe tereny obozu, wystawy z eksponatami oraz wystawy multimedialne. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli głęboko poruszeni tym co
zobaczyli i ta lekcja historii na pewno na długo pozostanie w ich
pamięci.
Marzena Pietrzak
www.gimglogoczow.myslenice.pl

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)

26 października 2015 roku parafię i szkołę odwiedził Biskup Damian Andrzej Muskus.
Biskup urodził się 6 września 1967 w Nowej Sarzynie.W 1986 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych
prowincji bernardynów W pierwszym roku po święceniach kapłańskich był katechetą w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wizyta o. biskupa
Damiana Muskusa
22 listopada 2015
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W Wyższym Seminarium
Duchownym ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej był w latach 1998–2002
wicemagistrem braci kleryków,
zaś w latach 2002–2005 pełnił
urząd rektora.
Od 2002 do 2005 sprawował funkcję gwardiana klasztoru św. Franciszka w Kalwarii
Zebrzydowskiej, następnie od
2005 do 2011 był gwardianem
klasztoru Matki Bożej Anielskiej i kustoszem sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
16 lipca 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem
pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą biskupią
Amaia . Święcenia biskupie otrzymał 28 września 2011 w kate-

drze na Wawelu
Wizyta miała na celu promocję Światowych Dni Młodzieży w roku 2016. W spotkaniu
szkolnym na brali udział wszyscy uczniowie, była to okazja dla
młodszych uczniów do zadania
wielu pytań, na które biskup
chętnie odpowiadał pomimo, iż
pytania te nie dotyczyły wcale
działalności biskupa . Uczennica
Gabriela Radoń wystąpiła z prezentacją lokalnego zabytku kaplicy Świętego Walentego.
Biskup spotkał się także na osobnym spotkaniu z nauczycielami, pracownikami i rodzicami, w spotkaniu uczestniczył także
Wójt Gminy Tadeusz Łopata.
www.izdebnik.info

Jachówka - Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Jachówka 212, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 18 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon - sob po
Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10:30, 15 (Wielki Post V, X) * PROBOSZCZ: ks. Stanisław
Maślanka * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1982

Ojczyzna, patriotyzm, a emigracja
…Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży. Przed Twe ołtarze…
Jeszcze brzmią nam w uszach pieśni patriotyczne po Święcie
Niepodległości, które skłaniają nas do myśli - ojczyzna, patrio-
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tyzm. Być patriotą to troszczyć się i pomnażać dobro wspólne jakim jest wolna ojczyzna. Przykładem może być św. Jan Paweł II,
św. Jadwiga Królowa, św. Rafał Kalinowski i wielu innych. Cieszy
gdy w Święto Niepodległości na wielu domach zawisają polskie
flagi. Tyle polaków wyjechało za granicę, którzy nierzadko wyjechali za chlebem. Na pewno też łączyli się z Polską i ciężko im
było w to święto.
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Na zdjęciach powyżej: Gminne Święto Niepodległości – delegacja KGW z Jachówki. delegacja dzieci z Jachówki. delegacja OSP z
Jachówki.

Niedawno Koło Gospodyń z Jachówki było na seansie filmu
„Obce niebo”. Akcja filmu rozgrywała się w Szwecji, gdzie polskie
małżeństwo doświadczyło niesprawiedliwego odebrania córki,
co skończyło się ucieczką z dzieckiem do Polski - film skłania do
refleksji o emigrantach.
Ostatnio wierni z księdzem biskupem St. Stefankiem modlili
się u stóp Królowej Polski za naszych rodaków, przebywających
za granicą i za rodziny które doświadczone są rozłąką. Dobrze
że nasi rodacy na obczyźnie są otoczeni posługą duszpasterską i
opieką zgromadzeń zakonnych. Wyjeżdżając z dziećmi za granicę mają tam polskie szkoły ale tęsknią za kolegami i dziadkami.
A kiedy dzieci zostają w kraju też cierpią, bo dziadkowie nigdy
nie zastąpią rodziców. Np. Anglia bardzo cieszy się z każdego
narodzonego dziecka emigrantów. Są otoczone opieką socjalną
ale w niektórych przypadkach nawiązując do filmu nadgorliwość
opieki społecznej może skończyć się dramatycznie.
Niech Królowa Polski z Jezusem czuwają
i naszą Ojczyznę w swej opiece mają.

FRANEK EMIGRANT
Cegoś to Franku wyjechoł?
Cyś swoje wsi nie kochoł?
Przeciyz tu twoje miyjsce na ziymi
Kaześ się urodziuł i do szkoły chodziuł.
Ka twoji łojcowie byli?
Patryjotyzmu cie nie ucyli?
Jako twoja szkoła była
Norwida, Witosa - nie ucyła?
Świat cie urzeknon,
Cy biyda wygnała?
Ale przecie cie Polska
Darmo wychowała.
Nie zatracoj tam swoje kultury
I te piykne tradycyji Łod Babie Góry
Kany wiater łomie smreki
I te zimowe piykne widoki.
22 listopada 2015
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Tyk piyknyk zwycaji
śpiywu przy kaplickak w moju
Tyk wionków dożynkowyk
I kościołów przepełnionyk.
A jodło to momy
„Samo niebo w gombie”
Tamok polepsane
I zdrowie pozbedzies.
Dziewuchy przepiykne
Choć się nie malujo
Dzieci różowiutkie
A serca cieplutkie.
Jak som sianokosy
Piyknie pochnie sianym
Jak se na nim legnies
Słysys kos klepanie.
Ptoski juz raniutko
Ćwiyrkajo namiyntnie
Une tu wracajo
Bo tu jes – nojpiykni.
A wiyc i ty wracoj
Łojcowizna ceko
Na Twoje talynty
I niek cie urzeko… Hej

Maria Strączek

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
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Święta Katarzyna Aleksandryjska
dziewica i męczennica
Podobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzyna
przede wszystkim na Wschodzie należała do najbardziej znanych
świętych. Mało jednak o niej wiemy, a tak wiele powstało o niej
legend, że niektórzy hagiografowie nawet powątpiewali w jej historyczne istnienie. Zachowały się dwa opisy męki i śmierci św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, ale pochodzą one dopiero z wieku
VI i są pełne legend. Mamy jednak świadectwa już z wieku IV - a
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więc bardzo wczesne, bo sięgające prawie czasów Świętej. Wspominają bowiem o niej Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.
Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy
Egiptu, jako córka króla Kustosa. Była osobą nie tylko bardzo
zamożną, ale także wykształconą. Słynęła z urody. O jej rękę
daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, bo - jak
wiele chrześcijanek - złożyła ślub dozgonnej czystości.
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Wkrótce wybuchło najdłuższe i najbardziej krwawe w dziejach Kościoła prześladowanie chrześcijan - za panowania cesarza
Dioklecjana i jego współrządców: Galeriusza Maksymiana i Konstancjusza I. Szczególną nienawiścią do chrześcijan wyróżniał się
Maksymian, władca wschodniej części Imperium Rzymskiego.
Przybył on osobiście do Aleksandrii, by dopilnować realizacji
prześladowczych edyktów.
Jedną z jego ofiar miała być Katarzyna. Po pojmaniu była
przymuszana do złożenia ofiary bogom. Odmówiła, wyznając
wiarę w Boga Jedynego. Wówczas cesarz zarządził dysputę
między Katarzyną a pięćdziesięcioma tamtejszymi fi lozofami i
retorami. Katarzyna pokonała swoich adwersarzy, udowadniając
prawdziwość chrześcijaństwa, i doprowadziła wielu z nich do
wiary w Chrystusa. Miała wtedy 18 lat. Cesarz rozgniewany obrotem sprawy skazał ją na tortury: smagano ją żyłami wołowymi
tak, że jej ciało było jedną
wielką raną; morzono ją
głodem; łamano jej kości.
Modlitwa Katarzyny sprawiła, że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i
spowodował, że rozpadło
się ono w rękach kata. Na
widok jej bohaterstwa w
czasie znoszenia mąk miało nawrócić się kilkuset
żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok
śmierci przez ścięcie prawdopodobnie między rokiem
307 a 312.
Święta Katarzyna Alek-

sandryjska Męczeństwo św. Katarzyny musiała być czymś niezwykłym, skoro została ona wyróżniona tak wielką czcią. Ciało
jej od setek lat znajduje się na Górze Synaj, przeniesione tam
zapewne z Aleksandrii, kiedy Arabowie, a po nich Turcy najechali Egipt. Jest tam klasztor prawosławny i kościół, do którego
podążają pielgrzymi. Klasztor ten wystawił cesarz Justynian w
wieku VI.
Katarzynie poświęcili swoje arcydzieła najwięksi artyści:
Hans Memling, Correggio, Tintoretto, Dawid Aubert, Masolino
di Panicale, Jan Provost, Caravaggio i Raffael. Św. Joanna d’Arc
zaliczała Katarzynę do swoich trzech głównych patronek. Na
Zachodzie uważano ją za jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Św. Katarzyna z Aleksandrii była patronką wielu
miast i związków katolickich. Jest patronką zakonu katarzynek;
Nowego Targu, Dzierzgonia i Cypru; nauki i uniwersytetów, w
tym paryskiej Sorbony; adwokatów
i notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, fi lozofów chrześcijańskich,
grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, literatów, mężatek, młodych
dziewcząt, młynarzy, fryzjerów,
modystek, mówców, piekarzy, powroźników, prządek, studentów,
szwaczek, uczonych, woźniców,
zecerów. Dawniej w Polsce istniał
zwyczaj, że w wigilię św. Katarzyny
chłopcy wróżyli sobie, który z nich
jako pierwszy ożeni się i jakie imię
będzie miała wybranka. Popularne
też było powiedzenie: „Święta Katarzyna Adwent zaczyna”.

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

Wspólne patriotyczne śpiewanie
11 listopada, w ramach obchodów Narodowego Święta
Niepodległości, aby uczcić ten szczególny dzień, w którym
nasz naród odzyskał skarb bezcenny - wolność po 123 latach
rozbiorów, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
zorganizowało „Wieczór Pieśni Patriotycznej”.
Śpiewano piosenki legionowe, wojskowe i partyzanckie.
Nie zabrakło także „Mazurka Dąbrowskiego” i „Roty”. Teksty piosenek i pieśni były wyświetlane na ekranie, a w śpiewaniu wspomagała wokalnie i muzycznie niezawodna kapela
„U Panka”.
Wspólne śpiewanie dawnych, tradycyjnych pieśni patriotycznych oraz piosenek wojskowych cieszy się szczególną popularnością wśród mieszkańców naszej gminy, dla większości uczestników było ono radosnym przeżyciem. Dowodem
jest liczny udział w uroczystości (ok.60 osób). Nie zabrakło
również Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Mło22 listopada 2015
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dzież reprezentowali harcerze z 3 DH „Badyle” z dh Dagmarą
Dudą.
Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej bardzo
serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, a szczególnie
osobom, które pomogły zorganizować spotkanie. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania. Najbliższą okazją
do udziału w śpiewającej imprezie będzie „ Kolędowanie
Przyjaciół Kalwarii”, które odbędzie się w styczniu 2016 r. w
siedzibie Towarzystwa.
Prezes TPKZ
Krystyna Duda
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

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

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

Nasi uczniowie na Festiwalu Robotów
ROBOCOMP 2015
W sobotę na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej
odbyła się szósta edycja Festiwalu Robotyki ROBOCOMP 2015.
Nasi uczniowie: Mateusz Oleksy, Dominik Oleksy, Krzysztof Kowalczyk, Adam Dragan i Daniel Oleksy zaprezentowali zbudowanego w szkole na zajęciach pozalekcyjnych robota ENIGBOT.
Robot wystawiony został w zawodach LegoSumo. Konkurencja
była ogromna i wielkie emocje. Zespoły ciągle udoskonalały
programy swoim robotom. Zawody nie miały ograniczeń wiekowych. Swoje roboty prezentowały szkoły średnie i wyższe uczelnie z całej Polski. W zawodach brało udział 60 zespołów, które
zarejestrowały aż 128 robotów, najwięcej w historii festiwalu!
Zdecydowany rekord ilości chętnych padł w kategorii LegoSumo
(42 roboty), ale popularnością cieszyły się też MiniSumo (23)
oraz Delphi Linefollower (12). Wszyscy z zainteresowaniem oglądali walki robotów. Chłopcy otrzymali dyplomy uczestnictwa i
koszulki z logo imprezy. Przywieźli również wiele doświadczeń
i wniosków, które z pewnością wykorzystają w rozwijaniu swojej
pasji.
www.zspkd.webd.pl/
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Święto Niepodległości
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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)

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi. Ostatnia niedziela
przed Adwentem – początkiem nowego roku
liturgicznego – stanowi podkreślenie faktu
panowania zmartwychwstałego Chrystusa.
To również święto patronalne Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.
Uroczystość Chrystusa Króla w swojej
wymowie wskazuje na cel ostateczny życia
człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i
oddanie się pod panowanie Jego miłości w
Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa
wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez
swoją śmierć na krzyżu dał On dowód miłości
względem wszystkich ludzi i odpuszczając
nasze grzechy, pojednał nas z Ojcem oraz
uczynił ludem wybranym, czyli królestwem
i kapłanami Boga samego.
W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator,
czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za
podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie
ukazuje Go Apokalipsa – jako zasiadającego na tronie, któremu
całe stworzenie oddaje cześć. Równocześnie Ewangelie ukazują
inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany
cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: „Tak,
jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata” (por. J 18,
33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: „Jezus Nazarejczyk
Król Żydowski” (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż
przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim
królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w
najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć, a
nawet oddać życie za innych.
Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził do kalendarza
liturgicznego papież Pius XI encykliką „Quas Primas” z 11 grudnia 1925 roku na zakończenie roku jubileuszowego. Papieska
encyklika ustanawiająca tę uroczystość jako przeciwstawienie się
silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym czasie
były bardzo popularne, wskazywała na Chrystusa jako Króla
mającego władzę nad człowiekiem i całym światem.
Papież nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia
po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Je-

zusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Przed wielką reformą liturgiczną kalendarza, która nastąpiła
po Soborze Watykańskim II (1965), uroczystość tę obchodzono w
ostatnią niedzielę października. Po reformie liturgicznej w 1969
roku uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę roku
kościelnego. Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza
wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze
zdarzenia w dziejach zbawienia.
„Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą
nam”
Tak śpiewamy w pieśni kościelnej uznając prawdę o Chrystusowym panowaniu w świecie i Kościele. Papież Pius XI ustalając tę uroczystość, dał jej uzasadnienie przenośne i dosłowne.
Uzasadnienie przenośne należy rozumieć w sensie najwyższego
stopnia dostojeństwa, przez które Chrystus wyprzedza wszystkie
stworzenia i przewyższa je jawiąc się jako najwyższa prawda,
dobro i piękno, z której człowiek winien wciąż czerpać i ją przyjmować w swoim umyśle i woli. Tym samym może doznać prawdziwej mądrości i świętości ucząc się posłuszeństwa najświętszej
woli Bożej. Wtedy też Chrystus zaczyna królować niepodzielnie
w naszych umysłach i sercach, a poprzez nie w całym świecie,
bowiem świat z człowiekiem na czele zaczyna funkcjonować
22 listopada 2015
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według planów Boga, zgodnie z dziełem stworzenia i odkupienia. W sensie dosłownym „imię
i władzę króla należy przyznać Chrystusowi
jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie
jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał
od Ojca „władzę, cześć i królestwo”. Chrystus
bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym
Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc
także najwyższe i nieograniczone władztwo
nad wszystkim stworzeniem” (Pius XI, „Quas
primas”). W perspektywie końca roku liturgicznego przywołującego koniec czasów, Chrystus
– z racji synostwa Bożego i wypełnienia planu
zbawienia odnawiającego wszelkie stworzenie
– jawi się jako absolutny Pan wszechświata,
którego panowaniu nie będzie końca, mimo iż skończy się kiedyś
nasz świat. Z racji bycia Synem Bożym, równym naturą Bogu,
drugą Osobą Trójcy Świętej, jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, bez porównania z innymi królestwami
tego przemijającego świata.
W rozpoczynającym się roku liturgicznym przeżywać będziemy 1050. rocznicę chrztu Polski. U progu tego czasu Pasterze Kościoła w Polsce pragną przypomnieć wiernym znaczenie chrztu
w dziejach naszej Ojczyzny i ówczesnej Europy: „W 966 roku
Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on
udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach
chrztu Mieszka, możemy mówić o «narodzie ochrzczonych»,
o «chrzcie narodu», a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, «Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu
Polski», Gniezno 1966).
Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką
rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy
prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy
moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i
kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się
później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę
narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas
Europa.”
„Przyjdź królestwo Twoje!”
Chrystus sam nazywał się królem dając swemu królestwu podobne
uzasadnienie. W rozmowie z Piłatem
zaznaczył, że Jego królestwo nie jest
z tego świata, to znaczy na wzór tego
świata, jednak sugerował, że jest ono
najlepszym rozwiązaniem dla tego
świata, by go utrzymać w istnieniu i
porządku zamierzonym od początku
przez Boga. Rzeczywiście Chrystus w
ciągu swego życia ziemskiego wykazywał swoje panowanie nad światem
fizycznym i duchowym: uciszał burze
i żywioły, zamienił wodę w wino,
rozmnażał chleb, chodził po wzburzonych falach, czynił cudowne połowy
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ryb, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych,
poskramiał złe moce, mówił, że jest panem
szabatu, dawał swoim uczniom moc odpuszczania grzechów i czynienia cudów. Nie wahał
się przyznać, że „dana jest Mu wszelka władza
na niebie i ziemi”, i że przyjdzie na końcu świata jako król w towarzystwie aniołów i zacznie
sądzić wszystkie pokolenia ludzkie na podstawie ich życia zgodnego z ewangelią. Chodzi
tu o królowanie nad sumieniami ludzkimi, o
Królestwo Boże, które stanowi duszę i osnowę
całej reszty świata, a jego zaczynem tu na ziemi
jest Kościół.
To królowanie, jak podkreślają w Liście
Pasterskim Episkopatu Polski zostało zapoczątkowane „w chwili chrztu świętego każdej i każdego z nas to
zbawcze wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej
osobistej duchowej biografii. Chrzest święty jest fundamentem
całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej.
Jest to nie tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe
zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego dla nas.
Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego
narodu wydarzenie sprawia, że przeżycie Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień o
charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z
pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał
Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go
o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej chwały. Następnie,
czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna
– Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski
Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na
wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: «Wierzę!». To samo
wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później.
Brak tej pełni Królestwa Bożego Jezusa Chrystusa tu na ziemi każe Ludowi Bożemu Kościoła modlić się słowami samego
Jezusa: „Przyjdź Królestwo Twoje”, tzn. niech nastanie wreszcie
powszechne panowanie Boga i Króla wszechświata, Jezusa Chrystusa.
Ks. Wojciech Matyga
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl,
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ:
ks. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823)

Niedziela Powołań
W ubiegłą niedzielę w ramach tzw. niedzieli powołań do parafii Lanckorona przyjechali klerycy z
Krakowskiego Seminarium Duchownego diakon Kamil
Szydłowski który wygłosił „Świadectwo” i kleryk IV
roku Szymon Wykupil
Znaki Bożej Miłości
Dk. Kamil Szydłowski
Świat znaków.
Jeżdżąc samochodem, rowerem, wędrując po górskich szczytach, szlakach, czy parkach, możemy je dostrzec lub też nie,
mogą nam pomóc, bądź też możemy przejść obok nich obojętnie.
Znaki którymi przepełniony jest cały świat. Mogą nas o czymś
informować, przed czymś ostrzega,
coś nakazywać czy nawet czegoś zakazywać. Wskazują cel obranej drogi
i co najważniejsze, jeśli będziemy się
do nich stosować to gwarantują nam
dotarcie bezpieczne do wyznaczonego
miejsca.
Znaki mówiące o przyjściu Syna
Człowieczego.
Słyszeliśmy jak Jezus mówi że: w
owe dni, dni ostateczne, będą nam to-

warzyszyły znaki na niebie i Ziemi. Znak zaciemnionego słońca,
braku księżyca, gwiazdy, które spadają z nieba czy znak drzewa
figowego. Wszystkie te znaki maja nas pobudzić do refleksji. Refleksji nad swoim życiem. Jezus wzywa nas do głębszej refleksji,
abyśmy umieli dostrzegać Boże dzieła w naszym życiu, abyśmy
nie przeoczyli Jego znaków. Znaków Bożej Miłości! I przestrzega,
że zejście z właściwej drogi, ścieżki nie dostrzeżenie na niej znaków i drogowskazów, może się skończyć wieczną śmiercią.
Znak niedzieli powołań.
Przeżywamy niedziele powołań. I już na samym początku
nasuwa się pytanie i zarazem stwierdzenie, czym tak naprawdę
jest powołanie? Łatwo można stwierdzić, że to sprawa księży czy
sióstr zakonnych. Otóż nie! Każdy z nas jak tu się gromadzimy
ma swoje jedyne i niepowtarzalne powołanie. Powołanie do bycia małżonkiem, rodzicem, uczniem, lekarzem,
nauczycielem…. I tak można wymieniać jeszcze długo. Przyjechaliśmy do
Was, wraz z klerykiem Szymonem, aby
podzielić się z Wami naszą radością.
Radością bycia na drodze powołania do
kapłaństwa i odkrywania na niej każdego dnia znaków Bożej Miłości.
Znaki Bożej Miłości.
Będąc dziś pośród Was, pragnę się
podzielić z Wami, jakie znaki spotkałem na swojej drodze odkrywania i
kroczenia drogą powołania. Nie trzeba nikogo przekonywać, że pogoda
jest różna, raz świeci piękne słońce,
a nieraz przejdzie burza z ciemnymi
chmurami. I tak bywa w życiu każdego człowieka. Będąc na czwartym
roku w seminarium, a było to w styczniu, kiedy wszyscy klerycy wracali do
seminarium po przerwie świątecznej.
Pamiętam na ten dzień miałem wyznaczoną posługę w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. Ten dzień nie należał do
moich słonecznych dni: strasznie mi
się nie chciało jechać i najchętniej bym
został w domu. Ale zmotywowałem się
aby, pojechać do Łagiewnik. Byłem jakiś zdołowany i w ogóle czułem się do
niczego. Na dodatek wysiadłem przystanek za wcześnie i musiałem dość
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spory kawałek przejść, aby dojść do sanktuarium. Przechodząc
przez pasy słyszę głos: proszę księdza, proszę księdza. Obracam
się i widzę siedzącą panią w samochodzie. Zapytała mnie czy tą
drogą dojedzie do sanktuarium. Powiedziałem że tą nie, że musi
wjechać w następną. I poszedłem dalej. Podejmując posługę na
Mszach Świętych, podczas zbierania ofiary, pewna pani (inna,
nie ta sama) mówi: czy jak coś tam zrobiła ( mówi konkretną
sprawę), czy może iść do Komunii. Wtedy odpowiedziałem pani
na pytanie i poszedłem dalej. Po skończonych Mszach, kiedy
wyszedłem z zakrystii, aby się pomodlić, kolejna pani (inna)
zwraca się do mnie z pytaniem: jaka jest symbolika tego ołtarza
w Łagiewnikach?
Myśl na końcu dnia.
I kiedy tak wróciłem do seminarium, naszła mnie taka myśl:
Patrz Kamil! Mając gorszy dzień, na swojej drodze Pan Bóg postawił trzy osoby, które: jedna pyta jak dotrzeć do kościoła, druga
pyta o sprawy można by rzec moralne, a trzecia osoba czegoś nie

rozumie i prosi o wyjaśnienie. I do tego powołany jest ksiądz!
Ma wskazywać drogę do Pana Boga, ma być sługą konfesjonału i
ma wyjaśnia to co jest niezrozumiałe. Trzy znaki, które utwierdziły mnie w tym, że idę dobrą drogą. I pomimo wcześniejszego
złego nastroju i nastawienia, wzeszło słońce, oświetlające dalszą
drogę.
Obecność Boża.
Znaki którymi przepełniony jest cały świat. Znaki, które
wskazują drogę, znaki które chronią nas przed niebezpieczeństwem. Znaki Bożej Miłości. Bo Bóg mówi poprzez konkretne
wydarzenia w naszym życiu. A jakie znaki, bracie i siostro stawia
Pan Bóg na Twojej drodze? Czy starasz się je odczytać i według
nich nadawać kształt swojemu życiu?
Znaki. Obyśmy nigdy nie przechodzili obok nich obojętnie.
Oby one stawały się dla nas czytelne, gdy pada deszcz i gdy świeci
słońce w naszym codziennym życiu. Amen.
Dk. Kamil Szydłowski

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)

Wybory trwają całe życie!
Niedziela Powołań 15.11.2015
kl. Wojciech Borowiec
Leńcze to parafia, która 15 listopada gościła kleryków z okazji Niedzieli
Powołań. Do wspólnoty przybył
kleryk IV roku Mateusz Wyrobkiewicz oraz kleryk V roku Wojciech
Borowiec. Ten drugi na każdej Mszy
świętej dzielił się świadectwem swojego powołania. Po Mszy o godzinie
11 odbyło się spotkanie z młodzieżą.
Zebrani dowiedzieli się jak wygląda
przeciętny dzień kleryka. Na początku zgromadzeni oglądnęli fi lm
o seminarium. Potem na podstawie
informacji w nim zawartych odbył
się quiz z wiedzy o seminarium. Oto
poniższe świadectwo przekazywane
podczas Mszy świętej.
W maju wybór prezydenta, w
czerwcu wybór wyjazdu wakacyjnego, wczoraj na zakupach wybór potrzebnych produktów do życia,
wieczorem wybór fi lmu na dobranoc, a dziś rano wybór jedzenia
z lodówki, co zjeść na śniadanie. Wybory w naszym życiu trwają cały czas. Niosą za sobą różne konsekwencje. Objedzenie się
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powoduje ból brzucha,
a zaniedbanie w uprawie pola sprawia brak
plonów. To były konsekwencje złych wyborów. Dla przeciw wagi.
Nauka obcego języka po
czasie sprawia, że biegle
nim się posługujemy, a
ucząc się grać na gitarze czy na saksofonie z
czasem może myślimy
o założeniu zespołu.Z
początku decyzje za
nas podejmują rodzice,
kierując się naszym
dobrem. I tak 1998 roku
rozpocząłem edukację
w szkole podstawowej,
potem w gimnazjum, a
następnie 4 letnim technikum ekonomicznym
w Krakowie. Całe życie mieszkałem w Krakowie i w sumie dalej
tam mieszkam, gdyż budynek seminarium tam się znajduje, przy
samym Wawelu. Rodzice pochodzą z okolic Brzeska, z czasem
jednak przenieśli się do Nowej Huty. Mam trójkę rodzeństwa,
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trzy starsze siostry, jestem najmłodszy. Czy jednak już coś w
dzieciństwie wskazywało na to, że pójdę do seminarium? Co
prawda byłem ministrantem, później lektorem. Choć po Komunii miałem takie chwile, że „bawiłem się w odprawianie Mszy
świętej”. Oczywiście w tajemnicy przed wszystkimi. Zamykałem
się sam w pokoju. Brałem książeczkę z Pierwszej Komunii świętej
i otwierałem na stronie, gdzie były teksty do odprawiania Mszy
świętej. Za ampułki służyły mi buteleczki po olejku do ciasta,
za wino służyła herbata albo kompot, a za komunikaty opłatki.
Jednak gdy ich nie miałem, to brałem chipsy. Pamiętam, że mówiłem wtedy nawet kazanie, do samego siebie. W odpowiednim
momencie „mojej Mszy”, był komunia, czyli chodziłem po pokoju i rozdawałem chipsy to znaczy komunię. Taki zestaw małego
księdza. Jednak niektórzy moi koledzy zrobili krok dalej. Mieli
również ornaty. Ale skąd lub z czego? To proste, brali prześcieradło i na środku wycinali dziurę i już gotowe. Choć na pewno ich
mamy nie były z tego faktu szczęśliwe. Ja jednak na taki pomysł
nie wpadłem.Po tych epizodach nic szczególnego się nie działo.
Po drugiej klasie gimnazjum zostałem lektorem. Potem na mojej
drodze życiowej pojawiła się Oaza – Ruch Światło Życie. Po trzeciej klasie technikum pojechałem na kolonię wraz ministrantami
i lektorami ze swojej parafii. W 2010 roku, świeżo po kursie mogłem się sprawdzić jako opiekun. Zostało mi jeszcze rok do matury. Byliśmy w Stadnikach, niedaleko Gdowa. Tam swoją siedzibę
ma Seminarium Księży Sercanów. My mieszkaliśmy w szkole.
Podczas naszego pobytu w tej miejscowości mieliśmy odwiedzić
seminarium. W dniu, w którym mieliśmy się tam udać była piękna słoneczna pogoda. Chwilę jednak przed tym faktem, zabrałem
swoją grupę chłopców na boisko trawiaste. Chłopcy, jak to chłopcy lubią biegać za piłką. Kto by jednak się spodziewał, że na boisku będzie dziura, która jednak nie była widoczna. Trawa nie był
skoszona. Dziura co prawda mała bo mała, ale jednemu z uczestników wpadła tam noga. Dodatkowo jeden z uczestników wpadł
w tego chłopaka. Chwila jak to zwykle. Chłopak leży i płacze bo
nie może się wstać. Wzywamy pogotowie. Karetką na sygnale do
szpitala w Prokocimiu, diagnoza: złamany obojczyk. Pierwszy
mój wyjazd i już większa akcja. Gdy byłem ze swoim podopiecz-

nym w szpitalu, reszta
grupy zwiedzała seminarium, które również
pragnąłem zobaczyć. Po
powrocie do Krakowa,
koledze zostały gazetki,
które dostali z tego seminarium. Zapytałem
co to, a potem zabrałem
kilka dla siebie. Jedna
gazetka była poświęcona kapłaństwu. W
środku znalazłem tekst
modlitwy
pewnego
kleryka. Bardzo mi się
spodobał i postanowiłem, że codziennie rano
będzie mi towarzyszyć.
A oto tekst tej modlitwy.
Pozwól mi usłyszeć we
wnętrzu Twój głos. Wiedzieć co robić. W którą
stronę mam skręcić.
Która droga wiedzie do
jutra? Który zawód mi odpowiada? Która szkoła jest właściwa?
Co chcę robić dalej? Daj mi usłyszeć Twój głos, aby kompas
wskazał kierunek ku dające się przeżyć przyszłości i wybierać
to, co dla mnie dobre.Od pewnego również czasu, postanowiłem
się spowiadać u jednego księdza. Mówiłem mu o swoich przemyśleniach dotyczących seminarium, o swoich wątpliwościach. Już
wtedy odkryłem jak to dobrze mieć księdza, z którym mogą się
tym dzielić swoimi wątpliwości i otrzymać wsparcie. Znajomość
z tym księdzem trwa nadal i dalej mi pomaga i wspiera dobrą
radą. Zdałem maturę i złożyłem dokumenty do seminarium,
przyjęto mnie i w październiku 2011 roku rozpocząłem formację.
Spakowałem się, choć oczywiście nie było to takie łatwe. Mało
kto się spodziewał, że pójdę do seminarium. Tato mi powiedział,
że tak przeczuwał, ale nic nie mówił. Mama jak to mama. Łzy
uroniła, ale uszanowała moją decyzję. A siostry mnie pytały, czy
nie chcę rodziny założyć. Choć reakcje były różne, to się cieszę,
że na każdy etapie mojego pobytu w seminarium mogę się cieszyć
ich wsparciem. Prawdziwym ich wsparciem. I za to jestem bardzo
wdzięczny Bogu, że mam taką rodzinę, jak również jest bardzo
wdzięczny tym wszystkimi osobom, które otaczają swą modlitwą
seminarzystów. Czas w seminarium mija szybko. Jestem już na
piątym roku. Noszę strój duchowny, mogę rozdawać komunie
świętą. W tym roku formacyjnym, da Bóg przyjmę święcenia
diakonatu. Będę mógł wtedy czytać Ewangelię w czasie Mszy
czy głosić kazanie. I dalej przygotowywać się do przyjęcia święceń kapłańskich.Tak jak powiedziałem na początku. Wybory w
naszym życiu mamy codziennie. Przyszedł czas, że wybrałem
seminarium, że postanowiłem się dalej formować. Od wyborów
nie uciekniemy. Być może, stoisz teraz przed ważną decyzją życiową. I pytasz bliskich co robić, ale decyzję na końcu jednak ty
podejmiesz. Powiem tak, jak mi powiedział mój spowiednik pięć
lat temu, kiedy ja się zastanawiałem, co robić. Wzdychaj do Pana
Boga, mów do Niego, a On Cię pokieruje, On Ci postawi ludzi
przez, których przemówi do Ciebie. I tak też było. Bóg mi pomógł
i pomaga. Tobie też pragnie, tylko Mu o tym powiedz.
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Łączany - Parafia MB Anielskiej
ADRES: Łączany 79, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 34 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-cz. po
Mszy św.; pt. 17-18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10, 17 (zimą 16:00) * PROBOSZCZ: ks.
Bogusław Szewczyk, wyśw. 1990 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980

ŚNIADANIE DAJE MOC W PRZEDSZKOLU!!!
Kolejny raz przedszkolaki przyłączyły się do programu
„ŚNIADANIE DAJE MOC” realizowanego w szkole. Starszaki
i Średniaki na zajęciach poznały wiele zasad prowadzenia odpowiedniej diety, rozszyfrowały piramidę zdrowego żywienia i
zapoznały bliżej różne produkty spożywcze oraz witaminy jakie
w nich występują. Zdobytą wiedzę wykorzystały w sposób czynny 16 listopada. Tego właśnie dnia dzieci założyły fartuszki i z
niewielką pomocą pań przyrządziły w przedszkolu przepyszne,
zdrowe śniadanie. Zwieńczeniem pracy była kanapkowa uczta,
na którą zaproszone były również Maluszki.
www.szkolalaczany.pl

w

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)

ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI
„Przez okno historii”
Uczniowie klasy czwartej w barwnych strojach szlacheckich,
przypomnieli wszystkim o trudnym okresie dziejów naszej Ojczyzny:
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„O moja Ojczyzno,
płacze serce moje!
Austria, Rosja, Prusy
zagrabiły ziemie Twoje”
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Ogromną nadzieję dla Polaków było powstanie Kościuszkowskie „Jak tysięczne działa... swego bohatera Polska wita cała”.
Po upadku powstania nie pogodzono się z utratą wolności.
Nadal organizowano powstania, broniono języka polskiego i
tradycji narodowych, czczono bohaterów, uczono historii. Aż
nadszedł rok 1918, 11 listopada - zakończyła się I wojna światowa
i odzyskaliśmy wolność po 123 latach niewoli.
Na zakończenie już w wesołym nastroju cała społeczność
szkolna odśpiewała znane pieśni patriotyczne.
ww.splekawica.iap.pl
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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)

150 lat edukacji w Marcyporębie
Dokładnie po 150 latach 12 listopada 2015 r. odbyła się w Marcyporębie uroczystość, która przywołała
zapis z najstarszej szkolnej kroniki.
Półtora wieku temu w dniu 12 listopada 1865 r. miało miejsce
uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły parafialnej w Marcyporębie. Placówka obejmowała wtedy swoim zasięgiem pięć wiosek:
Marcyporębę, Brzeźnicę z częścią Pasieki, Kopytówkę, Owsiankę, Stanisław Górny. Jubileusz 150 lat rozpoczęto od Mszy św. w
kościele parafialnym pw. św. Marcina, którą odprawił i kazanie
wygłosił ksiądz kanonik Jan Giądła. Zwracając się w homilii do
dzieci i wszystkich zebranych duszpasterz podkreślił rolę pamięci i wdzięczności, jaką mamy względem tych, którzy byli przed
nami. Szkoła w Marcyporębie ma długą historię, gdzie każdy
rok działalności, tworzy kolejne ogniwo jej dziejów – mówił ks.
proboszcz.
W jubileuszowym dniu 150-lecia Szkoły Podstawowej w Marcyporębie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I – wychowanków pani Zdzisławy Ciepieli. Symbolicznego gestu paso-

wania na uczniów dokonała pani dyrektor Krystyna Korus. Całe
spotkanie było wypełnione ciekawym programem artystycznym.
W uczczeniu tak ważnej rocznicy dla całej społeczności parafii

34

22 listopada 2015

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

Marcyporęba udział wziął gospodarz gminy pan Bogusław Antos
Wójt Gminy Brzeźnica oraz Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica pani Jadwiga Kozioł.
Pan Wójt zwracając się do szkolnej społeczności z życzeniami przekazał wiadomość, którą można uznać za prezent godny
zacnego jubileuszu. Wójt publicznie oświadczył, że rozpoczął
proces przygotowań budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Marcyporębie. Uczniowie odpowiedzieli na tę
deklarację gromkimi brawami!
Szkoła Podstawowa w Marcyporębie ma bogatą spuściznę
i wielu absolwentów, którzy wracają do niej wspomnieniami,
współpracują i obserwują jej współczesne życie.
Wiesława Jarguz
www.brzeznica.pl

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)

Błogosławieństwo
Animatorów

Dnia 23 października 2015 roku nasza nieustraszona ekipa
przyszłych animatorów w składzie: Basia Sala, Karolina Biel,
Kinga Wasiak, Damian Sala i Marcin Mojżesz pod przewodnictwem ks. Leszka wyruszyła do położonego niedaleko TarnowaBurzyna. Odbyć się tam miało Błogosławieństwo Animatorów.
Wyżej wymienione osoby przygotowywały się do tej posługi
od roku. Uroczysta ceremonialna Msza Święta odbyła się 24
22 listopada 2015

35

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

października 2015 roku. Wzięło w niej udział 24 animatorów, 4
księży: ks. Leszek, ks. Przemek, ks. Paweł, ks. Józef, siostra Iza i
inne siostry ze Zgromadzenia Sług Jezusa, a także kilku rodziców. W trakcie Mszy Świętej odbyła się ceremonia obmycia nóg.
Każdy z animatorów przystąpił do tego obrzędu wypowiadając
słowa „Niech posłuszeństwo kieruje mną zawsze i we wszystkim.
Pozwalam Bogu rządzić moim życiem”. Po ceremonii każdy z
animatorów otrzymał krzyż. W tym szczególnym dla nas dniu
nie zapomnieliśmy objąć modlitwy Asi Mnich, której nie mogło
być z nami, a również przygotowywała się do funkcji animatora.
Mamy nadzieję, że z pomocą Bożą będziemy dobrze wypełniać
animatorskie obowiązki i godnie reprezentować Duszpasterstwo
Młodych Sług Jezusa.
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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

Droga do niepodległości
Szli krzycząc: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu
Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
Szli dalej krzycząc: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.
Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?”
A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłonie:
„Panie, daj niech się czuję w ludzi milionie
Jedno z niemi ukochać, jedno uczuć zdolny,
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.
Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem
I rzekł: „Chcesz Ty, ja widzę, być dawnym Polakiem”.

S

łowami wielkiego polskiego poety – Juliusza Słowackiego, rozpoczęto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Palczy uroczystą akademię z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Program artystyczny przygotowano głównie z myślą o wielkich Polakach, którzy „na stos rzucili
swój życia los”. Dzięki nim, walczącym, pielęgnującym tradycję
i kulturę przez 123 lata naród nie dał się zniszczyć, pomimo iż
państwo polskie przestało istnieć.
Dzięki barwnym plastycznym opisom, obecnym w polskiej
poezji, a także ciekawie przedstawionym przez uczniów klasy
V scenkom, cała społeczność szkolna mogła poczuć się uczestnikiem mianowania Tadeusza Kościuszki na Najwyższego
Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej. W rozmowie wiarusów
przypomniano historię powstania naszego hymnu narodowego. Recytując „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza, ukazano
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początek Powstania Listopadowego. W dalszej części ukazano
sytuację jak na obrazie Artura Grottgera „Pożegnanie powstańca”- uczennica wyrecytowała fragment wiersza Konstantego
Gaszyńskiego „Czarna sukienka”, a powstaniec pożegnał ją
słowami:
„Tobie winienem miłość, a Ojczyźnie życie!
Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka,
Niepodległość Polski to twoja rywalka.”
Krótkie formy teatralne przeplatano pięknymi strofami Marii
Konopnickiej: „Dzieciom Wrześni”

38

22 listopada 2015

Tam od Gniezna i od Warty
Biją głosy w świat otwarty,
Biją głosy, ziemia jęczy:
- Prusak dzieci polskie męczy!
Za ten pacierz w własnej mowie,
Co ją zdali nam ojcowie,
Co go nas uczyły matki,
- Prusak męczy polskie dziatki!
Wstał na gnieździe Orzeł biały,
Pióra mu się w blask rozwiały..
Gdzieś do Boga z skargą leci...
- Prusak męczy polskie dzieci!
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oraz Leopolda Staffa „Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą”:
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.
Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni,
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Iż tym zwycięża jeno, że się broni.
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!
Szkolną uroczystość wzbogaciły pieśni patriotyczne śpiewane
przez uczniów. Niektóre z nich, jak „Jesteśmy Polką i Polakiem”
czy „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” to utwory, które zaprezentowano wcześniej na VIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Suchej
Beskidzkiej w dniu 3 listopada. Komisja konkursowa doceniła
starania młodych wokalistów nagradzając ich 3 miejscem w kategorii zespołów dziecięcych do lat 13. Uczniowie klas starszych zaprezentowali dwa nowoczesne utwory patriotyczne zatytułowane
„Dziewczyna z granatem” (z filmu „Czas honoru”) oraz „Nie
żałujcie serca dziewczyny” z repertuaru Anny Jantar. Utwory
te również zaśpiewały dzieci na Festiwalu. Dodatkowo wystąpili
soliści prezentując utwory: „Rota”, „Białe róże”, „Deszcz jesienny”, „Piechota”, „Modlitwa (Obudź się Polsko)”oraz „Hej, hej
ułani”. Niektóre utwory śpiewały dzieci na Zamku w Suchej podczas tegorocznego Festiwalu Pieśni Patriotycznej, gdzie solistka

Roksana Pieronkiewicz śpiewając i grając wywalczyła II miejsce.
Tamże, 11 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów. W tym roku Palczę reprezentowała liczna grupa
dzieci, rodziców i nauczycieli. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe statuetki Zaprezentowali utwory wskazane
przez Jury.
Co roku obchodzimy w naszej Ojczyźnie Święto Niepodległości, przywrócone ustawą w1989 roku. Ktoś może zauważy, że jest
to w pewnym sensie powtarzalne. Ktoś zapyta dlaczego? Dlatego,
że „Niepodległość nigdy nie jest dana raz na zawsze, tak samo jak
i wolność . (...) Nasze poczucie wspólnoty i polska rodzina, która
przechowuje nasz język, obyczaje i historię, to wartości najważniejsze” powiedział prezydent Polski w tym dniu.
Sam Józef Piłsudski tak mówił o odzyskanej niepodległości:
„Jest to największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić.
I dlatego, że „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Polskę.
Wszyscy jesteśmy wezwani do bronienia i promowania dobra
wspólnego. Wszyscy wreszcie przynagleni, aby kierując się autentyczną miłością do Ojczyzny, kierować się zawsze zdrowym
patriotyzmem, wzrastać w nim i innych wychowywać do niego”
powiedział Prymas Polski.
Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie
też mówił o Święcie Niepodległości w Polsce. Przytoczył słowa
Jana Pawła II o tym, że nie można zrozumieć historii Polski bez
Chrystusa. „Niech Bóg błogosławi Polskę powiedział Ojciec
Święty. Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski.
Dwie uroczyste Msze św. w naszym kościele parafialnym w
dniu 11 listopada to właśnie umożliwienie nam, abyśmy z Chrystusem łączyli minione i przyszłe dzieje Polski.
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. Artur Głąb ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973),
Wielkie Drogi 1008)

Odblaskowa Szkoła w Sosnowicach
Już po raz szósty Małopolska Wojewódzka Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu
Drogowego KWP w Krakowie i Małopolskie Kuratorium Oświaty zorganizowały konkurs ODBLASKOWA
SZKOŁA.
Celem akcji jest stała poprawa bezpieczeństwa najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.
W bieżącym roku szkolnym do udziału w konkursie przystąpiła również Szkoła Podstawowa w Sosnowicach.
Każdy kierowca wie, jak ważne jest, by piesi na drodze byli
widoczni. Dlatego też nauczyciele edukują dzieci w tym zakresie.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i inne odblaskowe elementy.
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W szkole odbyły się spotkania z policjantami z posterunku
policji w Brzeźnicy i inspektorem straży miejskiej w Skawinie.
Szkoła zorganizowała też liczne imprezy propagujące używanie odblasków. Uczniowie klas 2. i 3. wykonali ulotki i wręczali
je kierowcom na przyszkolnych parkingach, przy okazji sprawdzając, czy wszystkie dzieci są przewożone w bezpiecznych fotelikach. Każda klasa udała się na wycieczkę, podczas której dzieci
utrwalały właściwe zachowanie się na drodze.
Odbyły się konkursy: wiedzy o bezpieczeństwie na drogach,
plastyczny, konkurs piosenki i konkurs na wiersz o odblaskach.
W każdej sali lekcyjnej uczniowie wykonali gazetkę tematyczną. Bezpieczeństwo dzieci to priorytet każdego wychowawcy,

wszyscy, więc włączyli się w realizację zadań konkursowych i
propagowali ideę używania elementów odblaskowych, nie wyłączając księdza katechety, który zorganizował w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce wspólną
modlitwę w intencji użytkowników dróg.
Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem
długofalowym. Wymaga dużego zaangażowania ze strony rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się
wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia
naszym dzieciom bezpieczeństwa.
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.
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Święta Cecylia, dziewica i męczennica
Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła
Rzymskiego. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej
w Kościele mamy bardzo mało informacji historycznych. Nie
wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W
pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii,
ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam
odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy.
Zasadniczym dokumentem, którym dysponujemy, jest pochodzący z V w. opis jej męczeńskiej śmierci. Według niego Cecylia
była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku
III w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji
z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości, chociaż rodzice
obiecali już jej rękę również dobrze urodzonemu poganinowi
Walerianowi. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała narzeczonemu o swym postanowieniu i o wierze chrześcijańskiej. Gdy
Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości
Cecylii, ta odpowiedziała: „Ty nie znasz prawego Boga; dopóki
nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć”. W ten sposób
pozyskała Waleriana dla Chrystusa. Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana I. Ten pouczył Waleriana o prawdach

wiary i udzielił mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał
ją zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego w jasności anioła
w postaci młodzieńca, który trzymał w ręku dwa wieńce - z róż
i lilii. Anioł włożył je na głowę Waleriana i Cecylii, mówiąc: „Te
wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie nietknięte, bom
je wam od Boga przyniósł”.
Walerian przyprowadził do papieża także swego brata, Tyburcjusza. On również przyjął chrzest. Gdy wszedł do mieszkania
Waleriana, uderzyła go przedziwna woń róż i lilii. Walerian wyjawił mu znaczenie tego zapachu.
Wkrótce potem wybuchło prześladowanie. Skazano na śmierć
Waleriana i Tyburcjusza. Kiedy namiestnik-sędzia, Almachiusz,
dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką i że zarówno własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała ubogim, kazał ją
aresztować. Żołnierze, oczarowani jej pięknością, błagali ją, by
nie narażała swego młodego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia
odpowiedziała jednak: „Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem
moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego
oblubieńca, Chrystusa”. Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła do św. Urbana,
by udzielił im chrztu.
Sędzia, urzeczony jej urodą,
błagał ją również, by miała wzgląd
na swoją młodość. Gdy Cecylia nie
ustępowała, próbował zmusić ją do
wyparcia się wiary stosując męki.
Kazał zawiesić ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem
Bożym zamiast duszącego dymu
czuła orzeźwiający ją powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik kazał
ją wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże
na widok tak pięknej i młodej osoby
nie miał odwagi jej zabić. Trzy razy
ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić
jej życia. Płynącą z jej szyi krew
zebrali ze czcią chrześcijanie jako
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najcenniejszą relikwię. Po trzech dniach konania Cecylia oddała
Bogu ducha.
Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto dopiero w 824 r. w
katakumbach św. Kaliksta, a następnie na polecenie papieża
św. Paschalisa I złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu. Bazylika ta stoi na miejscu, w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano ją w IV w.
Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Jest
patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów
wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale były

bardzo wielką rzadkością (otrzymał je np. cesarz Neron w darze
ze Wschodu). Nie wiadomo, czy Cecylia mogła grać na organach
- prawdopodobne jest jednak, że grała na innym instrumencie.
Ówczesne panie rzymskie kształciły się często w grze na harfie.
W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka
(osoba modląca się na stojąco, ze wzniesionymi rękoma). Późniejsze prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w
dłoni. Czasami gra na organach. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy; płonąca lampka,
miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczających jej
niewinność i męczeństwo.

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

Zaduszki poetyckie
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”- te, często
przywoływane, słowa ks. Jana Twardowskiego stały się mottem
„Zaduszek poetyckich” – wieczorku poetyckiego, jaki odbył się
w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach w niedzielę 8 listopada.
Wiersze bardzo znanych i zupełnie nieznanych poetów, czytane
przez uczniów gimnazjum i nauczycieli, uświadomiły zebranym,

że wszyscy przemijamy, a czas, który jest nam dany, warto wykorzystać z pożytkiem dla siebie i innych. W liryczny nastrój wprowadziły także „piosenki z tekstem” wykonywane przez obecnych
i byłych uczniów oraz pracowników szkoły.
„Dzień Zaduszny uczy dobrego myślenia o ludziach” – tych,
którzy już odeszli, ale i o tych, którzy są obok. Przypomnienie o
tym było celem naszego wieczorku. Chyba został on osiągnięty,
bo pojawiły się łzy wzruszenia, a uśmiech na koniec nie był śmiechem pustym…
Źródło: ZS nr 3 w Przytkowicach

42

22 listopada 2015

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

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

Pogrzeb śp. Wojciecha Koniecznego
Radnego Rady Gminy Tomice
w latach 1990-1994,
Założyciela i honorowego prezesa OSP Radocza
Kazanie ks. proboszcza
Droga Rodzino pogrążona w żałobie,
Umiłowani w Chrystusie Panu
W listopadzie, miesiącu poświęconym naszym zmarłym, w
czasie szczególnej pamięci o nich, przybyliśmy dzisiaj do Domu
Bożego, aby w modlitewnej rodzinie naszej parafii wyrazić Bogu
największą wdzięczność za dar życia śp. Wojciecha.
Zdajemy sobie sprawę, że każde życie jest darem Bożej miłości.
Już od poczęcia, gdy Matka jest w stanie błogosławionym, otacza-

my ją szczególną opieką, szacunkiem i pomagamy, aby ten czas
był dla niej i dla dziecka dobry i bezpieczny. Później cieszymy się
z tego, że narodził się nowy człowiek. Po urodzeniu troszczymy
się o prawidłowy rozwój dziecka, przygotowujemy się do chrztu,
przez który zostanie włączony do Kościoła Chrystusowego, stanie się dzieckiem Bożym. Rodzina zapewne stara się zawsze w
takich sytuacjach wytwarzać odpowiedni klimat dla duchowej
formacji dziecka. Ale w przygotowaniu do przyjęcia następnych
sakramentów doniosłą rolę odgrywa również sam Kościół. A gdy
życie nasze ku wieczorowi zaczyna się chylić, siły fizyczne i psy-
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chiczne słabną, otaczamy naszych bliskich szczególną miłością i
wdzięcznością...
Moi drodzy, św. apostoł w II Liście do Tymoteusza pisze tak:
Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Sam św. Paweł w więzieniu opuszczony przez wszystkich
szuka pokrzepienia w Chrystusie pokrzepionym. Daje przykład,
że będąc nawet w celi więziennej, skuty kajdanami, nie mogąc
głosić Dobrej Nowiny, czuje się jakby bezradny w swoim powołaniu. A jednak czuje, że jest jeszcze potrzebny... Może więc
cierpieć i to cierpienie ofiarować Bogu. Bo przecież zbawienie
dokonało się przez cierpienie.
Nie możemy uciec od cierpienia... Oczywiście, mamy prawo
leczyć się, przeciwdziałać mu, używać lekarstw... ale od tego
nie uciekniemy. Cierpienie i śmierć jest wpisane w ludzką naturę. Współumieranie z Bogiem,
zjednoczenie z Nim w cierpieniach
Chrystusa prowadzi do udziału w
Jego pełnym życiu. Jakże wspaniale
można to wykorzystać! Wiele osób
cierpi... Czasem ci ludzie narzekają,
przeklinają... Nic w ten sposób jednak nie zyskują. Ale sa też osoby,
które potrafią przyjąć to cierpienie
i ofiarować je Bogu - złączyć się z
Chrystusem ukrzyżowanym, ofiarować je Bogu w różnych intencjach. I
to jest - wydaje się - najwspanialsza,
najwartościowsza, ale tez i zarazem
najtrudniejsza modlitwa - ofiarować
Bogu swoje cierpienie.
Czasami ktoś mówi: „jak będę
starszy, chory, cierpiący, będę miał
więcej czasu na modlitwę”. Kochani, z
doświadczenia wiecie, że nawet leżąc
w łóżku z powodu zwykłego przezię-
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bienia jest trudno znaleźć siłę i czas na modlitwę. Często można
w takiej sytuacji usłyszeć: „Nie mam na nic siły, tak jestem słaby”.
Tak, Pan Bóg nie wymaga od nas takiej aktywności, jak wówczas,
gdy jesteśmy zdrowi. Ale jest też inna forma modlitwy - poświęcenie Bogu swojego cierpienia.
Problem cierpienia nie jest łatwym tematem. Chrystus jest
bezgranicznie wierny swej miłości Dobrego Pasterza. Św. Jan
Paweł II, który wszystkie siły na różne sposoby poświęcał, aby
świat przybliżyć do Boga, już mocno schorowany, kiedy nic nie
mógł mówić, dalej służył ludziom. Mówi się, że najlepsze kazanie, najbardziej zapamiętane przez wszystkich, to było to kazanie, podczas którego nic nie powiedział. Wielu z nas pamięta,
że zaczął kiedyś coś mówić tym ochrypłym głosem - jedno czy
drugie słowo - ale nie dał rady... I wtedy właśnie świat zrozumiał,
ze on łączy się z Chrystusowym
cierpieniem... A jego umieranie? To
przecież też nie była łatwa sprawa.
Cierpiał nieprawdopodobnie. Ofiarował Bogu swoje cierpienie... Ale
tez i mówił: „pozwólcie mi odejśc do
domu mojego Ojca...”.
Wszyscy modlimy się o dobra
śmierć. Pamiętamy o tym, że każdy z
nas wcześniej czy później umrze. ale
kiedy już zbliża się ta godzina, ludzie
jakoś dziwnie boją się o tym wspominać. Kiedy ktoś z naszych bliskich
choruje czy cierpi, wzywamy lekarza
i staramy się mu ulżyć. Zapominamy
jednak o drugiej rzeczy, równie ważnej - o sprawie duszy. Tu też trzeba
przygotować człowieka na spotkanie
z Bogiem. Trzeba zapytać - delikatnie i ze zrozumieniem, ale zarazem
ze stanowczością: „Mamo, tato, czy
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ty jesteś gotowy / gotowa na śmierć? Może potrzeba księdza?”. A
księdza nie wzywamy po to, aby od razu umierać, jak i lekarza nie
wzywamy w tym celu. i księdza, i lekarza wzywa się, aby ten pomógł. Ksiądz nie modli się po to, aby ktoś szybciej umarł - sakrament namaszczenia jest dla podtrzymania siły, aby to cierpienie,
ta choroba, były dobrze przez człowieka wykorzystane.
Często ludzie, jak powiedziałem, uciekają od tej godziny
śmierci. Nie chcą o tym nawet myśleć. Proszą: „Nie, nie mówmy
o śmierci”. Nie chcą załamać tego człowieka... A zauważcie, że
godzina śmierci jest najważniejszą chwilą życia. Godzina śmierci... Ta godzina może decydować o naszym zbawieniu albo potępieniu... Na Golgocie wisiało obok Chrystusa dwóch łotrów. To
były dla nich ostatnie chwile życia. I jak ten czas wykorzystali?
Obydwaj niesamowicie cierpieli (choć wprawdzie zasłużyli na to)
na krzyżach, z tym, że jeden z nich przyjął to cierpienie, a drugi
niesamowicie przeklinał. Ostatnia godzina życia... I Jezus do tego
„dobrego” łotra powiedział: Ty będziesz ze Mną w raju. Dzisiaj
jeszcze...
Dlatego, moi drodzy, tak ważną rzeczą jest, by przygotować
naszych najbliższych na spotkanie z Bogiem, by uświadamiać
im, że nie warto odkładać na ostatnią chwilę, kiedy karetka już
może odjedzie, kiedy być może lekarz stwierdzi zgon, decyzji o
wezwaniu księdza, by namaścił dziadka, czy kogoś innego nam
bliskiego. Wtedy jest już za późno. Wówczas ksiądz może wylać
nawet wiadro oleju na głowę, ale nic to już nie pomoże. Sakramenty święte są dla żywych, nie dla zmarłych...
Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że miałem
okazję zobaczyć to cierpienie śp. Wojciecha. To nie była żadna
sielanka, ale prawdziwe cierpienie. Ale w tym czasie choroby, gdy
go odwiedzałem w pierwsze piątki miesiąca, zawsze przyjmował

Chrystusa i nigdy nie narzekał. Zawsze z radością przyjmował
Chrystusa; może czuł, że zbliża się ten koniec... dlatego też myślę,
że jego cierpienie w ostatnich dniach, ostatnich godzinach było
bardzo dobrze wykorzystane. Jest to też jakiś znak dla nas, abyśmy my również umieli się przygotować do tej ostatniej godziny
życia. bo na to trzeba się uczyć przez całe życie...
To nie jest tak, że w ostatniej godzinie wszystko się nagle
zmienia. Nie myślcie, moi drodzy, że jeśli ktoś przez całe życie
ignoruje Pana Boga, to Ten tym bardziej na końcu do niego
przyjdzie. Owszem, przyjdzie Pan Bóg, ale czy przebije się przez
mur innych mocy?
Kończąc już... Wierzymy, że śp. Wojciech przez swoje cierpienie, przez swoje życie zasłużył na to, aby być blisko Boga. dlatego
nasze modlitewne spotkanie zakończmy hymnem:
Pomiędzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze życia
I słuchasz słów zrodzonych z lęku
Przed jutrem pełnym tajemnicy.
Już dzień się chyli na zachodzie
Wieczorny mrok spowija ziemię;
Pozostań z nami, wieczne Światło,
Na Twą obecność otwórz serca.
Cdn.

W związku z uroczystością pogrzebową ś.p. Wojciecha Koniecznego
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy poprzez swoją obecność wyrazili pamięć o Zmarłym
i włączyli się do wspólnej modlitwy. Słowa podziękowania kierujemy do ks. Proboszcza, Strażaków OSP Radocza,
druhów z sąsiednich jednostek OSP, orkiestry OSP Zygodowice, obecnych delegacji i wszystkich,
którzy przybyli, aby odprowadzić naszego Drogiego Zmarłego na miejsce Wiecznego Spoczynku.
Dziękujemy za złożone intencje, ofiarowane kwiaty i słowa kondolencji.
Rodzina
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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

Narodowe Święto
Niepodległości
Polska! O, ileż w jednym słowie może się zmieścić wielkiej
treści…
Naszym obowiązkiem jest oddanie hołdu tym, co zginęli za
nasza Ojczyznę. Kierując się tym zobowiązaniem, w przeddzień
państwowych uroczystości z okazji Święta Niepodległości, odbyła się w naszej szkole okolicznościowa akademia. Patriotyczny
charakter szkolnej uroczystości podkreślał biało-czerwony
wystrój auli oraz kotyliony przypięte po lewej stronie galowego
stroju uczniów. W inscenizacji pt. ,,Barwy mojej ojczyzny” w
formie poetycko- muzycznej uczestniczyli uczniowie klasy IIag,
członkinie aktywu bibliotecznego z klasy IIIbg oraz chór szkolny.
Młodzież poprzez emocjonalne, poetyckie słowa przypomniała
o znaczeniu wolności i niepodległości dla polskiego narodu i
wskazywała, że z tym świętem nierozerwalnie łączy się słowo
Ojczyzna.
Dzięki przygotowanym przez pana Ireneusza Przałę i profesjonalnie wykonanym utworom muzycznym przez chór szkolny,
mogliśmy poczuć atmosferę tych niełatwych dla nas, Polaków,
czasów. Nuty smutku z powodu uraty wolności (,,Gdzie są kwiaty
z tamtych lat”, ,,Do wolności, ,,Polak nie sługa”) przeplatały się
z radosnymi brzmieniami – „Kocham cię Polsko” - gdyż Święto Niepodległości to także czas radości, że żyjemy w wolnym,
pięknym kraju. Również występy solowe naszych chórzystek
– Dominiki Zajdy i Jessici Leśniak- dostarczyły widowni wielu
wzruszeń. Nie zabrakło rysu historycznego przedstawiającego
najważniejsze wydarzenia polityczne oraz wybitne postaci, które
przyczyniły się do powstania suwerennej Polski. Przypomniała
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nam o tym multimedialna prezentacja ukazująca długą drogę
Polaków do niepodległości. Wysłuchaliśmy również piosenki
raperskej Mrozu & Legala – 11 listopada (Nadal pamiętamy),
która była potwierdzeniem, że my też utożsamiamy się ze słowami tego utworu, a akademia była wyrazem naszej powinności
wobec poległych za Polskę. Najmłodsi uczniowie obejrzeli natomiast prezentację multimedialną pt. ,,Polskie Symbole Narodowe – Polak mały”. Widowisko pomogło uświadomić uczniom, że
droga do niepodległości nie była prosta i wymagała wielu ofiar,
abyśmy mogli teraz spokojnie żyć, uczyć się i pracować. Zarówno dla młodszych jak i starszych uczniów naszej szkoły była to
niewątpliwie ciekawa lekcja historii i patriotyzmu. W krótkich

słowach skierowanych do uczniów na zakończenie akademii
dyrektor szkoły, pan Mirosław Pękala, podkreślił, że należy się
cieszyć z odzyskania niepodległości, bo to jest wielkie święto
radości. Nawiązując do aktualnej sytuacji na świecie, dyrektor
zaakcentował, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Wicedyrektor, pani Małgorzata Koźlak, mówiła o tym, że należy zawsze
pamiętać o tych, którzy walczyli za naszą wolność. Podkreślała,
że mamy wiele powodów do tego, aby być dumnymi, że jesteśmy
Polakami.
Bogusława Szczurek, Małgorzata Norek- Łapa
www.zporudnik.edupage.org

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)

Schola bawi się gliną
W sobotę 14-go listopada Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi zorganizowało w Izbie regionalnej warsztaty ceramiki.
Wzięły w nich udział członkinie scholi parafialnej. Na co dzień nie mamy możliwości takiej zabawy i rozwijania talentów. Był to z
pewnością niezwykle cenny czas, za który serdecznie dziękujemy!
www.parafiaryczow.pl/news
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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)

ŚWIADECTWO
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przyjaciele! Wstrząśnięte moce niebieskie, wielki ucisk,
zmartwychwstanie umarłych, sąd Boży, nagroda i kara wieczna
– te tematy są poruszane w odczytywanym w Kościele słowie Bożym w ostatnie niedziele roku liturgicznego. Listopad jest miesiącem szczególnej modlitwy za zmarłych. Nasze myśli często
kierujemy do rzeczywistości pozagrobowej, do tego, co będzie po
śmierci. Być może nie są to sprawy, o których słucha się z przyjemnością. Być może budzą w nas niepokój czy nawet lęk przed
tym, co będzie. Nie należy się jednak bać, ponieważ Bóg przygotował dla nas wielkie rzeczy. Opis sądu ostatecznego nie ma nas
straszyć, tylko mobilizować. W swoim słowie Bóg chce przekazać
ważne prawdy dotyczące naszego zbawienia i naszej postawy w
obliczu ostatecznego spotkania z Bogiem, które rozstrzygnie o
naszej wieczności.
Bóg obdarzył nas zdrowym rozsądkiem, rozumem, logiką.
Dzięki nim możemy wyciągać wnioski, dotyczące ludzkiego
życie, śmierci i zbawienia. A tam, gdzie kończą się nasze możliwości, tam, gdzie sami z siebie nie jesteśmy w stanie pójść dalej,
z pomocą przychodzi Boże objawienie. Bóg sam odsłania przed
człowiekiem to, co zakryte. Ale odsłania częściowo, dokładnie
tyle, ile jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w ziemskim życiu.
Pomimo obserwacji praw natury, pomimo dobrej znajomości
historii i wiedzy z różnych dziedzin naukowych nie wyciągamy
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Niedziela powołań
15 listopada 2015
SKAWINKI
wniosków z błędów, które popełniali nasi przodkowie. Nie umiemy uczyć się na ich pomyłkach, nie zawsze umiemy uczyć się także na swoich błędach. A nawet jeśli już wyciągamy prawidłowe
wnioski, nie potrafimy ich zastosować. Wiedzieć to jedno, wykorzystać wiedzę, to drugie. Do tego potrzeba nie tylko mądrości,
ale i chęci. Sama wiedza jest jak przepis na placek. Przepis nikogo
nie nakarmi. Trzeba go zastosować.
Zdobytą wiedzę stosujemy po to, by dobrze żyć, by postępować zgodnie z Bożymi wskazaniami. By kiedyś na sądzie ostatecznym móc zdać sprawę z naszego życia i nie musieć obawiać
się Bożej kary. Każdy z nas pragnie szczęścia, tym bardziej szczęścia, które trwa wieczne, które jest największym z możliwych.
Szczęścia przebywania z Bogiem. Do tego jest powołany każdy
człowiek, bez względu na to, jaką drogą zmierza ku wieczności.
Bóg dla każdego przygotował plan i wytyczył szlak, który zmierza do tego samego celu: do szczęścia. Jedni są więc nauczycielami, inni lekarzami, jeszcze inni budują domy i osiedla. Są wśród
nas inżynierzy, sprzedawcy, pielęgniarki, aptekarze, piekarze,
rolnicy i przedstawiciele wiele innych zawodów. Wielu z nas to
babcie i dziadkowie – to także jest swego rodzaju powołaniem.
Jest wśród nas wiele rodzin. Małżeństwo to szczególne powołanie, które także ostatecznie ma prowadzi do szczęścia wiecznego.
Głęboko wierzę, że niektórzy z nas są powołani do szczególnej
służby Kościołowi w kapłaństwie. Głęboko wierzę, że moją drogą
do szczęścia jest właśnie bycie księdzem.
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Jak to było w moim przypadku? Nie przeżyłem jakiegoś jednego momentu, który wstrząsnął moim życiem, po którym od
razu wiedziałem, że mam zostać księdzem. Tak nie było. Bóg
powoli dobijał się do mnie, pukał do drzwi mego serca ze swoim
planem. Z Jego przepisem na moje życie. Nie od razu chciałem się
zgodzić z tym wezwaniem. Kiedy byłem w liceum myśli o pójściu
do seminarium pojawiały się jednak coraz częściej. Ostatecznie
jeszcze przed maturą zdecydowałem, że warto spróbować, że
warto pójść do seminarium, choćby po to, by przekonać się, co
jest moim powołaniem. Bo samo pójście do seminarium nie
oznacza automatycznie, że ktoś będzie kapłanem. Szczególnie
pierwsze lata formacji są rozeznaniem, zastanowieniem się, czy
to na pewno ta droga. Tak było również w moim przypadku.
Zostawiłem Bogu swobodę, by pozwolić Mu działać w moim

życiu, by pozwolić Mu, by mnie zmieniał, by kształtował mnie
na takiego człowieka, jakim chce mnie mieć. Z perspektywy lat
widzę, że Bóg chciał mnie mieć w seminarium nie tylko po to, by
przygotowywać mnie do kapłaństwa, ale na pierwszym miejscu
po to, by mnie nawrócić, by prowadzić mnie do dojrzałej wiary
i głębokiej z Nim relacji. To żmudny i wymagający proces, który
pewnie prędko się nie skończy, bo jest jeszcze wiele przestrzeni
do pracy na sobą. Pracy i rozwoju. Właśnie w tym pomaga seminarium. Właśnie przez to seminarium przygotowuje mnie, do
bycia kapłanem.
Przyjaciele! Dzisiejsza niedziela powołań jest wezwaniem
dla nas wszystkich do troski, szczególnie modlitewnej, o swoje
powołanie. Jest przypomnieniem, że naszym celem jest szczęście,
którego możemy dostąpić dzięki łasce Boga i współpracy z nią,
czyli dzięki kroczeniu drogą naszego powołania.
Jednak w sposób szczególny niedziela powołań
przypomina nam o konieczności modlitwy o
nowe i święte powołania kapłańskie. Nasza troska o Kościół to także, a może przede wszystkim,
troska o powołania i powołanych. Bez Waszej
modlitwy i wsparcia nie damy sobie rady. Dlatego
pokornie o nią prosimy ze swej strony zapewniając o naszej modlitwie i wdzięczności.
Panie Jezu, świętując dzień Twojego zmartwychwstania, prosimy Cię o nowe i święte powołania do służby Twojemu Kościołowi. Dodaj
odwagi młodym ludziom, którzy rozeznają swoje
powołanie. Kieruj ich myślami, posyłaj swego
Ducha, aby dobrze wybrali drogę, którą mają kroczyć. Daj im moc, by potrafili oddać swoje życie
na służbę Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
kl. Marcin Jakubiak, WSD AK,
rok V
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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)

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
i Jubileuszu 25-lecia Samorządu Terytorialnego
Tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości były bardzo wyjątkowym i szczególnym wydarzeniem.
Połączono je z Jubileuszem 25 - lecia Samorządu Terytorialnego,
co stało się okazją przypomnienia i upamiętnienia wszystkich
byłych już, ale także obecnie zaangażowanych w życie Naszego
Samorządu osób.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem
zniczy pod pomnikiem Kajetana Wolskiego, Oficera Wojsk
Polskich - bohatera Powstania Listopadowego. W imieniu Społeczności Lokalnej, Władz Samorządowych i Środowisk Kombatanckich uczynili to: Pan Mariusz Krystian - Wójt Gminy
Spytkowice, Pan Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy
Spytkowice, Pan Stanisław Michalec - Kapitan Rezerwy, Członek
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W
imieniu środowisk oświatowych i organizacji pozarządowych
hołd złożyli przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Spytkowicach oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Spytkowickiej. Następnie wszyscy uczestniczy, delegacje i poczty
sztandarowe przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z
Ryczowa pod batutą Kapelmistrza Jerzego Gawędy udały się do
Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Drugą częścią uroczystości była Msza Święta w intencji
Ojczyzny, celebrowana przez Księdza Dziekana i jednocześnie
Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Spytkowicach, przy
udziale Księży z Parafii Gminy Spytkowice. Bardzo uroczysty
charakter Mszy Świętej został nadany poprzez śpiew Chóru Parafialnego. Homilię wygłosił Ksiądz profesor Jan Szczepaniak.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich
przybyłych na uroczystą sesję Mieszkańców i zaproszonych gości, a wśród nich: duchowieństwo, poczty sztandarowe i delegacje
Organizacji Pozarządowych, Szkół, Klubów Sportowych i Kół
Gospodyń Wiejskich, Wicewojewodę Małopolskiego - Wojciecha Szczepanika, Radnych Rady Gminy poprzednich i obecnej
Kadencji, a także sołtysów i byłych pracowników Urzędu Gminy.
Przedstawiciela Rady Powiatu obecnej Kadencji Radnego Powiatowego Ryszarda Mroza. Wójtów Gminy Spytkowice poprzedniej
kadencji oraz obecnego Wójta Gminy Mariusza Krystiana wraz z
Kierownikami i pracownikami Referatów Urzędu Gminy. Przewodniczący przywitał także uczniów szkół gminnych - laureatów
konkursów, olimpiad i zmagań sportowych.
Należy wspomnieć, że obrady sesji uświetniła wystawa plakatów, których autorami byli uczniowie szkół z terenu Gminy.
Laureatami konkursu plastycznego pn. „ 25 - lecie Samorządu
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Terytorialnego w Gminie Spytkowice” - zostali uczniowie Zespołu Szklono - Przedszkolnego w Spytkowicach, w których imieniu
nagrodę odebrała Dyrektor Szkoły Pani Maria Mróz. Uczniowie
tejże Szkoły przygotowali również tegoroczny program artystyczny pt. „Kochamy Cię Polsko”, przerywany i przyjęty gromki
oklaskami zachwyconej widowni.
Kolejnym punktem obrad była prezentacja multimedialna
nt. 25 - lecia samorządności w Gminie Spytkowice, którą przedstawił Wójt Gminy. Przedstawiając historię samorządności na
terenie Gminy Spytkowice, Wójt przypomniał przede wszystkim
osoby, które uczestniczyły w budowaniu i funkcjonowaniu samorządu na ziemi spytkowickiej. Przypomniał tez najważniejsze
osiągniecia minionych i obecnej Kadencji.
Po prezentacji przyszedł czas na wyróżnienie dla żyjących i
obecnych na sesji osób, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju samorządności w Gminie Spytkowice. Na wniosek Wójta
Gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Złotym Krzyżem Zasługi Pana
Stanisława Ścierę Wójta Gminy Spytkowice w Kadencjach: 1990
- 1994, 1994 - 1998, 1998 - 2002,. Nagrodę w imieniu Prezydenta
wręczył Pan Wojciech Szczepanik - Wicewojewoda Małopolski.
Wójt „Senior” Stanisław Ściera dziękując za medal, przypomniał:
„że ważną rolę w tworzeniu Samorządu Lokalnego, w szczególności Gminy Spytkowice odgrywali i odgrywają aktywnie i
skutecznie działający mieszkańcy, za co należą im się duże słowa
uznania.”
Następnie Wójt Gminy wręczył wszystkim byłym i obecnym
samorządowcom, a wiec Radnym, Sołtysom wszystkich dotychczasowych Kadencji okolicznościowe upominki. Wśród nagrodzonych była również Pani Łucja Molenda pierwsza Wójt Gminy
Spytkowice wybrana w powszechnych wyborach. Pełniła swój
urząd w dwóch Kadencjach tj.: latach 2002 - 2006, 2006 - 2010.
Warto pokreślić, że pomimo tego iż pełniąc swoje funkcje i wy-

pełniając mandaty społeczne nagradzani upominkami pracowali
się z sobą w bardzo różnych okolicznościach, często rywalizując o
pieniądze dla swoich środowisk, atmosfera „spotkania po latach”
była bardzo serdeczna. Wspólna fotografia na pewno wzbogaci
nie jeden rodzinny album.
www.spytkowice.net.pl

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, R.M.

Świadectwo wygłoszone w Stanisławiu Dolnym na
Niedzieli Powołań 15 listopada br.
„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.”
Drodzy bracia i siostry!
Przytoczony przed chwilą fragment dzisiejszego wersetu
przed Ewangelią wyraża ważną prawdę, o tym, czym powinno
być i czym jest seminarium. Prawdę także o tym, czym jest powołanie kapłańskie. Zadając pytanie, o to, co robi się w seminarium
można otrzymać różne odpowiedzi, ale przeważnie padają dwie
– że klerycy „uczą się na księdza”, albo też, że „uczą się odprawiać
Mszę świętą”. Obie te odpowiedzi są bardzo dobre.
Odpowiedzmy sobie najpierw co znaczy „uczyć się na księdza”, czy inaczej, co znaczy stać się kapłanem?

Świadectwo

Paweł Ostwald, rok V
W Starym Przymierzu Izrael miał dwanaście pokoleń, ale
jedno pokolenie po podziale Ziemi Obiecanej nie otrzymało ani
skrawka ziemi. Było to pokolenie Lewiego, z którego wywodzili
się Mojżesz i Aaron i cały ród kapłański Starego Testamentu.
Jedynym dobrem jakie posiadali lewici był Bóg. Pan był ich jedynym dziedzictwem – jedynym oparciem. Bez Boga nie mieli nic.
To „nic” oznacza rzeczywiście nic, oznacza, że ich życia nie było,
nie było nieczego.
Uczyć się na księdza oznacza uczyć się takiej postawy jaką
opisuje dzisiejszy Psalm – „Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana
przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje”.
Uczyć się na księdza, to uczyć się takiej postawy, o której psalmista mówi też w innym miejscu - „gdy jestem z Tobą, nie cieszy
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mnie ziemia”. Ta postawa jest potrzebna, bo tylko
człowiek oddany Bogu całkowicie może stać i prosić o święcenia kapłańskie. Dlatego tak ważny jest
wymiar modlitewnego wsparcia, o które prosimy!
List do Hebrajczyków, który był czytany jako
drugie czytanie poucza nas jednak, że wymiar
kapłaństwa Starotestamentalnego jest niewystarczający – składają bowiem „ofiary, które żadną
miarą nie mogą zgładzić grzechów”. Jedynym
prawdziwym kapłanem jest dla nas Jezus Chrystus, bo tylko On złożył raz na zawsze jedną ofiarę
za nasze grzechy. Księża przez sakrament święceń
mają udział w tym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.
To w Jego Imię udzielają sakramentów. Kiedy
bowiem kapłan mówi „ja”, to mówi to w Imię
Chrystusa, bo przecież kiedy kapłan chrzci, sam
Chrystus chrzci, kiedy rozgrzesza, to sam Chrystus odpuszcza grzechy.
Uczyć się na księdza, to mieć udział w kapłaństwie Chrystusa, to upodobniać się do Niego, jak
to tylko możliwe z pomocą Jego łaski. Jest wielkim
zadaniem kapłana troszczyć się o zbawienie dusz, tak jak Chrystus troszczy się o nasze zbawienie. Ale ta troska również zadanie
każdego ochrzczonego! Troska męża o zbawienie żony, troska
matki o zbawienie dzieci! Troska żywych o zbawienie zmarłych.
Czy modlimy się za siebie nawzajem? Czy upominamy naszych
bliskich, gdy widzimy, że schodzą z prostej ścieżki wiodącej do
zbawienia? „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście
mogli stanąć przed Synem Człowieczym.” Upominajcie błądzących, módlcie się, troszczcie się o zbawienie innych, zwłaszcza
swoich bliskich.
Odpowiedzmy sobie też, co oznacza nauczyć się sprawować
Mszę świętą. Gdyby chodziło tylko o nauczenie się kartkowania
w Mszale i wykonywania różnych gestów, to 6 lat skróciłoby się
do trzech tygodni. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.” Nauka sprawowania Mszy świętej, to nauka stawania wobec Oblicza Bożego.
Gdy Bóg objawiał się ludziom w Starym Testamencie, zawsze
wypowiadali oni później słowa dziękczynienia za darowane życie, gdyż według ich przekonania nie można było oglądać Boga i
pozostać przy życiu. Wizje końca świata, jak choćby ta z dzisiejszej Ewangelii, mogą budzić lęk, lecz ta rzeczywistość jest niczym
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wobec perspektywy spotkania z nieskończenie świętym Bogiem,
o którym pisze Psalmista, że góry jak wosk topnieją przed Jego
obliczem. Nauczyć się sprawować Mszę świętą, to nauczyć się
stawać w prawdziwej bojaźni wobec tajemnicy Boga ukrytego w
Najświętszym Sakramencie, do którego ma się codziennie najbardziej bezpośredni dostęp. Na początku Mszy świętej mamy Akt
pokuty – trzeba się nauczyć stawać przed Bogiem w swojej ludzkiej grzeszności, bo nikt nie jest idealny. W czasie liturgii czyta
się Słowo Boże – bo stając przed Bogiem trzeba słuchać tego, co
On mówi do nas. Kapłan często staje z rozłożonymi rękami, gdy
odmawia modlitwy – bo trzeba umieć stanąć przed Bogiem z
ofiarą pustych rąk, pustych rąk, bo jedynym dziedzictwem jest
Pan i jedyne co można Mu oddać to tylko siebie. Trzeba nauczyć
się stawać nad kawałkiem chleba i winem i uświadomić sobie, że
to cała ofiara jaką się składa nieskończonemu Bogu. W końcu
ten chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, trzeba więc
stanąć wobec niesamowitego uniżenia się Boga i naśladować Go
w tym. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
stanąć przed Synem Człowieczym.” Ostatecznie to Jezus Chrystus składa Ojcu ofiarę z samego Siebie i poucza, że trzeba zrobić
to samo. Św. Augustyn pisał, że przyjmując normalny pokarm,
on buduje nasze ciało, ale kiedy przyjmujemy Eucharystycznego
Chrystusa, to my budujemy Jego Ciało, którym jest Kościół. W
seminarium trzeba tak nauczyć się sprawować Eucharystię, aby
budować Kościół, aby budować innych, aby prowadzić ludzi do
zbawienia.
Prorok Jeremiasz opisując swoją walkę wewnętrzną pisze:
„Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś
mnie i przemogłeś” (Jr 20, 7a). To zdanie pokazuje też historię
mojego powołania. Po pierwsze dlatego, że nie poszedłem do seminarium zaraz po maturze – miałem inny plan na swoje życie.
Po drugie dlatego, że w tym moim planowaniu zawsze byłem
przez Boga wodzony myślą o kapłaństwie. Po trzecie, bo uwiodła
mnie wizja kapłaństwa prostego – odprawianie Mszy świętej,
uczenia w szkole, prowadzenie grupy przy parafii, sprawowanie
sakramentów, bycie wśród ludzi. Pozwoliłem się uwieść taką
wizją, ale Bóg ujarzmił mnie i przemógł, bo pokazał mi, że jest
to tylko fragment kapłańskiego życia, fragment, który nie jest
najtrudniejszy. Dziś jednak śmieje się z siebie sprzed kilku lat bo
widzę, że wtedy pociągała nie tafla wody, podczas gdy teraz po-
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znając całą głębie widzę wiele trudów, ale są one piękne, bo tylko
to, co wymaga trudu może być piękne. Widzę, że kapłaństwo to
nie tylko tafla wody, ale także rafa koralowa, całe bogactwo tego
co kryje się pod kapłańską powierzchownością, pod tym co widać na zewnątrz. Dziś pociąga mnie fascynująca Tajemnica Boga,
który potrafi przemieniać człowieka, który go rozwija i kształtuje. Wystarczy tylko dać się uwieść.
Dziś potrzeba kapłanów. Jednym z największych darów jakie
przyniósł Polsce św. Jan Paweł II był niesamowity wzrost liczby

powołań kapłańskich. Dziś choć sytuacja może wydawać się lepsze niż jeszcze 50 lat temu, to jednak modlimy się o nowe powołania, bo potrzeba rąk do pracy. Potrzeba szafarzy sakramentów,
potrzeba nauczycieli życia, potrzeba przewodników w drodze do
zbawienia.
Młodzież męska niech się nie boi powołania kapłańskiego. A
wy, drodzy bracia i siostry, módlcie się o powołania także z tej
parafii. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli
stanąć przed Synem Człowieczym.”

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)

Niedziela Powołań 15.11.2015 r.

Świadectwo - Jarosław Gawęda
Z okazji niedzieli powołań do parafii Stanisław Górny przyjechało dwóch kleryków krakowskiego seminarium duchownego:
kl. Jarosław Gawęda (V rok) i kl. Bartłomiej Skwarek (IV rok).
Dwa razy w roku klerycy rozjeżdżają się po diecezji, aby podzielić
się swoimi świadectwami i radością powołania.
Miałem zamiar opowiedzieć wam, drodzy, o swoim powołaniu i o tym jak to się stało, że znalazłem się w seminarium. Ale
nie tędy droga. Ewangelia, której właśnie wysłuchaliśmy mówi o
znakach zapowiadających sąd ostateczny. Dlatego nie pozostaje
mi nic innego, jak tylko powiedzieć wam o wielkich znakach,
jakich Pan dokonał w moim życiu.
Jeszcze kilka lat temu siedziałem tak jak wy, po drugiej

stronie tej ambony, zupełnie nie przeczuwając tego co wkrótce
się wydarzy. Nigdy nie planowałem, że kiedyś wstąpię do seminarium. Skończyłem technikum ekonomiczne i planowałem
założyć firmę. Wtedy zaczęły się dziać, nazwijmy je „dziwne”
rzeczy. Po szkole wyjechałem na kilka miesięcy za granicę, żeby
trochę więcej zarobić, nauczyć się języka i znaleźć jakieś kontakty. Spędziłem tam jednak dwa lata i wróciłem prosto do krakowskiego seminarium. Pamiętam taką sytuację, jak będąc na 2 roku
siedziałem sobie wieczorem w cichym pokoju, gdy na ulicach
Krakowa bawili się studenci i patrząc na krzyż w moim pokoju
stawiałem pytanie: „Panie, czym Ty mnie uwiodłeś, że za Tobą
poszedłem?” I o tym właśnie chcę wam opowiedzieć.
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Po szkole wyjechałem do Francji. Pracowałem ale też tworzyłem biznesplan mojej przyszłej firmy. Wydawało mi się,
że wszystko idzie bardzo dobrze. Brakowało mi tylko jakichś
znajomych w moim wieku, kogoś, z kim można by spędzać czas
wolny. I wtedy usłyszałem w kościele o weekendowej pielgrzymce
młodych. Szczególnie utkwiło mi w pamięci słowo „młodych”.
Pomyślałem sobie, że to może być dobra okazja, żeby nawiązać
jakieś kontakty. I już w następny piątek byłem gotowy do wyruszenia na moją pierwszą w życiu pieszą pielgrzymkę, choć
bynajmniej nie z pobożnych pobudek. Musiałem wstać w sobotę
bardzo wcześnie, a końcówka tygodnia w pracy była wyjątkowo
ciężka. Obudziłem się rano i zobaczyłem że za oknem dosyć
obficie pada deszcz. – Nigdzie nie idę – myślę sobie. – Idę spać.
Trudno. – położyłem się z powrotem, rezygnując z udziału w tej
pielgrzymce. I wtedy poczułem takie wewnętrzne przynaglenie
– Idź! – Zacząłem robić sobie wymówki, że jestem zmęczony, że
deszcz pada, jeszcze tam padnę i co będzie… wyliczałem sobie
jak w litanii: nie… nie… – Idź – usłyszałem w odpowiedzi. Tak
walczyłem z tym wewnętrznym przynagleniem i stwierdziłem, że
nie wytrzymam. Muszę tam pójść… Wstałem, wziąłem rzeczy i
pojechałem na punkt zbiórki. Dziś wiem, że gdybym zignorował
ten znak, to zapewne nie stałbym tu dziś przed wami. Jak się
potem okazało, ten poranek zmienił zupełnie moje życie i podejście do wielu spraw. A przede wszystkim do wartości o jakie
opierałem swoje życie. Okazało się, że ta pielgrzymka właśnie
wtedy miała temat: „W poszukiwaniu życiowego powołania”. W
czasie wędrówki czytaliśmy przypowieść o bogatym młodzieńcu,
który postawił Jezusowi pytanie, co ma czynić aby osiągnąć życie
wieczne a także pewien komentarz Jana Pawła II do tej przypowieści: list do młodych z okazji pierwszego Światowego Dnia
Młodzieży w którym papież pisze, że młodzi muszą tworzyć taki
życiowy biznesplan, który będzie oparty na Bogu. Był to język,
który do mnie trafił. Bóg zna nasz indywidualny język, wie w jaki
sposób i kiedy do każdego z nas z osobna przemówić. Do mnie
przemówił właśnie w tamten weekend. Spotkałem też ludzi młodych, którzy głęboko przeżywali swoją wiarę, którzy mieli różne,
bardzo poważne problemy w życiu a w Bogu pokładali nadzieję.
Dla mnie to była zupełna nowość. Dotąd nie rozumiałem czym
jest chrześcijaństwo, ale dobry Bóg wtedy otworzył przede mną
zupełnie nową perspektywę: chrześcijaństwo to spotkanie z osobowym Bogiem.
Czy nagle coś się zmieniło w moim życiu? Z zewnątrz nic.
Wróciłem w niedzielę wieczorem bardzo rozradowany i napeł-
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niony pozytywną energią ale już w poniedziałek trzeba było iść
do pracy. Odsypiałem tą pielgrzymkę przez tydzień. Ale coś jednak zmieniło się w środku. Ziarno zostało zasiane. Zaczął się dosyć powolny i bolesny proces zmiany ważności moich życiowych
wartości. Kiedy pojawiała się ta ewangelia, czy to w kościele, czy
gdzieś w internecie, jakby nie mogłem przejść obok niej obojętnie. Nie dawała mi spokoju. I po kilku miesiącach zrozumiałem,
że to ja mam się postawić w roli tego bogatego młodzieńca, który
miał może miał wszystko w życiu i dążył do zrealizowania swoich pragnień i marzeń, a jednak czegoś w życiu mu brakowało.
I zrobiłem to. Zapytałem Jezusa, co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne. Przykazań przestrzegam, ale jednego mi brakuje.
Zostawić to wszystko i pójść za Nim. Może seminarium, może
zakon. Ale przecież dotąd chciałem założyć rodzinę, chciałem
zapewnić im byt, być dobrym mężem i ojcem. Dałem sobie rok.
Jeżeli po roku nadal będę miał takie myśli to spróbuję. I spróbowałem. Potem dałem sobie kolejny rok, przecież nikt mnie tam
nie będzie trzymał. Jak tego nie poczuję, to po roku zrezygnuję. I
teraz jestem już na piątym roku. Na nic bym tych lat nie zamienił.
Przez te zaledwie 7 lat wydarzyły się niesamowite rzeczy: takie
wielkie, wyraźne i takie małe, codzienne. Z dostrzeganiem Bożych znaków w naszym życiu, jest jak z wędrowaniem po górach.
Kiery ruszamy w drogę, widzimy tylko fragment ścieżki przed
nami i gęsty las dokoła. Ale kiedy idziemy już kilka godzin i
wychodzimy na jakiś szczyt, możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć
całą drogę jaką pokonaliśmy, nasz punkt startowy i różne zmiany
kierunku czy szlaku. W życiu te godziny to lata. Z perspektywy
lat widać dopiero sens wydarzeń w naszym życiu. Ja, kiedy patrzę
do tyłu, pewien jestem jednego: Bóg mnie prowadzi i wiem, że w
tym momencie jestem we właściwym czasie we właściwym miejscu. Tam, gdzie On mnie sobie wymyślił. Tam, gdzie On mnie
powołał. Gdzie będę jutro, tego dowiem się jutro.
Jaki z tego płynie morał? Drodzy bracia i siostry, obserwujmy
swoje życie. Pozwólmy sobie na ten komfort by raz na jakiś czas
się zatrzymać i zastanowić się, czy jestem w dobrym miejscu, czy
robię to, do czego jestem powołany. Ważne, by nie przegapić tego
momentu, gdy Bóg wypowie słowa: Pójdź za mną! Co by się stało, gdyby niewidomy Bartymeusz, zajęty żebraniem o pieniądze
przegapił moment, gdy Jezus przechodził? Co by się stało, gdyby
Zacheusz nie wpadł na pomysł, żeby wspiąć się na drzewo? Co by
się stało, gdybym ja tamtego poranka nie wstał z łóżka? Nie mam
pojęcia. Ale dobrze, że jednak wstałem. I za to Bogu z całego
serca dziękuję.
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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. Grzegorz Saternus * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Wasztyl *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrówka (550),
Stryszów (2020)

Brama miłosierdzia
To otwarcie serca na drugiego człowieka. To serce
otwiera nam spotkanie z Bogiem, Eucharystia, sakramenty święte, z których powinniśmy często korzystać.
Wiedział o tym patron parafii – św. Jan Kanty, znany z
miłosierdzia wobec potrzebujących, człowiek wielkiej
wiedzy i wrażliwości. I o tym mówi kolejna część kazania odpustowego.
Święty Jan Kanty mawiał, że uczestnictwo we Mszy świętej jest
jak gdyby równoznaczne z upraszaniem, z ubłaganiem u Boga tej

sprawiedliwości, która się nam słusznie należy. Bo jak przecież
Pan Bóg nam odmierzy taka miarką, jaka my mierzymy innych,
to nie daj Boże... Dlatego jest dla nas taka specjalna furtka, brama... W grudniu rozpocznie się Rok Miłosierdzia. Będą wszyscy
mówić o „bramie miłosierdzia”. Skąd ta brama? Ta brama została
zapowiedziana przez samego Chrystusa siostrze Faustynie. Jan
Kanty jakby wyprzedził swoją epokę i powiedział znacznie wcześniej, że jest taka brama miłosierdzia; to jest brama pomagania
drugiemu człowiekowi. To jest brama, która się otwiera, gdy
klękam przed Bogiem na pacierzu, gdy przychodzę tu na Eucharystię... To jest, moi drodzy, wielki dar...
Cdn.

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)
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Homilia w uroczystość
Chrystusa Króla

D

zisiejsza liturgia zaprasza nas do utkwienia naszego
spojrzenia na Jezusie Królu Wszechświata. Piękna
modlitwa Prefacji przypomina nam, że Jego Królestwo jest królestwem prawdy i życia, królestwem świętości i łaski,
królestwem sprawiedliwości i pokoju”. Czytania, których wysłuchaliśmy pokazują nam sposób, w jaki Jezus zrealizował swoje
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Królestwo, jak je realizuje w ciągu historii i czego ono żąda od
nas. Przede wszystkim, jak Jezus zrealizował swoje Królestwo?
Dokonał tego przez bliskość i czułość względem nas. On jest
tym Pasterzem, o którym mówił prorok Ezechiel w pierwszym
Czytaniu. Cały ten fragment składa się ze słów, które wskazują
na zatroskanie i miłość Pasterza względem swojej trzody: szukać,
dokonywać przeglądu, gromadzić z rozproszenia, prowadzić na
pastwiska, dać wytchnienie, szukać owcy zagubionej, sprowadzić
zabłąkaną, opatrzyć skaleczoną, umocnić chorą, troszczyć się,
paść. Wszystkie te postawy stały sie rzeczywistością w osobie
Jezusa Chrystusa. On jest naprawdę “Wielkim Pasterzem owiec
i stróżem naszych dusz”. A my, którzy w Kościele wezwani jesteśmy do bycia pasterzami nie możemy oddalać się od tego
wzoru, jeśli nie chcemy stać się najemnikami. W tym względzie
Lud Boży posiada niezawodne wyczucie w rozeznaniu dobrych
pasterzy i uznania ich różnicy w porównaniu z najemnikami. Po
swoim zwycięstwie tj. po swoim zmartwychwstaniu, w jaki sposób Jezus buduje swoje Królestwo? Apostoł Paweł w pierwszym
Liście do Koryntian mówi: ” Trzeba bowiem, ażeby królował,
aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy”. To Ojciec
z czasem wszystko poddaje Synowi i w tym samym czasie Syn
poddaje wszystko Ojcu. Jezus nie jest królem na wzór tego świata.
Dla niego królować nie znaczy rozkazywać, ale być posłusznym
Ojcu, powierzyć się Mu, aby sie wypełnił Jego plan miłości i zbawienia. W ten sposób istnieje całkowita wzajemność pomiędzy
Ojcem i Synem. Tak więc czas królestwa Chrystusa jest długim
czasem poddawania wszystkiego Synowi i powierzania wszystkiego Ojcu. “Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć”. A
na koniec gdy już wszystko zostanie poddane panowaniu Jezusa,
a wszystko – w tym sam Jezus – zostanie poddane Ojcu, Bóg
będzie wszystkim we wszystkich. Ewangelia mówi nam, czego
żąda od nas Królestwo Jezusa. Przypomina nam, że bliskość i
czułość są regułą życia także i dla nas, i z tego będziemy sądzeni.
I oto wielka przypowieść o Sądzie Ostatecznym wg św. Mateusza
25. Król mówi: ” Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w
posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście
Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a
przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem
w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają sprawiedliwi: kiedy Ci to uczyniliśmy?. A On im odpowie: “Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
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moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt. 25,40). Zbawienie
nie zaczyna się od wyznania królewskości Chrystusa, ale od
naśladowania dzieł miłosierdzia poprzez które On zrealizował
Królestwo. Kto je spełnia pokazuje, że przyjął królowanie Jezusa,
bo w swoim sercu uczynił miejsce dla miłosierdzia Boga. Pod
koniec życia będziemy sądzeni z miłości, z bliskości i czułości
okazywanej braciom. Od tego będzie zależało nasze wejście lub
nie do królestwa Bożego, nasze umiejscowienie po jednej lub
drugiej stronie. Jezus, swoim zwycięstwem, otworzył nam swoje
królestwo, ale od każdego z nas zależy, czy tam wejdziemy, już
poczynając od tego życia, stając się konkretnie bliźnim dla brata
który prosi o chleb, ubranie, gościnę, solidarność. I jeśli naprawdę będziemy kochać tego brata lub siostrę, będziemy czuli się
przynagleni, by dzielić z nim lub z nią to co mamy najcenniejszego, czyli samego Jezusa i Jego Ewangelię!
Dzisiaj Kościół stawia nas wobec przykładów nowych Świętych, którzy właśnie poprzez swoje dzieła i wielkoduszne oddanie Bogu i braciom, służyli, każdy w swoim zakresie, Królestwu
Bożemu i stali się jego dziedzicami. Każdy z nich odpowiadał z
nadzwyczajną kreatywnością na przykazanie miłowania Boga i
bliźniego. Poświęcali się nie szczędząc sił w służbie najbardziej
opuszczonym, troszcząc się o ubogich, chorych, starszych, pielgrzymów. Ich umiłowanie najsłabszych i ubogich było odbiciem
i miarą bezwarunkowej miłości do Boga. Istotnie poszukiwali i
odnaleźli miłość w mocnej i osobistej relacji z Bogiem, z której
wypływa prawdziwa miłość do bliźniego. Dlatego w godzinie
sądu usłyszeli to słodkie zaproszenie: “Pójdźcie błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla
was od założenia świata” (Mt 25,34).
Dzięki obrzędowi kanonizacji jeszcze raz wyznaliśmy tajemnicę królestwa Bożego i uczciliśmy Chrystusa Króla, Pasterza
pełnego miłości do swojej owczarni. Oby nowi święci, swoim
przykładem i wstawiennictwem, przyczynili się do wzrostu w
nas radości z kroczenia drogą Ewangelii, i pomogli nam podjąć
decyzję, by uczynić ją kompasem naszego życia. Podążajmy ich
śladem, naśladujmy ich wiarę i miłość, aby nasza nadzieja przyodziała się w nieśmiertelność. Nie pozwólmy się rozpraszać przez
inne sprawy ziemskie i przemijające. Niechaj nam przewodzi w
drodze do królestwa Niebieskiego nasza Matka, Maryja, Królowa
wszystkich Świętych.
Amen
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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

Łagodność i spokój
Winny cechować każdego z nas w kontaktach z
ludźmi, a szczególnie z biednymi, pokrzywdzonymi,
poranionymi. To wskazanie, za Księgą Syracydesa
przypomniał w kazaniu odpustowym ks. Mirosław
Tosza, zachęcając do czynienia miłosierdzia względem
bliźnich i patrzenia na nich oczami Chrystusa. I o tym
– poniżej.
I to jest jakby zadanie misyjne ludzi, którzy żyją Ewangelią i
się modlą – obudzić w ludziach nadzieję; obudzić w ludziach to
poczucie godności, że naprawdę są kimś więcej niż im samym się
wydają i kimś więcej niż innym się wydaje. Trzeba odnaleźć w
sobie umiejętność patrzenia na innych i na siebie oczami Chrystusa. On budził w ludziach nadzieję. Szczególnie w ludziach znękanych, ludziach wręcz sponiewieranych, samotnych, ludziach w
sytuacjach pozornie beznadziejnych. Chrystus potrafił z nimi w
taki sposób przebywać i rozmawiać, że oni przy Nim rozkwitali.
Znamy przecież tę piękną historię Zacheusza, który przecież
był złodziejem, oszukiwał innych dla własnych korzyści, kimś
przez wszystkich znienawidzonym. Nikt za nim, łagodnie ujmując, nie przepadał. Nazywano go wprost złodziejem i oszustem.
Tymczasem Chrystus do niego powiedział: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Poszedł do Zacheusza na obiad, gdy
ten był jeszcze złodziejem i oszustem. Siedzieli razem przy stole

i w pewnym momencie Zacheusz wstał i powiedział: „Jeśli kogoś
skrzywdziłem, oddam mu czterokrotnie. A połowę swego majątku
rozdam ubogim... To jest deklaracja człowieka, który przez wiele,
wiele lat żył w przekonaniu, ze ręce służą tylko do tego, by brać.
Chrystus w tym człowieku obudził tęsknotę do bycia dobrym, tę
– można powiedzieć – jasną stronę serca. Zacheusz nagle sobie
uświadomił, że ręce mogą służyć do czynienia dobra, do dzielenia
się z innymi. Wszystko dzięki umiejętności Chrystusa, przez sposób, w jaki z nim przebywał.
Na dzisiejszy dzień jest przewidziane przepiękne czytanie.
Gorąco zachęcam, by do tego czytania jeszcze powrócić w późniejszym czasie. Pochodzi ono z trzeciego rozdziału Księgi Syracydesa. Przepiękny tekst, który mówi, że jesteśmy odpowiedzialni
za ubogich, za potrzebujących nie tylko w sensie materialnym.
Oczywiście, trzeba dać człowiekowi to, co jest niezbędne dla jego
życia, ale ten fragment Pisma świętego podkreśla przede wszystkim, że jesteśmy odpowiedzialni też za uczucia, jakie wzbudzamy
w ludziach potrzebujących. Mamy „nie dręczyć duszy głodnego,
nie pobudzać do gniewu człowieka w jego niedostatku”. Dręczyć
duszę... Pobudzać do gniewu... Dalej odbieramy następującą naukę: „Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi
sposobności, aby cię przeklinał”. To naprawdę niezwykle teksty.
Syracydes mówi, że jesteśmy w jakiś sposób odpowiedzialni za
emocje, które wzbudzamy w innych. Choćby przez to, jak z ludźmi
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rozmawiamy, jak ich traktujemy, jak na nich patrzymy. Jesteśmy
odpowiedzialni za wszystko, co w nich budzimy. Na koniec zaś
słyszymy przepiękną radę: „Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz spokojnymi słowami”. Nawet wtedy, gdy on
sam jest agresywny czy przeklina, czy ma pretensje do całego
świata. Ty masz odpowiedzieć na to łagodnie i spokojnymi słowami...
To jest prawdziwa siła człowieka. I to nie jest przejaw słabości
– trzeba bowiem mieć wielką siłę, aby zachować łagodność wtedy,

kiedy nas oskarżają kiedy otaczają nas ludzie wcale niełagodni. O
wiele trudniej zachować opanowanie niż wybuchnąć gniewem. I
nie chodzi wcale o taki typ opanowania, kiedy jesteśmy zaledwie
chłodnymi obserwatorami otaczającej nas rzeczywistości, ale
chodzi o zaangażowanie się w to i okazanie współczucia. To jest
głębsze widzenie człowieka w prawdzie o nim samym, o tym, co
się w nim kryje.

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)

Małżeństwo i rodzina
To główny temat kazania ks. inf. Jakuba Gila, który wygłosił je w sobotę, 7 X br podczas Mszy św. z
udzieleniem sakramentu bierzmowania tutejszej młodzieży. Mówił o tym w kontekście synodu o rodzinie,
jaki niedawno zakończył się w Watykanie. To temat
niezwykle ważny i aktualny, bo dotyczący każdego,
także młodzieży. Pierwsza część kazania – poniżej.
Usiedliście? Dobrze, teraz możecie spokojnie wysłuchać tego,
co powiem. Kiedyś, w jednej parafii podczas gorącego lata głosiłem kazanie dla bierzmowanych, a oni stali. W połowie tego
kazania zauważyłem, że zaczęli mdleć. Miałem wówczas jakąś
wewnętrzną tremę i z trudem dokończyłem. Dziś jednak, patrząc
na was jestem spokojny co do tego. Odczuwam ogromną radość
z tego powodu, że kiedy ksiądz proboszcz prosił mnie, abym
udzielił tu bierzmowania, powiedział, że ta grupa młodzieży jest
wyjątkowo dobra. Powiedział, że wy - chłopcy i dziewczęta, którzy macie przyjąć sakrament bierzmowania - szczególnie zago-
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ściliście w jego sercu. To dobrze; to bardzo dobrze. To wspaniale,
gdyż nie zawsze katecheta czy proboszcz tak mówi o swoich podopiecznych. A wasz katecheta, który was uczy, dał o was wspaniałe świadectwo; świadectwo, że jesteście otwarci na Boga i na
człowieka. I jest jeszcze jeden powód mojej radości. Cieszy mnie
atmosfera tej świątyni. Nie gościłem tu od kilkunastu miesięcy,
może trochę dłużej. Dziś z przyjemnością zauważam, że ten kościół jest radosny, pełen ciepła, że panuje tu atmosfera sprzyjającą
modlitwie. Bardzo się z tego powodu cieszę.
W tym kościele przyjmujecie dzisiaj, w pierwszą sobotę miesiąca listopada sakrament bierzmowania. To jest pierwsza sobota,
ale jednocześnie ten czas, w którym przyjmujecie bierzmowanie
jest wyjątkowy w Kościele. A to z tego powodu, że dwa tygodnie
temu zakończył się w Kościele, na Watykanie synod dotyczący
rodziny, małżeństwa. Ten synod obradował w ciągu dwóch lat
- w październiku 2014 roku i w roku bieżącym. Prawie 300 biskupów, a także małżeństw przybyło z całego świata, ażeby pod
opieką Ojca św., a zwłaszcza pod kierunkiem Ducha Świętego,
omawiać jakże ważne kwestie dotyczące małżeństwa i rodziny.
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A trzeba nam wiedzieć, że współcześnie próbuje się zmarginalizować znaczenie małżeństwa i rodziny. Nieraz mawiamy, że
dotyka ich kryzys. Wielki kryzys. Kościół, widząc, że te wielkie
wartości są w jakiś sposób podważane, postanowił prosić Ducha
Świętego: „Pomóż. Pomóż zaradzić, aby to, co jest fundamentem
Kościoła, co jest fundamentem narodu, uzdrowić. Pomóż, Duchu
Święty!”.
Media, jak zwykle, rozdmuchały ten temat. Komentowały
zmiany, jakie w Kościele zachodzą. Założyły jeszcze przed obradami synodu, że skoro jest wśród nas wielu rozwodników, to
trzeba ten fakt zaakceptować. Nawet więcej, wręcz kłaniać się
ludziom rozwiedzionym. I liczyć, że w ten sposób coś się jeszcze
uratuje... Jednych to oburzyło, a innych ucieszyło. Tymczasem
trzeba zauważyć, że instytucja rodziny jest zagrożona, często
rozchwiana, niestabilna. Ojcowie coraz częściej wyjeżdżają za
pracą za granicę. Dzieci zostają z matkami lub nierzadko w
dziadkami. Ludzie mówią: „Nie ma szans w takich warunkach,
aby ta rodzina była domowym Kościołem. Nie ma szans, aby w
domu panowała w takich warunkach atmosfera wiary i modli-

twy. To są mrzonki. Może kiedyś tak było, ale dziś to niemożliwe.
Nie da się wspólnie modlić w domu. Nie da się zachować rodzinnej wspólnoty”.
Dziennikarze, publicyści z wielką niecierpliwością oczekiwali
na to, co powiedzą na ten temat biskupi; jakie wydadzą po tych
długich tygodniach narad oświadczenie. Papież Franciszek poprosił przedstawicieli biskupów całego świata o obrady. Trwały
po trzy tygodnie w zeszłym roku i w tym. Ojcowie synodu - czyli
biskupi - wraz z przedstawicielami małżeństw z różnych części
świata pod przewodnictwem Ojca świętego dużo się modlili,
pokornie prosząc Ducha Świętego o oświecenie. Prosili: „Ukaż
nam prawdę! Ty, Duchu Święty, który znasz najlepiej te sprawy,
pomóż nam! Pomóż nam rozwiązać nasze problemy...”. I co się
okazało? Pod koniec października ojcowie synodalni wspólnie z
Ojcem świętym wydali na piśmie swoje synodalne przemyślenia.
W całym tym tekście daje się zauważyć, że najczęściej pojawiają
się tam trzy zasadnicze słowa. Pierwszym z nich jest „słuchać”.
Trzeba słuchać. Trzeba słuchać...
Cdn.

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

O OBRADACH X SESJI RADY GMINY TOMICE
VII KADENCJI
W czwartek (12.11) w sali sesyjnej Urzędu Gminy
Tomice odbyła się X sesja Rady Gminy Tomice. Podczas blisko pięciogodzinnych obrad radni wysłuchali
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tomice w roku szkolnym 2014/2015, informacji

o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym
oraz informacji o realizacji obowiązku składania
oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Gminy
Tomice, wójta Gminy Tomice i kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Tomice.
22 listopada 2015
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Radni rozpatrzyli również
i podjęli 14 uchwał. Dotyczyły
one m.in. zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy dla odbiorców usług
świadczonych przez Gminny
Zakład Usług Wodnych w
Spytkowicach oraz zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy dla odbiorców
usług świadczonych przez przez
Gminny Zakład Komunalny w
Tomicach. Dla taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie gminy dla odbiorców
usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny radni
ustalili dopłaty. Rada określiła też stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz wzory formularzy informacji i deklaracji niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Radni wyrazili zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości
zabudowanej budynkiem remizy strażackiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy, przyjęli darowiznę nieruchomości od Powiatu Wadowickiego w postaci dwóch działek
położonych w Radoczy, dokonali zmian w uchwale budżetowej
na rok 2015, przyjęli „Program współpracy Gminy Tomice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, a także
przekazali dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach
na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w postaci samochodu pożarniczego.
Ponadto Rada podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania dwóch ważnych planów: Strategii Rozwoju Gminy Tomice na
lata 2016-2025 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Tomice. Opracowanie Strategii podyktowane jest kilkoma przesłankami, z których najważniejszymi są: dostosowanie do doku-

mentów strategicznych opracowywanych dla nowej perspektywy
finansowani, co będzie podstawą do przygotowywania dokumentów programowych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych w ramach programów finansowanych w
okresie 2014-2020, konieczność weryfikacji dotychczasowych
kierunków rozwoju Gminy oraz uzupełnienie aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych i zmieniających
się potrzeb mieszkańców. Drugim z opracowywanych planów
jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - dokument strategiczny,
który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest wytyczenie
kierunków, wskazanie konkretnych przedsięwzięć prowadzących do ograniczenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do
powietrza. Podobnie jak w przypadku Strategii posiadanie Planu
pozwoli obiegać się o środki finansowe np. na działania termomodernizacyjne, inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł
energii, instalacje fotowoltaniczne czy szersze działania z dziedziny efektywności energetycznej, tak w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego, jak i
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska.

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)

FESTIWAL PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ

Dnia 6 listopada 2015 roku w Ośrodku Kultury Gminy
Tomice odbył się Festiwal Piosenki Patriotycznej.
Naszą szkołę reprezentowali:
Zespół „Perełki” – kl. IIa,
Zespół „Iskierki”- kl. Ib,
Szkolny Zespół „Karmelki”,
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Duet” Bartłomiej Sarnecki, Wiktoria Kowalczyk”,
Duet „Weronika Sajdak, Wiktoria Kwarciak”,
Duet „Jakub Kwarciak, Martyna Zając”,
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Soliści: Wiktoria Mostowik, Julia Krzak,
Piotr Bałys, Karolina Wołoch, Natalia Janicka, Kamila Kwarciak.

D
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Uczniowie zostali nagrodzeni przyznaniem czołowych miejsc i wyróżnień:
Kategoria II (klasy I-III):
II miejsce: Duet „Bartłomiej Sarnecki, Wiktoria Kowalczyk”,
III miejsce: Wiktoria Mostowik,
Wyróżnienie: Zespół „Perełki”,
Wyróżnienie: Duet „Jakub Kwarciak i Martyna Zając”,
Wyróżnienie: Zespół „Iskierki”,
Wyróżnienie: Weronika Sajdak.
Kategoria III (klasy IV-VI):
I miejsce: Zespół „Karmelki”,
I miejsce: Natalia Janicka,
II miejsce: Karolina Wołoch,
III miejsce: Piotr Bałys.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
www.witce.superszkolna.pl

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

Dzień Patriotyzmu w szkole
podstawowej w Woźnikach

W związku ze zbliżającym się
Świętem Niepodległości - 10 listopada
2015r. klasa V wraz z wychowawczynią
przygotowała krótką lekcje historii na
22 listopada 2015
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temat drogi Polaków do odzyskania suwerenności. Uczniowie
wspomnieli o trzech rozbiorach Polski, powstaniach narodowych oraz pierwszej wojnie światowej. W tej części artystycznej
nie mogło zabraknąć Józefa Piłsudskiego, który tworząc Legiony
Polskie przyczynił się do powrotu Polski na mapę Świata. Nasz
kraj po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918r. odzyskał swoje ziemie, tożsamość i suwerenność. Na pamiątkę tego dnia uczniowie
wraz z nauczycielami przeszli ulicami Woźnik, trzymając w ręku
flagi biało – czerwone, śpiewając patriotyczne piosenki.
T.K./I.B.

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)

Poświęcenie Domu
Przedpogrzebowego
62
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Tekst poświęcenia Domu Przedpogrzebowego – Kaplicy w Parafii św. Marii Magdaleny w
Wysokiej:
Wszechmogący Wieczny Boże, Który jesteś Panem
życia i śmierci, prosimy Cię + pobłogosław ten Dom
Przedpogrzebowy - Kaplicę, w którym spoczywać
będą nasi bliscy zmarli w oczekiwaniu na Mszę św.
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pogrzebową i złożeniem do grobu. Niech to
miejsce modlitwy i spotkania rodziny ze zmarłymi wypełnione będzie chrześcijańską nadzieją
na życie wieczne w niebie. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa Twojego Syna, Który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego; Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Poświęcenia kaplicy przedpogrzebowej w
dniu 8 listopada 2015 r. dokonał ks. inf. Jakub
Gil z Wadowic. Projektantem kaplicy był Sta-

nisław Niemczyk, architekt z
Tychów, który ma na koncie
wiele zaprojektowanych obiektów sakralnych w kraju i za
granicą.
Ks. prob. Adam Stawarz,
Wysoka, dn. 12.11.2015 r.
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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)

GIMNAZJALIŚCI PRZECIW
NIETRZEŹWOŚCI
Najpierw 25 października, na tydzień przed Świętem Zmarłych dzięki
uprzejmości Księży Proboszczów, w kościołach na terenie gminy Stryszów,
uczniowie Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie odczytali
przygotowany przez siebie list do uczestników ruchu drogowego.
Treść listu dotyczyła przestrzegania kierowców przed wsiadaniem za
kółko pojazdu po spożyciu alkoholu oraz reagowania współpasażerów, w
przypadku powzięcia informacji o nietrzeźwym kierowcy. Po każdej Mszy
Świętej nasza młodzież rozdawała mieszkańcom Gminy Stryszów ulotki z
kampanii Przeciw Pijanym Kierowcom.
Kontynuując akcję, 29 października do naszej szkoły zaprosiliśmy
dzielnicowego St. sierż. Tomasza Kolasę. Po treściwej pogadance na temat
odpowiedzialności kierowców za jazdę pod wpływem alkoholu i innych
środków odurzających, przeprowadzona została na terenie szkoły akcja
„STOP DOPALACZOM”. Młodzież wysłuchała audycji przygotowanej
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przez specjalistów, a następnie
każdy uczeń otrzymał ulotki
profilaktyczne.
Tuż po apelu, 27 osobowa
grupa młodzieży pod opieką
Pani Dominiki Gwiżdż i Pani
Sylwii Jamróz w asyście Pana
Dzielnicowego, wyposażona w
czapeczki, koszulki, plakaty,
balony, transparenty, ulotki i
wiele różnych gadżetów wyruszyła spod szkoły w stronę
Urzędu Gminy Stryszów,
odwiedziliśmy
przydrożne
sklepy oraz puby. Na czele całego pochodu jechał samochód
policyjny. W czasie marszu
młodzież wykrzykiwała hasła
przeciw pijanym kierowcom.
www.gimzakrzow.iap.pl

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)

Wspólnie ratujemy
zatorskie zabytki
Tradycyjnie w dniu Wszystkich świętych na zatorskim cmentarzu odbyła się po raz 14-ty kwesta przy
bramach wejściowych. Zebrano kwotę 8 416,27 zł. w
tym 5 euro, o 623 zł. więcej niż w roku ubiegłym.

Cel kwesty to dalsze prace
renowacyjne
zabytkowych
nagrobków.
Organizatorem
kwesty jest Rada Społeczna
Ochrony i Renowacji Zator22 listopada 2015
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skich Zabytków wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi
Zatorskiej .
Każdorazowo przed podjęciem decyzji odnośnie odnowy
danego nagrobka Rada S.O i RZZ wraz z TMZZ przy udziale
konserwatora dzieł sztuki decyduje o danym obiekcie. Brane są
pod uwagę walory wiekowe, architektoniczne, konserwatorskie,
stan techniczny, zniszczenia powstałe na skutek biegu czasu oraz
warunków atmosferycznych.
W 2015 roku odnowiono dwa nagrobki, bezimienny z XIX
wieku oraz Anny Kurzak z Podolsza z 1910 roku. Prace zostały
wykonane przez firmę konserwatorską dzieł sztuki w Krakowa,
pana Marka Wesołowskiego. Koszt prac to 9 717 zł. Dokonano
bieżącej konserwacji( piaskowanie + impregnacja) odnowionych
w 2003 i 2004 roku, pomników św. Rocha i św. Jana Kantego.
Przy figurze św. Rocha wykonano nową laskę, którą zniszczył
spadający konar z drzewa. Koszty pokrył Urząd Miejski w Zatorze. Zostało to wykonane ze względu na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku.
Do tej pory staraniem Rady Społecznej oraz TMZZ przy finansowym wsparciu darczyńców odnowiono figurę św. Rocha w
2003, św. Jana Kantego w 2004, św. Jana Nepomucena w 2005,
krzyż przydrożny w 2006, nagrobka z XIX wieku rodziny Piernikarskich w 2012, dwóch nagrobków Ś.P. rodziny Staclików w
tym jeden z nich, zwieńczony figurą z aniołkiem 2013, nagrobek
Ś.P. rodziny Drzyżdżyków w 2014, oraz dwóch nagrobków przytoczonych wcześniej odrestaurowanych w roku 2015. Ponadto
współfinansowano: odnowę figury św. Jana Nepomucena w
Podolszu w 2007, ołtarza głównego wraz z jego obrazami Matki
Boskiej Śnieżnej i św. Wojciecha 2007, wymianę szyb
w oknach kościoła z pojedynczych na potrójne w
2009, przeprowadzono odnowienie frontowej ściany
kościoła w 2010. Wymienione prace renowacyjne
szacuje się na kwotę ok. 335
tys. Środki finansowe pochodziły z organizowanych
kwest na cmentarzu oraz
przy kościele parafialnym,
darowizn
mieszkańców,
instytucji i organizacji społecznych. Również wsparcia
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udzielił Urząd Marszałkowski w Krakowie, Parafia RzymskoKatolicka w Zatorze oraz Urząd Miejski w Zatorze.
Środki finansowe na prace konserwatorskie ( demontaż ,
piaskowanie, scalanie, impregnację, montaż) pochodzą głównie
z kwesty oraz wsparcia rodzin i instytucji. Na ten cel darowiznę w 2015 roku przekazali nam: Bank Spółdzielczy w Zatorze
– 1000zł., Państwo Jadwiga i Józef Kowalówka, Róża Kobiet z Zatora i Podolsza w kwocie 400 zł. oraz rodzina Kurzaków z Podol-
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sza. Wpłaty dokonały Panie: Romualda Żak,
Maria Bolek, Kazimiera Polanek, Rozalia Klimek. Kazimierz Wędrzyk wykonał darmowe
prace związane z usunięciem korzeni po
wyciętym drzewie oraz wykonał fundament
w celu poszerzenia lapidarium. Koszt jego
można wycenić na kwotę około 1500 zł.
W kweście udział wzięli: Piotr Domagała,
Ewa Wieglus, Krystyna Zaporowska, Władysława Chmielowska, Ewa Koczurkiewicz,
Małgorzata Pękala, Izabela Spisak, Zbigniew
Biernat, Bogdan Bieniek, Agnieszka Kuzia, Sławomir Momot, Magdalena Rybak,
Agnieszka Jezierska, Barbara Wieliczko,
Katarzyna Wyrobiec, Szymon Smreczyński,
Maciej Romański, Barbara Czuba, Maria
Herma, Anna Wójcik, Wojciech Kajdas, Wiesław Susek, Bogusława Smreczyńska, Maria Fila, Alicja i Mariusz
Makuch, Janusz Czerwik, Monika Matusyk, Monika Kozioł, Katarzyna Lalik, Franciszka Jarosz, Romana Józefowska.
Za wszystkie wpłaty i datki serdecznie dziękujemy mieszkańcom Zatora i ich rodzinom oraz przyjezdnym, którzy włączyli
się do akcji ratowania zatorskich zabytków. Dbali o nie nasi
przodkowie żyjący w czasach bardzo trudnych. Nie możemy

zaprzepaścić tego dziedzictwa kulturowego.
Dziękujemy za modlitwę i poświęcenie lapidarium przez ks. Proboszczowi oraz księżom
wikarym. Dziękujemy osobą biorących czynny udział w dyżurach podczas kwesty. Dziękujemy państwu Annie Sulińskiej i Piotrowi
Wyrobcowi za przygotowanie puszek oraz za
opracowanie i wykonanie wraz z firmą graficzną materiałów informacyjnych o kweście
a także wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się w jej organizacje i przebieg.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie potrzeby
ratowania cennych zabytków.
Za Radę Społeczna O i RZZ oraz TMZZ
Przewodniczący Wiesław Susek
Podajemy nr konta dla chętnych, którzy chcą
wesprzeć działania renowacyjne :
BS 718136 0000 0000 1704 2000 0010
z dopiskiem „Ratujemy Zatorskie Zabytki”

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. 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

Na pielgrzymim szlaku
odpustowym

Tradycyjnie już kolejny raz Parafia Stanisław Górny
wraz z Parafią Zebrzydowice zorganizowała wyjazd na
uroczystości odpustowe w Mogile.

Organizatorzy zachęcili do wyjazdu również sąsiednie Parafie,
aby w większej sile wymodlić potrzebne łask dla Rodzin, Kościoła
i Ojczyzny, a także powierzyć osobiste intencje i podziękowania.
W odpowiedzi na zaproszenie w dniu 20.09.2015 roku wyjechały
do Mogiły ku zadowoleniu organizatorów dwa autokary w sumie
– ponad 100 osób z różnych Parafii. Pielgrzymi od godziny 07:00
zbierani byli z różnych miejsc a po przyjeździe autokary zaparkowały na parkingu tego Sanktuarium. Przy sprzyjającej pogodzie
wbrew przewidywanym prognozom mieliśmy czas na indywidualną modlitwę przed cudownym wizerunkiem Jezusa Ukrzyżowanego, a także na zwiedzanie w pobliżu zabytkowego kościoła
drewnianego pw. Św. Bartłomieja Apostoła. Wcześniej zamówiony przewodnik już czekał na nas i wyczerpująco przedstawił nam
historię tego zabytkowego miejsca. Ten to wspaniały zabytek
mówiąc o miłości, dobroci i miłosierdziu został z budowany z
drewna przez cieślę królewskiego w 1466 roku, a konsekrowany
w 1475 r. Z biegiem lat w wyniku wyniszczeń dokonywano tam
wielu remontów jednak z zachowaniem stylu średniowiecznego

trójnawowego rozwiązania w drewnie jedynego zresztą w Polsce.
O godzinie 10:00 w wielkiej procesji wiernych odprawiliśmy
Drogę Krzyżową. Była bardzo wymowna i uświadamiająca
nam wiernym wiele słabości i zaniedbań, głównie w miłości do
naszego Zbawiciela i Odkupiciela i do bliźnich wraz z brakiem
przebaczenie swoim winowajcom, a także brak pokory, pogoń za
materializmem, gubiąc po drodze to co najważniejsze – Zbawienie duszy. O godzinie 11:00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy
Świętej odpustowej wraz z wielką rzeszą wiernych, Biskupów,
Kapłanów, Sióstr Zakonnych. Sama myśl o uzyskaniu odpustu
zupełnego w tym cudownym miejscu i nadzieja wymodlenia
potrzebnych łask uświadomiła nam jak wiele mamy możliwości
zbawczych, ufając Bogu. Wizerunek Ukrzyżowanego Zbawiciela
słynie już z obfitych łask od XIII wieku. Wiele tam uznano i odnotowano dokonanych cudów, uzdrowień i nawróceń.
Od wielu lat prowadzą duszpasterstwo Ojcowie Cystersi i szerzą wiarę wraz z upieką i pielęgnacją tego cudownego miejsca.
Wielkim wydarzeniem w Sanktuarium Krzyża Świętego w Mo22 listopada 2015
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gile była obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w dn. 9.06.1979
roku, który przybył aby śladem praojców uwielbić Chrystusowy
Krzyż. Powiedział, że Chrystusowy Krzyż został wpisany w
dzieje naszego narodu i w życie każdego człowieka. Dlatego też
choroby lub inne cierpienia czy bóle należy łączyć z cierpiącym
Jezusem, a by uzyskać pożytek duchowy.
Wielu monarchów i Królów Polski składało hołd przed Ukrzyżowanym Chrystusem, szukając pomocy i oparcia w tak trudnych i bolesnych dziejach narodu polskiego.
Po Mszy Świętej szczęśliwi i umocnieni duchowo udaliśmy się
do autokarów, a prowadził nas znak – Wizerunek św. Michała
Archanioła – patrona parafii Zebrzydowice, który zawsze towarzyszy nam przy pielgrzymowaniu. Wielką radością, a zarazem
niespodzianką dla nas było zwiedzenie po drodze w Łagiewnikach kościoła zbudowanego z cegły pod wezwaniem Matki Bożej

Płaczącej Saletyńskiejz krzyżem na piersiach i narzędziami Męki
Chrystusowej w głównym ołtarzu. Tam również był zaplanowany przewodnik, opisując nam historię tego Orędzia. Wielką gorliwość misjonarzy poznaliśmy również w Parafii Zebrzydowice,
podczas Misji Świętych w 2000 roku przeprowadzonych przez
Misjonarza głoszącego z wielką żarliwością Orędzie Matki Bożej
Płaczącej z La Salette. Chociaż pielgrzymowanie to pewien wysiłek i nie każdy jest zdecydowany, ale owocny i przybliżający nas
do Boga to trudy pielgrzymowania potrafią pokonać nawet osoby
starsze i ruchowo ograniczone i zadziwiają swoją wytrwałością i
siłą duchową, nas zdrowych.
Uczestniczka pielgrzymki
z Parafii Zebrzydowice

NAWR ACAJCIE SIĘ I WIERZCIE
W EWANGELIĘ
Co niesie tydzień (22-29 XI 2015)
XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość
Chrystusa Króla
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale z góry od
Ojca i cały wszechświat obejmuje
Czytania z tej Uroczystości Chrystusa Króla mówią o Nim
jako Królu absolutnym we wszystkich wymiarach. W ewangelii
wg św. Jana (J 18,33b-37) jest rozmowa Piłata z Jezusem, który
pyta Go, czy jest królem żydowskim. Chrystus nie odpowiada
wprost, tylko zapytuje go, czy to mówi od siebie, czy od innych
usłyszał. I wtedy wyjaśnia Piłat: „Żydzi mi Ciebie wydali, Co
uczyniłeś”- i Chrystus powiedział: „Królestwo Moje nie jest z
tego świata” i dodaje: „Gdyby królestwo Moje było z tego świata,
słudzy moi bili by się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś
królestwo Moje nie jest stąd”.
W słowach Jezusa Chrystusa jest zawarte w jakiś sposób wytłumaczenie, dlaczego się nie bronił i poddał się prześladowaniu,
biczowaniu, znęcaniu się nad Nim. Nie ingerował ze swoją mocą
duchową, ponieważ nie przyszedł, aby królować po ziemsku, bo
Królestwo Jego jest inne. Tłumaczy to w jakiś sposób czytanie
drugie z Apokalipsy św. Jana apostoła (Ap 1,5-8), w którym autor
pisze: „Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym
umarłych i władcą królów ziemi”.
„Chrystus jest świadkiem wiernym”- co to znaczy? Jest wiernym świadkiem zamysłów Bożych wobec człowieka, bo zstąpił z
nieba i wiernym świadkiem tego co ludzkie wobec Boga, bo przyjął człowieczeństwo i jest świadkiem nieomylnym, który może
wszystko i jest świadkiem i równocześnie sędzią, który może
wszystko osądzić według prawdy. Następnie jest pierworodnym
umarłych tzn. pierwszym tym, który zwyciężył śmierć. Nikt dotąd jeszcze nie zwyciężył śmierci. Nie tylko zwyciężył śmierć w
sobie, ale zwyciężył śmierć w ogóle. Ona jest już zwyciężona. Jej
czas jest policzony i Chrystus jest również władcą królów ziemi.

68

22 listopada 2015

Jest władcą królów ziemi nie w tym sensie, żeby był ponad królami i sprawował nad nimi władzę, ale w tym sensie, że istota
wszelkiej władzy pochodzi od Niego, istota wszelkiej władzy
pochodzi od Chrystusa.
Władza każda pochodzi od Boga, bo wszystko, co stworzone,
co istnieje jest poddane jakiejś władzy i ma władzę nad czymś
innym. Sens istnienia wszechrzeczy, spraw ziemskich, czyli
doczesnych, materialnych, czy duchowych nosi na sobie jakieś
piętno władzy, ono to wszystko jednoczy i we władzy się wszystko odnajduje, ale oczywiście może być władza prawdziwa, albo
uzurpowana. O tym, jak Chrystus zacznie w pełni wykonywać
swoją władzę, jaką otrzymał od Ojca, jest w pierwszym czytaniu
z księgi Proroka Daniela (Dn7,13-14). „Patrzyłem w nocnych
widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego, wprowadzają Go przed
Niego, powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską.
A służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie będzie
wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo
nie ulegnie zagładzie”.
Takiego króla wyznajemy - Chrystusa, takiego królestwa
oczekujemy i wszystkie nasze nadzieje pokładamy w Jego królowaniu.
Każda władza od Ojca z niebios pochodzi, a On przekazuje
ją Synowi

Poniedziałek
Pierwsze czytanie z księgi Daniela (Dn1,1-6.8-20) opisuje jak
król Babiloński Nabuchodonozor oblegał Jerozolimę, zajął ją,
zrabował naczynia z Domu Bożego i zabrał do swojego skarbca.
Oczywiście wziął w niewolę Izraelitów. Następnie król polecił
wybrać spośród Izraelitów młodzieńców o pięknym wyglądzie,
zdolnych, posiadających wiedzę, aby po trzyletnim przygoto-
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waniu mu służyli. Wybrani zostali do tego Daniel, Hananiasz,
Miszael i Azariasz. Pierwszą rzeczą o jaką młodzieńcy poprosili
przełożonego, to aby zmienił im menu, czyli pożywienie, nie
chcieli się kalać królewskimi potrawami, ani królewskim winem,
ale poprosili by im dawano jarzyny. Okazało się, że przez to byli
zdrowsi, lepiej wyglądali. Szczególnie uzdolnionym nie tylko po
ludzku, ale w sposób nadprzyrodzony był Daniel, który posiadał
wiedzę rozeznania wszelkich widzeń i snów.
Natomiast w Ewangelia (Łk21,1-4) jest o wdowie, która
wrzuciła dwa małe pieniążki, czyli jeden mały grosz, całe swoje
utrzymanie do skarbca świątyni, a Chrystus obserwując powiedział do uczniów, że ta rzuciła więcej niż wszyscy inni. Bo ofiary
mają podwójny wymiar, ten zewnętrzny mierzony wartościami
ludzkimi i duchowy. Wdowa, która to uczyniła okazała wielką
mądrość, to z mądrości wypłynęła jej ofiara, wiedziała, że Bóg
nie pozostanie dłużny, a jej powinność pomimo braków jednak
ma wielką wartość. Tą samą mądrością kierowani młodzi Izraelczycy z pierwszego czytania szczególnie Daniel stali się dla narodu uprowadzonego znakiem mocy i obecności Boga wśród nich..
Bardzo wiele ciekawych historii łączy się właśnie z tymi czterema
młodzieńcami, o czym zresztą będzie w następnych dniach.
Składając dla Boga ofiary, wspomagając potrzebujących,
otwieramy dla siebie i innych drzwi miłosierdzia

Wtorek
Królewski sen był przepowiednią wieków i zapowiedzią
nowej historii.
Pierwsze czytanie (Dn2.37-45) z wtorku jest kontynuacją
z poprzedniego dnia. Otóż Nabuchodonozorowi śnił się sen,
który go bardzo niepokoił i zwołał wieszczów i tłumaczy snów z
całego państwa i niestety oni nie mogli mu tego wyjaśnić. On ich
chciał pozabijać za to ,że są niepotrzebni. I wtedy ujął się za nimi
Daniel, który powiedział: nie zabijaj ich, ja ci wytłumaczę ten
sen. Nie tylko, że mu wytłumaczył sen, ale wpierw powiedział,
co mu się śniło. Mianowicie, że śnił mu się bardzo wielki posąg
o nadzwyczajnym blasku, głowa jego była z czystego złota, pierś
i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, kolana z żelaza,
stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. I widział, że
odłączył się kamień z nieba, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka
i ugodził w jego stopy z żelaza i gliny połamał je wtedy i wszystko
uległo skruszeniu, pomieszaniu. Żelazo, glina, miedź, srebro,
złoto. Stało się wszystko jak plewy na klepisku i wiatr je uniósł.
Wytłumaczył Daniel ten sen Nabuchodonozorowi, że głowa ze
złota oznacza jego królestwo, ale po nim powstanie inne mniejsze i trzecie królestwo miedziane i czwarte trwałe jak żelazo, co
wszystko kruszy. Natomiast stopy, które były częściowo z gliny,
częściowo z żelaza oznaczają, że królestwo ulegnie podziałowi.
Będzie coś miało z trwałości, a równocześnie z kruchości, bo żelazo z gliną się nie łączy. I w tych czasach Bóg wzbudzi królestwo,
które nigdy nie ulegnie zniszczeniu i Jego władza nie przejdzie
na żaden inny naród, a kamień, który oderwał się od góry mimo,
że nie dotknęła go ręka ludzka to wyroki Boże, które zniszczą
wszystko, a nastanie tylko Jego królestwo.
Natomiast wEewangelii (Łk21,5-11) jest podobna sytuacja,
tylko odnosząca się nie do królestw, ale do świątyni Jerozolimskiej. Chrystus słysząc, jak się zachwycali niektórzy świątynią,
powiedział: „Przyjdzie czas kiedy z tego, co widzicie, nie zostanie

kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. I zapowiedział
nadejście czasów ostatecznych, że wtedy powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, będą trzęsienia
ziemi, głód, zaraza, ukażą się straszne zjawiska, straszne i wielkie
znaki na niebie.
Oba te czytania mówią o dokonaniu się czasów, że wszystko
zmierza nie do nicości do zagłady, ale do zmiany, że wszystkie
ziemskie królestwa rozpadną się i będzie jedno królestwo niebieskie, Boże Królestwo.
Świątynia w Jerozolimie i jej zburzenie jest zapowiedzią
nowej historii Nowego Ludu

Środa
Uczta Baltazara to szatański pomysł naśladujący Ucztę
Niebieską
Pierwsze czytanie dalej jest z księgi Daniela. Właśnie w tej
księdze jest opis tzw. Uczty Baltazara. Baltazar był synem Nabonida i współregentem swego ojca podczas jego nieobecności w
Babilonie. Ten Baltazar urządził ucztę ze swoimi możnowładcami i kiedy zasmakowali win, kazał przynieść srebrne i złote naczynia zrabowane przez Nabuchodonozora ze świątyni w Jerozolimie i pili król i jego możnowładcy, żony, nałożone i wychwalili
bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych. I wtedy
ukazały się za świecznikiem palce ręki ludzkiej i pisały na wapnie
ściany królewskiej. Napisały słowa: „Mene, mene tekel ufarsin”.
Króla i wszystkich ogarnęło przerażenie, zawołano Daniela, aby
wytłumaczył co znaczy ten napis. I Daniel wytłumaczył - słowa
te znaczyły: „Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres,
zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki twoje królestwo
uległo podziałowi, oddano je Medom i Persom”. Tej samej nocy
Baltazar został zabity.
Natomiast w Ewangelii św. Łukasza (Łk21,12-19) Jezus zapowiada prześladowanie swoich uczniów, że wydadzą ich do synagog, do więzień, przed królów i mówi Chrystus: będziecie mieli
sposobność do składania świadectwa, ale nie obmyślajcie co
macie powiedzieć, bo w danej chwili Duch Święty wam wszystko
podpowie. To On da wymowę i mądrość, której żaden z prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani sprzeciwić. Niektórzy
zginą z tego powodu, ale przez swoją wytrwałość ocalicie wasze
życie, nie to ziemskie, ale życie wieczne.
Te dwa czytania mówią o wyrokach boskich, o wyrokach,
które dla ludzi będących daleko od Boga są niezrozumiałe, ponieważ nie będą umieli pogodzić prześladowania sprawiedliwych
z błogosławieństwem Bożym, ani powodzenia niesprawiedliwych
na tej ziemi i grzesznych, i zbrodniarzy z karą wieczną.
Świat i doczesna władza to tylko pozory siły i władzy, aby
zwieść zaślepionych

Czwartek
Bóg wybawił Daniela z jaskini lwów, przez co uwierzył w
Boga Izraelitów król Dariusz
Pierwsze czytanie dalej jest kontynuacją księgi Daniela. Po
Baltazarze królem został Dariusz, który ustanowił 120 satrapów
w swoim państwie, a nad nimi trzech zwierzchników, z których
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jednym był Daniel. Daniel tak przewyższał innych, że ci z zawiści
i zazdrości postanowili go zgubić i wymyślili taką rzecz. Mianowicie poszli do króla i powiedzieli: królu podpisz dekret, że jeżeli
by ktokolwiek przez 30 dni modlił się do jakiegoś innego Boga,
czy prosił jakiegoś innego człowieka oprócz ciebie, żeby został
wrzucony do jaskini lwów. I w namowie król Dariusz podpisał
dekret a oni śledzili Daniela, który codziennie modlił się trzy
razy i donieśli królowi, że się modli wbrew dekretowi.
Bardzo się przejął tym król, bo cenił Daniela, ale niestety według prawa Persów i Medów, musiał to uczynić. Wrzucono Daniela do jaskini lwów, król całą noc nie spał, czekając rana. Rano
przyszedł, okazało się że, lwy nie wyrządziły mu żadnej szkody. I
wtedy uwierzył król Dariusz w Boga, którego wyznawał Daniel i
który uratował go i wybawił od paszczy lwów.
Natomiast w ewangelii Łukasza(Łk21,20-28), jest o powtórnym przyjściu Chrystusa, najpierw o zburzeniu Jerozolimy, o
ucisku jaki przyjdzie w czasach ostatecznych, a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki
na słońcu, księżycu i gwiazdach i trwoga narodów bezradnych
wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą w
oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi i wtedy przyjdzie
Syn Człowieczy, ujrzą Go wszyscy, czyli On przyjdzie w obłoku z
wielką mocą i chwałą.
Te dwa czytania mówią o Bogu, który wymierza sprawiedliwość, ale ratuje swoich wyznawców z wszelkiej opresji. I o
Chrystusie, który po tych wszystkich strasznych wydarzeniach
przyjdzie w obłoku z wielką mocą i chwałą. Co to znaczy w
obłoku? Tzn. z innej rzeczywistości, podobnie jak przy Wniebowstąpieniu Chrystus uniósł się w górę i nie poszedł tam gdzieś
w przestrzeń, w kosmos, tylko po pewnej chwili obłok zabrał im
Go sprzed oczu, został przeniesiony do innej rzeczywistości. Tak
samo z tej innej rzeczywistości nie z kosmosu przyjdzie, ale z obłoku, ten obłok jest znakiem, synonimem innej rzeczywistości,
nie tej ziemskiej, ale tej niebiańskiej. Nie trzeba tego przyjścia
Chrystusa na obłokach, w obłoku rozumieć jako przyjazd na
chmurze, to jest całkiem co innego.
Chrystus przy końcu czasów przyjdzie w mocy i w chwale,
to ta sama moc która ocaliła proroka Daniela, i przez którą Bóg
czyni zbawcze znaki
Przybądź Chryste, okaż swą Moc i chwałę, miłosierdzie i
sprawiedliwość. Amen

Piątek
Prorok Daniel opisuje cztery bestie, które zobaczył w wizji.
Niszczyły one wszystko i siały spustoszenie, ale zostały zniszczone przed przybyciem na obłokach Syna Człowieczego.
Pierwsze czytanie dalej z księgi Daniela,(Dn 7, 2 – 14) w którym opisuje on swoją wizję. W tej wizji widział cztery ogromne
bestie, które wyszły z morza. Pierwsza była podobna do lwa z
orlimi skrzydłami, druga podobna była do niedźwiedzia, miała
trzy żebra w paszczy między zębami. Trzecia była podobna do
pantery, a na grzbiecie miała cztery ptasie skrzydła i cztery głowy,
jej powierzono władzę. Następna bestia okropna, przerażająca,
o nadzwyczajnej sile. Miała zęby z żelaza, miedziane pazury,
pożerała, kruszyła, deptała wszystko i miała 10 rogów, spośród
nich jeden mały wyrósł i miał oczy podobne do ludzkich i mówił
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wielkie rzeczy. I wtedy Daniel zobaczył, jak postawiono trony a
Przedwieczny zajął miejsce i tysiące tysięcy służyło Mu, i wtedy
zabito bestię czwartą, a pozostałym odebrano władzę i to był kres
ich życia. I wtedy przybył na obłokach Syn Człowieczy. Podszedł
do Przedwiecznego i powierzono Mu władzę, panowanie, chwałę
i władzę królewską i służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Natomiast w ewangelii św. Łukasza(Łk21,29-33), jest przypowieść o drzewie figowym, Pan Jezus mówi: „Patrzcie na drzewo
figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że już dojrzeją pączki,
sami poznacie, że blisko jest lato, tak i wy gdy ujrzycie, że to co
się dzieje, wiedzcie blisko jest Królestwo Boże. Niebo i ziemia
przeminą, ale Moje słowa nie przeminą”.
Te dwa czytania są w dalszym ciągu przy kończącym się roku
przypomnieniem, że wszystko w Bożych planach jest ustalone i
że wszystko zostanie sprawiedliwie osądzone, nagrodzone i ukarane i że trzeba uważać na znaki czasu. Tak jak powiedział Pan
Jezus do faryzeuszy: „Wygląd nieba i ziemi rozpoznać umiecie, a
czasów obecnych nie rozpoznajecie”- bo nie poznali czasu nawiedzenia ich przez Boga.
Umieć zrozumieć znaki czasu to nakłonić rozum do wiary,
uzbroić nadzieją i umocnić miłością

Sobota
Ziemskie ideologie, ludzkie zbrodnicze plany, knowania
przeciw Bogu, są jak krwiożercze bestie niszczące nadzieje i
życie
Pierwsze czytanie jest kontynuacją z poprzedniego dnia (Dn
7, 14- 27). Tak więc, Daniel pytał stojącego, co znaczą te bestie i
ten odpowiedział, że one oznaczają królestwa, które powstaną z
ziemi. Najgorsze będzie czwarte królestwo, czwarta bestia, która
będzie deptać całą ziemię i przeciwko Bogu występować, przeciwko świętym, aż wypełnią się czasy i wtedy odbędzie się sąd,
odbiorą jej władzę niszczenia niweczenia wszystkiego, a panowanie i królestwo otrzyma Lud święty Najwyższego. Królestwo
będzie Jego wiecznym królestwem.
Natomiast w ewangelii św. Łukasza (Łk21,34-36) jest o czuwaniu. Chrystus powiedział: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa i trosk doczesnych, by ten
dzień nie przypadał na was jak potrzask, przyjdzie na wszystkich,
którzy mieszkają na całej ziemi, czuwajcie więc i módlcie się w
każdym czasie, abyście mogli tego wszystkiego uniknąć.
Właśnie to czuwanie jest istotą obydwu czytań z soboty. Chodzi o czuwanie przed złem, przed potęga złego. Czuwanie nad
własnymi słabościami, lękiem, niewiernością i grzechem. Tylko
ci, którzy będą czuwać, mogą osiągnąć obiecane królestwo.
Potrzeba nieustannego czuwania, aby nasze serce i nasz
rozum nie zwrócił się ku bestiom, odbierającym nadzieję i odrzucającym miłosierdzie.

Ks. H. Młynarczyk

