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WszystkoWszystko
To wszystko zaczęło się właściwie 

20 lat temu w ostatnie dni listopa-
da. Na schodach, gdzie mieszkałem na 
Kanoniczej 11 spotkałem ówczesnego 
biskupa Nycza. Zapytał mnie, czy potra-
fi ę kosić. Trochę byłem zdziwiony tym 
pytaniem, ale powiedziałem tak. Biskup 
odpowiedział: „to z budową też sobie 
poradzisz”. Niestety, nie mogę powie-
dzieć, że się ucieszyłem. Już na następ-
ny dzień byłem u kard. Macharskiego. 
Wręczył mi krzyżyk i kazał zejść na dół 
po wypisaną decyzję. Było napisane: 

„Ksiądz Edward Bąbol przeznaczony do 
budowy kościoła i tworzenia nowej pa-
rafi i z zamieszkaniem w Niepołomicach”. 
Kilka dni później, wieczorem, przyje-
chałem na spotkanie z ks. Proboszczem 
Rzadkoszem. Okazało się, że on o tym 
nic nie wie. Zamieszkałem nad pocztą. 
Potem była pierwsza kolęda, spotkałem 
około 700 przyszłych parafi an, i wiele 
pytań oraz niedowierzania: „U nas koś-
ciół? Po co? Za co? Czy damy radę?”. Ja 
też nie znałem odpowiedzi. Następnie 
było szukanie miejsca. Najbardziej spo-
dobało mi się to nad stawem, gdzie była 
łąka porośnięta starą wikliną, a kiedyś 
było tu pastwisko i miejsce do młóce-
nia zboża. Przyjechałem tu z jednym 
z braci lektorów – Górą. Pierwszą część 
ziemi wymieniliśmy z gminą za ziemię 
parafi alną, później dokupiliśmy resztę. 
Tu, gdzie dziś rośnie dąb przy bocznej 
bramce, była pierwsza Msza św. na placu 
budowy, podczas której przyszła potęż-
na burza, a potem wręcz nawałnica. Całą 
oprawę muzyczną i liturgiczną zapew-
nili wówczas niewidomi wraz z ks. Ja-
ckiem, byli więc z nami od samego po-
czątku czyli od 7.10.2000 r. – od święta 
MB Różańcowej. 

Trzeba było komisji kurialnej przed-
stawić 3 koncepcje kościoła. Przedstawi-
liśmy koncepcje 3 architektów: P. Boruty, 
P. Gawora i P. Ingardena. Komisja za-
twierdziła plan P. Ingardena. Szczęśliwie 
za plany zapłaciła moja daleka krew-
na z USA Antonina. Ja wtedy uczyłem 
w szkole podstawowej i włączony byłem 
w duszpasterstwo w Niepołomicach. Tu-
taj, nad zakrystią, zamieszkałem dopie-

ro w roku 2007. Parafi a, wtedy jeszcze 
jedna razem z Jazami, przekazywała 
na budowę kościoła składkę z pierw-
szej niedzieli miesiąca – to było około 
7000 zł. Jeździliśmy też raz w roku po 
parafi ach w dekanatach: Niedzickim, 
Myślenickim i św. Szczepana. 

Często musiałem ze względu na za-
łatwienia z budową zwalniać się z lek-
cji w szkole i tu dziękuję za życzliwość 
P. Bobowskiemu i P. Augustyńskiej. Za-
chowuję też w życzliwej pamięci pomoc 
w tzw. sprawach papierkowych P. Kraci-
ka, P. Mosurskiego, P. Iwulskiego, P. Biał-
ka i P. Siwek. Potem były pierwsze wyko-
py pod kościół w dość ciepłą i pogodną 
jesień 2001 r. Dziękuję pierwszym po-
mocnikom: Aleksandrowi, Stanisławo-
wi, Andrzejowi, Dariuszowi, Sławkowi, 
Antoniemu, Marcinowi. Była też nie-
oceniona pomoc wielu pań, w tym Ma-
rii, Urszuli, Eli, Małgorzaty, Agnieszki 
oraz wielu rodzin, w tym: Augustynów, 
Nowaków, Gancarczyków, Smazów, Wój-
cików, Palińskich, Kukułków,  Henke 
i wielu innych. Właściwie od samego 
początku organizowaliśmy parafi alne 
święto Dnia Matki z loterią na budowę 
kościoła, przeprowadzaną z Krzysztofem 
i Krystyną. Od początku były nabożeń-
stwa majowe i październikowe, poświę-
cenia pokarmów, chodziłem też po ko-
lędzie i do chorych. Od początku byli też 
ministranci i lektorzy, niektórzy trwają 
dalej ze swoim szefem Jakubem. Powsta-
ły Róże Różańcowe, HSNSPJ z inicjatywy 
p. Marii, potem scholka dziecięca z sio-
strą Ireną Pinto, starsza schola, grupa 
młodzieży i grupa studentów.

Dla przykładu wspomnę pierw-
sze nabożeństwo Gorzkich Żali, gdy 
uświadomiłem sobie, ile nam potrzeba, 
tzn. monstrancji, klęcznika, kadzidła, 
dzwonków, nagłośnienia, świec, tekstów, 

ławek, kapy i welonu, organów, organisty, 
kościelnego i ministrantów. Na szczęście 
najważniejsze było to, że nie zabrakło 
ludzi. Prace ciągle trwały, a fi nanso-
wane były w całości ze składek. Nigdy 
nie mieliśmy wielkich sponsorów, czyli 
to wszystko: ziemia, budynki, otocze-
nie, ogród, stawy, boisko, parking, jest 
z waszych złotówek. Nie potrafi ę ani 
wszystkim podziękować, ani wszystkich 
wymienić. Pan Bóg potrafi . Ja natomiast 
wspomnę jeszcze pomoc ks. Jacka, gdy 
np. poprowadził pierwszą procesję Boże-
go Ciała, gdy ja znalazłem się w szpitalu. 
Wielką pomoc ks. Piotra przez pięć lat, 
gdy w Krakowie robił doktorat z historii, 
a na Jazach robił dobrą robotę duszpa-
sterską. Niezapomniane dni to pierwsza 
pasterka pod gołym niebem w murach 
kościoła z ogniskami i zwierzętami oraz 
aniołami ze scholi, a po pasterce z muzy-
ką, tańcami i temp. -27 stopni, pierwsze 
Triduum ze stołem Wielkiego Czwartku 
i udziałem niewidomych, dzień wmuro-
wania kamienia węgielnego i poświęce-
nia kościoła przez bp. Szkodonia, proce-
sja z obrazem MB Różańcowej z Rynku 
na Jazy – tu podziękowanie ks. Dzieka-
nowi oraz Pani Janinie za każdą pomoc 
i życzliwość, coroczne jasełka dziecięce 
oraz teatru Czumów, pierwsza wizytacja 
biskupa, peregrynacja obrazu i relik-
wii Jana Pawła II i siostry Faustyny, dni 
Pierwszych Komunii i bierzmowanie 
zawsze przez bp. Damiana, Światowe 
Dni Młodzieży.

Na koniec krótko o planach. Dalszy 
wystrój kościoła to witraże i w marze-
niach organy oraz tętniący życiem dom 
parafi alny, w którym zamieszka nowy 
ksiądz wikariusz – Jacek, po historycz-
nym pierwszym wikarym – Grzegorzu, 
któremu dziękujemy za trzy lata posługi. 

Ks. Edward Bąbol

zaczęło się zaczęło się 
 lat temu lat temu
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Witajcie. Jestem ksiądz Jacek, zo-
stałem posłany jako ksiądz wi-

kariusz do parafi i pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej w Niepołomicach. Chcę wam 
opowiedzieć krótko o tym, jak to się 
stało, że zostałem księdzem.

Pierwsze pytania o to czy zostać 
księdzem stawiałem sobie bardzo nie-
śmiało już w podstawówce. W gimna-
zjum te pytania gdzieś się ulotniły, bo 
serce miałem raczej bardziej skierowane 

ku zabawie niż ku Panu Bogu, chociaż 
byłem nadal lektorem, co sobie bardzo 
ceniłem. 

Kilka lat temu, gdy jeszcze byłem 
gimnazjalistą, z mediów docierały do 
mnie różne informacje o złu panują-
cym w Kościele. W sumie wydawało 
się, że ten Kościół to tyko kłębowisko 
zła i nic więcej. Tak uczciwie to nie mo-
głem uwierzyć w to, że tak jest napraw-
dę. Coś mi tu nie pasowało. Chciałem 
to sam sprawdzić. W liceum przyszedł 
czas w moim życiu na ważne dla mnie 
pytania. Chyba najbardziej podstawo-
wym pytaniem, jakie sobie zadałem, 
w pierwszej klasie liceum, było pytanie, 
czy ja naprawdę wierzę w Boga. Bada-
łem siebie, jaka jest moja odpowiedź. 
Nie zadowalałem się byle stwierdzeniem 

– tak, wierzę i koniec. Doszedłem do 
wniosku, że wierzę w Boga, który jest 
Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świę-
tym. I przyszedł wniosek: Jacek, skoro 
wierzysz w Boga, to logiczne jest, że Bóg 
musi być najważniejszy w twoim życiu. 
Bo inaczej to jest po prostu bez sen-
su. I ta myśl jakoś powracała często do 
mnie. Miałem zwątpienia, czy Kościół 
Katolicki naprawdę przez dwa tysiące 
lat nie wypaczył nauki o Panu Bogu. 
Przecież co to był za problem sfałszować 
w średniowieczu Biblię? Modliłem się 
do Boga w ten sposób przez krótki czas 
mego życia: 

„Boże, który naprawdę jesteś i w któ-
rego wierzę. Proszę, prowadź mnie do 
siebie tak jak zechcesz i pomóż mi od-

Pamiętam kamień węgielny i gromadę 
dzieci z naszego osiedla, stojącą obok 

ks. Biskupa Nycza. Pamiętam wznoszenie 
murów naszego kościoła i pierwsze Pa-
sterki bez dachu nad głowami, ale z nie-
bem rozgwieżdżonym i zimnymi ogniami, 
i z kolędami w wersji rockowej. Pamiętam 
pierwszą góralską szopkę, która teraz jest 
przepiękną kapliczką w naszym przy-
kościelnym ogrodzie. I gromadę małych, 
czuwających pastuszków, ale z ciężkimi 
powiekami. I jeszcze piękne korowody 
procesji w Niedziele Palmowe, w których 
uczestniczą dzieci, oglądając żywe obra-
zy tego, co tak trudno zrozumieć czło-
wiekowi w każdym wieku. Kolejne etapy 
budowy naszej świątyni, wystroju, rzeźby 
Józka Nowaka wyciosane siekierą, stacje 
Drogi Krzyżowej, nowe ławki, w których 
każdy z nas ma swoje miejsce. Życzliwe 
rozmowy ze znajomymi po niedzielnych 
Mszach Świętych, uczestnictwo w pięknej 
tradycji świętowania Dnia Matki, gdzie 
widać coraz większą liczbę uczestników 
i zaangażowanie parafi an.

Czuję się tutaj u siebie, chociaż jest 
to moja trzecia parafi a. Tu dorastały 

moje córki i tutaj mają miejsce ważne 
wydarzenia nasze i naszych sąsiadów; 
sakramenty chrztu, małżeństwa, rocz-
nice ślubów. Uczestnictwo w życiu pa-
rafi i to również pamiętanie o wspólnym 
sprzątaniu i dekorowaniu naszej świąty-
ni, to wspólne organizowanie ważnych 
jubileuszy, wieczorów patriotycznych, 
przyjmowanie gości np. podczas Świa-
towych Dni Młodzieży.

Mówi się, że jeden człowiek niewiele 
może zdziałać, a jednak to, że nasza pa-
rafi a się rozwija i nasz kościół jest pełen 
podczas różnych nabożeństw, to zasługa 
i zaangażowanie naszego ks. Proboszcza, 
który jest budowniczym tej świątyni 
i tej parafi i. Z refl eksją i skupieniem 
słucham jego niedzielnych rozważań, 
które dają siłę i rozjaśniają wiele dy-
lematów religijnych. Z radością cze-
kam na słowa, które zawsze kieruje do 
rodziców nowo ochrzczonych dzieci: 

„…i ofi arujcie swoi dzieciom to co dla 
nich najważniejsze – waszą wzajemną 
miłość”. To jest przesłanie tak naprawdę  
dla każdego z nas…

Elżbieta 

Moja Parafia Jak Jak 
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zostałem księdzem

w moim życiu, a nie moja. Jeszcze moc-
niej tak modliłem się, gdy na drugim 
roku w seminarium ojciec duchowny 
powiedział na konferencji, by modlić 
się o rozpoznanie tej woli Boga w życiu, 
bo wtedy mam na pewno zagwaran-
towane, że albo odejdę z seminarium 
z podniesionym czołem w poczuciu, że 
tak należało postąpić, albo też, że w mo-
mencie święceń diakonatu i święceń ka-
płańskich w katedrze wawelskiej będę 
miał pokój w sercu, że tego Bóg dla mnie 
chciał. Podczas święceń kapłańskich ten 
pokój towarzyszył mi.

Kończąc, chcę zachęcić was mło-
dzi przyjaciele: jeśli czujecie w waszym 
wnętrzu, w waszych myślach taką chęć, 
której może nie rozumiecie do końca, 
by iść do seminarium, czy do zakonu 

męskiego lub żeńskiego, lub by zostać 
misjonarzem, to zachęcam was gorąco: 
spróbujcie. 

Spróbujcie jak i ja spróbowałem, 
a może się okaże, że to Bóg naprawdę 
Cię woła. A jeśli to Bóg woła, to uwierz, 
On już pomoże Ci w dojściu do celu 
i to po takiej drodze twojego życia na 
której będziesz bardzo szczęśliwy, choć 
cierpienie cię nie ominie, jak wszędzie. 
Bo Bóg wie, jaka droga twojego życia jest 
dla ciebie najlepsza. Zaufaj Mu.

ks. Jacek Jastrzębski

Dodatek biografi czny

Pochodzę z Mucharza, koło Wadowic. Jest 
to jedna z najstarszych parafi i w naszej 

diecezji, jak i w Polsce (pierwsze wzmianki 
na piśmie o mucharskiej parafi i pochodzą 
z XI wieku). Teraz ta miejscowość wyróżnia 
się m.in. tym, że powstaje tam nowe jezio-
ro, nie mające jeszcze ofi cjalnej nazwy. Do 
szkoły średniej - LO im. Marii Skłodowskiej-

-Curie - uczęszczałem w Suchej Beskidziej. 
Później, wiadomo, matura, seminarium 
w Krakowie przez 6 lat. Jako diakon posłu-
giwałem w parafi i pw. także MB Różańcowej, 
ale w Kaszowie, koło Liszek (na zachód od 
Krakowa). Następnie byłem wikariuszem 
w parafi i pw. Świętego Jacka w Groniu-Leś-
nicy, to jest na Podhalu. A teraz to już wiecie 
jak to ze mną jest. 

Boga. Można też zacząć czytać Pismo 
Święte, na przykład fragment Ewangelii 
codziennie po 5 minut. 

Poszedłszy tam zrozumiałem wiele 
już w kilka dni. To były bardzo proste 
rzeczy. Zrozumiałem, że ci ludzie, teraz 
moi koledzy, są po prostu ludźmi. Ze 
swoimi zaletami i wadami. Co wynieśli 
z domu, to często wnosili do semina-
rium. Nic nadzwyczajnego. Wielkiego 
zła, o których media się rozpisują, mo-
gę zaświadczyć, że nie widziałem. Wi-
działem za to radości moich kolegów 
z powodu różnych wydarzeń, widzia-
łem i strach, gdy zbliżał się czas egza-
minów na studiach. Wielu z nas miało 
wątpliwości dotyczące tego, czy zostać 
księdzem i niektórzy z nas, po namyśle 
albo odeszli, albo przez te kilka lat wąt-

pliwości zniknęły i zostaliśmy diakona-
mi i księżmi.

Z perspektywy tych kilku lat widzę, 
że Duch Święty chciał, bym poszedł do 
seminarium. Pozwolił zostać mi diako-
nem i rok później księdzem. Miałem 
bardzo wiele wątpliwości przez te pięć 
lat, czy to na pewno moja droga, czy 
nadaję się. Do czego ja się mogę Bogu 
przydać? Zawsze jednak się modliłem 
do Boga o to, by to Jego wola działa się 

kryć jak mogę do Ciebie najlepiej w swo-
im życiu iść”. 

Tu muszę zaznaczyć, że bardzo lu-
biłem się modlić do Ducha Świętego, 
którego działanie widzę dzisiaj po kilku 
latach. Jak przemieniał stopniowo, ła-
godnie i spokojnie moje życie.

Gdy rozmyślałem przed snem w łóż-
ku, kim chciałbym zostać w przyszłości, 
przychodziła myśl, że kimś, kto będzie 
pomagał ludziom. I tu rodziła się we 
mnie dziwna wtedy dla mnie myśl, żeby 
iść na księdza. Jak to!? Nie wierzyłem, 
żebym miał zostać tak naprawdę księ-
dzem, było to dla mnie zbyt odległe. Ale 
coś mnie jednocześnie w tę stronę pcha-
ło. Przyszła trzecia liceum, matura i wa-
kacje. Już wtedy postanowiłem: „Dobrze, 
choć tyle się nasłuchałem o złu w koście-

le, o złych i niedobrych księżach, to pój-
dę do seminarium na chwilę i zobaczę 
jak to tam młodzi ludzie przygotowuje 
się na kapłanów. Czy naprawdę wszyst-
kim tylko pieniądze w głowie i inne złe 
rzeczy”. Gdy szedłem do seminarium 
na rok pierwszy, kolega Maciek, którego 
dopiero co poznałem, powiedział mi cie-
kawe słowa: „Kościół jest jak orzech wło-
ski. Jeśli spróbujesz zjeść go ze skorupką, 
to sobie możesz połamać zęby. Ale jeśli 
przebijesz się przez tę twardą skorup-
kę, to dojdziesz do tego, czego szukałeś, 
do bardzo dobrego pokarmu”. Rzeczy-
wiście, z Kościołem jest trochę tak, jak 
z tym orzechem. Jeśli będziemy patrzyli 
na Kościół tylko od zewnątrz, i nie bę-
dziemy chcieli wejść w niego dalej, nie 
będziemy chcieli więcej być z Panem 
Bogiem na modlitwie, na Mszy Świętej, 
to zobaczymy tylko taką skorupkę, która 
nie jest atrakcyjna, a nawet może krzyw-
dę zrobić temu, kto zechce ją spożyć. 
Lecz jeśli włożymy troszkę wysiłku w po-
znawanie Kościoła, będziemy wchodzili 
w głąb tego, czym On naprawdę jest, to 
zobaczymy skąd on bierze swoją moc, 
by, mimo trudności, przetrwać. Jak ten 
Kościół jednak poznawać? Najlepiej od 
zadania sobie pytania – jak się modlę – 
ile minut dziennie rozmawiam z Bogiem, 
który mnie kocha. Może wcale tego nie 
robię? A Kościół przecież to jest dzieło 
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Nasz Kościół Nasz Kościół 
w  l i c z b a c hw  l i c z b a c h

z zespołu „Michael”. Zespół Kameralny 
Opery Krakowskiej wystąpił z Orato-
rium „Pieśni nad Pieśniami” w dzień św. 
Walentego 2009 r. i mogliśmy też wysłu-
chać Oratorium pasyjnego „Stabat Mater” 
w czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II. 
Podziwialiśmy też w naszym kościele 
wystawę rzeźb Józka Nowaka, artysty, 
który samą siekierką wyrzeźbił wszyst-
kie piękne rzeźby w naszej świątyni, od 
Chrystusa wiszącego nad tabernaku-
lum począwszy, wystawę ikon pisanych 
przez Panią Helenę Osikowicz i wystawę 
zdjęć Asi Żurek z Ameryki Południowej, 
a co roku w Niedzielę Palmową może-
my podziwiać wspaniałe palmy, biorące 
udział w konkursie. Uczestniczyliśmy 
w spotkaniach z cyklu „Szkoła modlitwy 
i adoracji”, spotkaniach kręgu Biblijnego, 
spotkaniach grupy studenckiej i oazowej. 
Łączyły nas też wspólnie przeżywane 
wieczornice patriotyczne i kolędowa-
nia, spotkania dzieci ze św. Mikołajem, 
wyjazdy na wycieczki, pielgrzymki i se-
anse wartościowych fi lmów. Wspólnie 
wystawialiśmy Jasełka, Pasję, wspólnie 
przeżywaliśmy coroczny piknik z okazji 
Dnia Mamy i każdy Odpust Parafi alny. 
W końcu były też wydarzenia niezwy-
kłe jak beatyfi kacja Jana Pawła II i nasza 
wspólna adoracja dziękczynna, a póź-
niej wyjazd na kanonizację.  Przeżywa-
liśmy czas peregrynacji obrazu Jezusa 
Miłosiernego oraz relikwii Jana Pawła 
II i Siostry Faustyny Kowalskiej, a po-
tem cieszyliśmy się wizytacją kanoniczą 
Księdza Biskupa Jana Zająca. Wspólnie 
gościliśmy młodzież, która przybyła na 
ŚDM, a w tym roku poprzez Misje Święte 
staraliśmy się jak najlepiej przygotować 
do naszego jubileuszu.

Na pewno jesteśmy wspólnotą, któ-
ra wzrasta dzięki łasce Bożej, o którą 
modlimy się w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca. Prośmy nadal naszą patron-
kę Matkę Bożą Różańcową, aby wypra-
szała nam potrzebne łaski, abyśmy żyli 
godnie na chwałę Bożą i ku pożytkowi 
wspólnemu.

Bożena Henke 

Jako wspólnota parafi alna, stojąc na 
progu kolejnego swojego dziesięciole-

cia z wiarą i nadzieją patrzymy w przy-
szłość, dziękując i oddając Matce Bożej 
Różańcowej minione dziesięciolecie. Po-
nieważ porównywać można tylko to co 
wymierne możemy przedstawić rozwój 
naszej wspólnoty tylko w niektórych, 
policzalnych aspektach i to biorąc pod 
uwagę rok 2017, ponieważ rok 2018 jesz-
cze się nie skończył.

Najlepsza wiadomość jest taka, że 
stale przybywa w naszej parafi i przyjmu-
jących Komunię świętą – 47 tysięcy roz-
danych komunikantów. W pierwszym 
roku istnienia parafi i rozdano 17 tysięcy. 
Tak więc w ciągu 9 lat przybyło 30 tysięcy 
i nie jest to jedynie kwestią wzrastającej 
liczby parafi an.

W niedzielę ogólnopolskiego liczenia 
wiernych uczestniczących we Mszach 
świętych naliczono w naszym kościele 
1375 dorosłych uczestników, w pierw-
szym roku parafi i – 487 osób. Przybyło 
więc 888 osób w ciągu 9 lat.

Dzięki wierze rodziców, którzy zdecy-
dowali się wychować swe dzieci w wierze 
katolickiej, ochrzczono w ubiegłym roku 
rekordową liczbę 81 dzieci. W pierw-
szym roku istnienia parafi i – 25 dzieci.

W bieżącym 2018 roku do Pierwszej 
Komunii Świętej przystąpiło 70 dzieci, 
a do Sakramentu Bierzmowania przy-
stąpiło 27 młodych parafi an.

W poprzednim roku 33 pary udzie-
liły sobie Sakramentu Małżeństwa, 
w pierwszym roku istnienia parafi i – 

9 par. Zmarło 26 parafi an, w pierwszym 
roku – 19 parafi an.

W sumie od początku istnienia na-
szej parafi i ochrzczono 566 dzieci, bło-
gosławiono 224 pary i odprowadzono 
na miejsce wiecznego spoczynku 209 
parafi an.

Tak w wielkim skrócie można pod-
sumować liczbowo lata, które minęły. 
Ale życie parafi i to również wydarze-
nia, które, wspólnie przeżyte – jedno-
czą. Wiele się wydarzyło przez te 10 lat, 
wszystko trudno byłoby wymienić, ale 
warto wspomnieć choćby najważniejsze. 
To przede wszystkim te, które związa-
ne z rokiem liturgicznym odbywają się 
cyklicznie. Co roku jako parafi a przy-
gotowujemy się i przeżywamy Triduum 
Sacrum, Boże Narodzenie, uroczyste 
Pierwsze Komunie Święte, Bierzmowa-
nia, Procesje Bożego Ciała, Rekolekcje, 
Roraty, Drogi Krzyżowe, Nabożeństwa 
Majowe i Różańcowe, duchowe adopcje. 
Razem przeżywaliśmy też różne wyda-
rzenia o charakterze kulturalnym. By-
ły w naszej świątyni i występy chórów 
Cantata, Arioso, naszych rodzimych 
zespołów, góralskiego zespołu Robcu-
sie i ukraińskiego Czeremszyna, wystę-
powali grający Proboszczowie i klerycy 

i nie tylkoi nie tylko
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Z wielką radością przyjąłem informację, 
iż parafi a pw. Matki Bożej Różań-

cowej w Niepołomicach-Jazach istnieje 
już od 10 lat. Ze wspólnotą tą związany 
byłem w okresie od listopada 2010 do 
sierpnia 2015 roku, a więc prawie połowę 
wspomnianej dekady. Do parafi i na Ja-
zach trafi łem niejako przypadkiem, choć 
z perspektywy czasu uważam ten fakt za 
zrządzenie Opatrzności Bożej. 

Jesienią 2010 r., po rocznej pracy 
duszpasterskiej w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, zostałem skierowany przez moje-
go biskupa na studia doktoranckie z za-
kresu historii na Uniwersytecie Papie-
skim Jana Pawła II w Krakowie. Wtedy 
też rozpocząłem poszukiwania miejsca, 
gdzie mógłbym w dalszym ciągu realizo-
wać moje powołanie kapłańskie. Studia 
specjalistycznie nie kolidowały bowiem 
z możliwością posługi duszpasterskiej, 
szczególnie w niedziele i święta. Przez 
pośrednictwo jednego z księży zwią-
zanych z moim uniwersytetem nawią-
załem kontakt z ks. Stanisławem Miką, 
proboszczem parafi i Dziesięciu Tysięcy 
Męczenników w Niepołomicach. Po-
trzeby duszpasterskie wspomnianej pla-
cówki wiązały się jednak tylko z czasem 
pierwszych piątków i niedzielnych wie-
czorów. Dlatego powstała wówczas ini-
cjatywa częściowego odciążenia w obo-
wiązkach ks. Edwarda Bąbola w parafi i 
na Jazach. I tak w połowie listopada 2010 
roku po raz pierwszy przybyłem do koś-
cioła pw. Matki Bożej Różańcowej. 

Moje pierwsze odczucia były bar-
dzo dobre: piękna świątynia, choć jesz-
cze nie w pełni wykończona, położona 
w malowniczym otoczeniu; towarzyski, 
radosny, a przede wszystkim o dobrym 
sercu proboszcz; wierni zaangażowani 
w życie swojej wspólnoty i duży udział 
parafi an w niedzielnych nabożeństwach 

– całe rodziny w kościelnych ławkach, 
wraz ze swoimi nieraz hałasującymi 
dziećmi – tego brakowało w starej os-
trowieckiej parafi i, gdzie pracowałem 
jako neoprezbiter. 

Początkowo moją posługę dusz-
pasterską dzieliłem pomiędzy parafi e 
Dziesięciu Tysięcy Męczenników oraz 
Matki Bożej Różańcowej. Jednak z cza-
sem ograniczyłem ją jedynie do drugiej 
z tych placówek. Wiązało się to z tym, iż 
ks. Edward Bąbol angażował mnie w co-
raz większą liczbę inicjatyw, m.in. wizy-
tę duszpasterską, odwiedziny chorych 
w pierwsze piątki, jak również spora-
dycznie posługę w kancelarii parafi alnej, 
pogrzeby, śluby i wiele innych. 

Z czasem zacząłem traktować ja-
zowską parafi ę jak swoją własną, często 
nazywając ją w rozmowach: „moją”. Nie 
zmieniło się również pierwsze o niej 
wrażenie. Kościół parafi alny z roku na 
rok stawał się co raz piękniejszy. Sukce-
sywnie wykańczane były detale dekora-
cji wnętrza, m.in. stacje drogi krzyżowej. 
Również otoczenie nabierało właściwe-
go kształtu, o co pieczołowicie dbał ks. 
Edward (nieraz przyjeżdżając w ciągu 
dnia mogłem go zobaczyć przy kosiarce 
do trawy lub z nożycami do przycinania 
krzewów). 

Pod koniec mojej posługi w Niepo-
łomicach-Jazach rozpoczęła się również 
budowa domu parafi alnego. Poza spra-
wami zewnętrznymi zauważalny był roz-
wój wspólnoty parafi alnej. Choć każ-
dego roku przybywało kilkudziesięciu, 
a może nawet kilkuset nowych wiernych, 
co związane było z tworzeniem nowych 
osiedli mieszkaniowych, to jednak bar-
dzo szybko odnajdywali się oni w nowej 
placówce duszpasterskiej. Młodzi chłop-
cy mogli angażować się w prężnie dzia-
łającej grupie ministranckiej i lektorskiej, 
a młode dziewczęta w scholi młodszej 
(nie tylko uświetniającej liturgię śpiewem, 
ale również wystawiającej jasełka i inne 
okolicznościowe przedstawienia). 

Dorośli również mieli swoje orga-
nizacje: m.in. grupę biblijną czy scholę 
starszą. W trakcie mojego pobytu w pa-
rafi i na Jazach wprowadzono czwart-
kowy czas adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, który chętnie wykorzysty-

wany był na indywidualną modlitwę. 
Nie jestem w stanie wymienić, jak wiele 
różnych inicjatyw podjęto w tym czasie, 
głównie z inspiracji księdza probosz-
cza, ale również nie brakowo inwencji 
parafi an (m.in. koncerty kolęd, pieśni 
patriotycznych; pomocy charytatywnej; 
zbiórek na różnego rodzaju szczytne 
cele i wiele innych). Niezwykle ważne 
miejsce w życiu parafi i zajmował Dom 
Bożego Narodzenia dla Niewidomych 
Mężczyzn, prowadzony przez wielce 
oddanego ks. Jacka Ponikowskiego, jak 
również nieistniejący już Dom Betel. 

Co najbardziej utkwiło mi w pamię-
ci z czasu mojej posługi w parafi i MB 
Różańcowej w Niepołomicach? Z pew-
nością wymienić mogę tutaj niezwy-
kle piękne i pełne mądrości homilie 
ks. Edwarda. Wiele myśli i przykładów 
wykorzystuję w swojej pracy duszpaster-
skiej w Sandomierzu. Poza tym otwar-
tość proboszcza na wszystkich parafi an. 
Drzwi plebanii nie były dla nikogo za-
mknięte. W pamięci pozostają mi rów-
nież liczne chrzty udzielane niemalże 
każdej niedzieli podczas Mszy Świętej 
o godz. 11.30 (ilość chrztów była kilku-
krotnie wyższa od ilości pogrzebów, a to 
w dzisiejszych czasach rzadka sytuacja). 
Ciekawą tradycją, nie spotykaną w mo-
jej diecezji, był stół wraz z siedzącymi 
wokół apostołami podczas Mszy Świętej 
Wieczerzy Pańskiej oraz wspólny posi-
łek po zakończonej liturgii. 

Podsumowując, chciałbym wyrazić 
wielką radość, iż mogłem przez okres 
prawie 5 lat posługiwać w parafi i MB 
Różańcowej w Niepołomicach. Był to 
okres owocnego zbierania doświadcze-
nia duszpasterskiego, zawierania przy-
jaźni, a nade wszystko realizacji powo-
łania do miłości Boga i bliźnich. Mam 
nadzieję, iż ten jubileusz oraz kolejne, 
które czekają parafi ę w przyszłości, bę-
dą dobrą okazją do wspólnych spotkań, 
modlitwy i wspomnień. 

Z pamięcią modlitewną 
ks. Piotr Tylec 

JazyJazyParafia Parafia 
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Wywiad został przeprowadzony 
w autobusie „J” w dn. 10.06.2018 r., 

podczas tradycyjnej pielgrzymki dzieci 
pierwszokomunijnych do Kalwarii Ze-
brzydowskiej i Centrum Jana Pawła II 
w Krakowie .

Katarzyna Siwek-Szostek: Szczęść 
Boże, zaczniemy może mało oryginalnie, 
ale sam wywiad ma za zadanie przybli-
żyć postać Księdza, stąd pytanie nr 1: 
skąd Ksiądz pochodzi?

Ksiądz Grzegorz Kaczmarczyk: Po-
chodzę z małej wioski niedaleko Babiej 
Góry – Bystrej Podhalańskiej, położonej 
bardzo blisko Zawoi i Jordanowa w po-
łowie drogi między Suchą Beskidzką 
a Rabką. Miejscowość słynie głównie 
z produkcji wyrobów drzewnych, ob-
róbki drewna, tartaków. Jest tam dużo 
lasów i pól – wychowałem się w gospo-
darstwie, Tato po dziś dzień gospodarzy, 
hoduje bydło i uprawia ziemię . Dzieciń-
stwo kojarzy mi się głównie z pracą na 
roli, mieszkałem niemal płot w płot ze 
szkołą, do której uczęszczałem. Babcia 
była woźną, tata pracuje jeszcze w szkole. 
Można powiedzieć, że ta szkoła zawsze 
była bisko. Pamiętam jeszcze z dzieciń-
stwa, że nauczyciele, którzy mieszkali 
nad szkołą opiekowali się mną i siostrą, 
kiedy rodzice pracowali w polu.

KS: Z wypowiedzi wnioskuję, że 
ksiądz ma rodzeństwo ?

GK: Tak, mam dwie młodsze siostry. 
Starsza z sióstr jest niewiele młodsza ode 
mnie, mam nadzieję, że jak wywiad się 
ukaże i wszystko pójdzie dobrze, bę-
dzie już szczęśliwą mężatką, młodsza 
w zeszłym roku była do komunii świętej. 

KS: Szkoła Podstawowa w rodzinnej 
miejscowości tuż za płotem i co dalej?

GK: Następnie uczęszczałem do II 
liceum ogólnokształcącego im. Ks. Tis-
chnera w Rabce Zdroju, tzw. Górce do 
klasy matematyczno-fi zyczno-geogra-
fi cznej. Liceum mieści się na górze Bania 
przy ul. Kościuszki, muszę dodać, że jest 
to najwyżej położona szkoła w Polsce. 
I chociaż do szkoły miałem pod górkę 
(samo podejście do szkoły jest bardzo 
strome!), starałem się być systematycz-
ny, tym bardziej, że poziom szkoły był 
też bardzo wysoki – dostosowany do jej 
geografi cznego położenia. Zdarzało się 
wielokrotnie podczas ostrych zim, szcze-
gólnie pamiętam dzień 02.11. – wypycha-
nie busa z rowu. Spóźniliśmy się wtedy 
z kolegą do szkoły, docierając na trze-

cią lekcję. Nasze pojawienie się w szkole 
wprawiło w zdumienie nauczycieli. Po-
wód był prosty, my z kolegą dotarliśmy 
na miejsce, podczas gdy połowie uczniów 
z Rabki się to nie udało. Szkoła średnia 
to był raczej czas, w którym jeszcze nie 
za bardzo wiedziałem, co chcę zrobić ze 
swoim dalszym życiem .

KS: Po szkole średniej, tym bardziej 
po liceum, przychodzi czas na dalszą 
edukację, decyzje?

GK: Za namową kolegi postanowi-
łem złożyć dokumenty na politechnikę, 
wybór padł na Politechnikę Krakowską 
Wydział Inżynierii Mechanicznej, kie-
runek automatyka i robotyka. Blisko 
Niepołomic, ale wówczas o ich istnieniu 
nie miałem jeszcze pojęcia.

KS: Teraz przyszedł moment na za-
danie pytania, na które wydaje mi się 
wszyscy czekają – kiedy ksiądz poczuł 
powołanie?

GK: Wiosną, na drugim semestrze 
studiów na PK myśl ta zakiełkowała, nie 
przechodziła i wracała. Zawsze byłem 
blisko kościoła, księża i katecheci wspo-
minali o możliwości zostania księdzem, 
ale wówczas o tym nie myślałem. Przyj-
mowałem do wiadomości i być może ta 
myśl dojrzewała. W pewien weekend 
pojechałem do Kalwarii Zebrzydowskiej, 
aby się pomodlić, zebrać myśli. Wyjazd 
utwierdził mnie w przekonaniu, że prag-
nę zostać księdzem. Myśl ta w głowie tak 
mocno się zakotwiczyła, że wyjść z niej 
już nie chciała. I to był ten moment.

KS: Zwrot akcji – zamienił ksiądz 
Politechnikę Krakowską na Krakowskie 
Seminarium.

GK: Tak, i co ciekawe wówczas rów-
nież dostałem propozycję pracy, z moż-
liwością przejścia na studia zaoczne na 
PK. Ale wtedy mój wybór był już jasny. 
Zacząłem naukę w Krakowskim Semi-
narium najpierw przy ul. Piłsudskiego 
4, a później Podzamcze 8. Lata te minęły 
bardzo szybko. Patrząc wstecz można 
powiedzieć, że nawet za szybko. Semina-
rium to specyfi czny czas w życiu. Jest to 
czas nauki, formacji, rozwoju człowieka, 
który przebywa z konkretną grupą ludzi, 
myślących w konkretny sposób, dojrze-
wa do swojego wyboru, kształtuje cha-
rakter. Po dzień dzisiejszy pamiętam sło-

wa Ojca Duchownego, który na pierw-
szym roku powiedział do nas studentów: 
Nie wszyscy z Was będą księżmi, dla nie-
których seminarium będzie to taki dłuższy 
kurs przedmałżeński. Na ostatnim roku 
po święceniach diakonatu zwyczajowo 
miałem rok praktyki duszpasterskiej na 
parafi i w Modlnicy. Bardzo mile wspo-
minam ten okres – szkoła była wówczas 
mała, kameralna, cztery klasy. Służyłem 
i pracowałem tam, przygotowując się do 
dalszej pracy duszpasterskiej.

KS: W poście z 13.03.2015 na FB 
ksiądz pisze „Magister Świętej Teologii”.

GK: Doszedłem do wniosku, że mam 
niejako umysł ścisły, a że z przedmio-
tów teologicznych najbardziej ścisłe wy-
dawało mi się prawo kanoniczne, stąd 
też bardzo ciekawy temat mojej pracy: 
Podstawy prawne wymierzania kar przez 
przełożonych kościelnych – oczywiście 
pracy swojej nie udostępniam księdzu 
proboszczowi i pilnuję, żeby do niego nie 
dotarł. Studia ukończyłem z wynikiem 
bardzo dobrym, temat pracy został po-
traktowany ze zrozumieniem. 30.05.2015 
r. otrzymałem święcenia prezbitera tutaj. 

KS: I rozpoczyna ksiądz nowy etap 
– przybywa do Niepołomic…

GK: Wbrew ogólnie przyjętym zasa-
dom, ksiądz nie ma wpływu na to, gdzie 
będzie pełnił swoją posługę. Ma za za-
danie słuchać Ducha Świętego i Bożej 
Woli przekazanej mu przez biskupów. 
Zawsze może poprosić o jakiś przydział, 
ale nie zawsze musi to zadziałać. Mnie 
przydzielono do Niepołomic, które dla 
mnie zawsze były zagadką. Pierwszy raz 
o Niepołomicach usłyszałem na Wawelu, 
gdy jeden z przewodników przy nagrob-
ku króla Władysława Jagiełły opowiadał, 
że król udał się do Niepołomic i podczas 
porannego słuchania śpiewu słowików 
zaziębił się i… umarł.

KS: Nie jawiło się to zbyt optymi-
stycznie. Potem było pierwsze spotkanie 
z naszym księdzem Proboszczem.

GK: Tak, bardzo ucieszyłem się 
z przydziału, pewnie dlatego, że ksiądz 
Proboszcz jest niejako moim krajanem. 
Dla człowieka, który urodził się w górach 
i bardzo dobrze czuje się w ich otoczeniu, 
trochę przerażające było to, że w Niepo-
łomicach jest tak płasko. Byłem przyzwy-

Do szkoły miałem Do szkoły miałem 
Wywiad z księdzem GrzegorzemWywiad z księdzem Grzegorzem
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czajony do tego, że horyzont wyznaczały 
w oddali jakieś pagórki a tu ogarniała 
mnie panika, że nic nie widzę. Kiedy 
pierwszy raz przyjechałem do Niepoło-
mic i spotkałem się z Księdzem Probosz-
czem, jego życzliwość i poczucie humoru 
zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Tutaj 
na parafi i, Ksiądz Proboszcz jest dla mnie 
takim dodatkowym Tatą, który jak trzeba 
to zgani, jak trzeba to pomoże, podpowie, 
czasami pochwali, jak każdy Ojciec. Bar-
dzo się cieszę, że już na pierwszej parafi i 

„trafi ł” mi się taki Proboszcz. 
Parafi a ma swoją specyfi kę, jest tu 

bardzo dużo ludzi młodych, dzieci, ma-
ło osób starszych, w przeciwieństwie do 
innych parafi i w diecezji, gdzie propor-
cje osób starszych do młodych kształtują 
się mniej więcej pół na pół. W parafi i 
udziela się bardzo dużo sakramentów 
chrztów (mnie w udziale na około 200 
przypadło tylko 16). To, że sakramen-
tów tutaj udziela się w dużych ilościach, 
jest bardzo budujące. Chodzi mi głów-
nie o chrzty i śluby. Kiedyś odwiedził 
mnie kolega i odprawiał mszę świętą. 
Było dla niego dużym zaskoczeniem, 
jak wielu jest tu młodych ludzi. Śred-
nia wieku u nas w parafi i wynosi około 
40 lat. Ogromną rolę odgrywa tu Go-
spodarz, ponieważ Ksiądz Proboszcz 
przyciąga ludzi swoją pracowitością, 
postawą, poczuciem humoru, ogólnie 
swoim przykładem. Pierwszy raz spot-
kałem się ze zjawiskiem, że tak dużo 
młodzieży czuje się w kościele jak w do-
mu – dosłownie. Ci ludzie przychodzą 
do Kościoła nie tylko, żeby się pomod-
lić i wyciszyć, przychodzą również do 
Księdza Proboszcza na kawę, śniadanie, 
porozmawiać, pożartować, odnajdując 
go jako przyjaciela. Obraz jest budujący, 
szczególnie w tych czasach. Cieszę się 
niezmiernie, że mogę uczyć się dusz-
pasterstwa w takim stylu – bycia blisko 
z ludźmi i przede wszystkim dla ludzi. 

KW: A teraz tak dla rozładowania 
powagi nastroju i zaspokojenia ciekawo-
ści – o co proszę księdza chodzi z żelka-
mi (źródło FB)?

GK: Takiego pytania się nie spodzie-
wałem. Swego czasu był to mój pewnego 
rodzaju nałóg, uderzam się tu w pierś. 
Bardzo się stresowałem egzaminami, 
taki mam charakter, i wówczas musia-
łem coś jeść, najlepiej słodkiego – padło 
na żelki. Do legend przeszło już to, że 
w ciągu sesji potrafi łem zjeść ich kilka 

kilogramów. Chociaż większość egzami-
nów była zdana na dobrą ocenę, stres był 
nieodzownym towarzyszem. Teologia 
jako studia jest trudna pod względem 
obszerności materiału do opanowania, 
a tym samym dużej ilości egzaminów.

KS: A potem przyszedł czas na pracę 
w szkole i poważne wyzwania.

GK: Praca w szkole jest bardzo spe-
cyfi czna, trudna i wymagająca. Najważ-
niejsze jest podejście do niej i do dzieci 
z miłością, bo inaczej czasami można 
byłoby nie udźwignąć ciężaru. Dzieci 
mają dziś bardzo dużą świadomość, co 
mogą a czego nie oraz co może, a czego 
nie wolno nauczycielowi. Niejednokrot-
nie to wykorzystują. Zapewne nie spe-
cjalnie, ale po to, żeby wyjść na swoje. 
Dlatego zdarza się, że te kilka godzin to 
droga przez mękę, ale najczęściej idzie 
się do szkoły z ogromną przyjemnością. 
Zależy to od wielu czynników, wbrew 
pozorom nawet od pogody. Miałem 
do tej pory szczęście uczyć w klasach 
najmłodszych i najlepiej tam się czuję. 
Myślę, że najmłodsi też są ze mnie zado-
woloni, ale o to już trzeba zapytać moich 
uczniów. Na dzień dzisiejszy nie wyob-
rażam sobie prowadzenia katechezy dla 
gimnazjalistów czy licealistów.

KS: Zajmował się ksiądz również 
przygotowaniem dzieci do pierwszej 
Komunii Świętej. Jakie jest to zadanie?

GK: Tak, to bardzo wdzięczne zada-
nie. Dzieci początkowo podchodzą z pew-
ną rezerwą. Na samym początku cieszy 
je wizja przyjęcia komunijnego, może 
prezentów. Musimy to zrozumieć, bo to 
tylko dzieci. Potem stopniowo dochodzi 
do przemiany, kiedy zaczyna im się tłu-
maczyć, jaki jest sens tego doniosłego 
wydarzenia. Bardzo przeżywają przyjęcie 
Chrystusa do serca, jako formę zaprzyjaź-
nienia się z Nim i to właśnie widać na ich 
promiennych twarzach. Są sytuacje, gdy 
dzieci to uzewnętrzniają, ciesząc się a na-
wet chwaląc się tym, co z kolei przynosi 
księdzu ogromnie dużo radości .

KW: Ksiądz w roli osoby publicznej? 
Mamy bardzo medialne czasu, dlate-
go udało mi się dotrzeć do księdza na 
profi lu facebook’a, założonego w 2010 
r., gdzie zobaczyłam masę znajomych 

– 880 osób!
GK: FB jest narzędziem, które można 

dobrze wykorzystać. W przypadku księży 
jest tak, że zmieniamy parafi e, uczestni-
czymy w wielu wydarzeniach, pielgrzym-

kach i niemal każdy chce nas mieć wśród 
swoich znajomych, więc z automatu gro-
madzi się ich bardzo dużo. Większość 
zaproszeń się przyjmuje, ewentualnie 
zaznacza się czy kogoś obserwujemy, czy 
też nie, z reguły przyjmuję wszystkich. 
Za pomocą publikowanych na profi lu 
postów (ludzie je albo czytają, albo nie, 
każdy ma wybór) można przekazać swój 
światopogląd, wskazówki, można coś 
innym uświadomić, pokazać. Może na 
następnej parafi i założę konto publiczne.

KS: Patron Księdza to św. Grzegorz 
z Nysy, bardzo ciekawa postać Kościoła.

GK: Tak, to trochę zapomniany 
święty, specyfi czna postać w liturgii. 
W Polsce go nie wspominamy, mimo, 
iż był znaczącą postacią w pierwszych 
wiekach kościoła i mimo, że wspomi-
namy jego brata św. Bazylego Wielkie-
go. Św. Grzegorz miał fundamentalny 
wpływ na budowanie doktryny Kościoła, 
dlatego jest nazywany Ojcem Kapadocji 

– święty wielu wyznań sprzed rozłamu 
kościoła (schizmy).

KS: Przy kolejnym pytaniu w sukurs 
przychodzi mi znowu księdza profi l na 
FB. Widziałam zdjęcia z wizyt w Rzymie, 
czy to księdza ulubione miasto?

GK: Rzym to serce chrześcijaństwa, 
każdy katolik o ile ma możliwość chociaż 
raz powinien udać się do Rzymu. Moja 
przygoda z Rzymem zaczęła się po świę-
ceniach diakonatu, podczas tradycyjnej 
pielgrzymki, organizowanej zawsze przez 
biskupa Rysia, oprowadzającego diako-
nów po wiecznym mieście, pokazując 
zabytki. Pielgrzymka trwa tydzień, ale to 
o wiele za mało żeby poznać miasto. Mo-
im zdaniem nawet rok to zbyt krótki czas, 
żeby zwiedzić i odkryć to miasto. 

KS: Miejsce, które ksiądz chciałby 
zwiedzić? Może Kapadocję, podążając 
śladami swojego Patrona?

GK: Szczerze, raczej nie ciągnie 
mnie zbytnio w tamte rejony. Moim 
marzeniem jest zobaczyć sanktuaria ma-
ryjne Lourdes i Fatimę – miejsca, gdzie 
objawia się serce wiary. Teraz są duże 
możliwości, zbliżają się wakacje, więc 
zobaczymy… 

KS: Plany?
GK: Słuchać Ducha Świętego i Bożej 

Woli, czas pokaże.
KS: Bóg zapłać za wywiad i czas po-

święcony czytelnikom.
GK: Bóg zapłać.

Katarzyna Siwek-Szostek
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C hoć obchodzimy 10-lecie naszej pa-
rafi i, wszystko zaczęło się wiele lat 

wcześniej.
Ks. Edward został powołany jako 

budowniczy nowego kościoła w 1999 r. 
Jednocześnie uczył w szkole i pomagał 
w posłudze w parafi i w Rynku.

Nasza córka chodziła do drugiej 
klasy szkoły podstawowej, więc ksiądz 
przygotowywał ją do pierwszej komunii 
św. Tak się poznaliśmy. Potem zrodził 
się pomysł scholi dzieci. Opiekunem był 
ks. Edward, p. Krystyna Augustyńska 
i s. Marta. Tam też zawiązała się gru-
pa przyjaciół, która później wspierała 
budowę. Z biegiem czasu rozpoczęły 
się prace przygotowawcze. Aby przygo-
tować drzewo na budowę, jeździliśmy 
z księdzem do jego rodzinnego domu 
w Łętowni. Potem przygotowanie te-
renu i prace budowlane. Przez swoją 
otwartość i humor ksiądz przyciągał 
ludzi, którzy z chęcią przychodzili po-
magać. Wielu z nich nie ma już pośród 
nas, tym bardziej pamiętajmy o nich 
w modlitwie.

h ć b h d i 10 l i j

PoczątkiPoczątki Parafii Parafii
Rozpoczęły się pierwsze majówki, 

na fundamentach, a później przy prowi-
zorycznej kapliczce oraz nasze popular-
ne już Dni Matki. W październiku przy-
chodziliśmy na różaniec i nie straszna 
nam była deszczowa nieraz aura. Dużo 
ludzi lubiło przychodzić, śpiewaliśmy 
i modliliśmy się. Wiele dzieci było z na-
mi. Z sentymentem to wspominam, bo 
teraz mamy piękny kościół, a z frekwen-
cją na tych nabożeństwach bywa róż-
nie. Pierwsza pasterka odprawiana była, 
jak nie było jeszcze dachu. Był wtedy 
wielki mróz – tak, tak były takie lata że 
w grudniu było biało i mroźnie. Ludzi 
było bardzo dużo, śpiewaliśmy głośno, 
a śpiew się niósł prosto do nieba. W ży-
wej szopce beczały barany.

Kościół piękniał coraz bardziej, a ra-
zem z nim p otoczenie wokół o które od 
początku dbał ks. Proboszcz, niejedno-
krotnie kosząc cały plac dwa razy w ty-
godniu i sadząc kwiatki. Teraz możemy 
podziwiać efekty.

Nasza świątynia przyciąga wielu, 
również z innych parafi i. Tu znajdują 
zawsze pięknie przygotowane kazanie, 
otwartość naszych duszpasterzy, piękne 
dekoracje na święta. Cieszymy się każdą 
wspólnotą naszej parafi i – niewidomych 
mężczyzn z domu Bożego Narodzenia 
na czele z wspaniałym opiekunem ks. 
Jackiem, wspólnot Róż Różańcowych, 
Straży Serca Jezusowego oraz scholi 
młodszej i dorosłych.

W scholi dorosłych w większości 
skupiają się ludzie wywodzący się z Ru-
chu Światło Życie i Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. Staramy się śpie-
wem wielbić Boga. Naszym księżom 
życzmy wielu lat w zdrowiu i polecamy 
ich opiece naszej Patronki M.B. Różań-
cowej. Wszystkim parafi anom życzy-
my Szczęść Boże. Pamiętajmy, aby dbać 
o nasz Dom Boży.

Małgorzata Palińska
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Miałem 10 lat, gdy po raz pierwszy 
pojawiłem się w nowopowstają-

cej świątyni na Jazach. Generalnie jako 
chłopiec nie miałem wiele do gadania 
w sprawie, gdzie będziemy z rodziną 
chodzić na niedzielną mszę. Rozumia-
łem też, że jest bliżej, tata nie będzie 
musiał mnie podwozić na poranne 
czwartkowe msze do centrum Niepoło-
mic, gdzie byłem ministrantem. Chłod-
na „dziecięca” kalkulacja. I tu właściwie 
można by postawić kropkę, gdyby nie 
fakt, że z wiekiem przybyło refl eksjii, 
obserwacji, za które szczerze dzięku-
ję Opatrzności. Od tamtego momentu, 
kiedy zaprowadzono mnie do nowej 
zakrystii, moje życie nie mogło pozo-
stać takie samo… zobaczyłem księdza 
Edwarda, którego znałem z kościoła 
w Rynku, a to był mój najmniej ulubiony 
ksiądz. Powód dla kilkuletniego dziecka 
był banalnie prosty. Bardzo lubiłem jak 
cały kościół śpiewał „Ojcze Nasz” pod-

Tylko nie ksiądz Edward!

W2006 roku Pani Elżbieta Graboś 
(konserwator zabytków w koś-

ciele w Niepołomicach) podjęła wraz 
z księdzem Dziekanem Stanisławem 
Miką   proboszczem Parafi i Dziesięciu 
tysięcy Męczenników – myśl, aby odno-
wić obraz Matki Bożej Niepołomickiej. 
Kwerenda badawcza wykazała, że ten 
obraz był wcześniej w innych – ozdob-
nych ramach. W związku z tym po kon-
sultacji z konserwatorem zabytków po-
stanowiono przywrócić obrazowi dawny 
kształt z półłukiem od góry. Gdy wyję-
to go ze starych ram, zauważono, że na 
odwrocie jest namalowany drugi obraz. 
Był on mocno zniszczony – szczególnie 
jego dolna i środkowa część. Udało się go 
jednak odczytać – był to obraz Matki Bo-
żej Różańcowej. Zrodziła się wtedy myśl, 
żeby ten wizerunek przenieść na osobne 
podobrazie, by stworzyć osobny obraz, 
tym bardziej, że okazał się kilkusetlet-
nim dziełem. Warto więc było podjąć 
ryzyko. Wówczas przedstawiono projekt 
tego przedsięwzięcia Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków, co zostało 
zatwierdzone wraz z pewnymi środkami 
fi nansowymi. Obraz Matki Bożej Różań-
cowej oddzielono od obrazu Matki Bożej 
Niepołomickiej, zdejmując w kolejnych 
etapach warstwę farby i nakładając ją na 
nowe płótno. Była to bardzo precyzyjna 
operacja. Po przeniesieniu istniejącego 
wizerunku Matki Bożej, domalowano 
brakujące fragmenty, uzyskując obecny 
wygląd i włożono go w kwadratowe ramy. 

Zawisł na plebanii, bo w kościele nie było 
już dla niego miejsca. Historia odnalezie-
nia obrazu okazała się jednak wielkim 
zamysłem Bożym, bowiem w tym czasie 
trwała właśnie budowa nowego kościo-
ła na Jazach, który ostatecznie miał być 
świątynią pod wezwaniem właśnie NMP 
Różańcowej. Obraz więc znalazł swoje 
miejsce w nowym kościele, w nowej pa-

Historia obrazu Matki 
Bożej Różańcowej

rafi i jako wizerunek tytułu kościoła 
i znak łączności starego z nowym – pa-
rafi i macierzystej z parafi ą nową. Zo-
stał on przeniesiony do naszej świątyni 
przez parafi an w uroczystej procesji 
7.10.208 r. i zamontowany w ścianie 
głównej prezbiterium obok Taberna-
kulum i Krzyża Chrystusowego.

Mirosław Henke

czas liturgii, przeżywałem wtedy wręcz 
religijne uniesienie. A zawsze jak ten ły-
sawy ksiądz przychodził, to nie miałem 
tej możliwości bo „tylko” wypowiada-
liśmy słowa modlitwy. To powodowało 
moje znudzenie i frustrację.

Na szczęście szybko okazało się, że 
inne, dobre strony naszego probosz-
cza w znacznym stopniu przewyższa-
ją te gorsze i już było dobrze, zresztą 
naszego ekstrawertycznego i wesołego 
księdza nie da się nie lubić. Przez to, że 
cała rodzina włączyła się w jakiś sposób 
w funkcjonowanie parafi i, stopniowo 
zżywałem się z naszą świątynią i ludźmi 
(szczególnie z księdzem Proboszczem). 
Teraz, patrząc z perspektywy czasu, wi-
dzę, jak przez lata, poprzez modlitwę, 
pracę i wspólne świętowanie kształtowa-
ła się nasza wspólnota, dzięki której bez 
wahania mogę przyznać, że zyskałem 
drugi Dom na tym świecie.

Tomek
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W roku 1998 śp. ks. Józef Rzadkosz 
przyszedł do mnie z propozycją, 

aby na terenie naszego Domu dla Nie-
widomych powstała duża, dostępna dla 
wszystkich kaplica. Powiedziałem, że nie 
jest to dobry pomysł, gdyż moja rola jest 
tutaj inna i na pierwszym miejscu jest 
troska o Niewidomych. I tak ten pomysł 
upadł, ale tylko do czasu. Odrodził się 
w innej, lepszej formie – nowego kościoła 
parafi alnego.

Kiedy było już wiadomo, gdzie po-
wstanie kościół, poszliśmy z Niewidomy-
mi „obejrzeć” plac. Doszli do wniosku, że 
to bardzo blisko. Wieczorem jeden z nich 
mówi: „będzie kościół, będzie tabernaku-
lum, a w nim Pan Jezus”. A na to drugi: 

„u nas też jest tabernakulum, ale nasz Pan 
Jezus jest starszy”.

I tak tworzyła się nowa teologia. Ale 
niezależnie od niej jest kościół.

Bogu niech będą dzięki!
Ks. Jacek Ponikowski

Nasz Pan JezusNasz Pan Jezus  
jest starszyjest starszy

Słowa tej pięknej pieśni są aktualne 
dzisiaj i były dziesięć lat temu, a właś-

ciwie kilkanaście lat wstecz – kiedy to po 
raz pierwszy dowiedzieliśmy się o pla-
nach budowy kościoła w Niepołomicach 
na Jazach, pod wezwaniem Matki Bożej 
Różańcowej. Św. Jan Paweł II poświęcił 
Kamieni Węgielny pod budowę. Na za-
kończenie wypowiedział między inny-
mi słowa „budujcie, budujcie”. Ruszyły 
wykopy pod kościół i budowa Kościoła 
przez duże „K”, czyli Wspólnoty.

Na przełomie 2000 i 2001 roku przy 
Parafi i Dziesięciu Tysięcy Męczenni-
ków w Niepołomicach została założo-
na schola, do której należeli uczniowie 
z tutejszej Szkoły Podstawowej, a za-
łożycielami byli Ks. Edward Bąbol i s. 
Marta Muskus. Dzięki niej zawiązały 
się przyjaźnie dzieci i ich rodziców. Do 
tej rozśpiewanej grupy należała również 
moja córka Agnieszka. To sprawiło, że 
zaczęłam pomagać w scholi, szczegól-
nie organizując kilkudniowe wycieczki. 
W każdej z nich uczestniczyli chętnie 
rodzice. Niekiedy była to liczna kilku-
nastoosobowa grupa, która śpiewała 
razem z dziećmi, organizowała zabawy 
i ogniska dla nich. Schola, wraz z ro-
dzicami, brała liczny udział w pięknym 
świętowaniu Dnia Matki na placu przy 
budującym się kościele na Jazach. Wielu 
z nas z dziećmi i przyjaciółmi, wielo-
krotnie, pieszo, pielgrzymowało na Jasną 
Górę, aby tam, u stóp Matki Bożej Czę-
stochowskiej modlić się w intencji bu-
dującej się Świątyni. W 2005 roku udało 

nam się pojechać do Rzymu na pogrzeb 
św. Jana Pawła II, aby na Placu Św. Piotra 
modlić się dziękując Panu Bogu za Wiel-
kiego Polaka i prosić zmarłego Papieża 
o wstawiennictwo. Z czasem powstała 
także odrębna schola przy kościele na 
Jazach. Tak cementowała się nasza przy-
jaźń i pozostała do dziś we Wspólnocie 
tej pięknej Świątyni.

„Tak jak zaprawa trzyma cegły w bu-
dowli, tak miłość i posłuszeństwo jed-
noczą ludzi w Kościele” (św. Ojciec Pio).

Mocnym „ogniwem” budowanej 
wówczas Świątyni i Wspólnoty na Ja-
zach był i jest nadal obecny proboszcz 
tej parafi i, Ks. Edward Bąbol – zawsze 
ciepły, serdeczny, dowcipny, inteligentny, 
wymagający, pracowity, kapłan o ar-
tystycznej duszy. To On mobilizował 
wszystkich, sam bardzo ciężko pracował 
i sprawiał, że chciało się chcieć.

Dzisiaj na Jazach stoi piękna świą-
tynia, która cieszy oko i raduje serce. 
Obchodząc Dziesięciolecie Kościoła 
dziękujemy Panu Bogu za piękno bu-
dowli i serce Wspólnoty. W 2003 roku 
wpadłam na pomysł zorganizowania 
loterii fantowej na rzecz budowy koś-
cioła na Jazach podczas Dni Niepołomic. 
Pracy było wiele. Poprosiłam o pomoc 
nauczycieli SP w Niepołomicach, ucz-
niów a przede wszystkim przyjaciół – 
rodziców członków scholi. Zbieraliśmy 
fanty. Sponsorów było tak wielu, że efek-
ty loterii przeszły nawet najśmielsze mo-
je oczekiwania. Z czasem zmieniliśmy 
miejsce organizacji loterii, obecnie jest 

ona dwa razy w roku przy kościele na Ja-
zach – podczas uroczystości Dnia Matki 
w maju i Odpustu Parafi alnego w paź-
dzierniku. Fundusze z loterii są co roku 
kolejną cegiełką na budowę kościoła. 
Udaje się tworzyć to dzieło i mam na-
dzieję, że będzie ono trwać nadal, bo jak 
powiedział Św. Jan Paweł II: „Bóg nie 
żąda od nas rzeczy, które nas przerastają”.

Pragnę tą drogą serdecznie podzię-
kować sponsorom za fanty przekazywa-
ne  na loterię. Jest ich tak wielu, że nie 
sposób wszystkich wymienić. Dzięku-
ję przyjaciołom, tym, którzy pomagają 
przy loterii i młodzieży zaangażowanej 
w tą akcję już przez ponad 15 lat.

Od 06.02.2009 roku, za przyczyną 
Łaski Bożej, powstała pierwsza w parafi i 
na Jazach Róża Różańcowa Matki Bożej 
Częstochowskiej, której jestem zelatorką. 
Z głębi serca dziękuję Bogu i Maryi za tę 
wspólnotę Żywego Różańca i proszę o jej 
duchowy rozwój i Błogosławieństwo.

Wspomnienia i to, czego udało się 
dokonać, oddajmy Bogu, a plany na 
przyszłość złóżmy na ręce Maryi Mat-
ki Różańcowej, niech zaniesie je przed 
Boży Tron.

Krystyna Augustyńska

Jazy Jazy 
„Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem…”

Nasze refl eksje
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7 października 2008 r. w uroczystej 
procesji przenieśliśmy obraz na-

szej Patronki Matki Bożej Różańco-
wej z parafi i pw. Dziesięciu Tysięcy 
Męczenników do naszego nowego 
kościoła na Jazach. Później podczas 
Eucharystii oddaliśmy naszej Matce 
cześć i prosiliśmy o pomoc i błogo-
sławieństwo w naszej codzienności.

Dziadkowie prosili o mądrość 
w przekazywaniu wiary i wiedzy no-
wym pokoleniom. 

Ojcowie prosili o błogosławieństwo 
w ich codziennej pracy, by naśladując 
św. Józefa mogli służyć rodzinom swym 
życiem i by mogli być zawsze pewnym 
oparciem dla swoich bliskich.

Matki prosiły, by naśladując naj-
lepszą z matek zawsze chroniły życie 

i potrafi ły wychowywać swoje dzieci do 
miłości Boga i ludzi.

Młodzież modliła się słowami 
Apelu Jasnogórskiego „Maryjo, Mat-
ko Pięknej Miłości, jesteśmy dziś przy 
Tobie, pamiętamy, czuwamy. Nie jest 
nam łatwo w dzisiejszym świecie, ale 
przecież chcemy pięknie kochać, mą-
drze żyć, być świadkami Chrystusa. 
Bóg potrzebuje naszej młodości, Oj-
ciec Święty nam zaufał, a my przy-
chodzimy dziś na to miejsce, prosić 
Ciebie o błogosławieństwo, byśmy 
umieli wymagać od siebie nawet wte-
dy, gdy inni nie będą od nas wymagali.”

Dzieci witając radośnie swoją Mamu-
się w tym miejscu, prosiły, by przyjęła ich 
otwarte serca i błogosławiła wszystkim 
dzieciom, a szczególnie tym, które przy-

gotowują się w tej parafi i do przyjęcia po 
raz pierwszy Jezusa do serca.

Służba Liturgiczna Ołtarza, z pokorą 
oddając cześć Matce Zbawiciela, prosiła 
o błogosławieństwo w posłudze zarówno 
przy ołtarzu, jak i wśród ludzi, aby mogli, 
tak jak prosiła w Kanie Galilejskiej, zro-
bić wszystko, cokolwiek Jej Syn im powie.

Po dziesięciu latach z całą pewnością 
możemy powiedzieć, że Matka Boża nie 
odmówiła nam swego błogosławieństwa, 
bo matka nie potrafi  odmówić dzieciom, 
które proszą ją o dobre rzeczy, ale czy 
my wytrwaliśmy w naszych celach i po-
stanowieniach, czyśmy Jej nie zawiedli? 
Czas pobiegł do przodu i każdy z nas jest 
w innym miejscu niż wówczas i może 
warto zadać sobie pytanie, kim ja je-
stem dzisiaj?

Poprzez Sakrament Chrztu Świętego 
zostaliśmy kiedyś włączeni do wspólno-
ty Kościoła rzymsko-katolickiego. Nade 
wszystko więc jesteśmy rzymskimi kato-
likami! Tylko czy to w ogóle jeszcze coś 
dla nas znaczy? 

Teoretycznie każdy rzymski katolik, 
który w szkole uczęszczał na lekcje hi-
storii, rozumie, że cywilizacja Zachodu 
została zbudowana na chrześcijaństwie 

Kim Kim jesteśmy?jesteśmy?

➪

Wierzę, więc jestem
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i że jego tradycje najpełniej i najlepiej 
wciela i przechowuje święty Kościół po-
wszechny. Dlatego komu nasza cywiliza-
cja miła, ten winien tego Kościoła bronić 
i go wspierać.

W praktyce jednak coraz wyraźniej 
widać różne postawy. Coraz częściej lu-
dzie zarówno w rozmowach bezpośred-
nich, jak i wywiadach publicznych obja-
wiają krańcowy indywidualizm. Często 
przecież słyszymy kogoś, określającego 
siebie wierzącym, mówiącego: „Nie chcę, 
aby jakikolwiek Kościół stał między mną 
a Bogiem”. Tylko że to twierdzenie jest 
antychrześcijańskie, ponieważ zakłada, 
że nasi bracia są przeszkodą na drodze 
do Bożej łaski, a nie potrzebną pomo-
cą do jej otrzymania. Czyż Jezus Chry-
stus nie powiedział, że zanim złożymy 
dary na ołtarzu, najpierw powinniśmy 
pójść i pojednać się ze swoim bliźnim, 
którego uraziliśmy? Czyż dwa najważ-
niejsze przykazania nie dotyczą miłości 
Boga i bliźniego? Czyż nasz Zbawiciel nie 
uczył nas modlić się słowami „Ojcze nasz” 
zamiast „Ojcze mój”; „chleba naszego 
powszedniego” zamiast „chleba mojego 
powszedniego” i „nasze winy” zamiast 

„moje winy”? Jeśli Bóg jest Ojcem, wów-
czas inni, zjednoczeni z Nim, są naszymi 
braćmi i dlatego religia musi być kwestią 
społeczną, a nie indywidualną. 

Pismo Święte, które jako katolicy 
winniśmy czytać i poznawać, w wielu 
miejscach tłumaczy, że społeczność Koś-
cioła Chrystusowego nie jest klubem, 
który tworzą ludzie, gromadzący się dla 
wspólnego celu. To raczej coś na wzór 
żywego organizmu, z którego centrum 
ma promieniować życie. Jezus porównał 
jedność między Nim a Kościołem do 

winnego krzewu i jego latorośli, a św. 
Paweł porównał Kościół do Ciała, które 
składa się z wielu członków, tworzących 
jedność, ma on jedną Niewidzialną Gło-
wę-Chrystusa i jedną widzialną-Piotra 
oraz jedną duszę, którą jest Duch Boży. 
Jeśli więc mówimy, że nie potrzebujemy 
Kościoła, to tak, jakbyśmy twierdzili, że 
gałąź może żyć oderwana od krzewu, 
a ręka czy noga nie potrzebuje do życia 
reszty ciała. Niektórzy mówią, że nie 
potrzebują Kościoła, bo Jezus przecież 
powiedział: ”Ja jestem drogą i prawdą, 
i życiem” (J 14, 6). To prawda, ale po-
wiedział też do Apostołów: „Dana Mi 
jest wszelka władza na niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20), 
a w innym miejscu: „Kto was słucha, 
Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną 
gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, 
który Mnie posłał” (Łk 10, 16).

Globalizacja, a szczególnie popular-
ność różnorodnych portali społecznoś-
ciowych powodują, że „fajność” i dąże-
nie do bycia „na czasie” stają się coraz 
powszechniejsze także wśród katolików. 
Wielu z nas wychodzi z założenia, że 
Kościół jako wspólnota wiernych jest 
ważny, ale za bardzo tradycyjny i sze-
roko pojęta nowoczesność to najlep-
szy sposób na przyciągnięcie do niego 
ludzi, a zwłaszcza młodzieży. Jednak 
w licytacji na „bycie modnym” Kościół 
i tak nie wygra z klubami nocnymi czy 
fi rmami IT. Jego siła tkwi gdzieś indziej 

– nieustająco jest nią miłość i wierność 

Chrystusowi. Jest ona zawsze ożywcza 
i aktualna, nawet jeśli, a może przede 
wszystkim wtedy, gdy sprzeciwia się 
aktualnym trendom. Bo czym innym 
tłumaczyć można widok milionów mło-
dych ludzi z całego świata, zgromadzo-
nych w jednym miejscu i wsłuchanych 
w starego, ubranego na biało człowieka, 
który wykłada im tradycyjne zasady za-
warte w Ewangelii i każe wymagać od 
siebie, nawet wtedy, gdy inni od nich 
nie wymagają?

Możemy też spotkać w swym życiu, 
choć niestety coraz rzadziej, ludzi, któ-
rych nazywa się z politowaniem w głosie 
tradycjonalistami, bo próbują na poważ-
nie żyć zgodnie z zasadami zawartymi 
w Ewangelii i dążą poprzez łaskę sakra-
mentów do porządkowania swego życia, 
aby móc wciąż odnajdywać i pełnić wolę 
Bożą. Niestety, metodyczne rugowanie 
przez lata z życia publicznego i prywat-
nego wszelkich wartości, doprowadziło 
do tego, że zaczynamy się zastanawiać 
czy Katolik wierny tradycji to dziwak? 
A czy kobieta lub mężczyzna po dwu-
dziestce, którzy zachowują wstrzemięź-
liwość przed (o zgrozo) ślubem, to mają 
być dumni z siebie, że dają radę, czy 
mają się tym martwić? Czy znak krzyża 
w miejscu publicznym to nie przesada?

Ano, tradycyjny rzymski katolik to 
dziwak, bo nie prze nowoczesną auto-
stradą do świata, tylko wąską, wydep-
taną przez innych dziwaków ścieżką do 
Boga. Zwykle przez to jest w opozycji 
do większości, do lansowanej mody, do 
wielkiego świata. Ale w wyniku tego 
myśli samodzielnie, potrafi  kochać za 
nic i wydaje się być szczęśliwy, mimo że 
pozornie nie bardzo ma powód. Wierzy 
Słowu zawartemu w Piśmie Świętym 
sprzed wielu tysięcy lat, więc twierdzi, że 
jest świątynią Ducha Świętego, że papież 
jest Piotrem (Skałą), na której budowana 
jest wspólnota Kościoła. Wierzy, że ten 
Kościół Święty jest nowym ciałem Chry-
stusa, którego nie przemogą bramy pie-
kielne, a więc to w Nim jest zbawienie.

Jestem rzymską katoliczką i wierzę, 
że Chrystus jest prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem, a więc jest 
zdolny nieść swoje życie, swoją prawdę 
i swoją miłość do każdych drzwi dzi-
siejszych czasów i do każdego progu na-
szych serc i czyni to poprzez wspólnotę 
Kościoła, w którym żyje.

Bożena Henke

➪
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Z historii budowy kościoła

Fundatorzy planów kościoła

Tu zbudujemy kościół



Z historii budowy kościoła

Pierwsza świąteczna choinka
Pierwsza Pasterka
pod gołym niebem



Z historii budowy kościoła

Wszystko pod kontrolą



Z historii budowy kościoła

Początki Ogrodów Parafi alnych

Ogrzewanie podłogowe

Prace przy elewacji



Szczególne wydarzenia

Erygowanie Parafi i

Wmurowanie 
kamienia węgielnego

Przeniesienie obrazu MB Różańcowej

Wizytacja ks. bp Jana Zająca Światowe Dni Młodzieży

Poświęcenie kamienia węgielnego



Wydarzenia kulturalne

Występ chóru z Węgier

Występ chóru 
Cantata

Wystawa ikon

Rzeźby Józka Nowaka

Występ chóru Axios

Występ zespołu „Proboszczowie”

WWWWWWyWWWyWyWWWWyWWWW

Koncert Arki Noego



Rok liturgiczny

Boże Narodzenie

Konkurs palm

Wielki Piątek

Wielki Czwartek

Wielka Sobota

Wie

Święcenie owsa

Jasełka przygotowane przez dzieci



Rok liturgiczny

Bierzmowanie

Święto Niepodległości

Piknik parafi alny z okazji Dnia Matki

Pierwszy chrzest przy nowej chrzcielnicy

Boże Ciało – procesja



Ministrant lub minister (łac. mini-
stro, -are; -avi; -atum – służyć, po-

sługiwać, pomagać) – w katolicyzmie: 
osoba posługująca przy celebracji Mszy 
św. oraz przy sprawowaniu pozostałych 
sakramentów, oraz nabożeństw. Mini-
stranci są wiernymi świeckimi. Po okresie 
próbnym są uroczyście przyjmowani do 
grona Służby Liturgicznej poprzez bło-
gosławieństwo do tej funkcji. Stroje mi-
nistrantów są różnorodne, lecz powinny 
być zatwierdzone przez biskupa. Wzorem, 
przewidzianym przez księgi liturgiczne 
jest alba lub komża, włożona na sutanelę.

Lektor – ministrant Słowa Bożego 
– w Liturgicznej Służbie Ołtarza to mi-
nistrant, pełniący funkcję lektora i po-
błogosławiony do jej pełnienia przez 
biskupa. Do jego zadań należy odczyty-
wanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy 
powszechnej, komentarzy mszalnych, 
może także wykonywać psalmy respon-
soryjne. Jako starszy z grona ministran-
tów sprawuje nad nimi opiekę.

Tyle wyjaśnień słów „ministrant” 
i „lektor”. Chcę napisać kilka słów na te-
mat posługi młodych chłopców i męż-
czyzn przy ołtarzu ze strony rodziców, 
którzy są dumni z posługi dzieci. Pamię-
tam pierwsze dni, kiedy nasz syn podjął 
posługę ministranta. Było to kilkanaście 
lat temu. Chodząc na msze św. (do koś-
cioła w Rynku), przeważnie siadaliśmy 
z dziećmi w prezbiterium, czyli najbliżej 
jak się dało. Dzieci siadały często na scho-
dach przy ołtarzu głównym. Tak więc 
od najmłodszych lat syn przyglądał się 
posłudze ministrantów podczas mszy św. 
i nabożeństw. Kiedy przyjął I komunię 
św., mógł sam być kandydatem, a póź-
niej ministrantem. Nie zapomnę jego 
małej postaci przy ołtarzu. Nie należał 
do chłopców wyrośniętych, więc tym 

bardziej widok dziecka w komży i kap-
turku wywoływała uśmiech i radość. Nie 
miał trudności z podjęciem obowiązków 
ministranta, bo będąc blisko ołtarza wie-
le nauczył się patrząc na posługujących 
starszych kolegów. 

Wraz z mężem byliśmy spokojni o je-
go życie duchowe. Zresztą zawsze starali-
śmy się wraz z naszymi dziećmi chodzić 
nie tylko na msze św., ale i nabożeństwa 
przypadające na konkretny okres litur-
giczny. Myślę, że najważniejszy jest dobry 
przykład ze strony rodziców.

Mijały lata. Powstała nasza nowa 
Wspólnota na Jazach. Syn został lekto-
rem i mógł czytać Słowo Boże. Myślę, że 
każdy rodzic, który ma synów posługu-
jących przy ołtarzu, jest dumny.

Są takie rodziny, które mają trzech 
lub czterech synów ministrantów i lekto-
rów. To wywodzi się z dobrego przykładu 
i zachęty ze strony rodziców i starszego 
rodzeństwa.

Nie wiem, jaka jest przyczyna, że 
chętnych chłopców jest coraz mniej. 
Pomagałam nieraz księżom i s. Marcie 
w przygotowaniu dzieci do I komunii św. 
i miałam nadzieję, że choć część chłop-
ców zdecyduje się na bycie ministrantem. 
Kiedy ksiądz proboszcz pytał się nieraz 
chłopców, kto chciałby być ministran-
tem, pojawiało się kilka rąk, a jak ksiądz 
ogłaszał nabór, to przychodziło niewielu. 
Nie rozumiem postawy rodziców, którzy 
boją się dodatkowych obowiązków dla 
dziecka, wręcz nieraz mu to odradzają. 
To nie wymaga dużo wysiłku. 

Zbiórki nie są często, a na mszę św. 
i tak chodzimy z dziećmi, więc jaki jest 
powód? Wiele lat temu przeczytałam 10 
zasad dobrego ministranta i to uświado-
miło mi, że jeśli syn będzie się do nich 
stosował, to wyrośnie na dobrego chrześ-
cijanina i człowieka. My możemy poma-
gać swoim dzieciom przez modlitwę, aby 
były wierne tym zasadom.

Oto one:
 1. Ministrant jest dzieckiem Bożym 
i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.
 2. Ministrant kocha Chrystusa.
 3. Ministrant chlubi się krzyżem Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.
 4. Ministrant naśladuje Chrystusa.
 5. Ministrant wypełnia nakazy Chry-
stusa „Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali”.
 6. Ministrant służąc Bogu przyczynia 
się do tego, aby liturgia była piękna.
 7. Ministrant podczas służby przy 
ołtarzu zachowuje postawę modlitwy 
i skupienia.
 8. Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej 
pomocą głosi Królestwo Boże.
 9 Ministrant mając czyste serce jest 
przykładem dla swoich kolegów.
10. Ministrant z miłości ku Bogu i bliź-
niemu unika alkoholu i tytoniu.

Czy jest w naszej parafi i rodzic, któ-
ry by nie chciał, aby jego dziecko zacho-
wywało te zasady?

Zachęćmy nasze dzieci do posługi 
Panu Bogu.

Małgorzata Palińska

Sługa Sługa OłtarzaOłtarza

Wierzę, więc jestem
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...MaryjneObjawieniaObjawienia

Odmawiajcie różaniec” – prosiła wiele 
razy Maryja. Ta jakże prosta, a zara-

zem dla wielu z nas niełatwa modlitwa, 
może i powinna stać się furtką do zba-
wienia. Zna ją każdy od dziecka, każdy 
ma w domu sznureczek z kilkudziesię-
cioma koralikami i krzyżykiem. Jaką on 
ma moc, jaką moc ma modlitwa skiero-
wana do Maryi, która już w Kanie Gali-
lejskiej powiedziała do Syna: „Nie mają 
już wina”. Jezus, nie potrafi ąc odmówić 
prośbie Swojej Matki, uczynił pierwszy 
w swej działalności cud. Wiedząc o tym, 
powinniśmy jak najczęściej uciekać się 
do Maryi, bo Ona jest w stanie wypro-
sić u Boga wszelkie potrzebne nam łaski.  
W bardzo trudnych chwilach, kiedy lu-
dzie odchodzą od Boga, a świat niejako 
stoi nad przepaścią, zawsze pojawia się 
Ona. Najświętsza. Niepokalana. Matka. 
Ostrzega przed Bożym gniewem i na-
wołuje do nawrócenia przez modlitwę 
i pokutę. Tych przykładów w historii jest 
wiele. Maryja najczęściej objawia się dzie-
ciom lub prostym, ubogim ludziom. Wie, 
że tylko człowiek z czystym sercem jest 
w stanie  uwierzyć.  

Jest rok 1846, mała miejscowość La 
Salette w sercu francuskich Alp. Wśród 
ośnieżonych szczytów, zielonych łąk 
Matka Boża objawia się dwojgu bied-
nym dzieciom: 15-letniej Melanii Calvat 
i 11-letniemu Maksymilianowi Giraud. 
Dzieci widzą jaśniejącą Postać o pięknym 
i przejmująco smutnym obliczu, z twarzą, 
po której płyną łzy, ukrytą w dłoniach. 
Głowę Maryi w słonecznej aureoli utka-
nej z gwiazd i przetykanej diamentami 

zdobi korona z róż. Na zawieszonym 
na szyi łańcuchu wisi krzyż z żywym, 
poruszającym się Jezusem. Matka Bo-
ża przekazuje dzieciom napomnienie 
dla świata. Prosi, by ludzie się nawracali 
i czynili pokutę, co może powstrzymać 
Boży gniew. Objawienie to ma miejsce 
w czasie szczególnie trudnym dla religii 
we Francji. Głoszona jest agonia kościoła, 
papież nie cieszy się szacunkiem, brakuje 
kapłanów, a na msze uczęszczają tylko 
nieliczni. W Wielki Piątek organizowane 
są „kiełbasiane orgie”, w trakcie których 
biedocie rozdawana jest wędlina. Ludzie 
nie widzą już w religii pocieszenia. Mat-
ka Boża zapowiada dzieciom nastanie 
wielkiego głodu i epidemii, która dotknie 
głównie dzieci. Dwa lata później słowa 
Maryi zaczynają się spełniać: panuje głód, 
zniszczeniu ulegają winnice i sady. Dzie-
ci umierają z powodu nieznanej choroby. 

W miejscu objawienia powstaje 
źródło, woda ma właściwości uzdra-
wiające: przywraca wzrok, leczy choro-
by, zmywa cierpienia. Ludzie zaczyna-
ją licznie pielgrzymować do La Salette 
i nawracać się. Kościoły zapełniają się 
wiernymi. Łzy Maryi z La Salette przy-
noszą odnowienie katolicyzmu we Fran-
cji XIX wieku.  

Kolejne ważne objawienie ma miej-
sce również we Francji, w wiosce Lour-

des położonej w Pirenejach, gdzie Ma-
ryja ukazuje się 14-letniej Bernadetcie. 
Dziewczynka, szukając drewna na opał, 
trafi a do pobliskiej groty, tam ukazu-
je się jej piękna Pani, ubrana w białą, 
świetlistą sukienkę przepasaną niebie-
ską szarfą, z białym welonem na gło-
wie. W rękach trzyma różaniec. Była to 
ulubiona modlitwa Bernadetty, która 
przygotowywała się do pierwszej ko-
munii. Matka Boża ukazuje się dziew-
czynce w tym miejscu w sumie 18 razy. 
W kolejnych spotkaniach towarzyszą jej 
okoliczni, coraz liczniej zebrani miesz-
kańcy. Na pytanie kim jest odpowiada: 

„Jestem Niepokalane Poczęcie”. Jest to 
uwierzytelnienie objawienia Maryi, gdyż 
cztery lata wcześniej, ówczesny papież 
Pius IX ogłasza ten dogmat w kościele. 
Głównym przesłaniem Maryi było we-
zwanie do pokuty i nawrócenia, gorliwej 
modlitwy w intencji grzeszników. „Co-
dziennie odmawiajcie Różaniec” 

– powiedziała Maryja. 
Podczas jednego ze spotkań Maryja 

zamienia błotnistą sadzawkę w źródło 
czystej wody. Zapewnia, że wielu cho-
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rych doświadczy w tym miejscu uzdro-
wienia pijąc wodę ze źródełka i obmy-
wając nią ciało. Stąd Lourdes jest miej-
scem, do którego pielgrzymują ludzie 
chorzy, a 11 lutego, dzień, w którym po 
raz pierwszy w tym miejscu ukazała się 
Maryja, Jan Paweł II ustanowił świato-
wym dniem modlitw w intencji chorych. 

13 maja 1917 roku, w portugalskiej 
Fatimie, trójce ubogich pastuszków – 
Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie – uka-
zuje się Maryja. Na rozłożystym dębie, 
ubrana na biało, świetlista Postać w zło-
żonych rękach trzyma różaniec. Poleca 
dzieciom, aby przychodziły w to miejsce 
każdego 13-go dnia miesiąca przez ko-
lejne 5 miesięcy. 

Maryja przekazuje im trzy główne 
tajemnice, z których dwie już się spełniły, 
natomiast treść trzeciej nie jest podana 
do publicznej wiadomości.  Pierwsza 
tajemnica, jaką Maryja przekazuje Łucji, 
to informacja, że Franciszek i Hiacynta 
wkrótce pójdą do nieba. W lipcowym 
objawieniu, w którym towarzyszli dzie-
ciom liczni zebrani, w samo południe, 
doszło do zaćmienia słońca. Maryja 
ukazała pastuszkom wizję piekła i czyść-
ca. Dzieci widzą morze ognia w głę-
bi ziemi, demony i dusze grzeszników. 
Maryja powiedziała: „Widziałyście pie-
kło, dokąd idą dusze biednych grzeszni-
ków. Aby je wybawić, Pan Bóg pragnie 
ustanowić na świecie nabożeństwo do 
mojego Niepokalanego Serca”. Mary-
ja zapowiada wybuch II wojny świato-
wej, cierpienie Ojca świętego, nawołuje 
do nawrócenia Rosji i zawierzenia jej 
Niepokalanemu Sercu oraz ustanowie-
nia Komunii Świętej Wynagradzającej 
w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

I te przesłania spełniają się. 13 maja 
1981 r. Ojciec Święty zostaje cudow-
nie ocalony od kuli zamachowca, który 
w późniejszej rozmowie z papieżem mó-
wi: „Wiem, że strzelałem celnie, wiem, że 
pocisk był niszczący i śmiertelny, więc 

dlaczego nie umarłeś? Co to znaczy Fa-
tima?”. Pocisk z ciała papieża trafi a do 
korony Matki Bożej. 

Trzy lata później, w przeddzień świę-
ta Zwiastowania Jan Paweł II dokonuje 
aktu zawierzenia świata i Rosji Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. Powoli upada ko-
munizm. Kończy się stary świat, kościół 
wschodni odzyskuje wolność. W trakcie 
ostatniego objawienia Maryja przedsta-
wia się jako Królowa Różańca. Wówczas 
to dokonuje się na oczach tłumu „cud 
ze słońcem”. Zebrani widzą, jak słońce 
odrywa się od fi rmamentu i toczy się 
po niebie. Ze strachu padają na kolana, 
głośno się modląc. W tym miejscu zo-
staje wybudowana kapliczka ku czci Ma-
ryi, która gromadzi rzesze wiernych. Tu 
dokonują się liczne uzdrowienia. Dwa 
lata po objawieniach umiera Franciszek, 
a za rok Hiacynta, Łucja zaś wstępuje do 
klasztoru. Trzecia tajemnica fatimska 
nie została ujawniona, jej treść znana 
jest tylko papieżowi. Prawdopodobnie 
zawiera ona opis wybuchu wojny ato-
mowej, a zo za tym idzie, wizję zagłady 
świata. Ale to są tylko spekulacje. Pewne 
jest, że Jan Paweł II w 1989 r. zwrócił 
się z apelem do zakonów o stałą modli-
twę w intencji niespełnienia się licznych 
tragedii w niej zapowiedzianych. Pole-
cił, aby w całym kościele wyznaczono 
jedną godzinę w tygodniu na modlitwę 
różańcową w intencji nawrócenia świa-
ta, by „została oddalona i unicestwiona 
groźba spełnienia się trzeciej tajemnicy 
fatimskiej”.

Jedyne objawienie w Polsce, uzna-
ne przez stolicę apostolską, ma miej-
sce w Gietrzwałdzie. I tu, jak w po-
przednich objawieniach, Maryja uka-
zuje się dziecom, dwóch ubogimwar-
mińskim dziewczynkom – Justynie 
Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. 
Maryja ukazuje się na rosnącym obok 
plebanii rozłożystym klonie. Wśród 
aniołów zstępujących z nieba, ubrana 
na biało, siedzi na tronie. Na kola-
nach trzyma Dzieciątko, w którego 
rączkach znajduje się kula ziemska. 

Maryja mówi: „Życzę sobie, abyście 
codziennie odmawiali różaniec”.

Są to trudne dla naszego kraju czasy 
zaborów, tamtejsze ziemie znajdowały 
się pod panowaniem pruskim. Germa-
nizacja, brak kapłanów, a Matka Boża 
zwraca sie do dzieci w języku polskim 
i obiecuje oswobodzenie kościoła spod 
panowania zaborcy. Objawienie Maryi 
wstrząsnęło mieszkańcami, potrakto-
wane je jako wezwanie do obrony pol-
skości i kościoła katolickiego. Ludzie 
zaczęli licznie uczęszczać do kościoła, 
codziennie w domach odmawiano róża-
niec. Zanotowano wzrost powołań i na-
wróceń. Jednym ze skutków objawienia 
było powstanie ruchu trzeźwościowego. 
Założono zgromadzenie Służebnic NMP 
Niepokalanej. Mimo przegranego ple-
biscytu w sprawie przyłączenia Warmii 
do ziem nowopowstałego państwa pol-
skiego, zaczął mocno odradzać się ruch 
narodowościowy. Powstała katolicka 
szkoła polska, przedszkole, biblioteka. 
W 1967  r. prymas Stefan Wyszyński 
dokonał koronacji obrazu Matki Bożej, 
a 3 lata później papież Paweł VI nadał 
kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł bazy-
liki mniejszej.

Objawienia Maryjne, których na 
przestrzeni dziejów było wiele, dzieją 
się zawsze w określonych, najczęściej 
dramatycznych sytuacjach i stanowią 
odpowiedź nieba na wołanie o pomoc. 
W tym samym czasie, kiedy w jugo-
słowiańskiej wiosce Medjugorie Matka 
Boska zapowiada wojnę na Bałkanach, 
w afrykańskim Kibeho przedstawia wi-
zję potwornej bratobójczej wojny w Ru-
andzie. Maryja tam powiedziała: „Nie 
zabijajcie. Nie prześladujcie innych. Sza-
nujcie prawa człowieka. Ci, którzy wy-
stąpią przeciw tym prawom, nic nie zy-
skają i wszystko obróci się przeciw nim”. 

Co jeszcze musi się wydarzyć, aby-
śmy uwierzyli i zawierzyli Maryi, naszej 
Matce?

Jolanta Kukuła
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„100 lat niepodległości”
Rozdzielił nas, mój bracie
zły los i trzyma straż
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz. [E. Słoński]

Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim 
imieniu […], aby tak jak My stanowili 
jedno. [J 17,11] 

Przeszło wiek  temu, gdy rozpoczynała 
się Wielka Wojna, zwana dziś I wojną 

światową, nikt przy zdrowych zmysłach 
nie mógł przewidzieć, że po czterech la-
tach krwawych zmagań na mapie Europy 
pojawi się znów niepodległe Państwo 
Polskie. Na zmartwychwstanie Polski 
trzeba było czekać 123 lata. Zanim wybiła 
godzina wolności, Polacy walczyli często 
przeciw sobie, zmobilizowani do armii 
niemieckiej, austriackiej (austro-węgier-
skiej) czy rosyjskiej. Nasi politycy mieli 
odmienne poglądy na sprawę polską. 
Jedni, jak Józef Piłsudski, współpracowa-
li z państwami centralnymi (Niemcami 
i Austro-Węgrami), drudzy, jak Roman 
Dmowski czy Ignacy Paderewski, szan-
se na zwycięstwo związali z państwami 
Ententy (Rosją, Francją, Wielką Brytanią 
a potem Stanami Zjednoczonymi). 

Warto pamiętać, że w realizacji ma-
rzenia, jakim była wolna Polska, oprócz 
zmagań na polach bitewnych, często 
kluczowe były działania dyplomatyczne, 
propagowanie sprawy polskiej wśród 
wielkich tego świata i działania uświa-
damiające najniższe warstwy polskiego 
społeczeństwa. 

Wielki sen o wolności spełnił się dla-
tego, że wszyscy nasi zaborcy utracili 
szanse na stłumienie naszych działań. 
Austro-Węgry się rozpadły, Niemcy 
poniosły klęskę, a Rosja po rewolucji 
pogrążyła się w okrutnej wojnie domo-
wej. Nasi przodkowie umieli tę szansę 
wykorzystać.

Różnice w pomysłach na odzyska-
nie niepodległości, a jeszcze bardziej na 
urządzenie tej odrodzonej Rzeczypospo-
litej, przypominają nam pewnie dzisiejsze 
podziały polityczne. Pamiętajmy jednak, 
że wówczas ambicje wielu przywódców 

zostały podporządkowane działaniu na 
rzecz wspólnego dobra. Wielkość po-
kolenia sprzed wieku wynika z faktu, że 
interes Polski był w wielu przypadkach 
ważniejszy niż osobista kariera. Sam fakt 
odzyskania niepodległości nic by nie zna-
czył, gdyby nie uporczywa praca i wal-
ka całego społeczeństwa nad jej obroną. 
Rok 1918 był początkiem kilkuletniego 
procesu kształtowania granic. W roku 
1920, na przedpolach Warszawy, wol-
ność Polski mogła się szybko zakończyć. 
Stałoby się tak, gdyby Polacy zapomnieli, 
że wolność wiąże się z odpowiedzialnoś-
cią. Warto w tym miejscu przypomnieć 
słowa św. Jana Pawła  II: „Człowiek jest 
powołany do wolności. Nie ma wolności 
bez odpowiedzialności i bez umiłowania 
prawdy. Wolność jest człowiekowi dana 
i zadana, by ukazywała prawdę o dobru”.

Dla nas, pokolenia, któremu dane jest 
obchodzić stulecie odzyskania wolności, 
zadane jest właśnie odpowiedzialne dzia-
łanie dla wspólnego dobra – Ojczyzny. 
Kiedy wydaje nam się, że lada moment 
podzielony Naród pogrąży się w brato-
bójczej walce, oddajmy to trudne do-
świadczenie Temu, który w czasie Ostat-
niej Wieczerzy zawierzał swemu Ojcu 
apostołów i rodzący się Kościół, prosząc 
o jedność dla nich. 
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Dekalog Dekalog PolakaPolaka
…Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wzrosłeś. 
Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.
 1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
 3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.
 4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
 5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi 

w żyłach twoich.
 6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie 

może być Polakiem.
 7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
 8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
 9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek 

i Majestat.

Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.
Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego.

Zofi a Kossak-Szczucka

Dla każdego coś dobrego
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Choć tytuł brzmi paradoksalnie, to 
tak właśnie jest – Społeczna Szkoła 

Podstawowa im. Lady Sue Ryder, mimo 
iż na osiedlu Kaptarz wyrosła dokładnie 
rok temu, to jej początki sięgają roku 
2001. Wtedy właśnie powstało w Woli 
Batorskiej Gimnazjum im. Lady Sue 
Ryder, które na przestrzeni szesnastu 
lat wytężonej pracy wykształciło setki 
młodych ludzi, szczycąc się wysokimi 
wynikami nauczania. Wskutek reformy 
oświaty szkoła zmieniła swój charak-
ter i dziś ci sami pedagodzy i wielu no-
wych nauczycieli przekazuje swoją pasję 
dzieciom oraz młodzieży w klasach 1–8 
szkoły podstawowej. Dyrektorem pla-
cówki, spajającym uczniów, rodziców 
i grono pedagogiczne od początku jej 
istnienia, jest Tomasz Donatowicz – nie-
połomiczanin od urodzenia.

Szkoła powstała dzięki staraniom 
Burmistrza Romana Ptaka, który do-
strzegł potrzebę utworzenia nowej 
szkoły podstawowej w dynamicznie 
rozwijających się i zasiedlanych Niepo-
łomicach. Budynek stanowi własność 
Gminy, zaś jego administratorem jest 
Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder. Jak 
podkreśla dyrektor placówki – Tomasz 

Donatowicz – to ogromne wyróżnienie 
dla Stowarzyszenia, że został doceniony 
dotychczasowy wkład Szkoły Sue Ryder 
w tworzenie jakości edukacji w gminie 
Niepołomice. 

Zajęcia odbywają się w pięknym, no-
woczesnym budynku, którego kształt i  
struktura nawiązują do plastra miodu 

– sale lekcyjne mają kształt sześciokąta.  
Jeśli dodać  do tego ławki szkolne, które 
można zestawiać w niezliczonych konfi -
guracjach – przestrzeń staje się miejscem 
zagospodarowanym kreatywnie i funk-
cjonalnie. W pierwszym roku funkcjo-
nowania szkoły na Jazach uczyło się 392 
uczniów w klasach 1–7, zaś w budynku 
gimnazjum – 166. Kadra szkoły Sue Ry-
der liczy blisko 70 pracowników. 

Hasło przewodnie szkoły –„Sukces 
i przygoda” – doskonale odzwierciedla 
to, co na co dzień dzieje się w szkolnych 
murach. Sukcesów na polu naukowym, 
sportowym i artystycznym na szczeblach 
powiatowym czy wojewódzkim ucznio-
wie osiągają wiele. W roku szkolnym 
szkoła oferuje uczniom ponad czterdzie-
ści kół zainteresowań – dodatkowych 
zajęć popołudniowych, na których dzieci 
i młodzież mogą rozwijać swoje pasje, za-

interesowania lub uczyć się czegoś zupeł-
nie nowego i między innymi to sprawia, 
że nauka staje się także przygodą.

Szkoła bierze udział w licznych 
projektach fi nansowanych z zewnątrz 
i współpracuje z lokalnymi organizacja-
mi rządowymi i pozarządowymi. Cy-
klicznie organizowane są wymiany mię-
dzynarodowe z krajami ościennymi . Co 
roku w wakacje organizowany jest „Sum-
mer Camp” z udziałem native speakerów 
z całego świata, czyli letni obóz językowy 
dla uczniów, nastawiony na zwiększenie 
kompetencji w zakresie posługiwania się 
językiem angielskim. 

Uczniowie uczą się także poza bu-
dynkiem – szkoła organizuje dla dzieci 
i młodzieży górskie wyprawy weekendo-
we, ścieżki edukacyjne w Gorczańskim 
Parku Narodowym, zimowiska i obozy 
letnie, zarówno turystyczne, jak i sporto-
we oraz plenery plastyczne. Tradycją sta-
ła się czerwcowa „Szkoła pod Żaglami” 
w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Najważniejsze jest jednak to, że dzieci 
i młodzież z osiedla Jazy wreszcie mają 
szkołę, która jest blisko, na terenie parafi i 
MB Różańcowej. Dzięki współpracy Dy-
rekcji i ks. Proboszcza Edwarda Bąbola 
zostały zorganizowane dla uczniów re-
kolekcje wielkopostne w kościele parafi al-
nym, do którego dzieci przeszły piechotą. 
Z okazji  10-lecia parafi i w szkole odbyły 
się dwa konkursy tematyczne. Pierwszy 
był to konkurs literacki „Święci wokół 
mnie”, w którym dzieci opisywały osoby 
im współczesne, które w ich mniemaniu 
zasługują na miano świętych. Pojawiły się 
piękne i bardzo dojrzałe prace o dziad-
kach czy ludziach z sąsiedztwa. Drugi 
konkurs polegał na plastycznym zobrazo-
waniu dziesięciu lat istnienia parafi i MB 
Różańcowej. Jego uroczyste rozstrzygnię-
cie nastąpi jesienią.

Alicja Włodarczyk

Nowa Szkoła,Nowa Szkoła,
jednak z tradycjąjednak z tradycją

Dla każdego coś dobrego
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Powtórz do sprawdzianu! Poucz 
się!”, „Sprzątnij pokój!” – często 

w ten sposób rodzice próbują podsy-
cić chęć do podjęcia jakiegoś wysiłku 
u swoich dzieci. Innymi słowy – wyda-
jąc polecenia chcą, by wzrosła w nich 
motywacja (do nauki, do sprzątania), 
czyli siła, która sprawia, że podejmu-
jemy trud działania. Czy rodzicielskie 
zachęty są skuteczne? Różnie z tym 
bywa… Warto nieco zgłębić „instruk-
cję obsługi” motywacji, by nie „rzucać 
grochem o ścianę”. 

Na początku trzeba podkreślić, że 
motywacja może być wewnętrzna lub 
zewnętrzna. Wewnętrzna jest wtedy, 
gdy sami z siebie odczuwamy potrzebę 
zrobienia czegoś: z ochotą wypożycza-
my książkę z biblioteki i „pochłaniamy” 
ją w dwa wieczory, na wiosnę obsa-
dzamy skrzynki i rabatki kwiatami itp. 
Ten rodzaj motywacji jest najsilniejszy 
i najskuteczniejszy. Gdy nasze dziecko 
z radością biegnie na trening, czy z pa-
sją zabiera się za zadanie z matematyki 
(z gwiazdką!) to znaczy, że ma właśnie 
motywację wewnętrzną do uprawia-
nia wybranego sportu i odpowiednio 

– nauki matematyki. Czy rodzic w tej 
sytuacji może coś zrobić? Okazuje się, 
że może… osłabić motywację. Ryzy-
ko osłabienia motywacji wewnętrznej 
pojawia się wtedy, gdy zaczniemy regu-
larnie nagradzać dziecko za osiągnięcia 
pieniędzmi lub prezentami. Stopniowo 
radość i pasję zajmowania się czymś 
będzie zastępowało oczekiwanie na 
nagrodę. Może być nawet tak, że gdy 
nagroda się nie pojawi, spadnie moty-
wacja i chęć na treningi lub matematy-
kę. Lepiej jest doceniać wysiłki dziecka 
poprzez rozmowę, zaciekawienie tym, 

jakie uczucia towarzyszą dziecku, gdy 
podejmuje dany wysiłek (satysfakcja, 
duma?). Możemy też zaproponować 
wspólne spędzenie czasu na czymś 
przyjemnym (kino, wycieczka w góry?). 
Nagrody materialne (jeśli koniecznie 
chcemy je dziecku dostarczyć) niech 
pojawiają się od czasu do czasu, bez 
żadnej regularności i zasady. 

Inaczej jest wtedy, gdy nasze dzie-
cko nie odczuwa pragnienia i chęci wy-
konania jakiejś pracy, czyli nie odnajduje-
my w nim motywacji do jakiegoś działa-
nia. Dobrze jest najpierw zastanowić się, 
czy zadanie, które przed nim stawiamy 
spełnia dwa warunki, by mogła rozwi-
nąć się motywacja – czy jego wykonanie 
jest w zasięgu możliwości dziecka i czy 
dziecko uważa (rozumie i akceptuje), że 
dany wysiłek jest sensowny, potrzebny, 
ważny. Zobaczmy, jak to może wyglądać 
na przykładzie sprzątania. Jeśli polecimy 
dziecku (powiedzmy: 10-letniemu) „Po-
sprzątaj pokój” może uznać to za zadanie 
ponad swoje siły, i to bez złej woli. Może 
po prostu nie wiedzieć, jak sprawić, by 
w pokoju był porządek. W tych warun-
kach  motywacja do sprzątania prawdo-
podobnie z trudem będzie kiełkować. 
Warto spróbować podzielić sprzątanie 
na etapy, które mogą wyglądać nastę-
pująco: schowaj pościel, ułóż książki na 
półce, wyrzuć śmieci z kosza i zbierz te 
z biurka, zanieś brudne ubrania do kosza 
na pranie, zetrzyj kurze z półek i parapetu, 
na koniec odkurz. Podjęcie kilku kon-
kretnych czynności z większym prawdo-
podobieństwem wyda się dziecku realne, 
a więc motywacja powinna rosnąć.  A jak 
przekonać dziecko, że sprzątanie pokoju 
jest sensowne i ważne? Na pewno należy 
wykorzystywać okazje do tego, by dzie-

cko samo do tego dochodziło (z małym 
naszym komentarzem podprowadzają-
cym do wyciągnięcia odpowiedniego 
wniosku). Kiedy jest porządek – łatwiej 
coś znaleźć (gdy widzimy, że dziecko pil-
nie szuka zeszytu, ulubionej koszulki, czy 
czepka na basen, można łagodnie wspo-
mnieć, że w bałaganie rzeczy szybciej 
i częściej się gubią). Kiedy jest porządek 

– jest mniej zniszczonych rzeczy (możemy 
o tym napomknąć, gdy pod stertą szpar-
gałów pomnie się okładka ważnej książ-
ki). Ponadto: względy higieniczne, este-
tyczne, towarzyskie… kto co lubi i uznaje. 
Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem na-
sze dziecko przyjmie i zaakceptuje to, że 
warto sprzątać. A jeśli jest na początku 
drogi, by to zrozumieć, możemy jeszcze 
w inny sposób wzbudzać w nim motywa-
cję (zewnętrzną) do danego wysiłku. (Nie 
rozwijam wątku straszenia, szantażu itp., 
bo to jasne, że więcej z tego szkody niż 
pożytku dla kogokolwiek). Możemy za-
proponować  dziecku umowę, że za każde 
działanie, którego od niego oczekujemy 
(np. odkurzanie, wyjmowanie naczyń ze 
zmywarki), będziemy je w jakiś sposób 
nagradzać. Mogą to być plusy czy buźki, 
które w ustalonej liczbie zamieniają się 
na konkretną rzecz materialną lub np. 
czas  spędzony przy laptopie. Zawarcie 
takiej umowy z dzieckiem bywa często 
skuteczne, niemniej wymaga od rodzica 
pilnowania wykonania zadania, odnoto-
wywania, przeliczania, a w końcu pew-
nych sum pieniędzy. Wybierając taki spo-
sób motywowania należy pamiętać, by 
nie stosować go zbyt często i zbyt długo. 
Mogłoby się bowiem okazać, że za jakiś 
czas nasze dziecko nie podejmie swojego 
obowiązku (domowego, szkolnego…), 
jeśli mu za to nie zapłacimy. 

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 
motywacjimotywacji

(dla rodziców i nie tylko)(dla rodziców i nie tylko)
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Motywacja – nasze „chcenie” i „za-
silanie” działań wymagających wysiłku – 
kształtuje się i rozwija w ciągu życia. Warto 
zastanowić się, jak ten proces wygląda 
u naszego dziecka. Czy zna smak radości, 
satysfakcji i dumy z tego, że nieprzymu-
szone podjęło wyzwanie i natrudziło się, 
by dokończyć jakieś działanie? Bo choć 
w dorosłym życiu regularnie dajemy się 
przekupywać wypłatą i nie ma w tym nic 
złego, to rozwijanie pasji, hobby, udział 
w wolontariacie, czy działalność pro publi-
co bono stwarzają przestrzeń do osobistego 
rozwoju i zdecydowanie ubogacają życie.

Anna Pasisz, psycholog
Terapia i Wsparcie Rozwoju „Mitis”

albo szklanki na tacy. Orszak ten wszedł 
na podwórzec zamkowy. Każdy opróżniał 
swój pojemnik w dużym basenie, ustawiał 
go w kącie i podążał do sali bankietowej.

Pieczyste i napoje, tańce i śpiewy 
przeplatały się bez przerwy. Wreszcie pod 
wieczór pan zamku podziękował wszyst-
kim w uprzejmych słowach za przybycie 
i powrócił do swych apartamentów.

– A przyrzeczona niespodzianka? – 
szemrali niektórzy niezadowoleni i roz-
czarowani.

Innych przepełniała radość:
– Nasz pan zorganizował dla nas 

wspaniałą uroczystość! – mówili.
Każdy przed powrotem do domu 

udał się po swój pojemnik. Dały  się sły-
szeć krzyki, które gwałtownie się nasila-
ły. Były to okrzyki radości i złości.

Pojemniki zostały napełnione aż po 
brzegi złotymi monetami!

„Ach! Gdybym przyniósł więcej 
 wody…”

Dawajcie, a będzie wam dane: miarą 
dobrą, natłoczoną utrzęsioną i opływają-
cą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą 
wam bowiem taką miarą, jaką wy mie-
rzycie (Łk 6,38).

Bruno Ferrero

Głos kasztelańskiego Herolda, który 
odczytywał na placu obwieszczenie, 

obudził wieś położoną u podnóża zamku.
„Nasz umiłowany pan zaprasza 

wszystkich swoich dobrych i wiernych 
poddanych do udziału w przyjęciu, wy-
danym z okazji swoich urodzin. Każdy 
otrzyma miłą niespodziankę. Pan prosi 
jednak wszystkich o małą przysługę: oso-
by, które wezmą udział w przyjęciu, niech 
przyniosą ze sobą trochę wody, aby uzu-
pełnić kończące się rezerwy zamkowe… ”

Herold powtórzył kilkakrotnie to 
obwieszczenie, potem odwrócił się i pod 
eskortą powrócił do zamku. We wsi w prze-
różny sposób komentowano zaproszenie.

Oh! To zawsze tan sam tyran! Ma 
wystarczająco wielu służących, by uzu-
pełnić zbiornik… Ja zaniosę szklankę 
wody i to wystarczy!

– Ależ nie! Był zawsze dobry 
i szczodry! Ja przyniosę baryłkę!

– A ja… naparstek wody!
– Ja beczkę!
Rano, w dniu przyjęcia, można by-

ło zobaczyć dziwny orszak zdążający do 
zamku. Niektórzy pchali z wysiłkiem po-
tężne beczki lub nieśli, sapiąc, wielkie wia-
dra pełne wody. Inni, wyśmiewając się ze 
współtowarzyszy drogi, nieśli małe karafk i 

Przyjęcie Przyjęcie 
w zamkuw zamku
Opowieść nie tylko Opowieść nie tylko 
dla dorosłychdla dorosłych

Metoda dr VittozaMetoda dr Vittoza
Współcześnie częstym problemem 

dzieci są trudności z koncentracją 
uwagi. Zaburzenia koncentracji uwagi 
u dzieci mogą mieć różne przyczyny. Do 
najbardziej znanych należą te związane 
z ADHD czyli zespołem nadpobudliwo-
ści psychoruchowej ale nie mniej dokucz-
liwe kłopoty z uwagą mogą wynikać np. 
z trudności przeżywanych przez rodzinę 
(choroby, utrata pracy przez rodzica, roz-
wód rodziców), z nadmiernej stymulacji 
rozmaitymi bodźcami (nadmiar dodat-
kowych zajęć, nieograniczony dostęp do 
ekranów itp.). Trudności koncentracji 
uwagi mają swoje dotkliwe konsekwencje. 
Dziecko dotknięte takim defi cytem ma 
zwiększone problemy z uczeniem się a to 
z kolei może prowadzić do lawinowo na-
rastających i wzajemnie wzmacniających 
się trudności: np: niesatysfakcjonujące al-
bo wręcz zaburzone relacje z rówieśnika-
mi, negatywna ocena samego siebie, zabu-
rzenia nastroju (np. depresja). Tym trud-
nościom często towarzyszy „przyklejona” 

do dziecka „etykietka” lub, jak kto woli, 
„łatka” (np. zdolny leń, gapa, spóźnialski), 
która przyczynia się do utrwalenia nega-
tywnej samooceny a w konsekwencji do 
osłabionej motywacji do pracy (czy to 
nad sobą, czy to nad opanowaniem szkol-
nych umiejętności). Jak można zauważyć 
z powyższego opisu, trudności przybrać 
mogą charakter błędnego koła i działać 
na niekorzyść dziecka.

We Francji rozwija się metoda tera-
pii (oraz stymulacji rozwoju) stworzona 
przez szwajcarskiego lekarza dr Rogera 
Vittoza na przełomie XIX i XX wieku. 
Główne elementy tej metody to:

1/ rozwijanie receptywności czyli 
świadomego odbierania zmysłami rze-
czywistości zewnętrznej oraz świado-
mości własnego ciała.

2/ rozwijanie emisyjności czyli 
umiejętności koncentracji myśli oraz 
posługiwania się wolą. 

W 2016 roku został wydany zeszyt 
ćwiczeń dla dzieci opracowanych przez 
terapeutów metody Vittoza: Rozwijam 
uwagę. Zeszyt ćwiczeń Vittoza dla dzie-
ci 7-12 lat. Służy przede wszystkim roz-
wijaniu uwagi dzieci. Zarazem można 
w nim znaleźć ćwiczenia pomagające 
w radzeniu sobie z emocjami oraz trud-
nymi sytuacjami szkolnymi (np. wystą-
pienie na forum klasy). Zeszyt ćwiczeń 
ma przyjazną formę opowieści o trójce 
przyjaciół wspierających się w różnych 
sytuacjach szkolnych, przyjaciół, którzy 
wzajemnie się zachęcają do wykonywania  
tych  prostych  a  bardzo  pomocnych  
ćwiczeń, których żródłem są odkrycia 
doktora Vittoza. 

W ramach konkursu Eurokash HE-
ROSI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI planuje-
my przetłumaczenie z języka francuskie-
go i wydrukowanie 200 egzemplarzy ze-
szytu ćwiczeń przeznaczonego dla dzieci 
oraz przygotowanie grupy nauczycieli 
do pracy z dziećmi wg tej metody. Inny-
mi słowy: przeprowadzenie pilotażowe-
go programu, który pokaże jak metoda 
sprawdza się w warunkach polskiej szkoły. 
Partnerami w projekcie są Fundacja Szko-
ła Dialogu i Wnęk-Market. Zapraszamy 
do głosowania na nasz projekt. 

Jadwiga Prokop
Fundacja Szkoła Dialogu
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Poniżej drukujemy prace, które wy-
grały w konkursie literackim pt. „Święci 
wokół mnie”. 

„Święta nie od święta„

Święta nie od święta,
Co dzień uśmiechnięta,
O innych pamiętałaś,
Dobrocią obdarowywałaś.

Kiedy spotkałaś biednego w potrzebie,
Zawsze oddałaś mu coś od siebie.
Kiedy było Ci ciężko, nie narzekałaś,
Nawet przed śmiercią, gdy bardzo 
cierpiałaś.

Dla mnie byłaś mistrzynią 
przebaczania,
Nad innych wina nie rozpamiętywałaś.
Szukałaś zgody i pokoju wszędzie,
Bo Babuniu głęboko wierzyłaś w Boże 
Miłosierdzie.

Fabian Frankiewicz 

Drogi Boże!

Piszę do Ciebie krótki list, ponieważ 
chcę Ci opowiedzieć o swoich przemy-
śleniach. Zabierałam się do Ciebie napi-
sać już dawno, ale nie potrafi łam zacząć. 
Dziś wreszcie nadszedł ten dzień! Na 
początku chcę Ci podziękować za kogoś 
ważnego w moim życiu. Jest to dziadek 
Franciszek. Mieszka w domu obok mnie. 
Kiedy zamykam oczy, wracam myślami 
do przeszłości. Pamiętam dziadka we-
sołego, uśmiechniętego. Pamiętam jego 
mocny uścisk ręki kiedy chodziliśmy 
na spacery. Pamiętam jak sadzał mnie 
na kolanach i opowiadał o świecie. To 
wszystko już tylko pamiętam!

29 lipca 2014 r. wszystko się zmie-
niło. Dziadek zachorował. Miał wylew, 
a potem drugi. W szpitalu powiedzieli, 
że umrze, że to ostatnie dni.

Myślałam – „To niemożliwe!”
Modliłam się do Ciebie.
Wysłuchałeś mnie!
Mój dziadek żyje!
Ale zmienił się.

Święci wokół mnieŚwięci wokół mnie

Zdaję sobie sprawę, że tempo dzisiej-
szego życia nie zostawia zbyt wiele 

czasu na czytanie, nawet tym, którzy 
lubią czytać. Są też i tacy, którzy za czy-
taniem nie przepadają. Ale korzystając 
z okazji jubileuszu naszej parafi i chcę 
zachęcić jednych i drugich do przeczy-
tania zaledwie dwóch pozycji (nie trzeba 
mieć książki, można przecież skorzystać 
z Internetu).

Pierwsza, którą trzymam w ręku ma 
zaledwie 36 kartek. „Trafi ona przez pio-
run”, bo o tej książce mówię, to wydane 
w formie drukowanej osobiste i nie-
zwykle poruszające świadectwo pani 
dr Glorii Polo. Ona sama mówi o nim 

„Stałam u bram nieba i piekła”.
Osobiście czytałam i słuchałam wie-

lu różnych świadectw, ale to po pro-
stu mnie poraziło. Dotarło do mnie, 
co naprawdę oznacza stwierdzenie, że 
z każdego słowa będziemy rozliczeni. 

Jeśli ktoś z Was lub Waszych znajomych 
wątpi albo sądzi, jakoby Bóg nie istniał, 
niech koniecznie przeczyta świadectwo 
kobiety, która żyła bez Boga i nagle sta-
nęła z Nim twarzą w Twarz!

„Wstęp do religii”, książka, której auto-
rem jest  Sługa Boży Abp. Fulton J. Sheen 
jest na pierwszy rzut oka szara i nudna, 
dopóki nie zaczniemy jej czytać! To na-
pisany z niezwykłym polotem i okraszo-
ny nadzwyczajnym dowcipem swoisty 
podręcznik dla konwertytów…, czyli dla 
kogo? Dla tych, którzy pragną przejść na 
katolicyzm, ale również dla wielu z nas-

-współczesnych katolików tracących 
tożsamość. Wielu katolikom potrzebna 
jest dzisiaj konwersja ku temu, co własne, 
a zagubione, czy zapomniane. Myślisz, że 
wiesz czym jest szczęście, wiara, niebo, 
piekło, nadzieja czy miłość? No to możesz 
się zdziwić i uśmiać jednocześnie. 

Bożena Henke

Warte przeczytaniaWarte przeczytania

Nie chodzimy już na spacery. Nie 
opowiada mi o świecie. Nie śmiejemy się 
już razem, bo dziadek nie potrafi  nic po-
wiedzieć. Tylko leży! Ale jest i dziękuję Ci 
Boże za to. Dziadek nauczył mnie pokory, 
wrażliwości i szacunku, ale przede wszyst-
kim czym jest świętość. Świętość to cier-
pienie! Mama powiedziała mi kiedyś, że 
w Księdze Hioba jest napisane, że „czło-
wiek na ziemi ma krótkie i bolesne życie”, 
że zdobywa zasługi, żeby zostać zbawio-
nym. Mój dziadek zdobywa już 
1402 dni takie zasługi. W moich 
oczach jest święty. Sądzę, że 
tu na ziemi nie zostanie be-
atyfi kowany, ale może 
kiedyś w Niebie otrzy-
ma Aureolę.

Twoja 
Marcelina

Dwa I miejscaDwa I miejsca

Abp. Fulton J. Sheen
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Drogi Mateuszu!

W ostatnim liście, który od Ciebie 
otrzymałem, pytałeś czy znam osobę 
w swoim otoczeniu, której można nadać 
miano „Świętej”.

Ostatnio dużo o tym myślałem i ana-
lizowałem ludzi, z którymi się spotykam. 
Wiele jest osób wokół mnie szlachetnych 
i dobrych, lecz jedna z nich szczególnie 
mnie zachwyca.

Na terenie mojej parafi i Niepoło-
mice-Jazy jest Dom dla Niewidomych 
Mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej, 
którego założycielem jest ksiądz Jacek 
Ponikowski. To właśnie On jest człowie-
kiem o wielkim sercu.

Ksiądz Jacek od 1995 roku stworzył 
prawdziwy ciepły, pełen miłości dom 
dla 16 niewidomych mężczyzn, którzy 
mają też inne choroby, ograniczające 
ich sprawność. Ksiądz jest dla nich jak 
prawdziwy ojciec i kocha ich jak swoje 

Cześć Kuba.

Na początku chciałem Ci serdecz-
nie podziękować za długi list, który od 
Ciebie dostałem. Opowiedziałeś mi 
w nim, że w nowej szkole, do której się 
przeniosłeś, poznałeś kolegę. Jest on 
uczynny, troskliwy dla innych, zawsze 
życzliwy i dobry. Pisałeś, że wydaje Ci 
się, jakby ten kolega był prawie święty. 
Zapytałeś, czy ja znam kogoś, kto ma 
cechy świętego.

W moim dzisiejszym liście do Cie-
bie, chciałbym odpowiedzieć na Twoje 
pytanie.

Jedną z najbliższych mi osób, które 
przychodzą mi na myśl, kiedy pytasz 
o ludzi świętych, jest moja prababcia. 
Wcale nie dlatego, że mieszka w Rzy-
mie, blisko Watykanu i Papieża. Moja 
prababcia ma teraz 87 lat. Urodziła się 
w trudnych czasach pomiędzy I a II Woj-
ną Światową. Gdy wybuchła II wojna 
miała zaledwie 8 lat. Prababcia często 
opowiada jakie to były ciężkie czasy, kie-
dy nie było co jeść, w co się ubrać, a też 
gdzie spać. Prababcia miała troje rodzeń-
stwa i mimo, że sama była najmłodsza to 
często im pomagała. Zawsze byli sobie 
bliscy i dzielili się tym co mieli. Opo-
wiadała mi, że jak było im bardzo źle, to 

razem ze swoją mamą modlili się i prosili 
Boga, żeby miał w opiece ich całą rodzi-
nę. Mimo tych trudnych doświadczeń 
z dzieciństwa, prababcia jest bardzo ra-
dosna i pogodna. Często nie tylko sama 
się modli, ale zachęca do tego całą naszą 
rodzinę. W święta zawsze dba, abyśmy 
byli razem i wspólnie je przeżywali.

Prababcia zawsze pamięta o innych – 
mimo swojego wieku, dużo nam poma-
ga. Dba, żeby zawsze ugotować mi coś 
dobrego, dzwoni do nas, robi niespo-
dzianki, żeby sprawić nam przyjemność. 
Najważniejsze jest to, że prababcia za-
wsze podtrzymuje nas na duchu i zawsze 
ma dla nas dobre słowo.

Prababcia żyje skromnie i zawsze 
nam powtarza, że najważniejszy w ży-
ciu skarb to nie pieniądze, ale rodzina 
i przyjaciele. Jest tez bardzo cierpliwa 
i wyrozumiała. Powtarza, że szkoda ży-
cia na kłótnie i sprzeczki i że człowiek, 

dzieci. Uczy radzić sobie w czynnoś-
ciach dnia codziennego. Dba o ich edu-
kację i rozwój talentów. Mężczyźni czę-
sto uczestniczą w uroczystościach pa-
rafi alnych, biorą czynny udział w opra-
wie Mszy św. – śpiewają psalmy, czytają 
czytania. Są świetnymi aktorami, czego 
dowodem było np. wzruszające przed-
stawienie „Mały Książę”, którego byłem 
widzem. Chodzą z księdzem na spacery, 
jeżdżą na specjalnych rowerach.

Mógłbym wiele jeszcze Ci opowie-
dzieć – zakończę ten list słowami sa-
mego księdza Jacka: „Człowiekowi do 
szczęścia nie wystarczy łóżko i posiłek 
trzy razy dziennie – trzeba, żeby czuł 
się potrzebny”.

Ksiądz Jacek jest im bardzo oddany. 
Pokazuje ludziom, że są wszyscy po-
trzebni jedni dla drugich – żeby nikt nie 
czuł się gorszy.

Pozdrawiam 
Kamil Kącki

który wierzy w Boga i mu ufa, powinien 
kochać bliskich i im wybaczać.

Uważam, że prababcia ma wiele cech, 
które mają ludzie święci. Jest troskliwa, 
uczynna, chętnie niesie pomoc, a także, 
co najważniejsze, ufa Bogu, modli się, 
nawet powierza mu swoje cierpienia.

Opowiedziałem Ci o swojej prabab-
ci, żeby potwierdzić to, że święci to nie 
tylko ludzie, którzy żyli dawno temu, ale 
też tacy, którzy żyją dziś wśród nas – jak 
Twój kolega, czy moja prababcia.

Pozdrawiam Cię i czekam na od-
powiedź.

Igor Klimkowski

III miejsceIII miejsce

Matka Elżbieta Czacka

II miejsceII miejsce

Dla każdego coś dobrego
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Krzyżówka o ważnychKrzyżówka o ważnych

– Stachu! Słyszałeś co w niedzielę w koś-
ciele na mszy zrobił Janek  Nowak? 

– Nie słyszałem. 
Kościelny szedł zbierać ofi arę, a Janek 
zasnął w ławce i głośno chrapał. Koś-
cielny go potrząsa za ramię, a ten na 
cały głos krzyczy: „Odczep się, mam 
miesięczny!”

Na lekcji religii ksiądz pyta: 
– Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg? 
– U nas w łazience. 
– Jasiu, co ty mówisz? Dlaczego?! 
– Bo codziennie rano mama wali do 
drzwi i krzyczy: „Boże, jeszcze tam 
 jesteś”?

Kiedy się należy naprawdę martwić? 
Kiedy stoi się na Sądzie Ostatecznym 
i słyszy, jak Bóg mówi do Matki  Teresy…  

– Mogłaś się bardziej postarać…

Śmiertelnik pyta Boga: 
– Czym jest dla ciebie milion lat?
– To jest jak sekunda. 
– A milion złotych? 
– Jak jeden grosz. 
– Mogę dostać grosik? 
– Sekundkę.

Ksiądz i rabin stoją przy drodze trzyma-
jąc transparent: „Koniec jest bliski! Za-
wróćcie ze złej drogi póki jeszcze czas!” 
Ludzie przejeżdżający obok nie zwraca-

ją na nich uwagi. Jeden tylko krzyknął 
z samochodu: 

– Darujcie sobie te teksty! I tak nic nie 
osiągniecie! 
Ksiądz do rabina: 

– A może powinniśmy napisać po pro-
stu: „Uwaga, most się zawalił”?

W trakcie ślubu u Dominikanów ojciec 
prowadzący zapomniał, jak pan młody 
ma na imię, więc odsunął mikrofon na 
bok i po cichu pyta: 

– Jak pan ma na imię? 
Pan młody zestresowany nic się nie 
odzywa i patrzy jak na głupka, więc 

D om i n i k a n i n 
powtarza trochę 
głośniej: 

– Jak pan ma na 
imię? 
Pan młody dalej 
nic, a cały kościół 
powoli, nie wie-
dząc o co chodzi, 
zaczyna szem-
rać, więc Domi-
nikanin jeszcze 
 głośniej: 

– Jak pan ma na 
imię? 

Pan młody w końcu zebrał się w sobie. 
Wstał, podszedł do mikrofonu, pochylił 
się i odpowiada: 

– Pan ma na imię Jezus.

Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci: 
– Narysujcie dzieci aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzy-
dełkami, a Jasio z trzema. 

– Jasiu, widziałeś aniołka z trzema 
skrzydełkami? – pyta ksiądz. 

– A ksiądz widział z dwoma?

Śmiech... Śmiech... 

Wśród dzieci, które do .X. dostarczą do zakrys  i podpisane kartki z rozwiązaniem 
wszystkich  zadań z tego pisma, rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Bolesław…, pierwszy król Polski.
2. Imię Mehoff era, malarza i ucznia Ja-

na Matejki.
3. Sławomir…, autor „Tanga”.
4. Imię słynnego proboszcza parafi i na 

Jazach.
5. Władysław…, polski generał, dowód-

ca spod Monte Cassino.
6. Imię świętej królewny węgierskiej, 

patronki górników.
7. Ignacy Jan…, kompozytor i pianista 

światowej sławy.
8. Nazwisko autorki powieści „O kras-

noludkach i sierotce Marysi” oraz 
„Roty”.

Pewnego dnia mój kumpel przyszedł do 
kościoła, a ksiądz stał w drzwiach i jak 
zwykle witał się z wiernymi. Uścisnął 
rękę mojego kumpla i odciągnął go na 
bok. Powiedział: 

– Musisz dołączyć do Armii Pana. 
– Ależ ja już jestem w Armii Pana, pro-
szę księdza.  

– Niby jak, skoro widzę cię na mszy 
tylko w Boże Narodzenie i na Wiel-
kanoc? 

– Bo ja jestem w tajnych służbach.

to zdrowieto zdrowie

postaciach w historii Polskipostaciach w historii Polski

Dla każdego coś dobrego
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Znajdź Znajdź siedemsiedem szczegółów, szczegółów,  
którymi którymi różnią sięróżnią się  obrazkiobrazki

Rebus dla dzieciRebus dla dzieci

Dla każdego coś dobrego
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Konkurs plastyczny 
– 10 lat istnienia parafi i pw. Matki Bożej Różańcowej

Igor Baryła

Kacper Gliński

Klaudia Fijałkowska

Marcelina Zeleńska

Olga Patraj Julia Dąbroś



Konkurs plastyczny 
– 10 lat istnienia parafi i pw. Matki Bożej Różańcowej

Maja Przybylska

Weronika Bębenek
Julia Wałek-NiepsujHelena Migas

Dagmara Wąs Karolina Lato
Milena Barabasz

Kamil Kącki

Prace konkursowe



Jakub Ślusarczyk – I miejsce

Weronika Lemańska – II miejsce Emilia Czyżewska – III miejsce

Konkurs plastyczny 
– 10 lat istnienia parafi i 

pw. Matki Bożej 
Różańcowej

last


