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OD REDAKCJI

rogi Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejne wydanie Biuletynu
Parafialnego, funkcjonującego dotychczas w postaci gazetki parafialnej „Bogurodzica”. Tak jak kilka lat temu podjęto decyzję o zmianie nazwy
naszej Parafii z „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” na „Św. Pawła Apostoła”, tak przyszedł czas, by oficjalnie jej pismo nawiązywało nazwą do
świętego Patrona.

W

rozmowach redakcji zrodził się tytuł: SŁOWO PAWŁA. Nasz nowy
tytuł nawiązuje do greckiego wyrażenia LOGOS. Owo greckie Logos jest terminem oznaczającym wewnętrzną racjonalność i uporządkowanie czegoś: świata, duszy ludzkiej, wypowiedzi, argumentu. W filozofii
chrześcijańskiej bywa utożsamiane z wypowiedzianym przez Boga Słowem, z którego wywodzi się świat, a w ewangelii świętego Jana z Jezusem
Chrystusem. Ponadto słowo Pawła to głos jego duszy, wyraz jego wiary,
to żarliwość głoszenia Jezusa Chrystusa. Pragniemy, by taką rolę pełniło
wydawane przez nas Pismo.

O

bok tytułu prezentujemy również nasze LOGO PARAFII (w lewym, górnym rogu). Punktem wyjściowym przy koncepcji projektu były atrybuty św. Pawła (czerwony płaszcz, zwój pisma). Kolor czerwony symbolizuje
płaszcz (togę). Uwidoczniony jest również na wizerunku świętego na ołtarzu bocznym w krzyszkowickim kościele. Kolor szary symbolizuje pismo
- zwój w przekroju. Całość można odczytać jako literę P, czyli pierwszą
literę imienia, a także jako literę D, czyli Damaszek – miejsce, gdzie nastąpiła przemiana duchowa Pawła. Kolor szary można również zinterpretować
jako krętą drogę Pawła Apostoła do świętości.

R

edakcja planuje, by biuletyn ukazywał się 6-7 razy w ciągu roku. Będzie
on dostarczany do mieszkań przez przedstawicieli Parafii. Pragniemy
SŁOWEM PAWŁA również łączyć w małą Ojczyznę i umacniać więzi wspólnoty Parafii, mieszkańców Wieliczki – Krzyszkowic. Prosimy o życzliwe przyjęcie i wyrozumiałość dla amatorskiej formy naszego Pisma.

						Ks. Andrzej Klimara
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Harmonogram Żywego Różańca
Sobota, godz.
17.30 - data
1 września
godz. 7.30
1 września
8 września
15 września
22 września
29 września
Sobota, godz.
17.30 - data
3 listopada
godz. 7.30
10 listopada
17 listopada
24 listopada
Sobota, godz.
17.30 - data
1 grudnia
godz. 7.30
1 grudnia
8 grudnia
15 grudnia
22 grudnia
29 grudnia

Róża

Zelatorka

MB Fatimskiej

p. Maria Wenzel

Misyjna
MB Opiekunki Rodzin
św. Pawła Apostoła
św. Józefa
św. Jana Pawła II

p. Danuta Gawlik
p. Anna Wawrzkiewicz
p. Ewa Kaszowska
p. Anna Grzybowska
p. Honorata Tuleja

Róża

Zelatorka

MB Fatimskiej

p. Maria Wenzel

MB Loretańskiej
MB Nieustającej Pomocy
MB Miłosierdzia

p. Józefa Kaczmarczyk
p. Łucja Florek
p. Izabella Galon

Róża

Zelatorka

MB Fatimskiej

p. Maria Wenzel

Misyjna
MB Opiekunki Rodzin
św. Pawła Apostoła
św. Józefa
św. Jana Pawła II

p. Danuta Gawlik
p. Anna Wawrzkiewicz
p. Ewa Kaszowska
p. Anna Grzybowska
p. Honorata Tuleja
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PAPIESKIE INTENCJE
APOSTOLSTWA MODLITWY
Wrzesień

powszechna: Aby młodzież na kontynencie
afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we
własnej ojczyźnie.

Październik

ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród
ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy
nie mają głosu.

Terminy spotkań grup parafialnych:
- Ministranci - sobota, godz. 10.00
- Kandydaci na ministranta - sobota, godz. 11.00
- Lektorzy piątek, godz. 18.30
- Schola dziecięca – próby w piątki, godz. 18.30
oraz w niedziele o godz. 10.00.
- Koło biblijne – II i IV niedziela miesiąca, po
Mszy św. o godz. 18.00

KANCELARIA PARAFIALNA
• Od poniedziałku do piątku w godzinach o 18.45 do 19.15
• W sobotę od 8.00 do 9.00

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA
Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00
• Październik – nabożeństwa różańcowe. Różaniec połączony z Komunią św. w tygodniu
o godzinie 17.15, w niedziele po Mszy św. o godz. 15.00.
• Adwent – nabożeństwo roratnie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00. W sobotę
o godzinie 7.00.
• Każdy wtorek – nabożeństwo do św. Antoniego po Mszy św. wieczornej.
• Każda środa – nowenna do MB Nieustającej Pomocy po Mszy św. wieczornej.
• Każda sobota – Msza św. zbiorowa, niedzielna o godz. 18.00.
• Każda niedziela – Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, a po niej Msza św.
• W pierwszy czwartek miesiąca spowiedź od godz. 17.15.
• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.00.
• W trzeci piątek miesiąca Koronka do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej.
Przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka odbywa się w każdą pierwszą
sobotę w kościele, po Mszy św. wieczornej.
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CHRZEST W PARAFII
Od października 2018 chrzty w naszej Parafii będą odbywać się w 2 i 4 niedzielę miesiąca oraz 3 sobotę miesiąca o godzinie 13.00.

SPIS TREŚCI
Rocznica Światowych Dni Młodzieży oczami szafarzy 4
Siostra Faustyna Kowalska

5

Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
O przyjaźni (1)
„Kostka” znaczy „więcej”
Krzyż źródłem świętości
Mój Katecheta z Wieliczki
– wspomnienia o ks. Adamie Gabrysiu
Kopalnia Soli „Wieliczka”
Okruchy pamięci

Niezbędne dokumenty do zapisu:

• akt urodzenia dziecka z USC, w przypadku dziecka
urodzonego za granicą – tłumaczenie urzędowe aktu,
• wyciąg z aktu małżeństwa rodziców lub dowody
7 osobiste rodziców,
• dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, ad10 res),
• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców
11 chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli są z innej
parafii). Zaświadczenia mogą być dostarczone przed
uroczystością chrztu.
12 • Aby przyśpieszyć zapis, można posłużyć się przygotowanym formularzem znajdującym się na stronie
14
internetowej Parafii. Należy formularz pobrać, wypełnić i wydrukować.

6

16

Pa ra fia Św. Pawła Apos to ła , u l. Ja śmi n owa 2 ; 3 2 - 02 0 W i e li c z k a ,
e-mail: pawla pa ra f i a @ g ma i l. co m
Telefon d y ż u r n y : 5 05 902 5 72

PARAFIALNE ZAPISY
Z księgi chrztów
23 i 24.06.2018r.
- Bruno Paweł Walkowicz
- Melania Maria Lasota
- Jacek Filip Woźniak
- Dobrawa Dominika
Cabaj
30.06. i 1.07.2018r.
- Filip Damian Włoch
- Oliwia Amanda Malec
- Kaja Patrycja Tarnawska
- Nikola Nadia Kozynacka
- Kacper Eryk Kozynacki
07.07.2018r.
- Nikola Jolanta Mleczko
15.07.2018r.
- Ignacy Józef Mika
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- Lena Wójcik
22.07.2018r.
- Lena Ławrowska
- Jagoda Beata Romańska
28.07.2018r.
- Lena Weronika
Kowalewska
- Maja Aleksandra
Kowalewska
29.07.2018r.
- Kinga Emilia
Wyszkowska
- Kornelia Wojdyła
- Zofia Maria Pelczar
- Marianna Maria Pelczar
12.08.2018r.
- Maja Bogdal
- Iga Maria Kitlińska

15.08.2018r.
- Olivier Piotr Pery
26.08.2018r.
- Adam Mateusz Frączyk

Z księgi ślubów

14. 06.2018r.
Piotr Grzywa i Grażyna
Golakiewicz
04. 07. 2018r.
Grzegorz Kozub i Dorota
Kurzyńska
07.07.2018r.
Konrad Konsor i Joanna
Kępa
21.07.2018r.
Marcin Wierzbicki
i Justyna Łączkowska

18.08.2018r.
Ryszard Miodoński
i Izabela Kaczmarczyk
25.08.2018r.
Jan Kozdęba i Katarzyna
Hojoł

Z księgi pogrzebów
+ Józef Kwarciński zm.
28.06.2018r.
+ Piotr Bylica zm.
07.07.2018r.
+ Elżbieta Zapalska zm.
16.07.2018r.
+ Michalina Ozga zm.
16.08.2018r.

Zespół redakcyjny Parafii Św. Pawła Apostoła w Wieliczce - Krzyszkowicach.
Redaktor Naczelny: Ks. Andrzej Klimara,

Korekta: Mirosław Kost i Anna Grzybowska.
Adres: Ul. Jaśminowa 2, 32-020 Wieliczka
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Rocznica
Światowych
Dni
Młodzieży
OCZAMI
SZAFARZY
Wspomnienia Tomka:

Ś

wiatowe Dni Młodzieży – to już
dwa lata temu… Sądzę, że wiele
osób, które uczestniczyły w tym wielkim święcie młodych z całego świata,
odczytuje je jako czas łaski darowanej nam przez Boga. Przy tej okazji
przypomniało mi się kilka zdarzeń,
których byłem świadkiem.
Pierwsze z nich – zakupy na targu
wielickim, kiedy żona wysłała mnie
przed przyjęciem czterech gości z
Niemiec, którzy mieli przybyć do naszego domu. Przy stoisku z pomidorami u pana Stasia (ten pan sprzedaje
chyba najlepsze pomidory na targu)
usłyszałem głos jakiejś pani: „Panie
Stasiu, poproszę trzy kilogramy pomidorów – ale mają być super – będę
miała w domu dziewczyny z Włoch, a
pan wie, Włosi znają się na pomidorach”. Miałem wrażenie, że osoby mające przyjąć młodych pielgrzymów
do swoich domów, były z tego faktu
po prostu dumne, a pozostali ludzie
chyba trochę żałowali, że nie będą
mogli (po trosze z powodu braku
zdecydowania i odwagi) bezpośrednio ugościć pielgrzymów.
Drugie wydarzenie, do którego często
wracam wspomnieniami - to przygotowania do posługi, którą jako szafarze odbywaliśmy w Krakowie w parafii św. Jana Chrzciciela pod okiem
ks. Jerzego Serwina, ówczesnego
opiekuna szafarzy nadzwyczajnych

w diecezji krakowskiej. Ksiądz Jerzy
uprzedzał nas wszystkich, byśmy byli
przygotowani na wiernych z innych
krajów, którzy mogą odnosić się do
Najświętszego Sakramentu nieco inaczej, niż wierni w Polsce, może nawet
w sposób, który wyda nam się lekceważący. Kiedy potem pełniliśmy posługę na Błoniach - podczas mszy św.
na rozpoczęcie ŚDM i podczas mszy
papieskiej w Brzegach -byliśmy pod
wielkim wrażeniem ogromnej pobożności wszystkich przystępujących
tam do Komunii św. i to niezależnie
od kraju, z którego pochodzili. Byłem
bardzo zbudowany tym faktem!

Relacja Wojtka:

W

dniach 28 i 29 lipca na Campus Misericordiae w Brzegach
odbyły się obchody drugiej rocznicy Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenia rocznicowe rozpoczęły się
Mszą św. w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Strumianach, po
czym wyruszyła pielgrzymka z kopią
figury Matki Bożej z Loreto, podaro-

wana przez młodzież włoską polskiej
młodzieży z okazji 31. Światowych
Dni Młodzieży w 2016 r.
Na pielgrzymów, którym towarzyszyli licznie obecni księża, a wśród nich
proboszcz naszej parafii, oczekiwali
ks. kardynał Stanisław Dziwisz wraz
z ks. biskupem Janem Szkodoniem.
Wieloletni sekretarz Jana Pawła II,
były Metropolita Krakowski, po
przywitaniu zebranych, przypomniał
przesłanie polskiego papieża oraz
Jego następcy – Franciszka, który
dwa lata temu wzywał młodzież całego świata, aby wstali z kanapy i szli na
obrzeża Kościoła dawać świadectwo
o Jezusie Chrystusie. Ks. Kardynał,
nawiązując do papieża Franciszka,
który w trakcie Światowych Dni Młodzieży przeprowadził grupę młodych
przez Bramę Miłosierdzia, poprowadził obecnych na wydarzeniach rocznicowych przez replikę tej bramy.
Każdy mógł nieść lampion z zapaloną świecą – znak rozjaśniającej mroki
ludzkiej egzystencji Bożej światłości.
Przy Bramie pielgrzymi otrzymywali
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symboliczne chlebki miłosierdzia, aby karmiąc swe ciało
nie zapominali o potrzebujących, ale również o potrzebie karmienia swej duszy. Dla
ducha właśnie przygotowane
były kolejne punkty sobotnich
wydarzeń: przede wszystkim
w Namiocie Spotkania można
było kontemplować Chrystusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie. Można było
również tańczyć z tancerzami
lednickimi, którzy przyjechali
do nas z diecezji tarnowskiej.
Można było wysłuchać koncertu Chóru Solnego Uwielbienia,
w którym, co warto podkreślić,
śpiewają także nasi parafianie
oraz koncertu Mariusza Śmiałka wraz z synami i siostrą. Ten
świecki ewangelizator, od kilku
lat mieszkający w Szkocji, następnego dnia pojechał śpiewać
i głosić Dobrą Nowinę, m.in.
z bpem Grzegorzem Rysiem,
na Przystanku Jezus. Najbardziej wytrwali opuszczali Campus Misericordae ok. godziny
pierwszej w nocy.

Relacja Tomka:

U

czestniczyłem tylko w
drugim dniu tego wydarzenia, a ściślej – we mszy
świętej odprawianej na ołtarzu
polowym. Mszę tę celebrowało
trzech księży, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Pietrusy
(proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Grabiu), a towarzyszyli mu ks. Piotr Burtan
oraz ks. Michał Jaworski , który wygłosił okolicznościową
homilię. Do mszy św. służyło
trzech szafarzy z naszego kościoła parafialnego (Grzegorz,
Paweł, Tomek II).
Czytania, z siedemnastej niedzieli zwykłej roku „B” (Ewangelia o nakarmieniu rzeszy słuchaczy Jezusa na pustkowiu)
tak jakby były wprost wybrane, by upamiętnić wielki tłum
młodych, którzy dwa lata temu
napełnili łąki w Brzegach. Je-

zus dokonuje cudu rozmnożenia chleba, to wydarzenie
służy Mu do podkreślenia,
że nie tylko ten zwykły chleb
jest potrzebny człowiekowi. Tym razem była to msza
bardzo kameralna – prawie
wszyscy jej uczestnicy wypełnili miejsca siedzące pod
sceną-ołtarzem (może około
100), tylko niektórzy (20-30
osób) stali za rzędem krzeseł. Pośród uczestników mszy
świętej przeważali ludzie w
wieku średnim i starszym, zauważyłem kilka osób znanych
mi z kościołów wielickich, był
też pan Burmistrz. Z boku, z
lewej strony patrząc z ołtarza, zwracała uwagę ubrana
w pomarańczowe stroje grupa
zabezpieczenia medycznego
– wszyscy bardzo nabożnie
uczestniczyli w Eucharystii.
Po mszy świętej, kapłani i szafarze zeszli z ołtarza-sceny i
zagościli tam muzycy i wokaliści – zaczął się koncert.

Podsumowanie
Wojtka:
Znamienne były słowa ks.
Kardynała Stanisława Dziwisza, który powiedział na Campus Misericordiae:
– Trzeba nam dbać o ten zasiew, troszczyć się, by rósł
i przynosił plon w sercach,
społeczeństwie i w całym Kościele. Światowe Dni Młodzieży zostały nam dane i zadane
jako dar, który ma nas wciąż
przemieniać.

Zdjęcia dzięki uprzejmości
p. Agnieszki Rogalskiej
FOTO Rogalska (facebook.com/
FOTO.Rogalska)
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POLSCY ŚWIĘCI
ROMUALD RUDZIK

SIOSTRA FAUSTYNA
KOWALSKA (1905-1938)

S

iostra Faustyna Kowalska urodziła się 25
sierpnia 1905r., jako trzecie dziecko w rodzinie rolnika w Głogowcu (obecnie diecezja
włocławska). Na chrzcie otrzymała imię Helena. W wieku 9 lat przystąpiła do I Komunii
Świętej, a naukę szkolną zakończyła po 3 klasie. Chcąc pomóc rodzinie, udała się do wykonywania pracy służącej. Helenka miała chęć
wstąpienia do klasztoru. W Warszawie, w roku
1925, została przyjęta do klasztoru Sióstr Matki Bożej przy ul. Żytniej. Już wcześniej Helenka
miała widzenia z Panem Jezusem. Po ślubach
zakonnych otrzymała imię Faustyna, a w roku
1930 została przeniesiona do Płocka. Pracowała w kuchni, piekarni i sklepie. Tu otrzymała
polecenie od Pana Jezusa wykonania obrazu Jezusa Miłosiernego. W listopadzie 1932r.
siostra Faustyna przyjechała do Warszawy,
a 1 maja 1933r. złożyła śluby wieczyste. Siostra
wszystkie objawienia zapisywała w Dzienniczku.
W maju 1933 r. z Krakowa przyjechała do Wilna. Tam spotkała spowiednika - ks. Michała
Sopoćko. W 1934r. malarz Eugeniusz Kazimirowski, odtwarzając jej wizję spotkania z Chrystusem, wykonał obraz Jezusa Miłosiernego
z podpisem „Jezu ufam Tobie”. Obraz przez
3 dni był wystawiony na widok publiczny.
11 maja 1936r. s. Faustyna została przeniesiona
do Krakowa. Choroba gruźlicza spowodowała
umieszczenie siostry w szpitalu na Prądniku
Białym. Siostra korespondowała z ks. Sopoćką
– swoim duchowym przewodnikiem. Postępująca choroba doprowadziła do przedwczesnej
śmierci. Zmarła 5 października 1938r.
Beatyfikacja siostry Faustyny nastąpiła 18
kwietnia 1993r. przez papieża Jana Pawła II,
kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny
miała miejsce 30 kwietnia 2000 r.. Tego dnia
ustanowiono też dla całego Kościoła Święto
Miłosierdzia.
18 sierpnia 2002 r. papież Jan Paweł II konsekrował Bazylikę Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
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TOMASZ GRABOWSKI

POSŁUGA
NADZWYCZAJNYCH

SZAFARZY

P

KOMUNII ŚWIĘTEJ

osługa nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej
w naszej parafii trwa już 9 lat. Jest nas w tej chwili
ośmiu posługujących, mających za sobą uroczyste
błogosławieństwo. Ten akt, który każdorazowo, przy udziale biskupa i proboszcza, ma miejsce w Sanktuarium w Łagiewnikach, poprzedzał roczny kurs.
adzwyczajny szafarz komunii świętej jest pomocnikiem szafarza zwyczajnego, czyli kapłana sprawującego Najświętszą Eucharystię w imieniu samego Chrystusa.
W praktyce naszą podstawową misją jest zanoszenie do
chorych Ciała Chrystusa pod postacią chleba.
becnie, co niedzielę, odwiedzamy z Panem Jezusem
dziesięciu chorych. Wystarczy taką chęć zgłosić w
zakrystii proboszczowi, abyśmy mogli rozpocząć posługę
zanoszenia Komunii Świętej. Nasza posługa może obejmować również zaniesienie wiatyku, czyli ostatniej komunii,
tuż przed śmiercią osoby chorej. Możemy również wystawiać Najświętszy Sakrament. Zwyczajowo pomagamy przy
rozdzielaniu komunii w czasie Mszy Świętej, a w Wielki
Czwartek pomagamy udzielać komunii pod dwiema postaciami.
Naszym patronem jest św. Stanisław Kazimierczyk, który
zasłynął w kościele Bożego Ciała, na krakowskim Kazimierzu, ofiarnością w zanoszeniu komunii chorym w czasie
wielkiej epidemii, która miała miejsce 500 lat temu w tym
mieście. Praktykował On również częste udzielanie komunii chorym, do których czasami chodził codziennie w

N
O

czasach, kiedy kościół zalecał przyjmowanie jej tylko kilka
razy do roku.
ażdy z nas z osobna, przed decyzją o podjęciu się tej
zaszczytnej misji czuł wielki lęk i niegodność, ale wierząc głęboko w to, że jesteśmy tylko narzędziem w rękach
Chrystusa, który chce dotrzeć do ludzi chorych, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół powiedzieliśmy TAK.
Chcemy, aby Jezus jak najczęściej docierał do ludzi chorych, czy opuszczonych. Jest to dla nas osobiście również
wielkie zadanie wewnętrznego rozwoju wiary.
amy świadomość, że dojrzały mężczyzna posiadający żonę i dzieci, stojąc przy ołtarzu, jest pięknym
znakiem dla innych w okazywaniu chrześcijańskiej solidarności i propagowaniu ducha służby. Jest to zatem wielka
odpowiedzialność, której staramy się sprostać. Pochodzimy z różnych środowisk. Wśród nas znajduje się dwóch
urzędników, trzech nauczycieli, w tym jeden uniwersytecki, przedsiębiorca i dwóch pracowników prywatnych firm.
Każdy z nas miał inną drogę dochodzenia do Chrystusa,
ale łączy nas miłość do Eucharystii. Tym, którzy uważają,
że nasza posługa jest wyłącznie nowinką w Kościele pragnę przypomnieć, że już w początkach Kościoła, jak mówią Dzieje Apostolskie (Dz 6, 1–6), apostołowie wybrali w
Jerozolimie siedmiu mężczyzn, mających odciążyć ich od
spraw stołu, tzn. m.in. od zanoszenia Najświętszego Chleba do ludzi chorych, niemogących uczestniczyć w Najświętszej Uczcie.

K

M

Zachęcamy do korzystania z coniedzielnej komunii w domach wszystkich, bez względu na wiek, którzy
niedomagają, co można zgłosić również telefonicznie do Księdza Proboszcza.
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O PRZYJAŹNI (1)
KS. ROBERT NĘCEK

MIĘDZY TRUTNIEM, OSĄ A PSZCZOŁĄ

J

edną z kluczowych wartości
świadczących o potędze ludzkiego ducha jest przyjaźń.
Jednak wartość ta – podobnie jak
wiele innych – przeżywa obecnie
kryzys ulegając dewaluacji. Warto zatem przypomnieć jakimi
prawami rządzi się przyjaźń, aby
życie człowieka nabrało świetlanego blasku.

W

arunkiem
zawiązania
przyjaźni jest szczerość.
Polega ona na ukochaniu prawdy
i wiąże się z zaufaniem. Dlatego
właściwością przyjaźni nie jest
schlebianie i potakiwanie, lecz
wzajemne pomaganie, napominanie się i doradzanie. Chodzi o
to, że „powaga dobrze radzących
przyjaciół – jak pisał Cyceron
– ma bardzo wielkie znaczenie,
gdyż korzyść z przyjaźni zawiera
się w samym umiłowaniu przyjaciela”. Uznanie prawdy staje się
kluczem do wzajemnego zrozumienia, a tylko tam, gdzie prawdę
się szanuje, może obudzić się zaufanie. W ten sposób prawda jest
wzajemną szczerością i otwartością na świat. Natomiast wrogiem
szczerości – jak podkreślił ks. Józef Tischner – jest „lęk przed człowiekiem, a lęk tworzy iluzje, które
czynią niemożliwym porozumienie. Rodzi się dwuznaczność i zakłamanie, powstaje podejrzenie o
możliwą zdradę”. Oznacza to, że
perspektywa prawdy jako wzajemnego otwarcia się na siebie
jest perspektywą wyzwalania się
z różnych stanów lękowych.

D

rugim elementem przyjaźni
jest bezinteresowność. Jeśli
tylko korzyść stworzyła relacje
przyjaźni, to korzyść ją także rozwiąże. Korzyść oczywiście nieco
później przyjdzie, ale nie może
być ona podstawą przyjaźni. Z tej
racji nie jest możliwe bycie graczem na dłuższą metę, gdyż nie
zdoła się być dobrym i bezinteresownym, jeśli się istotnie nim
nie jest. Chodzi o to, aby nie być
graczem, gdyż gracz się boi – jak
mówił ks. Tischner – aby „nie
przegrać, i zarazem wie, że musi
przegrać”. Zatem wyzwoleniem
dla gracza jest wejście w orbitę
prawdy, gdyż prawda jest głównym motorem solidarności i jej
pierwszą zasadą.

P

rzyjaźń jest wartością, która wyprzedza ocenę i odbiera możliwość jej wypróbowania,
gdyż wpierw można ją zawrzeć, a
dopiero później sprawdzić. Najlepszą formą sprawdzianu jest
czas. Dlatego Cyceron doradza,
aby wybierać ludzi „mocnych,
pewnych i statecznych”, gdyż na
takich można budować i tylko
tacy potrafią być wierni. Natomiast Epiktet wyróżnia trzy
rodzaje ludzi – trutniów, osy i
pszczoły. Trutnie to środowisko
pochlebców, nic nie robią, ale
marnotrawią cudze dobro. Do
grona os zalicza nieprzystępnych, zazdrosnych, nieskorych
do dawania, a w efekcie bezużytecznych. Wspólnotę pszczół
stanowią ludzie poczciwi, żyjący
z pracy rąk własnych, gospodar-

ni, życzliwi, zapobiegliwi o dobro
przyjaźni, wyrozumiali i gotowi
do walki, gdy zajdzie taka konieczność. Jeżeli chce się znaleźć
prawdziwą przyjaźń warto postawić na pszczoły, a wyzwolić się
od trutniów i os.

W

przyjaźni bardzo istotną
sprawą jest znalezienie
czasu na jej pielęgnowanie. Życie
człowieka jest tak skonstruowane,
że każdy znajduje czas na te wartości i dla tych ludzi, na których
mu najbardziej zależy. Zatem
brak czasu świadczy, że przyjaźń
nie jest najistotniejszą wartością,
a jej pielęgnacja staje się uciążliwością. Warto mieć świadomość, że największymi wrogami
przyjaźni i miłości są zmęczenie
i zabieganie, a brak czasu z tego
wynikający prowadzi do jej obumierania. Chodzi o to, że jeżeli
człowiekowi zależy na przyjaźni,
to czas na spotkanie musi znaleźć, gdyż w ten sposób spotkanie
staje się odpoczynkiem, a odpoczynek dopełnia się w spotkaniu.

P

rawdziwa przyjaźń – jak podkreśla ks. Edward Staniek –
podobna jest do lotu orłów. Nie
można ich na siłę powiązać, gdyż
ich spotkanie opiera się na mocy
skrzydeł rozpostartych w przestworzach wolności, nie zajmują
się łowieniem much, lecz razem
podążają w kierunku słońca, a
ich relacje powiązane są zaufaniem złożonym w sercach. Dlatego przyjaźń, która chce żyć musi
mieć jedną twarz.
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BARBARA ZAPADLIŃSKA

BRACTWO
ADORACJI
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
KAPLICA ADORACJI

W

naszej Kaplicy Adoracji można się poczuć, dosłownie, jak w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik. Pan Jezus w Najświętszym
Sakramencie otoczony jest relikwiami apostołów Miłosierdzia Bożego – św. siostry Faustyny Kowalskiej i św.
Jana Pawła II. W górnej części ołtarza znajduje się obraz
Miłosierdzia Bożego. Na sąsiednich ścianach widnieją
kopie obrazu Matki Bożej Miłosierdzia i św. Faustyny.
Kaplica Adoracji jest odrębnym obiektem, znajduje się
za głównym budynkiem świątyni. Ma osobne zewnętrzne wejście, gdyż drzwi łączące ją z kościołem otwierane
są przed Mszą Świętą. Adoracja trwa tam codziennie od
7.30 do 18.00.
W adoracji na co dzień uczestniczą parafianie, którzy
doceniają dar, jakim jest możliwość spotkania z Panem
Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. On tam
czeka na każdego, kto chce z Nim porozmawiać, pomodlić się. Jest to wspaniały czas, by się wyciszyć, nabrać sił,
odpocząć z dala od codziennego zabiegania, powierzyć
Mu swoje troski.
Zachęcamy wszystkich Parafian, aby przychodzili choć na
krótką modlitwę, aby podziękować Panu Bogu, przeprosić Go czy też poprosić o łaskę w ważnych potrzebach.
Parafia dynamicznie się rozwija. Wiernych, którzy są u

nas po raz pierwszy, ciągle przybywa. Warto pamiętać, że
podczas budowy Kościoła, w miejscu ołtarza w Kaplicy
Adoracji stał Krzyż, przy którym parafianie modlili się w
godzinę śmierci Jana Pawła II.

RELIKWIE
Nasz kościół został wyróżniony i wzbogacony wyjątkowo. W kaplicy Adoracji znajdują się relikwie apostołów
Miłosierdzia Bożego: świętej Siostry Faustyny i świętego
Jana Pawła II. Pierwsze umieszczono w ołtarzu, tuż pod
Najświętszym Sakramentem, drugie w podstawie rzeźby
Papieża.

NASZA WDZIĘCZNOŚĆ
W umieszczonej w Kaplicy Adoracji Księdze Wdzięczności wpisanych jest wiele świadectw od osób, dziękujących
Panu Jezusowi za otrzymane łaski, których zaznali dla
siebie czy swoich rodzin. Pan Jezus powiedział, zapraszając nas do Siebie „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
Każdego dnia podczas Godziny Miłosierdzia Panu Jezusowi za łaskę adoracji, spotkania z Nim i wielbienia Go w
Kaplicy Miłosierdzia Bożego, najserdeczniej dziękujemy i
prosimy o błogosławieństwo dla naszych Księży, Bractwa
i całej Wspólnoty Parafialnej oraz w naszych indywidualnych intencjach.
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HISTORIA BRACTWA
13 października 2018 roku minie czwarty rok od założenia Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu przy
parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce-Krzyszkowicach,
które powołał ks. dziekan Wiesław Popielarczyk. Po rekolekcjach, głoszonych 12 października 2014 roku przez
ks. Stanisława Szczepańca, zapisało się wiele osób. Wciąż
dołączają nowe, z czego się bardzo cieszymy. Pierwszą
osobą, która 13 października o 8.00 rozpoczęła adorację,
była Zofia Pyś. Bractwo liczy około 40 osób. Do Pana na
wieczną adorację odeszli śp. Jacek Godyń i śp. Krystyna
Trzaska.
Bractwo to grupa, która czci Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie, z wdzięcznością i miłością trwa przed Nim
- co godzinę inna osoba, od poniedziałku do soboty, od
zakończenia porannej Mszy Świętej do rozpoczęcia wieczornej. Wierni przychodzą też w niedzielę, gdy nie ma
wyznaczonego grafiku. Nasz Kościół jest poza centrum
Wieliczki, stąd bardzo pragniemy zapewnić stałą naszą
obecność przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i wyrazić wdzięczność dla Niego z całego serca.
Skoroszyt z zapisami, aby łatwiej było nam zaplanować

9

wprowadzenia możliwości stałych godzin, wybranych
przez poszczególne osoby. Wielkim umocnieniem był
udział członków Bractwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Wspólnot Adoracyjnych do Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach 23 kwietnia 2016 roku. Tradycją
stały się jubileuszowe spotkania Bractwa, podczas których
jest możliwość zobaczenia wszystkich i omówienia bieżących spraw, gdyż zwykle widujemy się w Kaplicy- w ciszy.

KOORDYNACJA BRACTWA
Koordynacją działań Bractwa związanych z zachowaniem
ciągłości adoracji przed Najświętszym Sakramentem,
układaniem harmonogramów, organizacją spraw bieżących dotyczących troski o kaplicę, opieki nad kwiatami
itp. zajmują się konkretne osoby. Podczas pierwszego
spotkania organizacyjnego, które odbyło się w październiku 2014 roku w sali Św. Michała Archanioła do tej służby zostali powołani: Anna Grzybowska (koordynatorka),
Barbara Zapadlińska, Tomasz Grabowski, Dariusz Siuda. Po około pół roku w grupie dokonano zmiany, Annę
Grzybowską zastąpiła Barbara Zapadlińska, a dołączyły:
Aneta Szlęk i Zofia Szeląg. 10 października 2016 roku na-

Z ENCYKLIKI ECCLESIA DE EUCHARISTIA
(...) „Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania
się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w
postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!
Jan Paweł II
FRAGMENT Z DZIENNICZKA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ
Cytat z „Dzienniczka” nr 584
Pan Jezus: „Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu Mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim
czasie doszłyby do szczytu świętości”.
dzień, jest zawsze na pierwszej ławce w Kaplicy Najświętszego Sakramentu. W niedzielę jest adoracja całodzienna, równolegle w Kościele są odprawiane Msze Święte.
Dzięki posłudze Bractwa przez cały tydzień rzadko kiedy
się zdarza, aby któraś godzina nie była zapisana i Pan Jezus był sam. Adoracja jest dla wszystkich Parafian, którzy przychodzą wtedy, kiedy podyktuje im serce. Każdy
na swój sposób spotyka się z Panem Jezusem – poprzez
własną modlitwę serca w ciszy czy też w oparciu o Słowo
Boże z Pisma Świętego.
Od 8 lutego 2016 roku, w Roku Miłosierdzia, zostało rozpoczęte odprawianie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. O 15.00 rozpoczyna się Godzina Miłosierdzia, podczas
której następuje modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Z inicjatywy Grupy Koordynującej powstał zamysł

stąpiła w Bractwie trzecia zmiana. Koordynatorką została
Aneta Szlęk oraz Honorata Tuleja, Jarosław Kłapa, Barbara Zapadlińska.

>>>fot. podp.
Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu przy naszym Kościele. Fot. Agnieszka Rogalska
Zdjęcie pamiątkowe przy Kaplicy, z założycielem Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu, poprzednim ks. proboszczem
Wiesławem Popielarczykiem. Fot. Dariusz Siuda
Księga Wdzięczności w Kaplicy Adoracji.
Fot. Barbara Zapadlińska
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opracowała Barbara Zapadlińska

„Kostka”
znaczy „więcej”
<<Oto prawdziwe wezwanie na ten
rok dla Was, Młodzi Przyjaciele,
Rodzice i Wychowawcy: „Kostka”
znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI wieku
nie powtórzymy dokładnie czynów
św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się
zwieść mirażowi wygodnego życia,
zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić
się panującym modom i naciskom
grupy>>. - czytamy w liście pasterskim Episkopatu Polski na ten rok
liturgiczny, dla uczczenia tego wielkiego polskiego świętego w jego 450
rocznicę śmierci.

S

tanisław Kostka był młodym
polskim szlachcicem, pochodzącym z bogatej rodziny, urodził się w
1550 roku w Rostkowie. Ojciec był
kasztelanem. Jako młody człowiek,
wraz z bratem podejmował naukę w
Wiedniu, w elitarnym kolegium jezuickim. W grudniu 1565r.
tanisław z niewiadomych przyczyn bardzo się rozchorował,
prawie śmiertelnie. Właściciel kamienicy nie zgodził się na przyjście
kapłana z Komunią Świętą. Oto
świadectwo z zeznania ówczesnego wychowawcy Jana Bilińskiego,
złożone do procesu beatyfikacyjnego. Spędził on przy chorym siedem nocy, a podczas jednej z nich
Stanisław Kostka wstrząsnął nim:
„Uklęknij, uklęknij, oto wchodzi...
św. Barbara w towarzystwie dwóch
aniołów, którzy niosą Najświętszy
Sakrament” - co powiedziawszy
podniósł się, padł na kolana (...).
Przyszła również do niego Najświętsza Matka Boża o czym wspominał, będąc już w Rzymie: - gdy
zawiodły wszystkie środki lekarskie,
widział Przechwalebną Dziewicę,
która do niego przyszła i na jego

S

- Młodzież przy relikwiach św. Stanisława Kostki,
fot. użyczone: Gość Płocki.

łożu położyła Dzieciątko. Jak cytuje Adam Andrzej Walczyk, autor
książki „Wielka Księga Objawień
Najświętszej Maryi Panny w Polsce”,
najprawdopodobniej wtedy Święty
usłyszał żądanie Matki Bożej, aby
wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Choroba zupełnie ustąpiła.
ielokrotnie później widywano go w kościele modlącego się, leżąc krzyżem; świadkowie potwierdzali zjawisko lewitacji
podczas ekstaz. Inni zeznawali, że
widzieli jego twarz w czasie modlitwy otoczoną blaskiem, a serce tak
mu się rozpalało, że przykładał do
niego po modlitwie mokre chusty.
10 sierpnia 1567r. potajemnie, w
przebraniu, gdyż poszedł za głosem
powołania, zostawiając list dla rodziny, a obawiał się pościgu, uciekł
docierając pieszo do Augsburga,
skąd później dotarł do Jezuitów w
Dilingen w Niemczech. Do Rzymu
do klasztoru Ojców Jezuitów przybył 25 października 1567r. Generał
O. Franciszek Borgiasz, późniejszy
święty, zadecydował o przyjęciu
Stanisława do nowicjatu wbrew
woli rodziców. Tam Stanisław złożył
w wieku 17 lat śluby zakonne.
Był wzorem zakonnika, osobą bar-

W

dzo lubianą, sumienną. Zmarł
15 sierpnia 1568r. w uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – miesiąc wcześniej powiedział kolegom o przeczuciu
śmierci w tym miesiącu i modlił
się, aby odejść świętować do nieba
w to właśnie święto. Gdy w wigilię
Wniebowzięcia jego stan zdrowia
był bardzo ciężki, naoczny świadek
potwierdził, że kiedy Stanisław zatopił się w modlitwie - „jego twarz
zajaśniała niezwykłym blaskiem” a zapytany odparł, że widzi Matkę
Bożą z orszakiem świętych dziewic,
które po niego przychodzą. Stanisław Kostka został ogłoszony świętym w 1726r.
więty Stanisław Kostka jest patronem Korony Polskiej i Litwy
od 1674r., zaś od 1961 roku patronem Polski, a szczególnie polskiej
młodzieży. Bardzo kochał Boga,
Jego wola była dla niego najważniejsza. Ukochał Eucharystię. Wykazywał też pobożność Maryjną.
Jan Paweł II od dzieciństwa czcił św.
Stanisława Kostkę, a podczas studiów w Rzymie prawie codziennie
nawiedzał w pobliskim Kościele św.
Andrzeja na Kwirynale grób świętego.

Ś
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Krzyż źródłem świętości

ażdego roku 14 września w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
W tradycji chrześcijańskiej wskazuje się na św. Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego jako tę, która odnalazła
Krzyż Chrystusa. Pielgrzymi zebrani w Jerozolimie radowali się znalezieniem Krzyża oraz brali udział w tak zwanym „hypsosis” czyli w podwyższeniu Drzewa Krzyża, polegającym na podnoszeniu go w czterech miejscach świątyni
dla adoracji przez lud. Obrzęd ten celebrowany był z wielką radością i podniosłością.

G

dziekolwiek znajduje się Krzyż,
jest On znakiem, że Chrystus daje świadectwo swojej Paschy
„przejścia ze śmierci do życia”. I
Jest też wyrazem miłości, która jest
mocą życia - miłości, która zwycięża
śmierć. Krzyż jest znakiem naszego
zbawienia, naszej wiary, bo z Krzyża Chrystusa promieniuje światło.
Trwając przy Krzyżu Chrystusa, wymawiając słowa modlitwy: „Głosimy
śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy
Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale”,
wyrażamy pragnienie Jego powrotu
na ziemię. Krzyż dla człowieka wierzącego jest źródłem świętości.

P

rzykładem umiłowania krzyża
jest święty Ojciec Pio, którego
w liturgii Kościoła wspominamy
23 września. W całym swoim życiu
Ojciec Pio starał się upodobnić do
Ukrzyżowanego. Miał świadomość,
że został powołany do współdziałania w dziele odkupienia świata.
Bez jego ciągłego odnoszenia się do
Krzyża, nie można zrozumieć jego
świętości. Jezus powiedział ,,Jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię
jest lekkie” (Mt. 11, 30). Ewangeliczny obraz jarzma przywołuje liczne próby, które pokorny kapucyn,
był zmuszony znosić. Dziś widzimy w nim, jak słodkie jest jarzmo
Chrystusa i doprawdy lekkie Jego
brzemię, gdy się je niesie z miłością. Życie i posłannictwo Ojca Pio
świadczą, że trudności i cierpienie,
jeśli zostaną przyjęte z wierną miłością, przemieniają się w drogę świętości. W Ojcu Pio jaśnieje chluba z
Krzyża. W całym swoim życiu starał
się coraz bardziej upodabniać do
Ukrzyżowanego, mając jasną świadomość, że został powołany w spo-

Jerozolima - Bazylika Grobu Pańskiego. W tym miejscu stał Krzyż Chrystusa. Fot. A. Klimara

sób szczególny do współdziałania w dziele odkupienia. W planach Bożych Krzyż
stanowi narzędzie zbawienia dla całej ludzkości. Jest to droga, którą Pan wskazał
wyraźnie tym, którzy pragną Go naśladować.

T

en Krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych
czasów. Otwórzmy nasze serca na przyjęcie Krzyża, jaki Opatrzność Boża
włoży na nasze barki i w ten sposób odpowiemy na miłość Chrystusa. Krzyż
niech nam zawsze przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej
tożsamości, o tym kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie. Niech zawsze nam
wszystkim przypomina o miłości Boga do człowieka.

P

rzenieśmy się duchem i sercem pod Krzyż na Giewoncie i posłuchajmy, co
pisze poeta Roman Dzioboń:
Wrzesień - Tak! Już wrzosy w Gorcach po polanach kwitną! Zmęczone letnim
skwarem, wypłowiałe trawy.
Falując z wiatrem uciekają - W dal nieba błękitną.
W samych fioletach stają na grzbiecie polany.
Wzrok biegnie na południe po przymglone Tatry.
Patrzę- po raz tysięczny, jak oczarowany.
Oddech syci się dymem, palonej gdzieś watry.
I modlę się w chmurach, jak białym różańcem.
Który Krzyż na Giewoncie, rozdziela i łączy.
By Bóg mnie w trudnym czasie, schronił za Tatr szańcem.
A ta szczęśliwa chwila - nigdy się nie kończy Mój Boże!
Przecież kiedyś muszę umrzeć - każesz odejść z tej ziemi.
Bez wielkiego żalu.
Ale - nim przyjdzie Tobie oddać duszę.
Pozwól mi - z Twojej łaski. Jeszcze przez lat parę.
Przeżywać Wrzesień - w Gorcach - na Podhalu.
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Z KART HISTORII
KS. ANDRZEJ KLIMARA

MÓJ KATECHETA Z WIELICZKI
– wspomnienia o ks. Adamie Gabrysiu

K

s. Adam urodził się 7.09.1918 r. w Wieliczce. Przed rozpoczęciem II wojny światowej wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. Podczas wojny przygotowywał się do kapłaństwa w tajnym seminarium pod
okiem ówczesnego Metropolity Krakowskiego Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Z Jego rąk otrzymał święcenia kapłańskie 29.03.1942 r. W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu, za co 12.08.1944 r. został aresztowany przez gestapo. Po aresztowaniu był przetrzymywany i przesłuchiwany na posterunku gestapo w Krakowie przy
ul. Pomorskiej. Po zwolnieniu wrócił na swoją pierwszą parafię w Tenczynku. Później pracował w Oświęcimiu, Jawiszowicach, Kętach, Żywcu i Krzęcinie. Dziewiątego września 1962 r. został proboszczem parafii w Buczkowicach.

Ukochany kapłan

K

s. Adam Gabryś tryskał humorem, był wesołym i
dowcipnym kapłanem. Żywo też interesował się
polityką i sprawami społecznymi. Wyróżniał się jako
dobry kaznodzieja. Jego słowa podczas kazania płynęły
z łatwością, a wierni słuchali jak zahipnotyzowani. W
pamięci parafian z Buczkowic zapisał się jako ceniony,
ukochany kapłan.

W

Ks. Adam Gabryś ze swoimi wychowankami

spomina Maria Tracz – mieszkanka Buczkowic:
„Ks. Adam Gabryś bardzo poważnie traktował
nie tylko dorosłych, ale również młodzież i dzieci. Interesująco prowadził lekcje religii. Ks. Proboszcz historię Starego i Nowego Testamentu przekazywał nam w
sposób obrazowy, posługując się dużymi kolorowymi
obrazami, które przemawiały do naszej wyobraźni. Jako
proboszcz był wymagający i zdyscyplinowany. Nie znosił spóźnień na Mszę św. ani na katechezę. Jednocześnie
swoją charyzmą potrafił zgromadzić dzieci i młodzież
na Mszy św. również w tygodniu. Ks. Proboszcz dużo
z nami rozmawiał. Zapamiętałam jedną historię, o której nam opowiadał, a dotyczyła jego studiów w Seminarium Duchownym. Odbywały się kolejne egzaminy.
Nazajutrz miał przystąpić do trudnego egzaminu z filozofii. Egzamin ten, najczęściej przy pierwszym i drugim
podejściu, alumni oblewali. Ks. Gabryś bardzo bał się
tego egzaminu. W nocy miał proroczy sen. Przyśnił mu
się egzamin - członkowie komisji oraz pytania. Jakimś
cudem po obudzeniu pamiętał pytania i od razu zapisał.
Rano udał się do biblioteki, by wyszukać odpowiedzi.
Okazało się, że potem wszystko odbyło się zgodnie z
tym, co pojawiło się we śnie. I skład Komisji egzaminacyjnej i treść pytań. Z tego co pamiętam, interesował się
historią sztuki, malarstwem. A jego ulubioną formą odpoczynku były góry, szczególnie Tatry. Bardzo lubiliśmy
i ceniliśmy naszego proboszcza i było nam smutno i żal,
jak odszedł od nas nagle do parafii Sucha Beskidzka”.
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Z ubecją w tle – pierwsze probostwo

J

ego popularność bardzo drażniła ówczesne władze. Służby szybko zaczęły nad nim ,,pracować”. Wkrótce też znaleziono w Buczkowicach dowód Jego „przestępczej” działalności. Inwigilacja, podsłuchiwanie pod oknami plebanii
przyniosły ,,owoce” – ks. Gabryś wieczorami słuchał Radia
Wolna Europa.

O

d tego się zaczęło. Miejscowi ormowcy rozsiewali
oczerniające informacje, po słupach wieszano karykatury ks. Adama z niewybrednymi podpisami. Ks. Adam
Gabryś bardzo cierpiał z tego powodu, ale mimo wszystko się nie poddawał. W pamięci starszych mieszkańców
Buczkowic jest zdarzenie związane z wieszaniem karykatur Księdza na dębie w pobliżu kościoła. Pobożne kobiety
chodzące codziennie na mszę zrywały szkalujące plakaty.
Któregoś razu wieszający postanowili przybić plakat tak
wysoko, by nikt nie mógł go zerwać. Mężczyzna przytwierdzając plakat do drzewa, wspiął się na swojego pomocnika. Opierając się brzuchem o pień, zjechał na dół. Niestety,

13

po drodze był duży gwóźdź… W związku z tym doznał
poważnych obrażeń ciała i wymagał interwencji chirurgicznej, której udzielono mu w bielskim szpitalu. Jedna z
kobiet przyszła wtedy do ks. Adama, by mu o tym zakomunikować: „Księże proboszczu, znowu na księdza wieszali
oszczerstwa, ale palec w tym Boży, że ormowiec rozerwał
na gwoździu brzuch i krocze…”. Ks. Adam popatrzył na
kobietę i po swojemu skomentował: „Eee, pani Walusiowa,
gdzie by też Pan Bóg pchał palucha do takiego g…”.

Kapłan doświadczony

P

osługę w parafii w Suchej rozpoczął ks. Gabryś po śmierci ks. Władysława Serafina. Administratorem został 15
lutego 1972 roku, a 4 października 1973 ks. kard. Karol
Wojtyła mianował go proboszczem suskiej parafii. Od samego początku przejęła go suska komórka Urzędu Bezpieczeństwa. Szybko też zaczęły się problemy. Aresztowanie
ks. Adama Gabrysia przez komunistyczną władzę nastąpiło
24.02.1974 r. Jak wspominają naoczni świadkowie, odbyło
się to w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przed nabożeń-

List ks. Adama Gabrysia z aresztu zastępczego w opactwie Cystersów w Krakowie – Mogile, skierowany
do ordynariusza krakowskiego – ks. kardynała Karola Wojtyły i do Parafian w Suchej Beskidzkiej:

E

minencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale
– Chcę tym listem dać wyraz mej łączności
w dzisiejszej uroczystości Roku Świętego w
mej Parafii. Niestety, nie mogę wziąć w niej udziału, choć tak bardzo pragnąłem, ale duszą i sercem
jestem z Wami wszystkimi. Klękam z największą
czcią i uwielbiam przed Panem Jezusem utajonym
w Najświętszym Sakramencie Miłości, w tabernakulum suskiego kościoła i dziękuję za doświadczenie, jakie mnie spotkało, które w duchu pokory
chętnie przyjąłem, za to, że lepiej obecnie rozumiem
proces Chrystusa Pana, a przez to zwiększyło się we
mnie nabożeństwo do Cierpiącego Zbawiciela. Rozumiem lepiej też wielkość ofiary Ojca Maksymiliana Kolbe.
Dziękuję też Matce Bożej – Matce Nieustającej Pomocy, której opiekę i pomoc od chwili aresztowania
niemal namacalnie odczuwam. Teraz chcę najserdeczniej podziękować Tobie, Eminencjo – mój Arcypasterzu. Dziękuję za to przede wszystkim, żeś w
mojej obronie gwarantował Swoją dostojną Osobą,
że jak ewangeliczny Dobry Pasterz własną piersią
zasłoniłeś w nieszczęściu Proboszcza parafii suskiej,
tak bardzo Ci oddanej i wdzięcznej. Wszystko, co
uczyniłeś Dobry Pasterzu, jest wypadkiem bez precedensu i dlatego zasługuje na specjalne podziękowanie i uznanie. Wreszcie dziękuję bardzo serdecznie
wszystkim Wam – wiernym naszej suskiej parafii,

którzy bezustannie wspomagali mnie swoimi modlitwami przed Panem i jego Matką. Dziękuję szczególnie tym, którzy pamiętając słowa Pana Jezusa:
„Byłem więźniem, a odwiedziliście mnie” spełniali
ten uczynek miłosierdzia i odwiedzali i pocieszali
mnie w tym nieszczęściu. Modlę się od dawna codziennie przed wizerunkiem cudownym P. Jezusa
Ukrzyżowanego w bazylice mogilskiej za całą moją
Parafię, by Rok Święty stał się dla nas wszystkich rokiem wewnętrznego odrodzenia i nawrócenia, oraz
pojednania z Bogiem i ludźmi.
Modlę się codziennie, by tych kliku zaślepionych w
niczym nieuzasadnionej niechęci, a nawet nienawiści nareszcie zrozumiało do czego ich działania
w Parafii prowadzą. Że trzeba się nawrócić ze złej
drogi (nie tylko), ale stale piąć się wzwyż, w każdej chwili, w każdej fazie swojego życia (…) Warto przypomnieć sobie ostrzeżenie Chrystusa, że nie
można cieszyć się jednością z Bogiem, jeśli między
mną a bliźnim istnieje przepaść niezgody, wrogości
lub nienawiści (…).
Ks. Adam Gabryś,
proboszcz Parafii Sucha Beskidzka
P.S. Jeżeli Wasza Eminencja uzna za stosowne, by
któryś z Księży Wikariuszy treść tego listu odczytał
wiernym w niedzielę, to bardzo proszę.
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stwem Gorzkich Żali. Ksiądz Proboszcz Adam został wyprowadzony z plebanii przez dwóch funkcjonariuszy MO,
za nimi szedł trzeci, który niósł na rękach maszynę do pisania. Maszyna ta była oficjalnym „dowodem przestępczej
działalności” kapłana. Ks. Adam na tej maszynie popełniał
,,przestępstwa”, pisał prześmiewcze satyry na ówczesne
władze i wysyłał je do swoich znajomych. Jednak to stanowiło tylko pretekst. Ks. Adam był niewygodnym proboszczem dla PRL-owskiej władzy w Suchej Beskidzkiej, nie
wpisywał się w jej plany i działania. Za brak pokory wobec
systemu trafił do krakowskiego więzienia na Montelupich.
Tam spędził kilka tygodni.

Ostatnia droga

Z

więzienia na Montelupich wyciągnął go ówczesny metropolita krakowski – ks. kardynał Karol Wojtyła. To
on wyprosił u komunistycznej władzy areszt zastępczy w
opactwie cysterskim. Jednak okres brutalnych przesłuchań, czas izolacji i odosobnienia od parafii, bardzo osłabił
ks. Adama.

P

o prawie pół roku wrócił do Suchej wyniszczony, podupadły na zdrowiu. Jego serce nie wytrzymało. Umarł
w krakowskim szpitalu na ul. Botanicznej w 1975 r. w wieku 54 lat. Ciało ks. Gabrysia spoczywa na cmentarzu w
Wieliczce, w jego rodzinnym mieście.

6ň2:2

DANUTA KOPEK

Kopalnia Soli
„Wieliczka”

W

szystko zaczęło się 13,6 mln lat temu, kiedy to ciepłe morze mioceńskie wypełniało Zapadlisko Przedkarpackie. W wyniku
procesów górotwórczych formujących się Karpat
oraz procesów sedymentacji trwających 15-20 tysięcy lat ukształtowała się ostateczna forma złoża soli
kamiennej, która składa się z dwóch części: górnego
złoża bryłowego, czyli brył soli zielonej zawieszonych w miękkich iłach oraz dolnego pokładowego,
czyli warstwowo ułożonych solonośnych na zmianę
poprzedzielanych warstwami skał płonnych. Taki
układ jest unikatem na skalę światową.
Przez kilka ostatnich wieków trwało wydobycie soli
z tego złoża, a zakończyło się ostatecznie w 1996r.
Kopalnia Soli ,,Wieliczka” jest zabytkiem kultury
materialnej potwierdzonym wpisem na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, jest także wpisana do krajowego
rejestru zabytków i pomnikiem historii.
To tutaj powstał labirynt składający się z blisko 2,5
tys. komór eksploatacyjnych, jeziorek, 26 szybów i
180 szybików oraz prawie 300 km chodników oraz
pochylni na 9 poziomach sięgających 327m głębokości, o łącznej kubaturze 7,5 mln m3. Pokazują one
wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej i systemy
eksploatacji w poszczególnych epokach historycznych poprzez kolekcję urządzeń, narzędzi, konstrukcji górniczych, oświetlenia, odwadniania i wentylacji
w ich naturalnym środowisku; etapy kształtowania
się organizacji pracy i zarządzania oraz powstawania regulacji prawnych w przemyśle. Znajdziemy tu
również zabytki związane z rozwojem warzelnictwa
od czasów neolitu oraz obiekty sztuki górniczej, a
więc rzeźby i płaskorzeźby wykonane w soli i drewnie przez górników rzeźbiarzy.

Grobowiec rodziny Gabrysiów

Spotkać tu można również liczne kaplice z ich świętymi „mieszkańcami”. Górnikami opiekowali się

6ň2:2

WRZESIEŃ 2018

patroni, wstawiając się za nimi
przed Bogiem. Należeli do nich:
św. Klemens Rzymski, św. Kinga i
Barbara, św. Antoni, Anioł Stróż i
oczywiście Matka Boża oraz wielu innych świętych. Przyjmuje się,
że pod ziemią powstało ponad 40
miejsc kultu, z czego do naszych
czasów zachowało się 26. Kaplice
wykute w drewnie lub soli przez
górników po dziś dzień skłaniają
do modlitwy i refleksji. Współcześni artyści kontynuują dzieło
poprzedników i powstają wciąż
nowe dzieła. Pierwszą mszę górniczą pod ziemią odprawiono w kaplicy św. Antoniego w 1698 roku.
Do dzisiaj zachowała się piękna
tradycja pozdrawiania się najkrótszą modlitwą świata „Szczęść
Boże”.

kiem pielgrzymkowym „Szczęść
Boże”, kilka tras dla dzieci i młodzieży, w tym Solilandia) oraz
pogłębić wiedzę w podziemnym
Muzeum Żup Krakowskich; mogą
skorzystać z oferty gastronomicznej i kulturowej (liczne koncerty,
przedstawienia, turnieje, imprezy
okolicznościowe, zawody i wiele
innych), windy panoramicznej,
podziemnej kolejki oraz kina 5D.
Po trasach turystycznych oprowadza 450-ciu wysokiej klasy
przewodników, mówiących w 20
językach świata. Dwa lata temu
powstało Stowarzyszenie Przewodników Kopalni Soli w Wieliczce „Magnum Sal”, które inicjuje wykłady, kursy, szkolenia,
wycieczki, dba o zachowanie tradycji górniczych. Wraz z parafią
Św. Pawła Apostoła w WieliczceObecnie Kopalnia Soli „Wieliczka” -Krzyszkowicach organizuje akcje
jest obiektem turystycznym. Rocz- charytatywne.
nie odwiedza ją 1,7 mln turystów,
a liczba ta z roku na rok zwiększa W Kopalni funkcjonuje Uzdrosię. Turyści mogą zwiedzać pod- wisko, w którym kuracjusze leczą
ziemne wyrobiska na wybranej przewlekłe choroby układu odtrasie na poziomach I-III (Trasa dechowego i odpornościowego.
turystyczna, Trasa górnicza, Ta- Leczenie odbywa się na poziomie
jemnice wielickiej kopalni, Szla- III- 135 metrów pod ziemią w sol-
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nych komorach „Jezioro Wessel” i
„Stajnia Gór Wschodnich”. Podstawową rolę w mechanizmie leczenia odgrywa unikatowy mikroklimat, gdzie do najważniejszych
cech należą: czystość bakteriologiczna, bogactwo mikroelementów, brak alergenów.
Sława Kopalni Soli w „Wieliczce”
obejmuje cały świat. Zachwycali
się jej bogactwem uczeni i artyści,
mężowie stanu i turyści ze wszystkich stron świata. Zdumiewa swą
potęgą i ogromem, jest chwalebnym świadectwem pracowitości
Polaków. Urzeka swym czarem
każdego, kto choć raz wniknął w
jej głębiny...

Źródła:
”Wieliczka Magnum Sal” Alfons Długosz
Przewodnik „Kopalnia Soli „Wieliczka”
Agnieszka Wolańska
Przewodnik „Wieliczka zabytkowa kopalnia soli trasa turystyczna” Agnieszka Wolańska
„Krzyż i sól. Dziedzictwo wiary wielickich
górników” A.Wolańska, M.Skubisz
„Kopalnia Soli Wieliczka” Jadwiga Stecka
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BOŻENA NOWAK

OKRUCHY PAMIĘCI

P

amięć ludzka jest zawodna, a historyczne zdarzenia nie zawsze
zostają opisane w kronikach. Przemijają pokolenia, sprowadzają się nowi mieszkańcy i w rezultacie okazuje się, że dysponujemy jedynie „okruchami pamięci” ilustrującymi historię miejsca, w
którym żyjemy.

D

oskonałym pretekstem do podjęcia poszukiwań naszych korzeni jest 100-rocznica odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
W rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 na parkingu stoi przydrożny
krzyż. Mało kto zwraca uwagę na tabliczkę umieszczoną na krzyżu z
informacją, w jakiej intencji został postawiony. Tabliczka głosi: „Pamiątka w dziesięcioletnią rocznicę odrodzenia Polski 1918-1928”.
Historyczną ilustracją tego zdarzenia jest zapis z kroniki szkolnej,
gdzie pod wpisem z roku 1928 jest notatka: „... Celem uczczenia X
rocznicy odzyskania niepodległości postanowiła szkolna społeczność
wystawić w ogrodzie nowy krzyż w miejsce istniejącego, walącego
się. Do akcji przyczynili się mieszkańcy gminy, a najwięcej miejscowa
Kasa Stefczyka.”

św. Klemensa w Wieliczce w XIX w. wynika,
że w latach 80-tych XVII w. Wieliczkę nawiedziły trzy silne, podziemne wstrząsy, które w
mieście wyrządziły wiele szkód, m.in. znalazł
się kościół, który groził zawaleniem, w wyniku czego podjęto decyzję o jego rozbiórce.
Przez 13 lat mieszkańcy Wieliczki i okolicznych wsi zaspokajali swoje potrzeby religijne w
klasztornym kościele oo. Reformatów.

S

Zaintrygowani informacją, że krzyż postawiono „w miejsce istniejącego, walącego się..” w kronice szkolnej, w opisie roku 1902, znaleźliśmy
kolejny zapis: „Rok 1902 poświęcenie krzyża. Dnia 9 listopada odbyło
się poświęcenie krzyża postawionego w ogrodzie szkolnym, współfinansowanego przez Braci Różańca Żywego. Krzyż poświęcił ks. Andrzej Moliński, wikary w Wieliczce. Krzyż postawiono na pamiątkę
jubileuszu 100-letniego, w 1900 r. obchodzonego...”. Tak więc nasze
historyczne poszukiwania sięgają aż 1800 roku.

K

rzyszkowice, jako wieś do początku lat 70-tych, wchodziły w
skład parafii św. Klemensa w Wieliczce. Poszukiwania w parafialnym archiwum niestety spełzły na niczym, gdyż dokumenty z interesującego nas okresu zaginęły. Przeglądając materiały historyczne
Muzeum Żup Krakowskich natrafiliśmy na wzmianki o istnieniu przy
kościele św. Klemensa bractw Tragarzy i Kopaczy Soli sięgające XIV
w. i bractwa Żywego Różańca z XV w. W publikacji Leszka Rzepki
z 1999r. dotyczącej odbudowy i przebudowy kościoła parafialnego

tarania o odbudowę kościoła parafialnego
podjął zarząd salinarny dopiero pod koniec
1799r. Zostały one uwieńczone powodzeniem,
gdyż 24 stycznia 1800r. cesarz Franciszek II
zezwolił na budowę nowego kościoła parafialnego w Wieliczce. Ustalono, że nowy kościół
powstanie na miejscu starego z wykorzystaniem zachowanych fundamentów. W takim tle
historycznym można domniemywać, że krzyż
stanowi pewnego rodzaju votum, tym bardziej,
że wielu mieszkańców Krzyszkowic pracowało
w kopalni jako górnicy oraz przynależało do
Bractw kościelnych.

Z

początkiem lat 60-tych potajemnie i bez
rozgłosu, ze względu na panujący system
władzy w naszym kraju, mieszkańcy Krzyszkowic zastąpili stary, drewniany, zniszczony krzyż, krzyżem betonowym, na którym
umieścili metalowy odlew Jezusa i tabliczkę ze starą intencją jego postawienia z 1928r.
Mamy nadzieję, że niniejszy tekst zachęci
mieszkańców posiadających jakiekolwiek materiały historyczne i wiedzę związaną z naszym
osiedlem do podzielenia się nimi, a dla młodszych pokoleń będzie zachętą do zgłębiania historii najbliższej okolicy.

