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I czytanie   Wj 16,2-4.12-15

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi 
Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów 
jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: „Podaj 
ludziom i niech jedzą”. Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzie-
lę między stu ludzi?” A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech 
jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki”. Położył 
więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa 
Pańskiego.

II czytanie   Ef 4,17.20-24

Bracia: To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postę-
powali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy 
zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim 
i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezu-
sie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić 
dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych 
żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec 
człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości 
i prawdziwej świętości.

Ewangelia   J 6,24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezu-
sa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum 
i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, 
rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” Odpowiedział im 
Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie 
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sy-
tości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który 
trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem 
pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: 
„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” Jezus 
odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone 
przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli 
do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i 
Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pu-
styni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do 
nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz 
dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy 
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba 
zstępuje i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj 
nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb 
życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie 
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.
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43,5 litra krwi oddali krwiodawcy podczas pielgrzymki do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach 
28 lipca 2012 r. Pielgrzymka pod patronatem honorowym me-
tropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza odbyła się 
w ramach ogłoszonej przez Caritas kampanii „Podaruj Kroplę 
Miłości”.

Przybyli krwiodawcy zrzeszeni  m.in. w klubach prowadzo-
nych przez Polski Czerwony Krzyż i Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, ich rodziny oraz osoby 
zainteresowane pozostaniem honorowym dawcą krwi. Tegorocz-
na pielgrzymka krwiodawców została wpisana w program ob-
chodów jubileuszu 10-lecia konsekracji bazyliki w Łagiewnikach 
przez Jana Pawła II.

Przez 7 stanowisk do poboru krwi, obsługiwanych przez Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Woj-
skowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przewinęło się 
121 osób, 97 z nich zostało zakwalifikowanych do oddania krwi.  
Pielęgniarki pracujące przy poborze krwi potwierdzają, że pod-
czas wakacji krwi brakuje właściwie przez cały czas. „Potrzebni 
dawcy grup Rh - /A Rh - /B Rh - /AB Rh - /0 Rh -” to pierwsza 
informacja, która rzuca się w oczy na stronie Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dlatego takie akcje są 
potrzebne.

Pielgrzymi mogli zostać również potencjalnymi dawcami 
szpiku oraz zaopatrzyć się w deklaracje woli dotyczące zgody na 
oddanie po śmierci swoich narządów i tkanek do przeszczepów.

„Prośmy, aby nasza miłość Boga motywowała nas do czynie-
nia dobra drugiemu człowiekowi. Oby nas też ogarnęła ta iskra 
miłosierdzia Bożego, która pozwoli nam pomagać - mówił w 
przewodniczący Mszy św. wicedyrektor Caritas Polska, ks. dr 
Marcin Brzeziński. – Oddajecie krew ludziom, których nigdy nie 
poznacie. Ale naszym największym skarbem nie jest to, co zdobę-
dziemy na ziemi. Może kiedyś Bóg powie: popatrz, to jest twoje 
dzieło – i może niejeden, może tłumek ludzi powstanie, którym 
uratowaliście życie”.

Dyrektor krakowskiej Caritas ks. Bogdan Kordula dziękując 
uczestnikom pielgrzymki, którzy oddali krew, przypomniał, że 
dziesięć lat temu bazylikę Miłosierdzia Bożego konsekrował bł. 
Jan Paweł II. – „Pozostały nam po nim relikwie w postaci kropel 
krwi. Chciałbym, żebyśmy wyszli stąd  z przekonaniem, że tak jak 

Krwiodawcy w Łagiewnikach
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Jan Paweł II pozostawił nam swą krew, tak każdy dawca ofiarował 
tu nie jedną kroplę, ale wiele kropli swojej krwi. Te pół litra krwi 
to dar, który pozostanie” - mówił.

Po Mszy św. płk. Henryk Zając, prezes Klubu HDK przy Ordy-
nariacie Polowym Wojska Polskiego wręczył order św. Maksymi-
liana Marii Kolbe zasłużonym krzewicielom idei krwiodawstwa 
p. Stanisławowi Taraszkiewiczowi, prezesowi Klubu Honorowych 
Dawców Krwi działającego przy AGH w Krakowie i p. Julianowi 
Szmydowi, honorowemu prezesowi Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi przy Rafinerii Jedlicze k. Krosna.

O popularyzacji idei krwiodawstwa wśród młodych opowia-

dała pielgrzymom Barbara Czarnik – nauczycielka z Kęt, która 
w 2002 r. zorganizowała akcję krwiodawstwa wśród młodzieży. 
Wielu młodych oddawało krew po raz pierwszy w dniu swoich 
18. urodzin. Przez 10 lat oddali potrzebującym 900 litrów krwi. 
„Młodzi wstydzą się mówić, że robią coś niesamowitego, że ratują 
ludziom życie – mówiła. W zeszłym roku do szkoły przyjechał 
podziękować człowiek, któremu młodzież z naszej szkoły oddała 
15 litrów krwi. Mówcie młodzieży, że jest dobra, że może robić 
dobre rzeczy  - apelowała. – Jak bardzo jest potrzebna krew oka-
zało się, kiedy sama zachorowałam. Potrzebowałam krwi i trzeba 
było na nią czekać 4 dni”.

Po kończącej pielgrzym-
kę koronce do Miłosierdzia 
Bożego nastąpiło losowanie 
pamiątkowych nagród ofia-
rowanych przez sponsorów 
pielgrzymki wśród osób, 
które oddały krew. 

Rozpoczęta podczas XX 
Światowego Dnia Chorego 
11 lutego 2012 r. kampania 
społeczna „Podaruj kroplę 
miłości” ma zachęcać spo-
łeczeństwo do honorowego 
krwiodawstwa. W pierw-
szym półroczu trwania 
kampanii podczas 115 akcji 
zorganizowanych przez 
Caritas krew oddało około 
3,3 tys. osób z 27 diecezji w 
Polsce. Dzięki ich ofiarności 
uzyskano już prawie 1500 
litrów krwi. Kampania „Po-
daruj Kroplę Miłości” jest 
realizowana pod patrona-
tem Narodowego Centrum 
Krwi.
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1. Gdzie ludzie szukali Jezusa?

2. Z jakich powodów ludzie 
szukali Jezusa?

3. Co zapowiedział Jezus 
i kto jest chlebem życia? 

Przemienienie na Górze Tabor
6 VIII - święto Przemienienia Pańskiego 

Z Jezusem na Górze Przemienienia

Na górskim szczycie, wysokiej skale 
Jaśnieje Chrystus w Ojcowskiej chwale. 
Ciemność na światło nagle się zmienia 
W świętych promieniach.

Przemień nasze serca z nieczułych na dobre, 
Przemień nasze życie z chciwego na szczodre. 
Oczyść nasze dusze, odpuść przewinienia 
Jezu uwielbiony w blasku Przemienienia.

Na wysokości, dobry nasz Panie, 
Chcemy mieć z Tobą wspólne mieszkanie.
Łaską nas wspieraj, racz nami rządzić, 
Nie daj nam zbłądzić.      

Marek Skwarnicki
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 Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii 
św. Faustyny i bł. Jana Pawła II 
w parafiach Dekanatu Myślenice

PEREGRYNACJA

4 VII 2012 - MYŚLENICE - PARAFIA NARODZENIA NMP

W dniach 4 - 16 VII br. ko-
pia łaskami słynącego obrazu 
Jezusa Miłosiernego z Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia 
w K rakow ie-Łagiew nikach 
wraz z relikwiami św. Siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła II na-
wiedzała parafie Archidiecezji 
Krakowskiej w Dekanacie My-
ślenice. Poniżej zamieszczamy 
sprawozdanie z tego etapu pe-
regrynacji. 

Proboszcz: ks. Andrzej Burek
Wikariusze: ks. Leszek Harasz, E.c., ks. Jan Jurczak, ks. Tade-

usz Kęsek, E.c., ks. Sławomir Kowalski
Penitencjarze: ks. Edward Kapusta, ks. Stefan Kubień
Rok erygowania parafii – przed 1325. Kościół 

parafialny wybudowany w 1465, konsekrowany w 
roku 1467. 

Liczba mieszkańców – 11600.
Parafia obsługujerównież kościół św. Jakuba 

Apostoła.

4 lipca 2012 parafia pw. Narodzenia NMP w 
Myślenicach przeżywała nawiedzenie wizerunku 
Jezusa Miłosiernego, relikwii św. s. Faustyny Ko-
walskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świętą rozpoczy-
nającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E.  
bp Damian Muskus.

Ks. proboszcz (zarazem Dziekan Dekanatu 
Myślenice):

O dekanacie:
W naszym dekanacie Pan Jezus Miłosierny w 

swym cudownym wizerunku gościł w dniach 4- 16 lipca. 
Z tej okazji wszyscy księża zaopatrzyli się w nowe ornaty (z 

wizerunkiem Ojca świętego i siostry Faustyny) i solidarnie wę-
drowali po kolejnych parafiach dekanatu. Poszczególne parafie 
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przygotowywały się wcześniej duchowo do tego wydarzenia na 
drodze misji i rekolekcji. Muszę stwierdzić, że wszystkie były do-
brze przygotowane – tak zewnętrznie – jeśli idzie o organizację, 
dekoracje itd. jak i wewnętrznie, duchowo. 

O parafii: 
Parafia Narodzenia NMP była pierwszą w dekanacie myśle-

nickim, którą nawiedził Pan Jezus Miłosierny. Uroczystości za-
szczycili obecnością biskup Damian Muskus, biskup z Pensylwa-
nii (USA) William Beal, liczni księża i duchowni z myślenickiego 
dekanatu, księża rodacy oraz siostry zakonne. Na Rynku oprócz 
licznej rzeszy parafian zgromadzili się także strażacy OSP Śród-
mieście, Dolne Przedmieście, Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i 
Gminy Myślenice, poczty sztandarowe: OSP Śródmieście i Dolne 
Przedmieście, Caritas Betania, Kongregacja Kupiecka, Cechu 
Rzemiosł Różnych oraz Wspólnota Nazaret, w których asyście 
wraz z służbą liturgiczną witano obraz Pana Jezusa Miłosiernego, 
relikwie św. siostry Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II. 
Przedstawiciele parafii przejęli je, a delegacja strażaków niosła 
obraz w asyście księży, orkiestry, pocztów sztandarowych i para-
fian. 

Po ceremonii powitania obrazu wierni przemaszerowali pod 
odnowiony ołtarz polowy (z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, 
siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II) przy kościele parafialnym, 
gdzie wraz z biskupem Damianem Muskusem dokonaliśmy jego 
poświęcenia. To jest dar tej peregrynacji. 

Po Mszy św. i błogosławieństwie, wierni mogli ucałować reli-

kwie. Do peregrynacji miejscowa wspólnota przygotowywała się 
poprzez rekolekcje głoszone przez ks. dr. Jana Nowaka. Wierni 
uczestniczyli w całonocnym czuwaniu, Mszy świętej koncelebro-
wanej przez księży rodaków i nabożeństwach, które odbyły się 
drugiego dnia nawiedzenia. 

W czwartek, po Koronce do Bożego Miłosierdzia i Mszy 
świętej, kopia cudownego obrazu wraz z relikwiami udały się do 
parafii św. Brata Alberta w Myślenicach. 

Historia parafii:
Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Myślenicach po-

chodzi już z roku 1325. W dokumentach z tamtych lat pojawia 
się imię proboszcza, księdza Wacława (Venceslaus). Już wtedy 
parafia liczyła około 510 wiernych i składała Stolicy Apostolskiej 
świętopietrze.

Długi czas obszar parafii Narodzenia NMP w Myśleni-
cach obejmował: Myślenice miasto, Górną i Dolną Wieś, 
Borzętę, Chełm, Stróżę, Bysinę i Polankę. Parafia w takim 
składzie przetrwała blisko sześć stuleci. W miarę jak rosła 
ilość mieszkańców, zwłaszcza z końcem XIX i przez cały 
wiek XX, macierzystą parafię zaczęto dzielić. I tak powsta-
ły: parafia NMP Królowej Polski w Stróży (w 1909 roku);
parafia Niepokalanego Serca NMP w Borzęcie (w 1982 rok);
parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Bysinie (w 1993 roku);
parafia Świętego Brata Alberta, Górne Przedmieście (w 1993 
roku);parafia Świętego Franciszka z Asyżu, obejmująca  Zarabie 
i Chełm (w 1995 roku); parafia Świętego Jana Chrzciciela w Po-
lance (w 2007 roku).

KOŚCIOŁY PARAFIALNE W CIĄGU WIEKÓW:
W Myślenicach na Stradomiu wzniesiono pierwszy kościół 

drewniany w drugiej połowie XIII wieku, pod wezwaniem Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny, w  miejscu gdzie obecnie stoi 
kościółek Świętego Jakuba.

Król Kazimierz Wielki wydał w 1342 roku przywilej lokacyj-
ny, dzięki któremu Myślenice stały się miastem. W tym samym 
roku Spytek z Melsztyna, kasztelan krakowski, wzniósł nowy ko-
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ściół murowany - nieco bliżej Rynku 
niż obecnie stojący. Przejął on funkcję 
kościoła parafialnego. Nosił ten sam 
tytuł Narodzenia NMP, co kościół 
na Stradomiu. Stał  zaledwie 115 lat. 
Zburzyli go zbuntowani żołnierze w 
1457 roku, którym Rzeczpospolita nie 
wypłaciła żołdu za udział w wojnie 
z Zakonem. Przybyli do Małopolski 
i wiele miejscowości zajęli, w tym 
również Myślenice. Król Kazimierz 
Jagiellończyk zwołał pospolite ru-
szenie przeciwko buntownikom, ono 
jednak, chociaż zajęło miasto, nie pod-

jęło ostatecznej walki. Buntownicy zaczęli sypać wały 
na które wykorzystali kamienie rozwalając kościół. Na 
krótki czas ponownie kościółek na Stradomiu stał się 
kościołem parafialnym.

Obecny kościół parafialny pod wezwaniem Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach został 
zbudowany w 1465 roku, za księdza proboszcza Jana ze 
Śremu. Jest to budowla jednonawowa, do której z bie-
giem lat dobudowano: wieżę w 1543 r., kaplicę Matki 
Bożej, Pani Myślenickiej, w latach 1642-1646, zakrystię 
w latach 1666-1669, (w miejsce powały założono skle-
pienia kolebkowe z lunetami w 1790 r.), kaplicę Pana 
Jezusa w 1794 r. oraz kruchtę południową w 1862 r., a 
nieco później kruchtę południowo zachodnią.

5 VII 2012 - MYŚLENICE - OSIEDLE - PARAFIA ŚW. BRATA ALBERTA

Proboszcz: ks. Adam Pawicki, E.c. 
Wikariusz: ks. Józef Małota
Rok erygowania parafii –1993. Ko-

ściół parafialny wybudowany w latach 
1990-2000, konsekrowany w roku 
2000.

Liczba mieszkańców – 4300. 
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5 lipca 2012 parafia pw. św. Brata Alberta w Myślenicach - 
Osiedle przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, 
relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świę-
tą rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. bp 
Damian Muskus.

Osiedle Tysiąclecia - osiedle mieszkaniowe w zachodniej 
części Myślenic, leżące u północnego zbocza góry Plebańskiej. 
Osiedle stanowi jedną z pięciu dzielnic miasta.

6 VII 2012 - OSIECZANY - PARAFIA ŚW. WOJCIECHA BM

Proboszcz: ks. Piotr Sieja, R.M.
Wikariusz: ks. Kazimierz Szarek
Rok erygowania parafii – XIII w. Kościół parafialny wybudo-

wany w latach 1980-1997, poświęcony  w roku 1997, konsekrowany 
w 2002.  

Kościoły lub kaplice obsługiwane przez parafię: Droginia, ko-
ściół św. Wojciecha BM.

Liczba mieszkańców – 2760. 

6 lipca 2012 parafia pw. św. Wojciecha BM w Osieczanach 
przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, reli-
kwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świętą 
rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. bp 
Damian Muskus.

Ksiądz proboszcz o pe-
regrynacji:

Peregrynacja obrazu 
Jezusa Miłosiernego i reli-
kwii św. Faustyny oraz bł. 
Jana Pawła II odbyła się w 
piątek 6 lipca. Księża wraz 
z asystą Liturgicznej Służby 
Ołtarza oraz reprezentacyj-
ne oddziały straży pożarnej, 
orkiestra, kobiety w strojach 
regionalnych i wierni ocze-
kiwali przybycia wizerunku 

Jezusa 
M i -
łosiernego przy przygotowanej bramie 
powitalnej nieopodal kościoła. Około godz. 
17 procesja z Kopią Cudownego Obrazu 
Łagiewnickiego oraz relikwiami ruszyła do 
kościoła. Następnie Obraz oraz Relikwie 
zostały ustawione na specjalnie przygoto-
wanych miejscach, a parafianie przywitali 
Jezusa Miłosiernego w świątyni.

Mszy św. koncelebrowanej o godz. 17:
30 przewodniczył J.E.  bp. Damian Muskus. 
W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na 
posługę kapłana w sakramencie pokuty. 
Wskazywał na kapłanów jako tych, którzy 
z jednej strony sami korzystają z miłosier-
dzia, a z drugiej udzielają w imieniu Boga 
przebaczenia. Warto podkreślić, że pod-
czas Eucharystii wielu wiernych przyjęło 
Komunie świętą, co zresztą nie uszło uwagi 
księdza biskupa. 

Do celebracji Ofiary Eucharystycznej 
dołączyli również księża z sąsiednich para-
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fii. Po zakończonej Eucharystii odmówiono różaniec oraz koron-
kę do Miłosierdzia Bożego.

O godz. 21 odbył się Apel Jasnogórski, któremu przewodni-
czył ks. dr Jerzy Smoleń, który w dniach od 24 do 29 czerwca pro-
wadził w parafii w Osieczanach Misje Święte przed Uroczystością 
Nawiedzenia Jezusa Miłosiernego w Kopii Cudownego Obrazu 
Łagiewnickiego. W czasie Apelu kapłan odczytał prośby wier-
nych oraz listy młodzieży do Jezusa Miłosiernego, które zbierane 
były od rozpoczęcia Misji Świętych do samej Peregrynacji.

O godz. 22 rozpoczęła się Msza Święta w intencji powołań 
kapłańskich, zakonnych i misyjnych, którą koncelebrowali księża 
pracujący wcześniej w parafii oraz księża rodacy. Uczestniczyły 
również siostry zakonne pochodzące z parafii oraz te, które w 
parafii pracowały.

Kolejne Msze Święte odbyły się o godz. 24, 2 i 4. Pierwsza z 
nich przeznaczona była dla młodzieży, a dwie kolejne dla mał-
żonków oraz osób samotnych. Podczas nich kazanie wygłosił ks. 
dr Jerzy Smoleń.

O godz. 6:30 oraz 8 również odbyły się Msze św., a następnie 
parafianie czuwali przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz 
Relikwiami Świadków Miłosierdzia - św. Siostry Faustyny i bł. 
Jana Pawła II. W południe odmówiono Anioł Pański w intencji 
Ojca Świętego. Natomiast między godz. 13:45, a 14:15 Obraz Je-
zusa Miłosiernego nawiedził kościół w Drogini.

O godz. 15:00, czyli w Godzinie Miłosierdzia Bożego wierni 
pod przewodnictwem wikariusza parafii - ks. Kazimierza Szarka 
odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego. W czasie tej modli-
twy również zostały odczytane prośby wiernych, złożone pod 
Obrazem Jezusa Miłosiernego.

O godz. 15:30 rozpoczęła się Msza św. kończąca Peregryna-
cję Kopii Cudownego Obrazu Łagiewnickiego z Relikwiami św. 
Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Po zakończonej Eucharystii 
proboszcz parafii - ks. Piotr Sieja odmówił przed wizerunkiem 
Jezusa Miłosiernego Akt Zawierzenia.

Około godz. 16:30 wierni pożegnali Obraz Jezusa Miło-
siernego oraz Relikwie św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. 
Samochód-kaplica z Cudownym Obrazem oraz Relikwiami w 
otoczeniu wozów strażackich i policyjnych wyruszył do parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku. 

Jeżeli chodzi o moje odczucia dotyczące nawiedzenia, jestem 
zbudowany postawą parafian, którzy bez żadnej wielkiej zachęty 
zmobilizowali się i bardzo dobrze przygotowali do tego wyda-

rzenia. Musze przyznać, że spisali się na medal. Do peregrynacji 
przygotowywaliśmy się poprzez misje, które tydzień przed na-
wiedzeniem poprowadził ks. dr Jerzy Smoleń. W niedzielę bez-
pośrednio poprzedzającą to ważne dla nas wydarzenie przygoto-
wywał nas do niego poprzez głoszone kazania ks. prałat dr Fran-
ciszek Ślusarczyk. Bardzo ładnie mówił i ludzie byli zachwyceni 
jego naukami, podobnie jak zresztą misjami księdza Smolenia. 

Parafianie licznie uczęszczali do naszej świątyni przez całą 
dobę nawiedzenia, za co jestem im bardzo wdzięczny. W przy-
gotowania do nawiedzenia i przebieg uroczystości włączyły się 
aktywnie wszystkie grupy parafialne i organizacje wiejskie m.in. 
Orkiestra i Strażacy. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim Parafia-
nom, którzy całym sercem przyłożyli się do tego, żeby godnie 
przeżyć wydarzenie nawiedzenia Chrystusa Miłosiernego w kopii 
łaskami słynącego obrazu z łagiewnickiego Sanktuarium. 

Historia parafii Osieczany i Droginia:
Parafia w Drogini wraz z przynależnymi do niej miejscowo-

ściami: Osieczany i Bulina ma swoją bogatą historię. Na początku 
XX wieku ze względu na dużą odległość Osieczan od Drogini na 
prośbę właściciela dworu w Osieczanach Jana Dunin- Brzeziń-
skiego Ksiądz Kardynał Adam Stefan Sapieha wydał zezwolenie, 
aby mała kaplica dworska stała się publicznym obiektem sakral-
nym umożliwiając tym samym mieszkańcom Osieczan udział we 
Mszy Świętej. 

W roku 1963 władze powiatowe w Myślenicach zamknęły ka-
plicę należącą do dworu Brzezińskich. Skłoniło to mieszkańców 
Osieczan do poszukiwania miejsca sprawowania Mszy Świętej 
w niedzielę. Z propozycją przygotowania miejsca gromadzenia 
się wiernych na niedzielną liturgię wystąpili sami mieszkańcy 
Osieczan. Była to kaplica Trzeciego Upadku na Kmieciach, której 
powstanie datuje się na początek XVIII wieku.

6 sierpnia 1979 roku parafia w Drogini otrzymuje ostatecz-
ne pozwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła w Osieczanach. 
Jedną z Mszy Świętych zapamiętaną przez wiernych z Osieczan 
odprawił na kilka miesięcy przed wyborem na Stolicę Piotrową 
ówczesny metropolita krakowski Kardynał Karol Wojtyła. Przed 
poświęceniem placu pod budowę nowego kościoła w Osiecza-
nach, w protokole powizytacyjnym parafii zapisał:

„29 stycznia 1978 roku odprawiłem Mszę Świętą ze słowem 
Bożym w małej osieczańskiej kaplicy, gdzie regularnie gromadzą 
się już tamtejsi parafianie”.
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Jeszcze w tym samym roku stanął krzyż jako 
zapowiedź budowy nowej świątyni. Dekretem 
Arcybiskupa Krakowskiego z dnia 7 stycznia 1987 
roku zostaje erygowana parafia Brzączowice , a 
na pierwszego proboszcza otrzymuje nominację 
wikariusz w Drogini - Ksiądz Bronisław Matusz-
ny. Pierwszym zaś proboszczem w Osieczanach 
zostaje Ksiądz Jan Zając. W wielkim trudzie roz-
począł on budowę kościoła w Osieczanach. 

W dniu 29 czerwca 1985 roku decyzją Ordyna-
riusza Diecezji dotychczasowy proboszcz ks. Jan 
Zając został przeniesiony na stanowisko ekonoma 
PAT-u, a obowiązki proboszcza przejmuje ksiądz 
Piotr Sieja. Kontynuując rozpoczętą budowę oka-
załej, ale o bardzo trudnej architekturze nowej 
świątyni, poczynił też zdecydowane starania o pozwolenie na bu-
dowę kościoła filialnego na obrzeżach jeziora w Drogini. Były to 
lata 1985 – 1988. Dzięki stanowczej postawie proboszcza parafii i 
zaangażowanych parafian stanął kościół filialny nawiązujący do 
poprzednich świątyń w Drogini. 

W Osieczanach zaś rzez następne lata trwały prace najpierw 
przy budowie, a później przy wykończeniu  świątyni. W między-
czasie zamontowano dzwony, które w dniu 13 listopada 1988 roku 
poświęcił Ks. bp Kazimierz Nycz. Przez wszystkie lata budowy 
dzięki ofiarnej pomocy wiernych parafii, prace mogły w dość 
szybkim tempie zmierzać ku szczęśliwemu końcowi. 

Dla uczczenia 1000-letniej śmierci Św. Wojciecha, w przed-

dzień uroczystości w dniu 22 kwietnia 1997 roku Arcybiskup, 
Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski w 
obecności dużej rzeszy wiernych i przybyłych kapłanów dokonał 
poświęcenia nowej świątyni.

W następnych latach  w wielkim trudzie wierni parafii 
kontynuowali pracę przy wykończeniu parafialnego kościoła w 
Osieczanach. Tak to w roku 2002 zakończono prace przy wystro-
ju wnętrza kościoła i częściowo wyposażono tę świątynię w prze-
niesione elementy z rozebranego kościoła w Drogini. Wieloletni 
trud budowy zarówno kapłanów, pracujących w tej parafii, jak i 
rzeszy wiernych uwieńczono  konsekracją świątyni.

7 VII 2012 - JAWORNIK - PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Duszpasterz: ks. Władysław Salawa, E.c.
Wikariusz: ks. Artur Gadocha
Rok erygowania parafii – 1325. 
Kościół parafialny wybudowany w latach 1982-1996,  konse-

krowany w roku 1996.
Liczba mieszkańców – 2675. 

7 lipca 2012 parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Jaworniku przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosier-
nego, relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę 
Świętą rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. 
ks. bp Jan Zając.

Ksiądz proboszcz:
Święty czas nawiedzenia parafia przeżyła godnie; 

głęboko i ze wzruszeniem. Do peregrynacji przygo-
towywaliśmy się dzięki przeprowadzonym misjom, a 
przez kolejne dni na każdej Mszy świętej staraliśmy 
się poprzez modlitwę wypraszać w tej intencji  po-
trzebne Boże błogosławieństwo. Całość przygotowań 
zwieńczona została spowiedzią przed samą peregry-
nacją. 

Co do peregrynacji... Uroczystość piękna i pod-
niosła. Parafia przy tej okazji bardzo się zmobilizo-
wała, aby wszystko zostało dobrze przygotowane 
(zwłaszcza jeśli chodzi o przystrojenie drogi, ozdo-
bienie domów, udekorowanie świątyni). Zaangażo-
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wanie parafian było ogromne i – co bardzo ważne – czynili to 
wszystko chętnie.  

Samo powitanie obrazu i relikwii Apostołów Miłosierdzia 
rozpoczęło się w dość znacznej odległości od naszej  świątyni. 
Oczekiwano na nie przy Krzyżu, przy drodze sułkowickiej, w 
miejscu szczególnym, gdzie co roku dochodzi procesja na Boże 
Ciało. Obraz i relikwie przywitało pięciu naszych ułanów, potem 
Strażacy (którzy utworzyli szpaler i  szli koło obrazu i samochodu 
już do samej świątyni). Ułani prowadzili całą procesję, w której 
oprócz rozmodlonych parafian   szli oczywiście ministranci, 
poczty sztandarowe, ludzie niosący feretrony, dzieci pierwszo-
komunijne, służba liturgiczna ołtarza.. Pod kościołem nastąpiło 
przejęcie relikwii, obrazu i uroczyste wniesienie do świątyni.

Dalsze części uroczystości przebiegały według zwykłego pla-
nu – przywitanie przez proboszcza, dorosłych, młodzież i  dzieci. 
Następnie Msza święta, której przewodniczył ks. biskup 
Zając.     

Wierni bardzo głęboko przeżywali tę uroczystość. 
Można to było bez trudu zauważyć. Przez cały czas modlili 
się, adorowali, czuwali... Trzeba powiedzieć, że było to dla 
nas ogromne przeżycie  i z pewnością w jakiś sposób  za-
pisze się w naszej  pamięci, świadomości, a w przyszłości 
będzie owocować.     

 
Historia parafii:
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku 

ma bardzo długą i bogatą historię. Za kilkanaście lat para-
fia będzie obchodziła swoje 700-lecie. Świadkiem bogatych 

wydarzeń jest kościół parafialny. Przez całe wieki jaworniccy 
wierni modlili się w drewnianym kościółku. Kościół ten, o trady-
cyjnym układzie, po pożarze z 1782 r. odbudowano i poszerzono 
o murowaną część nawy. W latach 1913-1916 odmalowano stare, 
drewniane prezbiterium i wschodnią część nawy.

W dniu 25 lutego 1977 r. kościół został uznany za zabytek 
wraz z otoczeniem, a 18 lipca 1977 r. jego wystrój został wpisany 
do rejestru zabytków ruchomych woj. krakowskiego. W 1982 r. 
komisja z oględzin stwierdziła, że zabytkiem jest absyda z poli-
chromią na ścianach wieńcowych od wewnątrz i zalecono szybką 
rozbiórkę celem przeniesienia jej w inne miejsce. Niefortunnie 5 
dni po tym zleceniu wichura zawaliła dach i część ścian. Przy-
spieszyło to przeniesienie i obecnie stary kościółek jawornicki 
możemy podziwiać w skansenie okolicach dworu Jana Matejki 
w Krzesławicach. 

W niedługim czasie w Jaworniku zaczęła się 
budowa nowej świątyni. Dopasowany do istnie-
jącej dzwonnicy kościół zaprojektował mgr inż. 
Janusz Gawor. Autorem bardzo dyskretnego, 
ozdobionego mozaikami wnętrza świątyni jest 
mgr inż. Maciej Kauczyński. W nowym kościele 
znalazły się także elementy wystroju poprzed-
niego, m.in. stare organy pochodzące z XVIII 
wieku obraz Matki Boskiej Szkaplerznej oraz 
figury Chrystusa Zmartwychwstałego i Chry-
stusa Ukrzyżowanego. 30 listopada 1996r. odby-
ła się uroczystość konsekracji kościoła, w której 
uczestniczył kardynał Franciszek Macharski.
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8 VII 2012 - MYŚLENICE - ZARABIE - PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Proboszcz: Józef Oraw-
czak, E.c.

Rok erygowania parafii 
– 1996. 

Kaplice obsługiwane 
przez parafię: Chełm, ka-
plica Podwyższenia Krzyża 
Świętego.

Miejscowości należące 
do parafii: Chełm, Myślenice 
Zarabie.

Liczba mieszkańców 
- 1500. 

8 lipca 2012 parafia pw. 
św. Franciszka z Asyżu w 
Myślenicach - Zarabie prze-
żywała nawiedzenie wize-
runku Jezusa Miłosiernego, 
relikwii św. s. Faustyny Ko-
walskiej i bł. Jana Pawła II. 
Mszę Świętą rozpoczynającą 
czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. ks. bp Jan Zając.

Historia parafii:
Parafia została erygowana 27 czerwca 1996 przez ówczesnego 

arcybiskupa metropolitę krakowskiego kardynała Franciszka 

Macharskiego.
Murowany kościół 

parafialny położony 
jest w parku nad rze-
ką Rabą. Został on 
wybudowany w latach 
1992-1994 jako kaplica 
(początkowo pw. św. 
Antoniego). 30 kwiet-
nia 1994 wmurowano 
kamień z grobu św. 
Franciszka z Asyżu, a 
12 maja 1994 ówczesny 
biskup pomocniczy 
archidiecezji krakow-
skiej Kazimierz Nycz 
dokonał poświęcenia 
kaplicy. Z chwilą ery-
gowania parafii stała 
się ona kościołem pa-

rafialnym.
Na terenie parafii znajduje się kościół pw. Podwyższenia Krzy-

ża Świętego na Chełmie. Wybudowany w latach 1983-1984, został 
poświęcony 11 czerwca 1989 przez ówczesnego arcybiskupa me-
tropolitę krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego.

Na stronie internetowej parafii znajdujemy taki oto 
– wiele mówiący o samej parafii, jak i okolicy, w której 
jest położona - opis:

W malowniczo położonej części Myślenic - w rekre-
acyjnej części miasta zwanej Zarabie usytuowana jest 
świątynia, z której promieniuje pokój i dobro, jakimi żył 
jej patron św. Franciszek z Asyżu. Miejsce to poprzez są-
siedztwo z parkiem miejskim, wzniesieniami Uklejny i 
Chełmu oraz wartko płynącą rzeką Rabą stwarza wyjąt-
kowy klimat do uwielbienia Boga za dzieło stworzenia. 
Tutejsza społeczność tworzy szczególną wspólnotę opie-
rająca się na trzech filarach: Kościół - Szkoła - Dom ro-
dzinny. Jak każdy chrześcijanin, tak i my cieszymy się z 
każdych odwiedzin w myśl staropolskiego powiedzenia 
„Gość w dom, Bóg w dom”, dlatego aby przekonać się o 
urokliwości tego miejsca - serdecznie zapraszamy. 

9 VII 2012 - BYSINA - PARAFIA NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

Proboszcz: ks. Jan Borzęcki, R.M. 
W duszpasterstwie pomaga: ks. Adam Uniwersał, E.c.
Rok erygowania parafii – 1993. Kościół parafialny wybudowa-

ny  w latach 1987- 1990, rozbudowany w latach 1990-1997, konse-
krowany w roku 2007. 

Liczba mieszkańców –  1200. 

9 lipca 2012 parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Bysinie przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, 
relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świę-

tą rozpoczynającą czas nawiedzenia 
w parafii celebrował J.E. ks. bp Jan 
Zając.

Ksiądz Proboszcz: 
Do peregrynacji przygotowywa-

liśmy się poprzez rekolekcje, które 
jeszcze w Wielkim Poście prowadził 
ksiądz Kazimierz Panuś. Nauki oczy-
wiście dotyczyły Młosierdzia Bożego. 
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Potem jeszcze prowadził przygotowanie przez całą niedzie-
lę i poniedziałek przed nawiedzeniem. 

W przygotowania aktywnie zaangażowali się wszyscy 
parafianie, organizacje wiejskie i grupy parafialnie. Szcze-
gólnym powodem do dumy jest  nas nasza schola, która 
ze znakomitymi wynikami reprezentuje nas na szerszym 
forum.  Działają tu także Róże Rożańcowe – 3 kobiet, jedna 
mężczyzn, jedna młodzieży. Przed nawiedzeniem wszyscy 
się zmobilizowali i dzięki temu mogliśmy to niezwykłe 
wydarzenie przeżyć godnie, a teraz oczekujemy na owoce, 
które wyda. 

Bysina - wieś położona jest w dolinie Bysinki, miedzy 
dwoma grupami górskimi Beskidu Średniego: od pn. Da-
lina (566 m.) i od pd. Sularzówki ( 617 m.), przy drodze, 
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łączącej Myślenice z Sułkowicami. Od 
strony wsch. zabudowania wsi niespo-
strzeżenie przechodzą w zabudowania 
myślenickiego Górnego Przedmieścia. 
Od zach., przy Górze Zachodniej (509 
m.), Bysina graniczy z Jasienicą.

Istnieją dwie wersje pochodzenia 
nazwy wsi: od średniowiecznego 
imienia Bysz, względnie od miejsca 
hodowli byków dla zamku w Myśle-
nicach lub dla zamku królewskiego 
na Wawelu. Bardziej prawdopodobna 
jest druga wersja, ponieważ od zara-
nia swego istnienia Bysina należała 
do uposażenia kasztela-
nii krakowskiej. Dawne 
brzmienie jej nazwy: 
Bysszia (1438 r.) Bisszyna 
(1470 r.), Byszina (1581 r.). 
Bysina została osadzona 
„na surowym korzeniu” 
na prawie magdeburskim 
w 1325 r., przez łowczego 
Andrzeja, na podstawie 
przywileju króla Włady-
sława Łokietka, w lesie 
koło Myślenic, nad rzeką-
Bysinką. Po lokacji miasta 
Myślenic, około 1350 r. 
sołectwo w Bysinie we-
szło w skład uposażenia 
wójtostwa myślenickiego 
i odtąd aż do 1945 r. hi-
storia wsi była związana 
z historią wójtostwa. W 
okresie międzywojennym 
właścicielem majątku w 
Bysinie o powierzchni 502 
ha był książę Kazimierz 
Lubomirski.

10 VII 2012 - TRZEMIEŚNIA - PARAFIA ŚW. KLEMENSA

Proboszcz: ks. Marian Wieczorek, E.c.
Wikariusz: ks. Dariusz Gacek
Rok erygowania parafii – XV w. Kościół parafialny wybudowa-

ny w 1780, konsekrowany  w 1824 roku.
Kościoły lub kaplice obsługiwane przez parafię: Poręba, kaplica 

św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Miejscowości należące do parafii: Bulina, Łęki, Poręba, Trze-

meśnia, Zasań. 
Liczba mieszkańców –  3985. 

10 lipca 2012 parafia pw. św. Klemensa w Trzemeśni przeży-
wała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, relikwii św. s. 
Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świętą rozpoczy-
nającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. bp Damian 
Muskus.

Ks. Proboszcz:
Do nawiedzenia przygotowywaliśmy się poprzez rekolekcje, 

które miały na celu wpro-
wadzić nas w ten wyjątko-
wy i niepowtarzalny na-
strój, klimat na miarę tego 
niezwykłego wydarzenia. 
Przy okazji peregrynacji 
obrazu i relikwii mieliśmy 
zaszczyt gościć ojca bisku-
pa Damiana Muskusa. W 
uroczystości przywitania 
wzięli udział oczywiście 
księża z całego dekanatu. 
W to wielkie zawierzenie 
naszej parafii Miłosier-
dziu Bożemu włączyli się 
także księża rodacy.

 Jak zwykle można było też liczyć na pomoc i udział naszych 
grup parafialnych oraz organizacji wiejskich - byli Strażacy, Or-
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kiestra, Róże Różańcowe, Honorowa Straż Serca 
Pana Jezusa, kobiety niosące feretrony ubrane 
były w tutejsze stroje ludowe... Przez całą dobę 
trwała adoracja i przez cały czas, nawet w nocy, w 
kościele było wielu, wielu wiernych, którzy licznie 
wpisywali się przy okazji do Księgi Nawiedzenia, 
pozostawiając w niej swoje indywidualne intencje, 
prośby, podziękowania, świadectwa.     

Nastrój w całej parafii podczas tego szczegól-
nego czasu łaski zapanował naprawdę wyjątkowy 

i świąteczny. Z jednej strony przyczy-
niło się do tego przygotowanie du-
chowe, zwłaszcza poprzez rekolekcje, 
z drugiej strony niecodzienność tego 
wydarzenia można było zauważyć 
gołym okiem; trasa przejazdu obrazu 
i relikwii (o długości ponad 2,5 kilo-
metra) została pięknie przyozdobiona, 
przystrojone zostały domy i nasza 
świątynia. 

Najważniejszym jednak wykład-
nikiem tego, jak ważna dla parafian 
jest peregrynacja, było ich uczest-
nictwo. Przez całą dobę nawiedzenia 
niebywale dużo ludzi przybywało, by 
uczcić Pana Jezusa Miłosiernego w 
Jego cudownym wizerunku i relikwie 
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Apostołów Miłosierdzia – świętej Sio-
stry Faustyny i błogosławionego Jana 
Pawła II.   

Trzemeśnia - znajduje się na Pogó-
rzu Wielickim, na granicy z Beskidem 
Makowskim. Zajmuje dolinę potoku 
Trzemeśnianka oraz stoki wzniesień: 
zachodnia część Pasma Glichowca 
(Pogórze Wielickie), Grodzisko (520 
m), Krowia Góra (456 m), Śliwnik (620 
m),Kamiennik Północny (Beskid Ma-
kowski) (785 m)
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Historia
Przypuszcza się, że wspominana już w 1347 wieś 

Marcinowa Wola to Crzemessna (Trzemeśnia) – z 
późniejszej relacji w 1364 roku. Była wówczas podzie-
lona między trzech posiadaczy: Sezama z Grodźca i 
jego brata stryjecznego, Birowę z Łęk, którzy połowę 
wsi sprzedali Wierzbięcie z Małoszowa. Aż do koń-
ca XV wieku tak podzielona wieś należała do rodu 
Gryfitów, którego przedstawiciele przybierali różne 
nazwiska oraz – w częściach – do innych właścicieli. 
Trzemeśnia graniczy z takimi miejscowościami jak: 
Zasań, Łęki, Bulina, Poręba.

W Trzemeśni jest Szkoła Podstawowa im. 6 Dy-
wizji Powietrznodesantowej oraz Publiczne Gimna-
zjum im. ks. prof. Józefa Tischnera. Warto również 
zobaczyć drewniany kościółek pod wezwaniem św. 
Klemensa, który ma ponad 200 lat. W środku cenne 
polichromie i barokowe ołtarze. 

11 VII 2012 - POLANKA - PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Proboszcz ks. Zbigniew Biskup 
Rok erygowania parafii – 2007.
Kościół parafialny wybudowany i  po-

święcony w 1992  roku.
Miejscowości należące do parafii: Po-

lanka, Krzyszkowice – Pustać. 
Liczba mieszkańców – ok. 950. 

11 lipca 2012 parafia pw. św. Jana 
Chrzciciela w Polance przeżywała nawie-
dzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, 
relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. 
Jana Pawła II. Mszę Świętą rozpoczynają-
cą czas nawiedzenia w parafii celebrował 
J.E.  bp Damian Muskus.

Ksiądz proboszcz: 
Do peregrynacji przygotowywaliśmy 

się poprzez rekolekcje, które prowadził 
ks. Krzysztof Dudek. Parafianie licznie 
wzięli w nich udział. Podobnie rzecz się 

miała podczas doby nawiedzenia. Przez cały czas 
w świątyni była wysoka frekwencja. Mimo że to 
nieduża parafia, wierni przychodzili na nabo-
żeństwa licznie i chętnie, w nocy czuwali przy 
obrazie. 

Dziękuję wszystkim parafianom za to, że 
uczestniczyli, że modlili się, brali aktywnie 
udział w uroczystościach i przygotowaniach do 
nich. Jestem im wdzięczny za to, że pięknie przy-
stroili drogę, domy i godnie przeżywali to na-
wiedzenie. Na szczególne podziękowania i moją 
wdzięczność zasłużył  ksiądz Łukasz Wielocha, 
który był bardzo pomocny przy przygotowaniach 
i przyczynił się do końcowego sukcesu, bo takim 
słowem można określić przebieg nawiedzenia w 
naszej parafii.           

Nasza parafia jest młoda – powstała niedaw-
no, w 2007 roku, poprzez odłączenie od parafii 
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myślenickiej. Wcześniej była tu jedynie ka-
plica wyjazdowa, mały kościółek. Ciężko 
go nawet rozbudować w którąkolwiek stro-
nę. Architekci stwierdzili, że w związku z 
różnymi ograniczeniami rozbudowa tej 
świątyni jest praktycznie niemożliwa.   

12 VII 2012 - ZAWADA - PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Proboszcz: ks. Marek Oczkowski, E.c.
Rok erygowania parafii – 1982. Kościół para-

fialny wybudowany w latach 1976-1982, konse-
krowany w roku 1978.  

Liczba mieszkańców - 950. 

12 lipca 2012 parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Zawadzie przeżywała nawiedzenie 
wizerunku Jezusa Miłosiernego, relikwii św. s. 
Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę 
Świętą rozpoczynającą czas nawiedzenia w para-
fii celebrował J.E. bp Damian Muskus.
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13 VII 2012 - BORZĘTA - PARAFIA NIEPOKALANEGO SERCA NMP

Proboszcz: ks. Stanisław Bielarz, E.c.
Na terenie parafii mieszka: ks. dr Jan Nowak, 

kapelan Ojca Świętego
Rok erygowania parafii – 1982. Kościół para-

fialny wybudowany w latach 1989-1992, konse-
krowany w roku 1992. 

Liczba mieszkańców - 1450. 

13 lipca 2012 parafia pw. Niepokalanego 
Serca NMP w Borzęcie przeżywała nawiedzenie 
wizerunku Jezusa Miłosiernego, relikwii św. s. 
Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę 
Świętą rozpoczynającą czas nawiedzenia w para-
fii celebrował J.E. ks. bp Jan Zając.

Ks. dr Jan Nowak:
Do peregrynacji tutejsza wspólnota przygoto-

wywała się poprzez misje. Jest to pobożna parafia, 
przed nawiedzeniem wielu wiernych skorzystało 
z możliwości spowiedzi, o czym mogę zaświad-
czyć, jako że sam również spowiadałem.

W uroczystości przywitania kopii łaskami 
słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz relikwii św. Siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła II uczestniczył ks. bp Jan Zając, który 
przewodniczył Mszy świętej i wygłosił Słowo Boże; przybyli rów-
nież księża z dekanatu. 

W wydarzeniach całej doby nawiedzenia licznie i aktywnie 
brali udział parafianie, grupy parafialne i organizacje wiejskie. 

Jako wspólnota prze-
żyliśmy to niezwykłe 
wydarzenie w skupieniu, 
godnie i pobożnie. Teraz 
czekamy na owoce, które 

z pewnością peregrynacja przyniesie. 
Borzęta - wieś została założona przez wójtów myślenickich 

przed 1364 r., z którego to roku pochodzą informacje o istnieniu 
tu sołtysostwa. Było ono w posiadaniu wójtów z Myślenic. Potem 
wieś wchodziła w skład dóbr kasztelanii krakowskiej.

Nazwa Borzęta pochodzi prawdopodobnie od imienia o ta-
kim brzmieniu, bardzo popularnego w średniowieczu. Pierwotna 

nazwa wsi brzmiała Borzanca – osada położona na górze 
Borzanta (obecnie Borzęcka Góra). W 1325 roku wchodziła 
w skład parafii w Myślenicach. Od roku 1364 była własnością 
Spytka Jordana, który w roku 1557 podarował ją, wraz z kil-
koma innymi okolicznymi wioskami kasztelanii krakowskiej. 
W skład tych dóbr wchodziła do 1772 roku. W 1777, wraz z 
częścią kasztelanii krakowskiej, sprzedana została księżnie 
Franciszce z Krasińskich, żonie Karola, syna Augusta III 
Sasa. Rozwijało się rzemiosło kamieniarskie, któremu zresztą 
zawdzięcza wieś ocalałe pamiątki przeszłości – kamienne fi-
gury przydrożne. Najstarszy jest posąg Matki Boskiej z 1795 
r., nieco młodsza (z 1795 r.) jest miejscowa, także kamienna 
Pieta. Z początku XIX w. pochodzą natomiast posągi Matki 
Boskiej Różańcowej i św. Antoniego Padewskiego – dzieło 
słynnej w okolicy rodziny kamieniarskiej Gubałów.

14 VII 2012 - BRZĄCZOWICE - PARAFIA MB KRÓLOWEJ POLSKI

Proboszcz: ks. Leszek Babicki 
Rok erygowania parafii – 1987. Kościół parafialny wybudowany 

w latach 1981-1991, konsekrowany w roku 1991.  
Liczba mieszkańców - 1000. 

14 lipca 2012 parafia pw. MB Królowej Polski w Brzączowi-
cach przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, 
relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świętą 
rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. ks. bp 
Jan Zając. Do peregrynacji miejscowa wspólnota przygotowywała 

się poprzez rekolekcje, które wygłosił ks. 
Jan Nowak. 

Brzączowice - położone są w po-
łudniowo-zachodniej części gminy 
Dobczyce, nad Jeziorem Dobczyckim, 
w odległości 64 km idąc od źródła rzeki 
Raby. Sąsiadują z Dobczycami, Stojowi-
cami i Zakliczynem. W skład sołectwa 
Brzączowice wchodza przysiółki o na-
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zwach: Podlesie, Ostra Góra, Wieś, 
Mardyłówka, Koponka, Rola, Kozień-
ce, Pom, i Górki (największa część, 
położona za odnogą jeziora)

Historia
Pierwsze wzmianki o Brzączowi-

cach pochodzą z pierwszej połowy 
XIII w. W 1254 roku wieś wraz z kil-
koma okolicznymi miejscowościami 
została wymieniona pod nazwą Bren-
czowic jako jedna z posiadłości Klasz-
toru Ojców Cystersów w Szczyrzycu.   
W połowie XV w. część wsi Brzączo-
wice przeszła w posiadanie Piotra 
Ossowskiego herbu Ulina. Inna część 
wsi stanowiła królewszczyznę, która 
wchodziła w skład starostwa dobczyc-
kiego. W okresie międzywojennym 
majątek brzączowicki o powierzch-
ni ok. 140ha należał do Kazimierza Bzowskiego z Drogini.
Miejscowość należała do parafii Droginia. W związku z budowa 
zbiornika wodnego na rzece Rabie kościół w Drogini został roze-
brany, a ołtarz Matki Bożej przeniesiony do kościoła parafialnego 
w Brzączowicach, którego budowa została rozpoczęta 1981 roku. 
15 października 1983 r. został wmurowany kamień węgielny, 
poświecony przez Ojca Św. Jana Pawła II. Konsekracji świątyni 
pod wezwaniem NMP Królowej Polski dokonał Biskup Stanisław 
Smoleński w dniu 3 maja 1991 r. Od początku istnienia parafii 
obowiązki duszpasterza pełni ks. Proboszcz Bronisław Matuszny.
 

W Brzączowicach warto zobaczyć:
 - Kapliczkę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia została 

ufundowana w1906 roku przez Józefa i Wiktorię Manieckich. 
Znajduje się naprzeciw południowej elewacji kościoła od strony 
zachodniej. Została przeniesiona z terenu obecnie zalanego wodą.
- Kapliczkę Świętego Walentego została ufundowana w 1858 
roku przez Józefa i Marię Żak. Znajduje się naprzeciw połu-
dniowej elewacji kościoła od strony wschodniej. Została prze-
niesiona z terenu obecnie zalanego wodą. Kapliczkę Chrystusa 
Jerozolimskiego. Została ona ufundowana w 1861 roku przez 
Antoniego Żaka. Kapliczkę św. Piotra z Kluczami została 
ufundowana w 1876 roku przez Józefa i Marię Żak. Oprócz 
głównej postaci w kapliczce znajdują się: Matka Boska z Dzie-
ciątkiem, Chrystus w III upadku, św. Paweł i św. Wojciech.
- Figurę Świętego Floriana pochodzącą z 1884 roku(obecnie 
w renowacji). Kapliczkę „ Pietę” ufundowaną w 1882 przez 
Wojciecha i Annę Płatek. Wybudowana jest na wzór budowli 

kalwaryjskich. Ma formę wolno stojącego domku. Wokół ka-
plicy miejsca święte oznaczone są zniszczonymi już kamienny-
mi słupkami, które broniły dostępu do kaplicy złym mocom.
- Kapliczkę Matki Boskiej Różańcowej znajdujacą się koło szkoły 
podstawowej w Brzączowicach. Ufundowana została w 1933 roku 
przez Jana i Magdalenę Manieckich.

15 VII 2012 - ZAKLICZYN - PARAFIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Proboszcz: ks. Józef Stopka, E.c.
Wikariusz: ks. Damian Zając
Rok erygowania parafii – 1325. Kościół parafialny wybudowa-

ny w latach 1774-1775, konsekrowany w roku 1776.  
Kościoły lub kaplice obsługiwane przez parafię: Stojowice, ka-

plica św. Faustyny.
Miejscowości należące do parafii: Czechówka, Stojowice, Za-

kliczyn. 
Liczba mieszkańców – 3802. 

15 lipca 2012 parafia pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie 
przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, reli-
kwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świętą 
rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. ks. bp 
Jan Zając.

Przed peregrynacją przeżywaliśmy Triduum, a jeszcze w 
okresie Wielkiego Postu w naszej wspólnocie zostały przepro-
wadzone ośmiodniowe misje – już z myślą o przygotowaniu 
wiernych do nawiedzenia. Prowadził je ksiądz Jarosław Cielecki z 
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Rzymu. Parafianie bardzo licznie wzię-
li w nich udział. Swoistym „papierkiem 
lakmusowym” odbioru tych misji była 
spowiedź, gdzie spowiadało aż dziesię-
ciu kapłanów i wszyscy naprawdę  mieli 
co robić. Podobnie rzecz się zresztą 
miała z Triduum. Piękna sprawa. 

Wraz z Obrazem nawiedzili nas 
dwaj wielcy Apostołowie Miłosierdzia: 
św. Faustyna Kowalska i bł. Jan Paweł 
II w ich relikwiach. Ten szczególny 
czas przeżywaliśmy w dniach 15-16 
lipca (niedziela - poniedziałek). Obraz 
przybył do nas z Brzączowic w niedzielę 
wieczorem. W związku z  tym, nieco się 
obawiałem, czy ludzie licznie przebędą 
(skoro wielu już tego dnia uczestniczyło 
we Mszy świętej), 
tymczasem fre-
kwencja wier-
nych przeszła 
moje najśmielsze 
oczekiwania. W 
moim odczuciu 
jedynie w Jawor-
niku i Trzemeśni 
ilość wiernych 
była podobna.      

W dniu 
przybycia do 
nas obrazu i re-
likwii mieliśmy 
w Zakliczynie 
piękną pogodę, 
co umożliwiło 
nam przeprowa-
dzenie dłuższej 
procesji. Obraz 
był przyjmowa-
ny nie bezpośrednio przy kościele, ale około 250 metrów przed 
świątynią. W uroczystości przywitania Pana Jezusa Miłosiernego 
wzięły udział grupy parafialne i miejscowe organizacje. Szcze-
gólnie zaangażowani byli nasi strażacy, którzy odpowiadali za 
porządek i za zabezpieczenie ruchu w okolicy kościoła. Po przy-
witaniu i uroczystym wprowadzeniu odprawiona została Msza 
Święta, którą wraz z kapłanami dekanatu celebrował ks. bp Jan 
Zając. Po niej poszczególne grupy parafialne prowadziły czuwa-
nie. O godz. 22.00 Mszę św. celebrowali wszyscy kapłani rodacy 

i ci, którzy pracowali w naszej parafii. Po niej 
czuwanie przez całą noc i w dzień prowadzo-
ne było przez różne grupy parafialne. Przed 
południem odprawiona została Msza Święta 
dla chorych połączona z aktem zawierzenia 
chorych Miłosierdziu Bożemu. Wczesnym 
popołudniem Jezus Miłosierny nawiedził 
Stojowice, gdzie po Godzinie Miłosierdzia 
i Mszy św. pożegnaliśmy Pana Jezusa.  Ko-
lejną parafią na szlaku Nawiedzenia były 
Dobczyce.

Myślę, że peregrynacja była  niezmiernie 
pozytywnym wydarzeniem w życiu naszej 
parafii. Wniosła z pewnością jakieś ożywienie 
w nasze życie duchowe. Od czasu misji przy-
wrócona została tu tradycja Apelu Jasnogór-

skiego. Parafianie byli zachęcani – także  w czasie Triduum – do 
łączności modlitewnej z Jasną Górą. To samo w sobie jest jakimś 
owocem peregrynacji. Druga rzecz – już wcześniej każdy piątek 
(w okresie zwykłym),   była odmawiana Koronka do Bożego 
Miłosierdzia. Teraz można jednak zauważyć, że  ten kult Bożego 
Miłosierdzia rozwija się jeszcze bardziej. Przy ołtarzu bocznym 
- Ecce homo – wystawiona jest skrzynka, do której są wrzucane 
kartki z dziękczynieniami, prośbami, przebłaganiami do Jezusa 
Miłosiernego, a później odczytujemy je w czasie Koronki.       


