Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława BM w Łodygowicach

KRONIKA PARAFIALNA
LISTOPAD 2018
11.11. O godz.11.00 została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny
w 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mszy
św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz, kazanie
patriotyczne wygłosił ks. komandor prałat-profesor Uniwersytetu
Jana Pawła II w Krakowie-Leon Szot. We mszy św. uczestniczyły
władze gminy na czele z panem wójtem Andrzejem Piterą
z małżonką, gen. Brygady pan Marek Olbrycht, wicestarosta
żywiecki pan Stanisław Kucharczyk, dyrektorzy szkól naszej
gminy, żołnierze mieszkający w naszej parafii, uczniowie szkoły
o profilu wojskowym z Żywca przedstawiciele służb mundurowych
na czele z policją, oraz jej komendantem, komendanci OSP
naszej gminy, poczty sztandarowe kombatantów, strażaków
i szkół, panie w strojach regionalnych z Koła Gospodyń Wiejskich,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łodygowic, oraz bardzo licznie
zgromadzeni wierni. Msza św., rozpoczęła się odśpiewaniem
Roty, po kazaniu, ks. proboszcz poświęcił nowy sztandar Zespołu
Szkól w Łodygowicach Górnych im. Władysława Jagiełły.
Na zakończenie mszy św. piękne przemówienia patriotyczne
wygłosili wójt gminy, oraz pan generał. Po zakończeniu
eucharystii, odbył się występ naszego zespołu muzycznego, na
którym wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. Następnie
uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik wysiedlonych, przy
którym odśpiewano hymn narodowy, oraz nastąpiło wciągnięcie
przez wojskowy poczet sztandarowy flagi narodowej na maszt.
Pan płk Krzysztof Kapustka, odczytał apel poległych a następnie
poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod
pomnikiem. Na koniec ks. proboszcz, ubrany w galowy mundur
komandora Marynarki Wojennej RP, złożył wszystkim
podziękowanie, odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”,
a zaproszeni goście udali się na plebanię, gdzie odbyła się
wspólna kolacja przy suto zastawionym „szwedzkim stole”, który
po raz kolejny ufundowały władze gminy. Przy tej okazji, należą
się także wielkie podziękowania dla naszego zespołu
muzycznego, pana Mateusza Loranc za wykonanie efektów
wizualnych w kościele, pani Jadwidze Berezowskiej za pięknie
udekorowany kościół, oraz wszystkim parafianom, którzy
udekorowali flagami państwowymi swoje domy!
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12.11. Rocznica poświęcenia naszego kościoła. W tym dniu całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu.
14.11. Zamontowano w naszym kościele w bocznym ołtarzu nowy olejny
obraz Jezusa Miłosiernego w oryginalnych wymiarach,
namalowany przez bielskiego artystę, pana Bogusława Boba
Colin. Równocześnie zamontowano w nowe ramy obraz Matki
Bożej Częstochowskiej, które wykonał pan Zygmunt Vytlacil
z Bielska- Białej.
15.11. Od dzisiaj, wprowadzamy w naszym kościele adorację Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie w każdy czwartek
w godzinach od 16.00-17.00.
30.11. Rozpoczęła się kanoniczna wizytacja biskupia w naszej parafii,
która odbywa się raz na 5 lat. Wizytatorem jest ks. Biskup Piotr
Greger, sufragan nasze diecezji. O godz. 11.00 odbyło się
spotkanie ks. biskupa z uczniami i nauczycielami naszej szkoły.
Uczniowie przygotowali sztukę na sali gimnastycznej i Janie
Pawle II. O godz. 12.00 ks. biskup spotkał się z dyrekcją oraz
z gronem pedagogicznym, po czym poświęcił nowo otwartą salę
historyczną, w której są zgromadzone różne stare rekwizyty
z naszego regionu. O 13.00-obiad na plebanii a o 14.00, wizyta
biskupa w domu chorej pani Marii Duraj, której biskup wraz
z modlitwą udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Godzinę
później wizytator odwiedził rodzinę państwa Marii i Andrzeja
Kowalczyk. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej
atmosferze, a gospodyni podała smaczne ciasto. Biskup udzielił
całej rodzinie Bożego błogosławieństwa. We wszystkich
spotkaniach ks. biskupa, uczestniczył także ks. proboszcz.
O 17.00 – msza św. koncelebrowana z kanonicznym
wprowadzeniem ks. biskupa., którą odprawiali także księża
z dekanatu Łodygowickiego na czele z księdzem dziekanem.
Msze św. swoim pięknym śpiewem i muzyką uświetniły dzieci
z Fundacji Braci Golec. Po odczytaniu ewangelii, ks. proboszcz
złożył sprawozdanie duszpasterskie z parafii, homilię wygłosił
ks. biskup. Po msz św. kolacja z kapłanami na plebanii, a na
zakończenie pierwszego dnia wizytacji, ks. biskup wraz z księżmi
odmówili w kościele Liturgię Godzin: Nieszpory, na których krótką
homilię wygłosił ks. proboszcz.
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GRUDZIEŃ 2018
02.12. Niedziela-drugi dzień wizytacji biskupiej. O godz. 07.00 msze św.
wraz z homilią odprawił ks. biskup. Po eucharystii odbyło się
w kościele spotkanie z grupami formacyjnymi dorosłych: Kołami
Żywego Różańca, Apostolatem Margaretek, oraz Czcicielami
NSPJ, dla których ks. biskup wygłosił konferencje. O 08.30
śniadanie na plebanii, o 09.00 msza św. z homilią ks. biskupa, po
której spotkanie w kościele z grupami formacyjnymi dzieci i
młodzieży: młodzieżową żeńską scholą, lektorami i ministrantami,
dla których ks. biskup wygłosił konferencję. O godz. 11.00 msza
św. pod przewodnictwem ks. biskupa z jego homilią, po której
siedmiu kandydatów, przez tzw. „obłóczyny”, zostało przyjętych
w poczet ministrantów naszej parafii. Następnie ks. biskup
poświęcił nowy obraz Jezusa Miłosiernego. Na zakończenie
liturgii, przez „krzyżyk” na czole, udzielił błogosławieństwa
dzieciom i matkom oczekującym potomstwa. Po mszy św. obiad
na plebanii z rodzicami księży pochodzących z naszej parafii, po
którym wizytator odbył rozmowę duszpasterską z ks. wikariuszem.
O godz. 14.00, ks. biskup spotkał się na plebanii z Parafialną
Radą Duszpasterską i Ekonomiczną. O godz. 15.00, odbyło się na
cmentarzu nabożeństwo różańcowe za zmarłych. Wizytacja
zakończyła się mszą św. z kazaniem ks. biskupa o godz. 17.00,
po której udał się na kolację. Po kolacji, ks. biskup zwizytował
kancelarie parafialną i odbył rozmowę duszpasterską z ks.
proboszczem, po czym wyjechał z parafii.
03.12. Rozpoczęły się „Roraty”, na które o godz. 17.00, przyszło ok 200
dzieci z lampionami. Jak co roku, na każdej mszy św. jest kazanie
dla dzieci, do których ksiądz wychodzi z mikrofonem. Po każdej
msz św. dzieci mają zadane pytania, na które przez siebie
wykonanych serduszkach dają odpowiedzi. Codziennie po
skończonej eucharystii, jest losowanych 5 nagród, a dzieci
otrzymują specjalne naklejki na swoje plansze. Państwo Zyzak,
jak co roku, przygotowali piękny wieniec adwentowy, a rodziny
z Roli Brzezinka I i II, ufundowały 3 obrusy na ołtarze w kościele.
Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!
06.12. Po mszy św. wieczornej, przybył do parafii św. Mikołaj, ubrany
w strój biskupi, który przywiózł 350 paczek dla wszystkich dzieci
z naszej parafii, od najmłodszych do 6 klasy Szkoły Podstawowej,
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oraz dla tych, które z poza parafii, uczęszczają regularnie na
msze św. w naszym kościele. Jak zwykle dzieci z radością
przywitały św. Mikołaja, który wręczając im paczki radośnie z nimi
rozmawiając. Mikołaj rozdał 300 paczek, a 50 przekazaliśmy dla
dzieci specjalnej troski.
08.12. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, o godz. 12.00,
odbyła się po raz pierwszy w naszej parafii, msza św. w Godzinie
Łaski, na której dokonaliśmy aktu zawierzenia Apostolatu
Margaretek Niepokalanemu Sercu NMP, oraz rozpoczęliśmy
akcję modlitewną „Oddaję się Tobie Maryjo”. Przy licznie
zgromadzonych wiernych, mszy św. przewodniczył i kazanie
wygłosił ks. proboszcz. Po mszy św. przy wystawionym
Najświętszym Sakramencie, wierni odmówili Różaniec Święty.
21.12. Całodzienna spowiedź św. przed Świętami Bożego Narodzenia,
spowiadało 5 księży.
22.12.Wyjazd do chorych. Z posługą sakramentalną ks. proboszcz
i ks. wikariusz, odwiedzili 36 osób.
23.12. Po mszy wieczornej dorośli i młodzież dekorowali kościół,
przyszło ponad 20 osób.
Składamy wielkie podziękowanie dla państwa Krystyny
i Kazimierza Cierniak, właścicieli Szkółki Drzew i Krzewów
z Łodygowic za ofiarowanie do naszego kościoła kilkunastu
choinek. Państwo Cierniak, czynią to bezinteresownie już od
5 lat, za co składamy im serdeczne :Bóg Zapłać”, wraz
z modlitwą w ich intencji.
24.12. O godz. 08.00, msza św. opłatkowa, która zgromadziła cały
kościół parafian. Po eucharystii, łamanie się opłatkiem i składanie
życzeń.
25.12. O północy tradycyjna Pasterka, która jak co roku zgromadziła
setki wiernych, a Młodzieżowa Orkiestra Dęta, uświetniła całą
liturgię.
26.12. Na mszy św. o godz. 11.00, wystąpiły dzieci z Fundacji Braci
Golec. Łukasz i Paweł, byli na posterunku. W czasie mszy św.
ks. Bogusław w kapeluszu góralskim, poświęcił owies, a i tak mu
się solidnie oberwało od osób sypiących go owsem. Kościół jak co
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roku w tym dniu-„pękał w szwach”. Po eucharystii odbył się
koncert kolęd.
31.12. Po mszy wieczornej, uroczyste nabożeństwo na zakończenie
Starego Roku.

ROK 2019
STYCZEŃ 2019
05.01. Od dzisiaj, wprowadziliśmy na stałe, uroczyste obchodzenie
każdej I soboty miesiąca. W tych dniach chcemy poprzez wspólną
modlitwę ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,
oddawać Jej szczególną cześć, wynagradzając Panu Bogu za
popełnione grzechy przez ludzkość. Msze św. z homiliami, będą
zawsze o godz. 08.00. A po eucharystii wystawienie Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i specjalne modlitwy
wynagradzające, oraz jedna część różańca świętego
z rozważaniami, które prowadzą osoby świecki.
13.01. Liturgię mszy św. o godz. 11.00, uświetnił występ zespołu
wokalno-instrumentalnego „Zwiastun z Gór” z Przyłękowa. Po
mszy św. odbył się występ zespołu, który śpiewał tradycyjne
kolędy.
25.01. Zakończenie wizyty duszpasterskiej -kolędy. Ponad 90% parafian,
przyjęło nas w swoich domach. Jako duszpasterze dziękujemy
Wam kochani parafianie za wspólną modlitwę, serdeczną
atmosferę, oraz za wszelkie ofiary. Bóg zapłać! Każdy z księży,
odprawi msze św. w intencji tych rodzin, które go przyjęły po
kolędzie.
27.01. O godz.11.00, ks. proboszcz odprawił Msze św. urodzinową
w intencji ks. Bogusława. Po eucharystii, delegacje parafian
złożyły jubilatowi życzenia.
LUTY 2019
02.02. Po zbiórce w kościele, ok. godz.10.00, odbyło się na plebanii,
spotkanie z lektorami i ministrantami, którzy chodzili po kolędzie.
Po ciastku i herbacie, ks. Bogusław wypłacił wynagrodzenia
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każdemu lektorowi i ministrantowi. Każdy dostał odpowiednią
sumę pieniędzy, według punktacji za służbę przy ołtarzu w ciągu
całego roku. Im więcej było służb, tym więcej punktów. Podział był
sprawiedliwy. Niektórzy ministranci dostali po kilkaset złoty
nagrody. Ks. proboszcz podziękował za ich służbę przy ołtarzu
i zaangażowanie. Wieczorem kilkanaście osób przyszło do
kościoła, aby posprzątać świąteczne dekoracje. W czasie mszy
św. o godz.16.00, nastąpiło poświęcenie świec, dzieciom,
przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Św.
03.02. Przy wyjściu z kościoła, wierni mogli zabrać deklaracje dotyczące
przygotowań do procesu beatyfikacyjnego ks. Prałata Jana
Marszałka, proboszcza z Łodygowic, dzięki którego inicjatywie
powstała nasza parafia i budowa naszego kościoła. Spisane
świadectwa, składano przez cały miesiąc luty w zakrystii.
24.02. O godz. 11.00 ks. Bogusław odprawił msze św. w intencji
ks. proboszcza z okazji imienin. Po mszy, delegacje parafian,
złożyły solenizantowi życzenia.
MARZEC 2019
03.03. Od dzisiaj do wtorku rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo,
jako bezpośrednie przygotowanie do dobrego przeżycia Wielkiego
Postu. Przez te dni, trwała całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Na ołtarzu Matki Bożej, została wyłożona Księga
Abstynencji, w której wierni wpisują swoje zobowiązania
abstynencji od alkoholu na wybrany przez siebie okres.
06.03. Środa Popielcowa, zgromadziła w kościele bardzo wielu wiernych.
09.03. Rozpoczynamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej- po mszach św.
o godz.06.30, oraz o godz. 16.15.
10.03. I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 16.15 kazania pasyjne, które
w tym roku głosi ks. Adam Pindel - wikariusz ze Szczyrku.
11.03. W nocy była potężna wichura, która wyrządziła wiele szkód.
Uszkodziła 2 przęsła ogrodzenia wokół kościoła i wyrwała z
korzeniami 3 duże świerki.
12.03. Dzięki bezinteresownej pomocy firmy Eco Team z Łodygowic,
został uprzątnięty teren wokół kościoła z wyrwanych drzew.
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15.03. W tym dniu, za 11500 zł, został zakupiony traktorek do koszenia
trawy.
KWIECIEŃ 2019
02.04. W czasie mszy św. o godz. 17.00, zostały poświęcone książeczki
dla dzieci I Komunijnych, a po mszy ks. Bogusław, spotkał się
z ich rodzicami.
07.04.-10.04. Rekolekcje Wielkopostne, które w tym roku poprowadził
ks. ppłk Andrzej Piersiak, proboszcz parafii garnizonowej w
Lublinie.
14.04. Niedziela Palmowa. O 11.00 – msza św. z procesją. W czasie
procesji, setki pięknych palm. Po mszy św. konkurs z nagrodami.
17.04. Liczna grupa parafian, przyszła po mszy wieczornej, ubierać
kościół na Święta Wielkanocne.
18.04. Wielki Czwartek-msza św. Wieczerzy Pańskiej -odprawiają:
ks. proboszcz- który wygłosił kazanie, ks. Bogusław , ks. Jacek
i ks. emeryt Jan . Po mszy św. delegacja parafian, składa
życzenia wszystkim księżom z okazji ich święta. Od 21.00-22.00trwa czuwanie modlitewne z pieśnią wielkopostną, które wykonują
Magurzanie w strojach ludowych.
19.04. Wielki Piątek. Ranne czuwanie w Ciemnicy- uczniowie 6,7 i 8
klas, naszej szkoły. O godz. 18.00- Liturgia w kościele. O 20.00Droga Krzyżowa, którą pięknie przygotował nasz Zespół
muzyczny. Wokół kościoła, ustawionych 14 stacji, przy każdej
z nich drewniany krzyż, oraz płonący ogień w specjalnych
paleniskach. Członkowie Zespołu z pochodniami w ręku,
prowadzą rozważania Męki Pańskiej, wielka ilość wiernych!
Od 21.00-22.00- 3 części Gorzkich Żali w kościele, 3 księży
w konfesjonałach do północy.
20.04. Wielka Sobota. Od 09.00-14.00, co godzinę poświęcenie
pokarmów wielkanocnych. O 18.00 – Liturgia Wielkiej Soboty.
21.04. Wielkanoc. Tradycyjnie 0 06.00 msza św. Rezurekcyjna, na którą
przyszło mnóstwo ludzi. Towarzyszy Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
Magurzanie w strojach góralskich niosą baldachim, a kobiety
feretrony.
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22.04. Poniedziałek Wielkanocny. Na każdej mszy św. księża obficie
kropią wiernych wodą święconą, a szczególnie o godz. 11.00,
kropi ks. proboszcz i ks. kanonik Jan Nalepa. Sami oczywiście
ponoszą straty- bo po skończeniu pokropienia są cali mokrzy.
Niektórzy parafianie i większość dzieci też mieli swoje sikawki!
Po mszy św. dzieci zostały „oblane” 3 10 litrowymi wiaderkami
cukierków czekoladowych.
MAJ 2019
03.05. Po mszy św. o godz.07.00 wyrusza z pod kościoła tradycyjna
procesja do sanktuarium Matki Bożej w Szczyrku, uczestniczy
kilkanaście osób. Na mszy o 11.00, kazanie okolicznościowe
wygłosił ks. proboszcz.
05.05. Dzień I Komunii Święte. 35 Dzieci przystąpiło do I Kom., rodzice
tych dzieci złożyły ofiarę na witraż w wysokości 2000 zł. Mszy św.
przewodniczył ks. proboszcz, a homilię wygłosił ks. Bogusław.
12.05. Odpust parafialny ku czci św. Stanisława, biskupa, męczennikagłównego patrona nasze parafii. Kazania na wszystkich mszach
św. wygłosił i sumę odpustową o godz.11.30 odprawił ks. kanonik
Krzysztof Balcer- proboszcz z Kazimierzy Małej z diecezji
kieleckiej. Po eucharystii, odbyła się tradycyjna procesja wokół
kościoła, w której uczestniczyło bardzo wielu wiernych, oraz
księża z dekanatu łodygowickiego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta
uświetniła całą uroczystość.
13.05. Rozpoczynamy nabożeństwa Fatimskie, które w tym roku głosi
ks. dr hab. Marek Kościelniak- profesor UJ w Krakowie.
15.05. Wyjazd ks. Bogusława z dziećmi komunijnymi do Kalwarii
Zebrzydowskiej.
17.05. Msza św. o godz. 17.00 w intencji wysiedlonych z Łodygowic do
III Rzeszy, zamówiona przez Koło Kombatantów z Łodygowic.
18.05. Msza św. o 17.00 za ś.p. + ks. Andrzeja Wąchala-naszego
pierwszego proboszcza w 5 rocznicę śmierci.
23.05. Jego Ekscelencja- ks. biskup prof. Janusz Mastalski z Krakowa,
który przed dwoma laty głosił Misje Święte w naszej parafii,
udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Do tego
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sakramentu, przystąpiło 40 osób. Rodzice bierzmowanych, przy
tej okazji, złożyli sumę 2100 zł, którą przeznaczono na jedno
z okien w witrażach naszego kościoła. Ks. biskup Janusz, bardzo
mile wspomina tygodniowy pobyt w naszej parafii, prowadząc
Misje Św. Został wyświęcony na biskupa pomocniczego
Archidiecezji Krakowskiej w Katedrze na Wawelu, 05 stycznia
2019 roku. Jest kolegą rocznikowym naszego ks. proboszcza
Romana.
26.05. Rocznica I Komunii Św. na mszy o godz. 11.00.
CZERWIEC 2019
19.06. Dekretem ks. biskupa Romana Pindla, po 6 latach pracy
duszpasterskiej w naszej parafii, został przeniesiony do parafii
Podgórze w dekanacie skoczowskim. Na jego miejsce przyszedł
ks. mgr Władysław Sporek z parafii Kęty. Ks. Władysław ma 53
lata, 28 lat kapłaństwa i pochodzi z parafii Ujsoły. Pracę
duszpasterską w naszej parafii, rozpocznie 25 sierpnia,
a ks. Bogusław posługę będzie pełnił do 21 lipca. Po mszy św.
wieczornej, ks. Bogusław zorganizował przy altance w ogrodzie
parafialnym ognisko i smażenie kiełbasek dla lektorów i
ministrantów naszej parafii.
20.06. Uroczystość Bożego Ciała. Na mszy św. o godz.09.00, zebrały się
tłumy wiernych, kazanie wygłosił ks. Bogusław. Po mszy św.
wyruszyła procesja eucharystyczna, tradycyjnym szlakiem do 4
ołtarzy, jak co roku pięknie przyozdobionych. To samo dotyczyło
trasy, oraz domów odświętnie przystrojonych. Młodzież i kobiety
w strojach ludowych niosły feretrony, a dzieci sypiące kwiaty i w
strojach komunijnych, dawały dodatkowy blask procesji. Lektorzy
i ministranci niemal w komplecie. Nie zabrakło też Młodzieżowej
Orkiestry Dętej, która uświetniła oprawę muzyczną uroczystości.
23.06. O godz. 15.00, ks. proboszcz odprawił msze św. oraz wygłosił
kazanie, przy kapliczce Jezusa Miłosiernego pod lasem. W czasie
nabożeństwa, przygrywał nasz zespół muzyczny, przyszło ponad
100 osób. Po skończonej modlitwie, państwo Król, przygotowali
dla chętnych kiełbaski z ogniska.
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27.06. Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Dzieci sypiące kwiaty, oraz
dzieci w strojach komunijnych, które brały udział w procesji ,
otrzymały „słodkie nagrody”.
LIPIEC 2019
01.07. Otrzymaliśmy z warsztatu złotniczego spod Łańcuta 5 kielichów
mszalnych, 2 puszki do Kom. Św., lichtarz gotycki, które zostały
oddane w maju do pozłocenia- wyglądają jak nowe! W trakcie
prac renowacyjnych są wszystkie kinkiety z kościoła, oraz
wszystkie żyrandole. W najbliższym czasie odnowimy poprzez
pozłocenie tabernakulum, oraz zakupimy do kościoła nowy 3
segmentowy żyrandol. Całość inwestycji to koszt ok. 30 tys. zł.
21.07. O godz.11.00, odbyła się msza pożegnalna ks. Bogusław Kalety.
Głównym celebransem był ks. Bogusław w asyście ks.
proboszcza i ks. Jana. Na zakończenie, ks. proboszcz
podziękował ks. Bogusławowi za 6 letnią posługę duszpasterską
w naszej parafii, życząc mu wielu łask Bożych w nowej.
Podziękowania też złożyły delegacje parafian, w imieniu rodzin,
Rady Parafialnej, Koła Gospodyń Wiejskich, młodzieży,
ministrantów i lektorów.
25.07. Po mszach św. rannej i wieczornej ks. proboszcz na parkingach
przykościelnych, poświęcił pojazdy mechaniczne i ich kierowców
z racji Św. Krzysztofa.
SIERPIEŃ 2019
05.08. Zostały naprawione 2 skrzydła ogrodzenia wokół kościoła, które
zniszczyła wiosenna wichura. Ponadto wykonano poręcze ze stali
nierdzewnej przy bocznym wejściu do kościoła, i podjazd na
wózki, oraz poręcze przyścienne przy wejściu na chór.
06.08-16.08. Trwa remont generalny mieszkania nowego ks. wikariusza.
Zamontowano nowe podłogi panelowe, wbudowano nowe drzwi
na dodatkowe pomieszczenie-przedsionek, oraz wymalowano
i odnowiono całe mieszkanie.
11.08. Kazania na wszystkich mszach św. głosi o. Mirosław Zięba z
zakonu Karmelitów Bosych z parafii Św. Rafała Kalinowskiego
z Usola Syberyjskiego w Rosji.

- 10 -

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława BM w Łodygowicach

KRONIKA PARAFIALNA
19.08. Dzięki ofiarności parafian, spłaciliśmy ostatnie zaległości za
wykonanie witraża w głównej nawie naszego kościoła.
23.08. Zamontowano nowy 3 częściowy żyrandol w naszym kościele
i wszystkie odnowione przez pozłocenie, stare żyrandole i
kinkiety. Do każdego żyrandola i kinkietu zakupiono nowe żarówki
typu Led. Dziękujemy panu Janowi Śpiewak za darmowe
użyczenie rusztowań do montażu żyrandola, oraz jego
pracownikom za sprawny montaż. Dziękujemy też panu Pawłowi
Tomasik za darmowe podłączenie elektryczne.
25.08. Powitaliśmy w naszej parafii ks. Władysława Sporek, który od
dzisiaj zaczyna pracę duszpasterską. Ks. proboszcz w imieniu
swoim i parafian, życzył nowemu ks. wikariuszowi wielu łask
Bożych i opieki Matki Najświętszej. Trwa zbiórka złotego i
srebrnego złomu, przeznaczonego na pozłocenie tabernakulum.
26.08. Rozpoczęliśmy w naszym kościele zbiórkę starych monet
z okresu PRL-u, oraz innych, które już wyszły z obiegu, jak też
aktualnych z różnych państw. W kościele przy wyjściu, została
umieszczona specjalna skarbonka, do której wierni mogą wrzucać
niepotrzebne monety. Zebrane monety, zostaną przeznaczone dla
parafii o. Karmelitów w Usolu Syberyjskim.
WRZESIEŃ 2019
02.09. Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego, została
odprawiona o godz. 08.00.
07.09. Po mszy porannej i wieczornej- modlitwy przy krzyżu misyjnym
w ramach akcji modlitewnej: „Polska pod krzyżem”.
16.09. Zamontowano pozłocone po renowacji tabernakulum, które już
zostało w całości spłacone - koszt- 4000zł.
18.09. Drugi odpust w naszej parafii, ku czci Św. Stanisław Kostki. Msza
św. o godz. 18.00, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks.
Maciej Legierski - wikariusz z Buczkowic. We mszy św.
uczestniczyli księża z dekanatu.
26.09. Ks. Władysław spotkał się w kościele z młodzieżą naszej parafii
(przyszło kilkanaście osób), w celu zawiązania modlitewnej grupy
młodzieżowej.
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PAŹDZIERNIK 2019
01.10. Rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe.
07.10. W czasie mszy św. o godz. 17.00- poświęcenie różańców dla
dzieci, przygotowujących się do przyjęcia I Kom. Św.
13.10. Godz. 17.00- ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.
LISTOPAD 2019
01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 15.00 msza św. za
zmarłych parafian, a po niej wyrusza procesja na cmentarz, gdzie
przy 5 symbolicznych ołtarzach modlimy się na różańcu za
naszych bliskich zmarłych, wymieniając z imienia i nazwiska,
zmarłych z naszej parafii z ostatnich 5 lat. Bardzo dużo wiernych,
groby pięknie przystrojone, atmosfera modlitwy ciszy i zadumy.
02.11.-08.11. 15.00-Modlitwa różańcowa w kościele z wypominkami za
zmarłych.
11.11. 101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest to
też dzień poświęcenia naszego kościoła, całodzienna adoracja od
godz.07.00-17.00. O 17.00 msza św. w intencji naszej Ojczyzny,
którą odprawia i kazanie głosi ks. mgr Wiesław Ryżka, proboszcz
parafii w Lachowicach z diecezji krakowskie. Na zakończenie
pięknego kazania patriotycznego, ks. Wiesław z gitarą śpiewa
pieśń patriotyczną, za którą dostaje gromkie oklaski. Na mszy
obecne władze gminy, na czele z panem wójtem Andrzejem
Piterą, żołnierze w mundurach na czele z panem gen. bryg.
Markiem Olbrychtem, przedstawiciele policji, komendanci OSP
naszej gminy, dyrektorzy szkół, panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w pięknych ludowych strojach, poczty sztandarowe i bardzo duża
ilość wiernych. Po komunii św. głos zabiera wójt i generał.
Po mszy, razem z naszym Zespołem, który został w tym roku
wzmocniony przez 5 wspaniałych muzyków- wspólny śpiew pieśni
patriotycznych, po czym uroczystości pod pomnikiem
Wysiedlonych: wciągnięcie flagi narodowej na maszt, hymn
państwowy, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
apel poległych, oraz składanie wieńców przez poszczególne
delegacje. Młodzież z klas wojskowych, pełni wartę przy pomniku.
Na zakończenie podziękowania ks. proboszcza i pieśń „Boże coś

- 12 -

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława BM w Łodygowicach

KRONIKA PARAFIALNA
Polskę”. Następnie zaproszeni goście udają się na plebanię na
kolację, zafundowaną przez władze gminy.
14.11. Wycinka 5 chorych drzew z placu przykościelnego, której dokonał
bardzo sprawnie i fachowo, nasz parafianin, mieszkający obecnie
w Szwecji, pan Marek Kania.
15.11. Z pozostałości po złotym i srebrnym złomie, zbieranym na
pozłocenie tabernakulum, zawisły przy obrazie Matki Bożej
Częstochowskiej dwa wota od parafian w postaci serduszek.
Coraz więcej parafin, ofiarowuje różne wota przy tym obrazie.
GRUDZIEŃ 2019
02.12. Rozpoczynamy msze św. Roraty, na które codziennie o godz.
17.00, przychodzi ok. 100 dzieci z pięknymi lampionami. Księża
głoszą razem z dziećmi dialogowane kazania, po czym następuje
losowanie 5 nagród.
06.12. Św. Mikołaj, niezawodnie, jak co roku zawitał w naszej parafii
w towarzystwie 2 aniołów, przynosząc dzieciom, od najmłodszych
do 6 klasy Szkoły Podstawowej 250 paczek.
07.12. Podziękowania dla państwa Barbary i Marcina Zyzak za piękny,
jak co roku wieniec adwentowy, a państwu Marii i Markowi Fijak,
za sponsorowanie, też jak co roku- paczek mikołajowych.
Podziękowania też dla pana Marka Kania ze Szwecji za
przysłanie kilkudziesięciu wielkich czekolad dla dzieci.
09.12. Przeniesiona z niedzieli uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP. O godz.12.00 - msza św. w Godzinie Łaski w intencji
Apostolatu Margaretek i wszystkich księży objętych ich modlitwą.
Po mszy różaniec z rozważaniami. W tym dniu rozpoczynamy
Jasnogórskie dzieło modlitewne: „Z Maryją ratuj człowieka”- jest to
krótka modlitwa w intencji tych, których zbawienie jest zagrożone,
a modlimy się za człowieka, którego wybiera sobie sam Pan Bóg.
Po skończonych modlitwach, wierni przez kilka dni mogli sobie
wziąć kilkaset cudownych medalików.
12.12.-13.12. Montaż ostatniego witraża w naszym kościele- sceny
różańcowe: Radosne i Światła. Teraz gdy są już zamontowane
wszystkie witraże kościół nabrał zupełnie innego widoku. Witraże
nadają mu nie tylko pięknego wystroju, ale również przykuwają
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uwagę i zadają zadumę modlitewną nad scenami z życia Jezusa
i Maryi.
20.12. Księża udają się do ok. 40 chorych z posługą sakramentalną.
21.12. Całodzienna spowiedź Św. przedświąteczna- spowiada 5 księży.
23.12. Po mszy wieczornej, kilkanaście osób, ubiera kościół. Choinki
ofiarowali, jak zawsze państwo Cierniak. Ofiarodawcom
i ubierającym kościół, składamy serdeczne podziękowania.
24.12. O godz.08.00 - msza św. opłatkowa, którą odprawia ks.
proboszcz w asyście ks. Władysława i ks. Jacka Wróbel. Po mszy
łamanie się opłatkiem z parafianami.
25.12. O północy Pasterka, która zaczęła się od 12 uderzeń w gong,
oraz dźwiękiem 3 trąbic w wykonaniu Łukasza Golec z Synami.
Na eucharystii, jak co roku- tłumy wiernych. Kolędę po komunii
św. śpiewa ślicznie pani Edyta Golec. Liturgię uświetnia
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która po pasterce, odgrywa przed
kościołem kilka kolęd.
25.12. Św. Szczepana- 0 11.00 msza św. z poświęceniem owsa. W tym
roku oberwało się ks. Władysławowi, który mimo założonego
kapelusza góralskiego miał za koszulą sporo owsa. Msz św. jak
co roku, zgromadziła wielkie tłumy wiernych, którzy na tzw. ścisk,
ledwo pomieścili się w kościele. A to wszystko zasługa dzieci
z Fundacji Braci Golec, którzy pięknym śpiewem i muzyką
ubogacają swoimi talentami liturgię w tym dniu. Po skończonej
modlitwie, odbył się koncert kolęd w kościele w ich wykonaniu.
27.12. Święto Św. Jana Apostoła, wierni w tym dniu, po mszach rannej
i wieczornej, spożywają wino mszalne. W tym dniu rozpoczęła się
wizyta duszpasterska- kolęda.
31.12. w ostatni dzień Starego Roku, po mszy św. wieczornej, ks.
proboszcz, odprawia nabożeństwo przebłagalno- dziękczynne
z odśpiewaniem „”Suplikacji”” i „”Te Deum laudamus”.
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ROK 2020
STYCZEŃ 2020
01.01. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, w tym dniu modlimy się
o pokój na świecie, słuchając odczytywane orędzie o pokoju
papieża Franciszka.
04.01. Czcimy Niepokalane Serce NMP- liturgia o godz. 08.00 i
wszystkie uprzednio wprowadzone modlitwy.
05.01. Zespół Regionalny Pieśni i Tańca- „Magurzanie”, uświetnił swoim
śpiewem kolęd msze św. o godz.11.00. Po skończonej modlitwie,
odbył się koncert zespołu w kościele, który śpiewał tradycyjne
kolędy i pastorałki.
12.01. Na wszystkich mszach św. ks. proboszcz złożył sprawozdanie
duszpasterskie za 2019 rok.
22.01. Zakończenie wizyty duszpasterskiej- kolędy. Dziękujemy
wszystkim parafianom, którzy tak miło, serdecznie i z wielką
kulturą przyjęli nas w swoich domach na wspólnej modlitwie
i rozmowie. Bóg zapłać za wszelkie ofiary , za troskę o parafię
i wszelkie dobro. Niech Pan Bóg wszystkim po stokroć
wynagrodzi!!! Każdy kapłan, odprawi za tych, których odwiedził po
kolędzie msze św.
LUTY 2020
01.02. Pierwsza sobota miesiąca, msza św. o godz.08.00-czcimy
Niepokalane Serce NMP.
02.02. Święto Ofiarowania Pańskiego, zamiast nieszporów, o 16.30
śpiewamy kolędy.
03.02. Grupa kilku parafian rozbiera kościół z dekoracji świątecznych,
którym za tą pomoc bardzo dziękujemy, zwłaszcza że są to
prawie te same osoby od lat.
07.02. Spotkanie na plebanii z lektorami i ministrantami, którzy chodzili
z księżmi po kolędzie. Po ciastku i herbacie- rozdanie nagród
pieniężnych.
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09.02. Niedziela w której spłacamy pierwszą ratę za wykonanie
ostatniego witraża w naszym kościele. Do specjalnego białego
kosza, umieszczonego obok ambonki, wierni wrzucają ofiary
w kopertach. Inni, wpłacają pieniądze na nasze konto parafialne.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
23.02. Rozpoczynamy dziś Czterdziestogodzinne Nabożeństwo przed
przeżyciem Wielkiego Postu. Wystawienie Najświętszego
Sakramentu od godz. 12.00-17.00. W poniedziałek i wtorek od
07.00-17.00. Od dziś do soboty włącznie będzie trwał 53 Tydzień
modlitw o trzeźwość narodu. Księga abstynencji od alkoholu,
wystawiona jest przy bocznym ołtarzu MB Częstochowskiej.
26.02. Środa Popielcowa, gromadzi jak zawsze rzesze wiernych
w kościele.
28.02. Drogi Krzyżowe w każdy piątek po mszy porannej, oraz
o godz.16.15
MARZEC 2020
01.03. I Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 11.00, ks. Władysław
odprawił msze św. w intencji ks. proboszcza z racji imienin. Po
eucharystii delegacje parafian złożył solenizantowi życzenia.
O godz.16.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które w tym rok
głosi nasz ks. Władysław.
08.03. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiary w kopertach, lub
dokonali wpłat na konto parafialne na spłatę pierwszej raty za
wykonanie ostatniego witraża. Zebraliśmy jak do tej pory 41 tys.
zł.
15.03. W związku z rozprzestrzeniającym się Koronawirusem-COVID-19,
w kościele, wg. decyzji państwowych, nie może przebywać więcej
niż 50 osób. Msze św. w tygodniu i w niedziele, o zwykłych
porach, wchodzimy bocznym wejściem. Takie same obostrzenia
dotyczą udziału wiernych w ślubach i pogrzebach. W związku
z tym, Biskup diecezjalny, zgodnie z wytycznymi Konferencji
Episkopatu Polski wydał następujące zalecenia:
- odwołane zostały wszystkie rekolekcje parafialne, odpusty
parafialne dni spowiedzi, wyjazdy do chorych i spotkania
imieninowe księży,
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- zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, kto chce
może też w sposób tradycyjny- do ust,
- znak pokoju przekazujemy sobie przez skinięcie głową,
- zakaz wody święconej w kropielnicach i wszelkich pokropień
wiernych,
- obowiązkowa dezynfekcja rąk dla szafarzy, przed i po rozdaniu
Komunii Św. wiernym,
- obowiązek dezynfekcji konfesjonałów i obustronne folie
zabezpieczające na kratkach konfesjonałów.
W związku z tym do chorych księża udają się tylko
w niebezpieczeństwie śmierci. Woda święcona, wystawiona do
zabrania jest w pojemniku, który znajduje się przy bocznym
ołtarzu Jezusa Miłosiernego.
29.03. Według nowych obostrzeń państwowych na mszach św. może
przebywać tylko 5 osób!!! Zachęca się, aby to była rodzina,
zamawiająca intencje mszalną. Takie same obostrzenia
obowiązują uczestników pogrzebów. Za nie przestrzeganie ww.
nakazów, obowiązują wysokie mandaty, zarówno osoby
duchowne, jak i świeckie. Według zaleceń Episkopatu Polski,
biskupi udzielili dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych mszach
świętych, wszystkim wiernym, w związku z zaistniałą sytuacją.
Zaleca się też przyjmowanie komunii św. duchowej. Od dzisiaj,
dzięki panom Rafałowi Waligóra i Rafałowi Chrobak, którzy
zadbali o stronę techniczną, transmitujemy msze św.
o godz.11.00 i o 16.15 Gorzkie Żale na żywo, na kanale You
Tube. Zachęcamy wszystkich parafian do przeżywania w taki
sposób mszy św. poprzez media elektroniczne, aby łączyć się
duchowo ze swoją parafią.
KWIECIEŃ 2020
04.04. Niedziela Palmowa. Zakaz Episkopatu Polski, organizowania
procesji z palmami. W kościołach nadal tylko 5 osób. Ks. emeryt
Jan Nalepa, nie może być obecny, ponieważ wszyscy księża
emeryci, mają zakaz opuszczanie Domu Księży Emerytów. Msza
św. o godz. 11.00 i Gorzkie Żale- transmitowane na żywo. Bardzo
przygnębiająco wyglądał dziś kościół bez ludzi i bez setek
pięknych palm, które zawsze parafianie przynosili do kościoła.
W tych wyjątkowych dla nas wierzących dniach, ze względu na
bezpieczeństwo wiernych, nie ma spowiedzi sakramentalnej.
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Wierni, aby uzyskać odpuszczenie grzechów, robią doskonały żal
za grzechy, wypływający z miłości do Boga i przyjmują Komunię
Świętą w sposób duchowy.
09.04.Wielki Czwartek. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w pustym
kościele(przyszło tylko przewidzianych ustawowo 5 osób).
Kazanie na żywo, głosi ks. proboszcz, razem z nim odprawiają:
ks. Władysław i ks. Jacek. Dziewczęta ze scholii, pięknym
śpiewem z chóru, upiększają liturgię. Po skończonej eucharystii,
nie ma życzeń dla kapłanów. Przeniesienie Pana Jezusa do
Ciemnicy i półgodzinna adoracja na żywo. Ministranci i lektorzy,
sprawili księżom z naszej parafii bardzo miłą niespodziankę. Otóż
za sprawą pomysłu animatora Szymona Janoszka, złożyli za
pomocą internetu, życzenia swoim kapłanom, każdy ze swojego
domu. Wielkie podziękowania dla młodszych braci w służbie przy
Ołtarzu Pańskim!!!
10.04. Wielki Piątek. Wierni cały dzień adorują Pana Jezusa w Ciemnicy.
Pilnują tego, aby zawsze było 5 osób. O godz. 18.00 Liturgia,
w składzie jak wczoraj, kazanie głosi ks. Władysław. Po liturgii,
przeniesienie Pana Jezusa do skromnego Grobu, który zrobili
wspaniali parafianie O godz. 20.00 Droga Krzyżowa, a o 22.00
Trzy części Gorzkich Żali, które pięknie śpiewa pan Boguś
Imielski- lider i kierownik naszego Zespołu wokalnoinstrumentalnego. Wszystko transmitowane na żywo.
11.04. Wielka Sobota. Nie ma poświęcenia w kościele pokarmów
wielkanocnych. Ale sobie jakoś radzimy w tej dziwnej sytuacji!!!
Dzieci, przysłały mailami na stronę internetową zdjęcia ze swoimi
palmami i koszyczkami wielkanocnymi. Wierni przez cały dzień,
pilnując wymogów, adorując Pana Jezusa w Grobie. O godz.
18.00 Liturgia Wielkiej Soboty w stałym składzie, kazanie głosi
ks. Władysław. Przed liturgią poświęcenie ognia i paschału przed
kościołem. Wierni mogą cały czas, poprzez internet, łączyć się na
żywo razem z nami.
12.04. WIELKANOC. Jedyna w swoim rodzaju. O godz. 06.00
rezurekcja, ale jakże inna! Zamiast tłumów wiernych, księża: ks.
proboszcz, ks. Władysław i ks. Jacek, (który jest z nami cały czas,
z racji tego że jako kapelan lotniska Kraków- Balice- ma tam
odwołane wszystkie msze św.- bo loty samolotów zostały
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wstrzymane.) Wierni: dorośli lektorzy; pan Bugusław Imielski i pan
Tadeusz Karolini, Rafał Waligóra, Rafał Chrobak- obsługa
techniczna połączenia on line. Procesja: przy pustym kościele,
między ławkami. Po procesji, ks. proboszcz przed drzwiami
kościoła udziela błogosławieństwa swoim parafianom Panem
Jezusem w monstrancji. Kazanie głosi do kamery ks. proboszcz,
wskaźnik oglądalności pokazuje że ogląda nas na żywo ok. 1200
rodzin- (taka sama oglądalność towarzyszyła przez całe Święte
Tridum!). Cieszymy się przynajmniej z tego, że nasi parafianie są
z nami poprzez ekran komputerów. I nie tylko ci z Polski, ale i
z dalekiej zagranicy. Na stronę internetową i na telefon ks.
proboszcza, płynie dziesiątki podziękowań za możliwość
oglądania mszy św. za granicą ze swojego kościoła parafialnego.
Bardzo cieszy nas ten fakt. Ale z pewnością woleli byśmy być
razem, w kościele, jako jedna wspólnota Ludu Bożego!!! Łza w
oku ciśnie się sama, gdy widzimy te puste ławki w kościele!!!
Msza św. o 11.00, również transmitowana na żywo, ks. proboszcz
głosi kazanie dla dzieci, które są w domach, przed ekranami
komputerów. Zadaje im pytania, a dzieci na kartkach wpisują
odpowiedzi, za prawidłowe- dostaną oceny na katechezie, która
także odbywa się on- line.
13.04. Poniedziałek Wielkanocny. Na mszy św. o godz. 11.00, ks. Jacek
Wróbel głosi Słowo Boże- transmitowane na żywo. Wielka szkoda
że w tym roku księża nie mogą „polać” dzieci cukierkami
czekoladowymi.
16.04. Od tego dnia, zgodnie z przepisami państwowymi, wszystkich
wiernych oprócz księży celebransów, przebywających w kościele,
obowiązuje noszenie masek ochronnych, zatykających usta i nos,
oraz 2 metrowy odstęp. Wielkie podziękowania należą się tym
parafianom, którzy pomimo fizycznej nieobecności
w kościele, złożyli przelewy pieniężne na naszą parafię, lub
w kopertach przynieśli do kościoła!!!
19.04. Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msza św. 0 11.00 - transmitowana
na żywo-kazanie głosi ks. Władysław. Kolejna bardzo miła
niespodzianka. Ponad 40 osób, w tym: rodzice, dzieci i młodzież,
przysłali nagrane w swoich domach osobiste wezwania Litanii do
Bożego Miłosierdzia, czytając osobno każde wezwanie. Był to
pobożny akcent, przeżywania II Niedzieli Wielkanocy- jako
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Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w czasie której odmawialiśmy
w kościele Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
20.04. Wreszcie jakieś dobre wieści. Od dzisiaj, decyzją władz
państwowych w kościołach jednocześnie może przebywać
1 osoba na 2 metry kwadratowe, u nas wyszło- 40 osób, przy
zachowaniu wcześniejszych obostrzeń. A ponieważ mamy
jeszcze dolny kościół do dyspozycji, może w naszym kościele
przebywać 80 osób. W dolnym kościele nasi panowie Rafałowie
zamontowali duży ekran i wierni widzą na bieżąco całą liturgię.
26.04. III Niedziela Wielkanocna. Mszy św. o godz. 11.00,
transmitowanej na żywo, przewodniczy i kazanie głosi ks. proboszcz.
MAJ 2002
01.05. Rozpoczynamy nabożeństwa majowe, codziennie po mszy
o godz.17.00, a w niedziele o godz. 16.30
02.05. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski- przeniesiona ze
względu na niedziele. Kazanie patriotyczne na mszy św.
o godz.11.00- transmitowanej na żywo- głosi ks. Jacek Wróbel.
A lektorzy i ministranci sprawili, kolejną, jakże piękną i szlachetną
niespodziankę. Nagrali, każdy w swoim domu, piękne swoje
świadectwa- patriotyczno- religijne. Jak się ma taką młodzież to
bez obaw, można myśleć o przyszłości Kościoła i Ojczyzny!!!
03.05. IV Niedziela Wielkanocna, rozpoczyna się tydzień modlitw
o powołania do służby w Kościele. Kazanie na mszy św.
o godz.11.00- transmitowanej na żywo- , głosi ks. proboszcz. Miał
to być dzień I Komunii Św., ale ze względu na panującą pandemię
korona wirusa, ta uroczystość się nie odbyła. Nowy termin został
ustalony na 06 września.
08.05. ODPUST KU CZCI ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I
MĘCZENNIKA- GŁÓWNEGO PATRONA NASZE PARAFII.
Skromniejszy niż w ubiegłych latach, ze względu na mniejszą
ilość wiernych i brak księży. Msze św. w tym dniu o godz.
07.00,09.00,16.00 i Suma Odpustowa o godz.18.00,
transmitowana na żywo. Kazania na wszystkich mszach głosi
i sumie przewodniczy- ks. Robert Kasprowski- kapelan ks.
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biskupa Piotra Gregera. Msze św. odpustową koncelebrowali: ks.
proboszcz, ks. Władysław, oraz księża rodacy: ks. kanonik Jan
Cendrzak, ks. Jacek Wróbel i Ks. Paweł Nowak. Na msze św.
odpustową przyszło ok. 100 wiernych. Po Kom. Św. procesja
wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem, oraz
z Relikwiarzem Św. Stanisława, biskupa. Pięknie prezentowały się
panie w regionalnych strojach ludowych, były też dzieci sypiące
kwiaty. Całość uświetniła swoją grą 9 osobowa orkiestra, na
czele której stanął pan Łukasz Golec z trójką swoich dzieci:
Antosią, Bartkiem i Piotrkiem. Była to taka mała „Golec Orkiestra”.
Oczywiście nie zabrakło też kramarzy ze swoimi straganami. Był
to skromny odpust, ale zarazem piękny!
10.05. Kazanie na mszy św. o 11.00, transmitowane na żywo-głosi ks.
Władysław.
13.03. Rozpoczynamy Nabożeństwa Fatimskie. W tym roku głosi je ks.
Robert Kasprowski, kapelan bpa Gregera. Na pierwszym
nabożeństwie ponad setka wiernych. Rozpoczynamy zbieranie II
raty, na spłatę ostatniego witraża.
17.05. Dzisiaj odczytujemy list pasterski biskupów Polski, w 100 rocznicę
urodzin Św. Jana Pawła II. Msza św. o 11.00- transmitowana na
żywo.
18.05. Dziś 6 rocznica śmierci naszego pierwszego proboszcza + ks.
Andrzeja Wąchala. O 17.00 msza św. w jego intencji, po modlitwie
w kościele, udajemy się na cmentarz, gdzie przy jego grobie trwa
modlitwa o jego zbawienie.
23.05. Za sumę 5000 zł, zakupiono 20 4- osobowych, solidnych
drewnianych ławek, które zostały umieszczone na terasie i przed
kościołem. Pomoże to na bezpieczniejsze przeżywanie
Eucharystii dla wielu wiernych, którzy mogą mieć obawy, przed
zarażeniem korona- wirusem. Rządzący, zmniejszyli limit
odległości wiernych obok siebie w kościele, wynosi on teraz
1- osoba, na 1,5 metra kwadratowego. W naszym przypadku to
ok. 130 osób na jednej mszy św. mając do dyspozycji kościół
górny i dolny. Dodatkowo kilkadziesiąt wiernych może
uczestniczyć w nabożeństwach na zewnątrz.
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24.05. Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziś po raz ostatni, msza
św. o godz. 11.00, transmitowana na żywo, kazanie głosi
ks. Władysław. Zachęcamy wiernych do fizycznej obecności
w kościele.
31.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dziękujemy wszystkim,
którzy dokonali wpłat na II ratę za wykonanie witraża, zebraliśmy
34 tysiące zł, 30 tys. zł, wysłano wykonawcom witraża, a 4 tys. zł,
przeznaczono na zapłatę za wykonane ławki przy kościele.
CZERWIEC 2020
04./05.06. Od godz. 16.00-17.00, ruszyła już spowiedź sakramentalna w
kościele, przy zachowaniu odpowiednich zabiegów sanitarnych,
polegających na odkażaniu co pewien czas konfesjonałów.
Do chorych, księża udają się tylko na specjalne wezwanie, oraz
zawsze w razie niebezpieczeństwa śmierci. Według nowych
przepisów kościelnych w Polsce, dyspensa od niedzielnego
uczestnictwa we mszach św. obowiązuje osoby chore i starsze,
oraz osoby bojące się przed zakażeniem.
11.06. Boże Ciało. Msza św. z kazaniem ks. Władysława, odprawia też
ks. proboszcz i ks. Jacek Wróbel. Po mszy, wyrusza tradycyjna
procesja, tą samą trasą co zawsze. Trasa procesji i domy i 4
ołtarze, pięknie przystrojone. Uczestniczy kilkaset osób, procesja
rozciągnięta na kilkaset metrów z uwagi na wymóg odległości
między wiernymi. Około 20 dziewczynek, sypie kwiaty, panie
i młodzież w strojach ludowych niosą feretrony, panowie w
strojach góralskich- baldachim. Już w pełnym składzie przygrywa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Lektorzy i ministranci prawie w
komplecie. Wreszcie czuje się moc wspólnoty, która w modlitwie
i adoracji, kroczy za Jezusem Eucharystycznym. Pierwszy raz od
3 miesięcy, tyle ludzi spragnionych Boga!!! Aż się serce raduje!!!
Wielkie Bóg zapłać parafianom i sympatykom naszej parafii za
wspólną modlitwę!!!
21.06. O godz. 11.00 msze św. w intencji ks. Władysława i ks. emeryta,
kanonika Jana z racji ich imienin, odprawia ks. proboszcz
w asyście solenizantów, przed błogosławieństwem, delegacje
parafian składają solenizantom życzenia i obdarowują ich
pięknymi bukietami kwiatów.
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28.06. Na mszy św. o godz. 11.00 - piękna uroczystość, nasz rodak ks.
kanonik Jan Cendrzak, obchodzi 50 - lecie swoich święceń
kapłańskich. Kazanie głosi ks. proboszcz, przypominając jego
drogę kapłańską, oraz mówiąc o pięknie powołani do kapłaństwa.
Msze św. koncelebrują: ks. Władysław i ks. Paweł Nowak, nasz
rodak. Msze św. uświetniają dzieci z Fundacji Braci Golec, na
czele z panem Łukaszem Golec. Przed błogosławieństwem,
śpiewamy dostojnemu jubilatowi „Plurimos Annos”, a delegacje
parafian składają kwiaty i życzenia. Życzenia otrzymuje też ks.
Paweł z racji jutrzejszych imienin. Na koniec ks. Jan , składa
podziękowania i udziela błogosławieństwa.
LIPIEC 2020
05.07. O godz.15.00, ks. proboszcz, odprawia msze św. i głosi homilię
w kapliczce Jezusa Miłosiernego pod lasem,. We mszy św.
uczestniczy o 100 wiernych, w tym dużo dzieci, nasz Zespół
w okrojonym składzie, upiększa liturgię, a państwo Król, jak
zwykle, zadbali perfekcyjnie o wszystko.
12.07. Kazania na wszystkich mszach głosi ks. Paweł Nowak, który
przebywa na urlopie w domu rodzinnym i pomaga ks.
proboszczowi. Ks. Władysław przez cały lipiec, przebywa na
urlopie. Dużą pomocą dla ks. proboszcza jest też ks. Stanisław
Faber, który również w domu rodzinnym, spędza urlop.
Oczywiście ks. Jacek, oprócz niedziel i świąt, także zawsze jest
do dyspozycji.
12.07. Kazania na wszystkich mszach św. głosi ojciec Mirosław Zięba
z zakonu karmelitów Bosych, wikariusz parafii Św. Rafała
Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim w Rosji. W tym dniu, zmarł
ukończywszy 90 lat życia, nasz rodak, ks. Jan Krysta , były
proboszcz parafii w Leśnej. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie.
13.07. Nabożeństwo Fatimski, prowadzi ks. Sebastian Rudzki, pracujący
w Kurii Bielsko-Żywieckiej.
25.07. Po mszach św. święcenie pojazdów i kierowców w dniu Św.
Krzysztofa.
SIERPIEŃ 2020
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06./07.08. W spowiedziach, oraz w niedzielnych mszach św., pomagają
ks. proboszczowi, księża rodacy. Zaczynamy przez cały sierpień
ostatni III etap zbiórki pieniężnej za wykonanie ostatniego witraża.
07.08. Ok. godz. 14.30, przejeżdża obok naszego kościoła, największy
kolarski wyścig w Polsce: Tur de Pologne. Wielu parafian, przy
swoich domach, kibicuje kolarzom.
10.08.-30.08.-Urlop ks. proboszcza.
15.08. Wniebowzięcie NMP, kazania na wszystkich mszach św. głosi,
nasz rodak- ks. Stanisław Faber.
30.08. 22 Niedziela Zwykła. Dwie wiadomości. Dobra to ta, że został już
w całości spłacony ostatni witraż. Przez cały sierpień, zebraliśmy
17470 zł. Wykonawcom witraża wpłacono 10 tys. zł., a do
pozostałej kwoty 7250 zł., dołożymy 1750 zł. i zakupimy we
wrześniu 10 ton węgla ekogroszku, na ogrzewanie kościoła.
Druga wiadomość, trochę mniej dobra: ks. proboszcz, po
przyjeździe z urlopu, miał styczność z osobą chorą na koronawirusa i przez 3 tygodnie musi przebywać na kwarantannie i
izolacji- wymaz wyszedł mu dodatni. Codzienne msze św.
odprawia w swoim pokoju, którego nie może opuszczać.
Polecamy go naszej modlitwie.
WRZESIEŃ 2020
01.09. Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego o godz.08.00.
03.08. Spowiedź dzieci przed przyjęciem I Kom. Św.
04.09. Spowiedź I piątkowa od 16.00-17.00, ks. Władysławowi, pomaga
ks. Jacek Wróbel. Nadal obowiązuje zasada że do chorych księża
wyjeżdżają tylko na specjalne życzenie, lub w niebezpieczeństwie
śmierci.
06.09. Przeżywamy w parafii, przesuniętą z 2 maja ze względu na
korona-wirusa uroczystość I Komunii Świętej. O godz. 11.00,
ks. Władysław, który przygotowywał dzieci do przyjęcia tego
sakramentu, odprawia msze św. i głosi kazanie. Natomiast ks.
proboszcz w tym samym czasie, łączy się duchowo, odprawiając
w swoim pokoju msze św. w intencji dzieci komunijnych i parafian.
31 dzieci, przystępuje do tego sakramentu.
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07.09.-12.09. „Biały Tydzień”- dzieci komunijne przychodzą w strojach
komunijnych na msze św. o godz.17.00.
10.09. Spowiedź dzieci, które w najbliższą niedzielę, będą obchodzić
swoją rocznicę I Kom. Św.
13.09. W czasie mszy św. o godz. 11.00, ks. Władysław odprawia msze
św. i głosi kazanie, dla dzieci, obchodzących, rocznicę I Kom. Św.
Ks. proboszcz, w tym czasie odprawia msze św. w swoim pokoju.
O godz.17.00 Nabożeństwo Fatimskie, które tym razem prowadzi
ks. Adam Bieniek, Kanclerz naszej Kurii.
Dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych, za złożoną na cele
parafialne ofiarę 2000zł, oraz za wysprzątanie i udekorowanie
kościoła. Panu Markowi Jakubiec, podziękowania za wypranie
i wyczyszczenie wszystkich dywanów w kościele.
18.09. Drugi odpust w naszej parafii, ku czci drugiego patrona- Św.
Stanisława Kostki. Mszy św.-sumie odpustowej o godz. 18.00
przewodniczy i kazanie głosi- ks. Tomasz Hahn- wikariusz
z Rybarzowic. Razem z nim, przy ołtarzu ks. Władysław i ks.
Jacek. Ks. proboszcz w tym czasie, odprawia msze św. w swoim
pokoju- w intencji parafian. Na eucharystii, wielu wiernych. Po
modlitwie, procesja wokół kościoła.
20.09. Z wielką radością informujemy, że nasz parafianin Szymon
Janoszek ,rozpoczął od dzisiejszej niedzieli pobyt i studia
teologiczne w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium
Duchownym w Krakowie. Dziękujemy Bogu za łaskę
powołania do kapłaństwa z naszej parafii. A kleryka
Szymona, polecajmy w naszych codziennych modlitwach,
aby Bóg otaczał go swoim błogosławieństwem, a Matka
Najświętsza- Maryja, wypraszała mu potrzebne łaski na
drodze powołania.
PAŹDZIERNIK 2020
01.10. Rozpoczynamy codzienne nabożeństwa różańcowe.
03.10. Msza św. z homilią o Niepokalanym Sercu NMP o godz.08.., po
eucharystii, wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec
z rozważaniami, który prowadzą nasi parafianie.
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06.10. Ks. biskup Tadeusz Rakoczy, udzielił sakramentu bierzmowania
młodzieży z naszej parafii. Do sakramentu, przystąpiło 33 osób.
Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, bierzmowani,
świadkowie i rodzice, zgromadzili się w górnym kościele,
a pozostali wierni w dolnej kondygnacji. Dziękujemy rodzicom
bierzmowanych za ofiarę 2000 zł, za pięknie wysprzątany
i udekorowany kościół, oraz obejście wokół kościoła. Za tę ofiarę
i ofiarę 2000 zł od rodziców dzieci I Komunijnych, zakupili swój
witraż nr 21 w nawie koło ołtarza Matki Bożej. Dziękujemy także
panu Rafałowi Waligóra za ozonowanie kościoła, oraz za montaż
dużego telewizora i stojaka pod ekran w dolnym kościele, które
zakupiliśmy ze składek parafialnych za sumę 3200 zł. Panu
Markowi Jakubiec, dziękujemy za wypranie i wyczyszczenie
wszystkich dywanów w kościele. Dziękujemy także naszemu
zespołowi za upiększenie grą i śpiewem liturgii. Szczególne
słowa podziękowania dla ks. Władysława, który przygotował
młodzież do przyjęcia tego sakramentu, oraz animatorom
poszczególnych grup, które mu w tym pomagały.
07.10. W czasie mszy św. o godz. 17.00, ks. Władysław poświęcił
różańce, dzieciom, przygotowującym się do I Kom. Św.
17.10. Dziękujemy panu Jackowi Duraj za wycięcie kilku chorych drzew
przy kościele, oraz za zaoranie ogrodu i posadzenie w nim
kilkudziesięciu krzewów malin.
18.10. Według nowych obostrzeń sanitarnych w naszym kościele,
dolnym i górnym, może przebywać naraz 160 osób.
22.10. Z radością informujemy, że nasz wikariusz- ks. Władysław
Sporek, dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla
z dniem dzisiejszym, został mianowany proboszczem parafii
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie-dekanat
radziechowski. Gratulujemy ks. Władziowi tej zaszczytnej
nominacji i życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej
w nowej posłudze duszpasterskiej. Jednocześnie dziękujemy za
jego ponad roczną posługę duszpasterską w naszej parafii. Na
jego miejsce, przychodzi ks. mgr Marcin Lisicki, który był
wikariuszem w parafii Żywiec-Sporysz. Ks. Marcin ma tytuł
kanonika Kapituły Charkowsko-Zaporowskiej na Ukrainie, ma
45 lat, i 20 lat kapłaństwa, pochodzi z Węgierskiej Górki-parafia
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Cięcina. Z zamiłowania jest pszczelarzem(ma w rodzinnym domu
kilkadziesiąt uli), oraz jest himalaistą-ma na swym koncie
zdobycie kilku siedmiotysięczników. Życzymy księdzu Marcinowi
owocnej posługi duszpasterskiej w naszej parafii, a Dobry Bóg,
niech otacza go potrzebnymi łaskami i swoim błogosławieństwem!
Oficjalne pożegnanie ks. Władysława i przywitanie ks. Marcina,
nastąpi 11.11. na mszy św. o godz.17.00.
LISTOPAD 2020
01.11. Zgodnie ze wcześniejszymi przypuszczeniami, został
wprowadzony zakaz przebywania ludzi na cmentarzach
w od.01.11-03.11. W związku z tym nie odbyła się tradycyjna
procesja na cmentarz w dniu 1 listopada. Różaniec z
wypominkami, został odmówiony w kościele, po mszy św.
o godz.15.00. Wypominki roczne, były w tym dniu przyjmowane
w zakrystii. Dziękujemy naszym parafianom i sympatykom naszej
parafii za wpłaty dokonywane na konto parafialne w ramach
składek niedzielnych, oraz tym którzy wpłacili znaczniejsze kwoty
na funkcjonowanie naszej parafii w tym kryzysie finansowym.
Wielkie Bóg Zapłać za wrażliwość Waszych Serc!!!
11.11. O godz.06.30. ks. proboszcz, odprawił msze św. w intencji
ks. Marcina, który obchodził swoje imieniny.
W tym roku skromniej jak u ubiegłych latach odbyła się msza za
Ojczyznę, w 102 Rocznicę Odzyskania Niepodległości- w której
mogło uczestniczyć tylko 100 osób. O godz. 17.00 zaczęła się
eucharystia, której przewodniczył ks. proboszcz. Kazanie
patriotyczne wygłosił, przebywający obecnie na urlopie w Polsceojciec Mirosław Zięba z zakonu Karmelitów Bosych-na co dzień
wikariusz w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu
Syberyjskim. Eucharystię celebrowali: ks. Krzysztof Balcerproboszcz parafii w Kazimierzy Małej-diecezja kielecka- kolega
ks. proboszcza, nasz rodak, ks. Jacek Wróbel, oraz ks.
Władysław i ks. Marcin. Msza św. rozpoczęła się odśpiewaniem
„Roty”. Nie było oficjalnych delegacji z Gminy, ani sztandarów.
Nasz zespół z chóru wykonał kilka pieśni patriotycznych, nie było
koncertu pieśni. Uroczystość uświetniła także kilkuosobowa mini
orkiestra, którą kierował Łukasz Golec. Po komunii św. nastąpiło
oficjalne pożegnanie ks. Władysława, oraz przywitanie ks.
Marcina. Delegacje parafian złożyli księżom bukiety kwiatów. Po
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mszy św. i po odśpiewaniu Hymnu państwowego, kapłani złożyli
pod pomnikiem wieniec. Dziękujemy wszystkim za wspólną
modlitwę, a parafianom za udekorowanie swoich domów flagami
państwowymi.
GRUDZIEŃ 2020
01.12. Od wczoraj rozpoczęliśmy odprawianie mszy św. roratnich,
codziennie oprócz niedziel o godz.17.00. Ze względu na
ograniczenia i panującą pandemię nie zapraszamy dzieci, tak jak
w ubiegłych latach.
05.12. Bardzo cieszy nas liczny udział dzieci na mszach roratnich, które
przychodzą z lampionami, a kazania dialogowane, codziennie
głosi dla nich ks. Marcin-tematem jest wyjaśnianie dzieciom
znaczenia mszy św. i jej poszczególnych części. Codziennie
rozlosowanych jest 5 nagród, dla dzieci, które w serduszkach
składanych w koszyku, wypisują swoje dobre uczynki, jakie udało
im się wykonać.
06.12. Inaczej jak w ubiegłych latach, odbyło się w kościele, spotkanie
dzieci ze św. Mikołajem. Ze względów sanitarnych, zostało ono
podzielone na trzy etapy. Od godz. 15.00-15.30-św. Mikołaj
rozdawał paczki dla dzieci od najmłodszych do Zerówki, od 15.3016.00-dzieci od Zerówki do Klas II, i od 16.00-16.30-dzieci od Klas
III-V. W sumie Święty biskup, Mikołaj, rozdał 250 paczek. Od tej
niedzieli, można już nabywać opłatki wigilijne. W związku z
odwołaną w tym roku przez Biskupa Ordynariusza wizytą
duszpasterską -kolędą, prosimy parafian o uwzględnienie tego
faktu, przy zakupie opłatków. Dochód z nich jest zawsze
przeznaczony dla pana organisty i kościelnego.
07.12. Dziękujemy wszystkim sponsorom paczek mikołajowych dla
dzieci i nagród na roraty. Wielkie Bóg zapłać!!! Z pieniędzy
parafialnych, nie dołożyliśmy ani złotówki.
07.12.-19.12. w tych dniach księża z naszej parafii odwiedzili wszystkich
chorych w ich domach z posługą sakramentalną.
21.12.-23.12. Codzienna spowiedź rano i wieczorem (4 godziny
dziennie) dla parafian.
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24.12. O godz. 08.00, została odprawiona msza św. „opłatkowa” dla
naszych parafian.
25.12. Tradycyjna pasterka, została odprawiona o północy, w której
uczestniczyło tylu wiernych, na ile zezwalały restrykcje. W czasie
pasterki, przygrywała orkiestra złożona z kilkunastu muzyków
mieszkańców naszej parafii, na czele której stanął nasz
niezawodny Łukasz Golec.
26.12. Na mszy św. o godz. 11.00, ks. Marcin poświęcił tradycyjnie
owies na zasiewy. Oberwało mu się przy tym, bo sypiący z chóru
i z ławek, nie żałowali na niego zboża. Liturgię mszy św. o godz.
09.00 i 11.00-uświetniły swoim śpiewem i grą kolęd dzieci z
Fundacji Braci Golec.
31.12. Po mszy św. o godz.17.00, zostało odprawione tradycyjne
nabożeństwo na zakończenie Starego Roku
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