Śp. Stanisław Kaczmarczyk (1949-2021)

We wtorek, 5 października 2021 r.,
po ciężkiej chorobie, odszedł nasz redakcyjny kolega i przyjaciel Stanisław,
który przez wiele lat tworzył z nami
parafialny tygodnik „Bliżej Apostołów” i z wielkim zaangażowaniem,
pieczołowitością i starannością troszczył się, by wiele wydarzeń z życia naszej wspólnoty, pielgrzymki oraz inne
kościelne uroczystości zostały udokumentowane oraz pozostały w pamięci
i wspomnieniach kolejnych pokoleń
trzebińskich Parafian.

Dziękujemy, że mogliśmy współpracować, tworzyć coś naprawdę pięknego i wartościowego, jednocześnie dzieląc się swoimi pasjami z innymi.
Dziękujemy za Twoje opanowanie,
słuszne rady i każde dobre słowo.
Ufamy, że Stwórca, który obdarzył
Cię licznymi talentami, przyjmie Cię
wraz z Twoimi dobrymi czynami do
Domu w Niebie, gdzie będziesz na nas
wszystkich czekał...
Koleżanki i koledzy
z Redakcji Parafialnego Biuletynu
„Bliżej Apostołów”

Poznajmy się bliżej.
Ks. Wojciech Wylegała, nasz wikariusz.
W maju tego roku przeżywał Ksiądz dziesiątą rocznicę święceń
kapłańskich, z czego połowę kapłaństwa spędził Ksiądz w podkrakowskich Mydlnikach. Zostawił tam Ksiądz zapewne dużą część
siebie i wiele wspomnień. Czy trudno było rozstać się z tamtą
wspólnotą i przenieść do Trzebini?
Tak, to prawda. Na
pierwszej parafii byłem
połowę swego kapłaństwa i na kolejnej drugą. Chociaż każdy kapłan wie, że taki właśnie jest charakter
jego powołania - że
jest posłany do różnych ludzi i w różne
miejsca - to przywiązanie jest normalne
i rozstanie niełatwe.
To wcale nie musi,
moim zdaniem, oznaczać, że dany duszpasterz „budował na sobie”. Uważam, że kapłan ma jednoczyć. To jest wielką radością, gdy widzę, że małe wspólnoty, z którymi się
spotykałem, jeszcze bardziej zacieśniły więzy, umocniły zaangażowanie, odpowiedzialność. W takiej sytuacji zmiana kapłana jest przyjmowana spokojnie i z wielką wdzięcznością dla wszystkich. Oczywiście czasem w danej parafii kapłan może znaleźć osobistych przyjaciół i temu nie ma co się dziwić.
Mam takie doświadczenie i to mnie cieszy, bo „kto znalazł przyjaciela, skarb
znalazł”. Zupełnie innym ciężarem jest fizyczny bagaż rzeczy materialnych,
który w moim przypadku z pomocą przyjaciół ciągnę za sobą. Czasami coś
zdarza mi się chomikować, jakaś wstążeczka, śrubka, wiertarka, bo na tej
parafii przydało się w jakiejś pracy, a w innej już niekoniecznie. To tak trochę z innej strony o przenosinach.
Wraz z ks. Markiem i p. Andrzejem katechizuje Ksiądz w największej szkole podstawowej w naszym mieście. Przygotowuje
Ksiądz również dzieci z klas trzecich do pierwszej spowiedzi i Komunii Św. Na co stawia Ksiądz nacisk w tym bezpośrednim już
przygotowaniu do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św.?
W odniesieniu do pracy duszpasterskiej zawsze pojawiają się jakiejś wypracowane rozwiązania oraz indywidualne podejście kapłana. To jednocześnie trzeba jakoś odnieść do współczesnego człowieka. Nie jest to łatwe,
a niekiedy, po czasie, widzimy, że coś było błędem. W przygotowaniu do
Komunii Świętej chciałbym zwrócić uwagę na takie filary: modlitwa i rodzina,
które jakoś implikują trzecią sprawę: wspólnotę.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:
PONIEDZIAŁEK - 11 PAŹDZIERNIKA 2021
07:00
18:00

+ Jan Bałuszek, od żony z rodziną
+ Bolesław Malczyk, od Marii i Tadeusza
Skwarków
WTOREK - 12 PAŹDZIERNIKA 2021

07:00
18:00

+ Adela Szczodrak, od męża
+ Anna Nizioł, od syna Jarosława z rodziną
ŚRODA - 13 PAŹDZIERNIKA 2021

07:00
18:00

18:00

+ Anna Smarzyńska, w 1 r. śmierci
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla
Sylwii i Karola, w 4 r. ślubu oraz syna Mikołaja,
w 1 r. urodzin, od rodziców, brata i babci
+ Janusz Pietrzyk, w 2 r. śmierci
CZWARTEK - 14 PAŹDZIERNIKA 2021

07:00
18:00

+ Małgorzata Smółka, od koleżanek i kolegów
z Kopalni Siersza
+ Henryk Siejka, w 16 r. śmierci, od rodziny
PIĄTEK - 15 PAŹDZIERNIKA 2021

07:00
07:00

+ Lucyna Sobuś, w 1 r. śmierci
Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla
Józefy, w 95 r. ur., od córki i syna z rodzinami
18:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych:
• + Maria Krzysztoń, od Weroniki i Mateusza Warszawskich
• + Janina Krawczyk, od pracowników administracji
i obsługi ZSE-Ch w Trzebini
• + Marian Urbańczyk, od rodziny Ćwików
• + Marek Siemek, od sąsiadów z bloku 17
• + Barbara Mudyna, od przyjaciół Dudów
• + Adela Brózda, od Zakładu Pogrzebowego „Gielarowski”
• + Stanisława Gąsior, od pracowników spółki „TOMEX”
• + Andrzej Kalita, od rodzin: Niemiec i Ptaśnik
• + Mariusz Posmyk, od przyjaciela Łukasza Kłeczka z rodz.
• + Emilia Jędrzejczyk, od Józefy Gąsior z rodziną
• + Grażyna Graczyk, od sąsiadów z bloku 13
• + Elżbieta Dadak, od chrześniaka Andrzeja z rodziną
• + Kazimierz Csernak, od Renaty i Dariusza Wądrzyk
• + Anna Strycharska, od siostry Janiny z rodziną
• + Barbara Głowacka, od brata Andrzeja z córką Justyną
• + Arkadiusz Żądło, od kuzyna Macieja z rodziną
• + Stanisława Smaroń, od córki i synów z rodziną
• + Władysław Petka, od chrześniaka Marcina z rodziną
• + Edward Skalski, od bratanicy Grażyny z mężem
• + Zbigniew Bobak, od sąsiadów z ul. Słonecznej
• + Krystyna Witek, od Joanny i Tomasza Szaleniec z rodz.
• + Marian Stachowiak, od Zakładu Pogrzeb. „Gielarowski”
• + Krystyna Kielar, od Zakładu Pogrzeb. „Gielarowski”
• + Zygmunt Szałas, od rodziny Karaś
• + Krystyna Urbańczyk, od Mirosława Urbańczyka
SOBOTA - 16 PAŹDZIERNIKA 2021
07:00
07:00
18:00

+ Maria Kołodziejczyk, od córki z rodziną
+ Helena i Władysław Siemek,
od syna Adama z rodziną
+ Jadwiga i Zdzisław Kula

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:
W

liturgii Kościoła w tym tygodniu:

•

w środę - bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana;

•

w piątek - św. Teresy od Jezusa;

•

w sobotę - św. Jadwigi Śląskiej.

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy o zadbaniu o groby naszych zmarłych, a także o modlitwie za nich. Można już zamawiać wypominki na najbliższy rok. Przy wyjściach z kościoła są do zabrania kartki
wypominkowe. Prosimy nie wkładać kartek wypominkowych do koszyka na składki niedzielne. Przypominamy też
o obowiązku uiszczania opłat dzierżawnych za groby użytkowane na cmentarzu parafialnym. W tym roku Wszystkich Świętych wypada w poniedziałek, a Dzień Zaduszny
we wtorek. Jeżeli nie będzie szczególnych nowych przepisów władz, w oba te dni odprawiana będzie Msza św.
w kaplicy na cmentarzu komunalnym o godz. 15:00. Intencje tych Mszy św. można też zamawiać w zakrystii.
Przez cały październik nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:30. W dalszym ciągu zachęcamy do
włączenia się do wspólnej modlitwy Róż Różańcowych.
Opiekunem Róż jest ks. Wojciech. Do Niego należy się
zgłosić z chęcią wpisania się do którejś z Róż.
Rozpoczęło się już przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Przypominamy zarówno
uczniom z klas ósmych, jak i rodzicom, że niemożliwe
będzie dołączenie do grupy w terminie późniejszym.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka będzie
październikową składką inwestycyjną. Posłuży ona do
spłacenia kosztów utwardzania parkingu przy kościele
oraz budowy nowych alejek na cmentarzu parafialnym.
Zachęcamy do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa” dla dzieci. W zakrystii można też
nabyć najnowszy numer pisma dla dzieci „STAŚ”, a także
kilka ostatnich egzemplarzy kalendarza na rok 2022.
Dziś XXI Dzień Papieski. Jak słyszeliśmy w Liście Episkopatu Polski, przy wyjściach z kościoła można wesprzeć
ofiarą do puszki Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
fundującej stypendia naukowe zdolnej, ale niezbyt zamożnej młodzieży. Serdecznie do tego zachęcamy.
W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności śp.: Stanisław Kaczmarczyk, Kazimierz Filipek i Irena Kawala. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:
NIEDZIELA - 17 PAŹDZIERNIKA 2021
06:30
08:00
09:30
09:30
11:00
12:15
18:00

+ Helena i Antoni Feliksik, od syna z rodziną
+ Adela Szczodrak, od wnuczki
Dziękczynna za 45 lat małżeństwa Krystyny
i Tadeusza z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże
+ Karol Mardosz, w 8 r. śmierci,
od żony i córki z rodziną
+ Krystyna i Władysław Kluska, od syna z żoną
W intencji Parafian (chrzty)
+ Aldona Zając, w 12 r. śmierci, od męża i dzieci

Poświęcenia dokonał ks. Wojciech, nasz wikariusz, który
przygotowuje dzieci do tego ważnego wydarzenia. - Nie tyl-

ko katecheza w szkole, ale także bycie we wspólnocie parafii
jest ważnym elementem przygotowania do tego pięknego
majowego wydarzenia... - mówił do najmłodszych i ich rodziców podczas czwartkowego modlitewnego spotkania.

Życzymy, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy była źródłem satysfakcji i poczucia spełnienia mimo, że przychodzi ją wykonywać w trudnych czasach.
Składamy także życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia,
radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w życiu osobistym.

Do Wszystkich Świętych
trochę czasu jeszcze jest, ale
minie on szybciej niż się spodziewamy, i zwrócimy oczy
naszej wiary nie tylko na
cmentarz, ale przede wszystkich na tych, którzy, jak czytamy w tekstach liturgicznych:
„uprzedzili nas do wiecznej
Ojczyzny”. Ludzie, którzy nie mają wiary w życie pozagrobowe, mają w dyspozycji tylko pamięć o zmarłych. Wspomnienia, wzruszenia, czasem poczucie
winy. My, wierzący mamy coś więcej. Oprócz pamięci również więź dogmatu „świętych obcowania”,
a więc możliwości kontaktu świata żywych, pozostałych na ziemi z tymi, którzy są po drugiej stronie.
Kontaktu modlitewnego, wstawienniczego i wspierającego. Prawda wiary o niebie, w dniu 1 listopada i o
czyśćcu w Dzień Zaduszny będzie nam przypominała
kruchość ludzkiego życia, ale też dodawała otuchy
i nadziei, że nie jesteśmy sami. Oni za nami orędują.
Jest rzeczą chwalebną troska o grób, o renowację
napisu na nagrobku. Jest rzeczą piękną dbałość
o kwiaty i zapalenie świeczki czy znicza. Jeśli jednak
na tym się zatrzymamy, tośmy nie pojęli sedna sprawy. Im, naszym zmarłym, nie jest to do niczego potrzebne. To raczej dla nas to wszystko. I zadbany
grób, i świeże kwiaty, i światła świadczą dobrze
o nas, żyjących. Im potrzeba modlitwy. Oni się ucieszą, gdy skorzystamy z ich mądrych rad, jakie dawali
za życia, z ich pięknego świadectwa i przykładu, czasem i z nauki wyciągniętej z ich życiowych porażek
i błędów.
Piszę te słowa, by obudzić w sercach moich Parafian właściwą, mądrą i głęboką chęć przygotowania
się na Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie przesadźmy z drogimi, nikomu niepotrzebnymi ozdobami,
świecidełkami i sztucznymi kwiatami. Cmentarz
i grób to nie choinka. Powstrzymajmy się od wyścigu, kto więcej, drożej i wystawniej. Grób ma być
uporządkowany, zadbany, ale nie „udekorowany”.
W tym roku naszym wspólnym zadbaniem o nasz
parafialny cmentarz będą kolejne metry nowych alejek między grobami. Cmentarz się powiększa, grobów przybywa. By nam było łatwiej groby odwiedzić,
trzeba zadbać i o ich obejście. Zachęcam do włączenia się w to dzieło.

KUPIĘ MIESZKANIE
(zadłużone, z komornikiem, do remontu)
PRYWATNIE / ZA GOTÓWKĘ

tel. 796 - 551 - 438

Sakrament to przyjęcie Boga do serca przez dany znak.
Dlatego przede wszystkim musi się modlić ten, kto chce go
przyjąć, ale także wszyscy towarzyszący - rodzina i parafia.
Rodzina w pierwszej kolejności prowadzi do dojrzałości
człowieka. Jeśli tam nie będzie rozmowy o Bogu i świadomości, że sakrament jest wydarzeniem ważnym dla całej
rodziny, to katecheza nie wystarczy. Chciałbym więc zaapelować: Rodziny, módlcie się wiernie wspólnie! Rodziny,

chodźcie do kościoła, nawet, jeśli ktoś nie może przyjmować sakramentów! Jeśli udaje nam się znaleźć czas na

wiele dodatkowych zajęć, zapewniamy dzieciom wiele udogodnień, to nie możemy nie znaleźć czasu na modlitwę
w domu i w kościele! Jeśli ktoś chce to zadanie przede
wszystkim zrzucić na katechezę, albo sprowadzić do obowiązku „zaliczenia” jakiś wymagań, to może wykrzywić
prawdziwy obraz Boga.
Duszpasterstwo w parafii to także animacja
duszpasterska dorosłych. W naszej parafii prowadzi
Ksiądz, oprócz Służby Liturgicznej i grupy młodzieżowej, także cotygodniowe spotkania Kręgu Biblijnego. Jak zachęcić ludzi do sięgania po tę wyjątkową Księgę, by nie tylko ją czytali, ale także przekładali jej treści na codzienne życie?
Może na początku pozwolę sobie złożyć zaproszenie zachęcajmy się w rodzinach do włączenia się we wspólnoty parafialne! Drodzy młodzi - dajcie sobie szansę, spróbo-

nym chyba. W krótkim czasie wolnym poza odwiedzinami
u rodziny i znajomych, często wsiadam na rower lub jak to
się mówi: idę w las. Nie jeżdżę wyczynowo na rowerze,
raczej lubię z roweru obserwować. W lesie natomiast nie
zbieram grzybów - chyba, że przypadkiem - ale często wybieram nowe lub boczne ścieżki. Bardzo mi się to podoba,
aby po Beskidach przejść czasem gdzieś na przełaj, bez
planu. Ostatnie lata towarzyszy mi w tym moja Mama,
która oczekuje, aż Tata również osiągnie wiek emerytalny.
Jestem też może trochę niewspółczesny, ale w czasie wakacyjnym lubię ciszę i spokój terenów Suwalszczyzny,
a mało zwiedzam zagranicę. Kiedyś proboszcz w Augustowie przywitał mnie na porannej Mszy św.: „jeszcze Ci się
nie znudziło?”. Tam po prostu prawdziwie wypoczywamy
z przyjaciółmi, płynąc kajakiem z nurtem lub jadąc rowerem między polami i wioskami. Z tego powodu w pokoju
trzymam wiosło, które jest upominkiem i pamiątką wielu
miłych chwil. Polecam jechać przez Polskę samochodem
lub rowerem nie najkrótszą drogą, bo można spotkać naprawdę ciekawe miejsca i ludzi, np. kościół otwarty przez
24 godziny lub wioskę liczącą 10 domów.

wać doświadczyć, że Kościół to wspólnota konkretnych
ludzi, a nie masa klientów usług świadczonych w kościele budynku. Chciejmy zobaczyć, z czystej ciekawości, kto
obok mnie wierzy, co myśli i ucieszyć się tym. Odpowiadając natomiast na pytanie o Pismo Święte, powiem krótko,
chociaż to szeroki temat. Pismo Święte jest Księgą Wiary.
Jeśli ktoś ma szczere serce w szukaniu Boga i z takim sercem otworzy Biblię, to ona, to Bóg przez nią sam będzie
człowieka zmieniał. Każdemu, kto chce mieć większą wiarę, każdemu, kto może nawet myśli, że mocno ja zaniedbał albo zatracił, proponuję - czytaj Biblię szczerym sercem, nawet jak mało byś z tego rozumiał. Na pewno dzięki
swej szczerości i cierpliwości będzie zaskoczony.
Pracowity tydzień w szkole i parafii domaga się,
by odpocząć i zregenerować siły, te fizyczne, jak
i duchowe. Co lubi Ksiądz robić w wolnym czasie?
Czym się Ksiądz interesuje? Jakieś ukryte pasje?
Nie jestem fanem jakiejś jednej dyscypliny sportu. Nie
jestem bardzo przywiązany do jednego sposobu przeżywania czasu wolnego. Może ktoś powiedzieć, że to niedobrze.
Z jakiegoś powodu nie zakochałem się w tym czymś jed-

Bardzo dziękuję za poświęcony czas i możliwość
poznania Księdza przez szersze grono naszych Parafian. Życzę, by w trzebińskiej wspólnocie doświadczył Ksiądz radości z realizacji Bożego powołania, obfitych owoców posługi kapłańskiej oraz
ludzkiej życzliwości. Niech nasi św. Patronowie
Piotr i Paweł mają Księdza w swojej opiece w codziennej służbie Bogu pośród nas.

