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Franciszkiem nie trzeba zachęcać. Wstęp na większość z nich 
jest ogólnie dostępny. W przypadku uroczystości w Brzegach 
i Łagiewnikach konieczne jest pobranie bezpłatnych kart 
wstępu. W pozostałych przypadkach (Częstochowa, Błonia 
krakowskie, ul. Franciszkańska w Krakowie) nie są one po-
trzebne. Prosimy o wywieszenie polskich flag w czasie ŚDM.

Św. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r. Podczas pielgrzym-
ki w 1999 r. odwiedził cmentarz ofiar wojny 1920 r. w Radzy-
minie. Do przybyłych na spotkanie z nim osób powiedział 
wówczas: „Wiecie, ze urodziłem się w roku 1920, w maju, w 
tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę
w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, któ-
rzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc 
za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają 
ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, 
jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem”[JP II, 
„Polska 1999, Przemówienia i homilie”, wyd. Michalineum].
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Kraków-Łagiewniki, 
San tuarium Miłosierdzia Bożego.

fot.: K.M.

Klub Gazety Polskiej Wieliczka obchodził w czerwcu 5. 
rocznicę swojego istnienia. 

Pomnik św. JP II w Wieliczce. Wieliczanie spotykają się w tym miejscu
w każdą rocznicę śmierci papieża (2 kwietnia) na modlitewnym czuwaniu 
o godz. 21.00.

Brzegi, Kampus Miłosierdzia.
fot.: K.M.

	 W lipcu papież Franciszek odwiedzi Polskę, aby spotkać się 
z młodzieżą z całego świata. W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia przesłaniem Światowych Dni Młodzieży są słowa jednego 
z błogosławieństw wygłoszonych przez Jezusa Chrystusa w Kaza-
niu na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt 5, 7). Patronami tego wydarzenia są nasi rodacy św. 
Siostra Faustyna i św. Jan Paweł II. Św. Siostra Faustyna urodziła się 
jako Helena Kowalska 25 VIII 1905 r. we wsi Głogowiec. Początkiem 
jej misji prorockiej było objawienie Jezusa Miłosiernego 22 II 1931 r. 
w Płocku. Następne objawienia miały miejsce m.in. w Wilnie i kra-
kowskich Łagiewnikach. Św. Jan Paweł II właśnie w Łagiewnikach 
w 1997 r. zwrócił uwagę na znaczenie tego miejsca i przyszłej świę-
tej: „Stąd bowiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam 
Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem 
błogosławionej Faustyny”. Św. Siostra Faustyna zapisała w swoim 
„Dzienniczku” m.in. następujące słowa skierowane do niej przez Je-
zusa: „Mów światu całemu o Moim miłosierdziu” (Dz. 1190), „Jestem 
święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę 
kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma grani-
cy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia 
ją i usprawiedliwia” (Dz. 1728). Postacie patronów ŚDM są przede 
wszystkim wzorami drogi do świętości. Dla nas Polaków mają także 
dodatkowe znaczenie. W „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny odnaj-
dujemy fragmenty świadczące o jej trosce o ojczyznę i modlitwie 
za Polskę. W przypadku św. Jana Pawła II warto przypomnieć słowa 
wypowiedziane przez niego w Kielcach w 1991 r.: „Może dlatego mó-
wię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest 
moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy 
wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozum-
cie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie 
boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbu-
dować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać!”.

Krzysztof Męka

1. Przy okazji ŚDM polecamy książkę „Apostołowie Bożego Miło-
sierdzia” (Biały Kruk 2016, autorzy J. Sosnowska, ks. J. Machniak, 
kard. S. Dziwisz), która poświęcona jest św. Siostrze Faustynie 
i św. Janowi Pawłowi II. 

2. W roku jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski warto sięgnąć 
po opracowanie prof. Krzysztofa Ożoga („966. Chrzest Polski”, 
Biały Kruk 2015). 

W ostatnim czasie ukazały się także trzy publikacje poświęcone 
najnowszej historii Polski. 

3. Piotr Semka po 24 latach podejmuje ponownie temat „noc-
nej zmiany” w rozmowach z J. Kaczyńskim, A. Macierewiczem, J. 
Parysem, G. Kostrzewą-Zorbasem, A. Glapińskim („Recydywa?”, 
Editions Spotkania 2016).

4. Sławomir Cenckiewicz i Adam Chmielecki przybliżają ostatni 
okres życia śp. Lecha Kaczyńskiego w książce „Prezydent. Lech 
Kaczyński 2005-2010” (Fronda 2016). 

5. Licznych czytelników znajdzie na pewno autobiografia Jaro-
sława Kaczyńskiego (Jarosław Kaczyński, „Porozumienie przeciw 
monowładzy”, Zysk i s-ka 2016). 

ŚDM
(wybrane wydarzenia z udziałem papieża Franciszka)

28 VII (godz. 10.30), Częstochowa, msza św. na Jasnej 
Górze z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, 17.30, Kraków 
(Błonia), powitanie papieża Franciszka. 

29 VII (godz. 18.00), Kraków (Błonia), Droga Krzyżowa
z udziałem młodzieży.

30 VII (godz. 8.30), Kraków-Łagiewniki, wizyta papieża 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 10.30, msza św.
w Sanktuarium JP II.

30 VII (godz. 19.30), Brzegi, czuwanie modlitewne
z młodzieżą.

31 VII (godz. 10.00), Brzegi, msza św. ŚDM.

1 VIII (godz. 17.00), Wieliczka (przy pomniku Odrodzenia 
Polski), uroczystości upamiętniające 72. rocznicę rozpo-
częcia Powstania Warszawskiego.

10 VIII (godz. 17.30), Kraków, Katedra Wawelska, msza św. 
w intencji Marii i Lecha Kaczyńskich, pozostałych ofiar 
tragedii smoleńskiej, po mszy apel pod Krzyżem Pamięci.

15 VIII (godz. 10.00), Wieliczka, kościół św. Klemensa, 
msza św. w intencji Ojczyzny w 96. rocznicę zwycięstwa 
Armii Polskiej nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej.

Członkowie Klubu Gazety Polskiej w Wieliczce 
„Wiadomości GP Wieliczka” można otrzymać w: księgarni Macieja Lisaka 
(Wieliczka, ul. Goliana), sklepie „Helena” (Łazany 209).



	 Był z nami przez 27 lat, tak długo, 
że większość Polaków uznała Jego obecność 
w życiu swoim, i  w życiu narodu polskie-
go za oczywistą, niemal naturalną. A jed-
nocześnie przez cały czas tego długiego 
pontyfikatu ponawiane było pytanie, które 
szczególnie dobitnie zabrzmiało po śmierci 
świętego Jana Pawła II,  - czy Polacy słuchają 
swojego papieża? Czy Jego nauczanie bie-
rzemy sobie do głów i do serc? Czy to, co 
mówi do nas Papież przekłada się na nasze 
życie? 
	 Odpowiadając na to pytanie, zresztą 
nie tylko w środowiskach nieprzychylnych 
Kościołowi Katolickiemu w Polsce, sfor-
mułowano i upowszechniono opinię, iż co 
prawda, Polacy  świętego Jana Pawła II cenią, 
ale Go nie słuchają. Nie można tu również 
nie wspomnieć o innej, swoistej odpowie-
dzi na pytanie o znaczenie Jana Pawła II 
w życiu Polski i Polaków na jaką stać było 
środowisko skupione wokół gazety „ludzi, 
którym nie jest wszystko jedno”. Niemal na-
zajutrz po śmierci Papieża zainicjowali oni  
akcję „nie płakałem/płakałam po papieżu”, 
i w koszulkach z napisem tej treści parado-
wali wśród nas, pozostających w żałobie po 
śmierci naszego wielkiego rodaka. 
	 Czy zatem rzeczywiście 27 lat pontyfi-
katu  i osiem pielgrzymek Jana Pawła II do 
Ojczyzny  zaowocowało jedynie powierz-
chowną recepcją tego co do nas mówił 
i okazjonalnym uwielbieniem? Czy znaczą-
cą, społecznie zakorzenioną reakcją na Jego 
śmierć była skandaliczna odpowiedź „ludzi 
którym nie jest wszystko jedno”?  Nie, z całą 
pewnością, nie! Z badań socjologicznych, ale 
potwierdza to również potoczna obserwacja 
naszego życia społecznego, wynika jasno, 
iż pontyfikat  Papieża Polaka odcisnął trwały 
znak na życiu Polaków i narodu polskiego. 
Nie sposób w krótkiej, felietonowej formie 
dokonać dogłębnej analizy wpływu naucza-
nia Jana Pawła II na życie Polaków, poprze-
stańmy zatem na kilku egzemplifikacjach 
pokazujących, iż wskazania Papieża zawarte 

w jego encyklikach, adhortacjach, homiliach 
i innych publicznych wystąpieniach, były 
i nadal są zobowiązujące dla Polaków, 
a przynajmniej dla większości z nas. 
	 Rodzina, to najbardziej naturalna forma 
ludzkiego bytowania. Papież wielokrotnie 
przypominał nam, iż tylko rodzina rozumia-
na jako związek mężczyzny i kobiety jest 
właściwym miejscem gdzie można nauczyć 
się jak być człowiekiem, i jak realizować 
swoje człowieczeństwo. W laicyzującej się 
i przeoranej przez ideologię gender Euro-
pie, polska rodzina nadal pozostaje ostoją 
normalności, i nie sposób przecenić wpły-
wu papieskich napomnień na kondycję 
współczesnej polskiej rodziny. 
	 Modlitwa, to dialog z Bogiem. Tak naj-
krócej można oddać jej istotę. Jan Paweł II 
wielokrotnie wypowiadał się na temat mo-
dlitwy, o jej znaczeniu w życiu wierzących, 
a jednocześnie był człowiekiem modlitwy, 
czego wielokrotnie byliśmy świadkami. 
Polacy za wskazaniem i przykładem Ojca 
Świętego modlą się, a przedmiotem naszych 
modlitw jest życie osobiste, ale również ży-
cie społeczne, praca, pokój, ojczyzna. Jan 
Paweł II swoim słowem i czynem pokazywał 
nam na czym polega siła modlitwy w życiu 
chrześcijanina, a Polacy słuchając Papieża 
nadal masowo, szczególnie na tle coraz bar-
dziej bezbożnej Europy, biorą udział w Eu-
charystii jako szczytowej formie modlitwy. 
 	 „Ora et labora” – dewiza św. Benedykta 
oznacza, iż praca w życiu człowieka, chrze-
ścijanina  jest równie ważna jak modlitwa. 
Problematyka pracy znajduje swe poczesne 
miejsce w społecznej nauce Kościoła Kato-
lickiego, a Jan Paweł II poświęcił pracy ludz-
kiej encyklikę „Laborem Exercens”. To nie 
pracy, mówił do nas Papież, zawdzięczamy 
nasze człowieczeństwo, nie ona nas stwo-
rzyła, jak chcą tego zwolennicy koncepcji 
„homo faber”, to człowiek, dzięki swej ro-
zumności, staje się pracy twórcą i panem. 
Jeżeli praca jest aktem człowieka, a przez 
pracę człowiek uczestniczy w „dziele Stwo-

rzenia”, to, jak pouczał nas święty Jan Paweł 
II, wartość pracy powinno mierzyć się mia-
rą godności samego podmiotu pracy, czyli 
człowieka. Czyż nie o godną pracę upomi-
nali się Polacy w czasie komunizmu, i nadal 
się upominają?  Nauczanie świętego Jana 
Pawła II z pewnością znacząco przyczyni-
ło się do upowszechnienia  wśród Polaków 
oczekiwania poszanowania godności osoby 
ludzkiej w procesie pracy. 
	 A wszystkim, którzy wątpią w siłę 
sprawczą ziemskiej posługi duszpaster-
skiej świętego Jana Pawła II na życie Polski 
i Polaków,  bo dostrzegają rzeczywiste bądź 
wyimaginowane  rysy na wizerunku pol-
skiej rodziny, bo podważają siłę i znaczenie 
modlitwy  w życiu Polaków, wreszcie  mogą 
wskazać przykłady braku naszej dbałości 
o godność nie tylko w środowisku pracy,  
odpowiedzieć można tylko w jeden sposób. 
Obcowaliśmy i obcujemy nadal ze świętym,  
sprostanie wyzwaniu  świętego nie jest ła-
twym zadaniem, ale trzeba się starać. I to 
staranie,  aby nie zawieść świętego Jana 
Pawła II,  widać życiu rodzinnym, modlitwie 
i pracy Polaków.

                  Jerzy Baradziej

Wikary w Niegowici

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. 
(Mt 5, 7)

„Człowiek szuka milości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość uczyni go szczęśliwym.”
 Jan Paweł II

	 Karol Wojtyła otrzymał święcenia ka-
płańskie w Uroczystość Wszystkich Świę-
tych w 1946 r. Następnego dnia 
odprawił trzy msze święte pry-
micyjne w krypcie św. Leonarda 
w Katedrze Wawelskiej. Od listo-
pada 1946 r. do lipca 1948 r. stu-
diował w Rzymie. Po obronie dok-
toratu, powrócił do Polski i udał 
się do Niegowici. W książce ”Dar 
i Tajemnica” późniejszy papież  
św. Jan Paweł II w następujący 
sposób wspominał podróż do 
miejsca swojej pierwszej posłu-
gi duszpasterskiej: „Najpierw 
dowiedziałem się, jak dostać się 
do Niegowici i udałem się tam 
w odpowiednim dniu. Dojecha-
łem autobusem z Krakowa do 
Gdowa, a stamtąd jakiś gospodarz 
podwiózł mnie szosą w stronę wsi 
Marszowice i potem doradził mi 
iść ścieżką wśród pól, gdyż tak 
miało być bliżej. W oddali było 
już widać kościół w Niegowici. 
A był to okres żniw. Szedłem wśród 
łanów częściowo już skoszonych, 
a częściowo czekających jeszcze 
na żniwo. Pamiętam, że w pew-
nym momencie, gdy przekraczałem granicę 
parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowa-
łem ziemię. Nauczyłem się tego gestu chy-
ba od św. Jana Marii Vianneya. W kościele 
pokłoniłem się przed Najświętszym Sakra-
mentem, a następnie poszedłem przedsta-
wić się mojemu proboszczowi. Ks. prałat 
Kazimierz Buzała, dziekan niepołomicki 
i proboszcz w Niegowici, przyjął mnie bar-
dzo serdecznie (…)”. 
	 Karol Wojtyła przebywał w Niegowici od 
28 VII 1948 r. do 17 VIII 1949 r. W tym okre-

sie pełnił obowiązki wikariusza i uczył religii 
w pięciu szkołach podstawowych znajdują-

cych się na terenie parafii (w Niegowici, Ci-
chawie, Nieznanowicach, Pierzchowie, Wia-
towicach). Po latach szczególnie wspominał 
życzliwość grona nauczycielskiego, para-
fian oraz „ciszę i skupienie, jakie panowały 
w klasach, gdy w Wielkim Poście” przepro-
wadzał „lekcję na temat męki Pańskiej”. 
	 Podczas pobytu ks. Karola Wojtyły 
w Niegowici rozpoczęto budowę kościo-
ła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny. Nowa świątynia stanowiła dar 
parafian dla ówczesnego proboszcza Ka-

zimierza Buzały z okazji 50-lecia jego 
święceń kapłańskich. W 1966 r. jej kon-

sekracji dokonał arcybiskup me-
tropolita krakowski Karol Wojtyła. 
Przed kościołem znajduje się po-
mnik ukazujący go jako wikarego. 
Do dzisiaj zachowała się wikarówka, 
w której mieszkał przyszły papież. 
W kościele o św. Janie Pawle II 
przypominają malowidło nad pre-
zbiterium, przedstawiające mo-
dlącego się ks. Karola Wojtyłę do 
Matki Bożej Wniebowziętej, kopia 
pierwszego grobu papieża w pod-
ziemiach Bazyliki św. Piotra w Wa-
tykanie (po beatyfikacji grób znaj-
duje się w kaplicy św. Sebastiana 
w Bazylice św. Piotra) i płaskorzeźby 
umieszczone na drzwiach wejścio-
wych. W Regionalnej Izbie Pamięci 
(zlokalizowanej w bibliotece) znaj-
duje się pomieszczenie będące repli-
ką pokoju wikarego Karola Wojtyły, 
zawierające pamiątki pozostałe po 
jego pobycie. Z Niegowici do Łapa-
nowa został wyznaczony szlak pa-
pieski. W maju każdego roku orga-
nizowany jest Rajd Pieszy Szlakiem 
Papieskim.  

Krzysztof Męka
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Jak to jest z obecnością
nauczania św. Jana Pawła II

w naszym życiu? 

Źródła cytatów, bibliografia (strony 1 i 3): św. Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” (wyd. Mise-
ricordia), Jan Paweł II, „Dar i Tajemnica” (wyd. WAM 1996), „Śladami objawień św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej” (wyd. Misericordia), czasopisma „Orędzie miłosierdzia”, „Idziemy”, portal „Fronda.pl”. 
W tekście na s. 3 wykorzystano informacje z portalu „gdow.pl”, mapy turystycznej „Powiat wielicki” 
(COTG PTTK 2010).

 
    
     Przewodniczący klubu: Jakub Kogut
      Numer telefonu: 503 035 066
      E-mail: gpwieliczka@op.pl
      Facebook: klubGPwieliczka

     
       Zespół redakcyjny 
       Klubu Gazety Polskiej 

      Skład  i druk: Bożena Tatomir
      zdjęcia: archiwum KGP
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