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Niecodzienne pismo
parafii w Rdzawce przy wsparciu
Stowarzyszenia

„Wy jesteście solą ziemi
Wy jesteście światłem świata”
(Mt.5:13 – 14)

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ
I ODNOWI OBLICZE ZIEMI
TEJ ZIEMI
JAN PAWEŁ II
Drodzy Parafianie i Goście.
Zakończył się okres karnawału. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Wielki
Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data zależy od daty
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową na znak pokuty i
umartwienia nasze głowy zostały posypane popiołem. W tym czasie uczestniczymy w
nabożeństwach pasyjnych, czyli w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. W tym okresie w
liturgii nie odmawia się hymnu "Chwała na wysokości Bogu", "Ciebie, Boże, chwalimy"
oraz aklamacji "Alleluja".
Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna. W
pierwszą niedziele Wielkiego Postu słyszeliśmy ewangelie o Kuszeniu Jezusa na Pustyni.
Jezus nie wchodzi w dialog z szatanem, ale odpowiada krótkimi fragmentami Słowa Bożego
zaczerpniętymi ze Starego Testamentu. Również my chrześcijanie nie możemy w chodzić w
dialog z pokusą, ale musimy starać się ją odrzucać u samych podstaw. W tym najbardziej
pomaga nam modlitwa. Modlitwa posiada ogromną moc w walce z mocami ciemności.
Dlatego starajmy się dobrze wykorzystać ten spięty czas Wielkiego Postu, aby w poranek
Wielkanocny przeżyć prawdziwą radość, że Chrystus zmartwychwstał w naszych sercach.
Chociaż czas Wielkiego postu jest zawsze czasem pokuty i umartwienia, to

jednak w tym roku przeżywamy ogromna radość. Owa radość wypływa z faktu, że nasz
rodak, Sługa Boży Jan Paweł II zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. Do tego wielkiego
wydarzenia musimy również przygotować nasze serca. W tym pomoże nam również obecna
gazetka, która w głównej mierze jest poświecona osobie Jana Pawła II. Starajmy się całym
sercem zaangażować w dobre przeżycie Wielkiego Postu, a jednocześnie dobrze
przygotować do przeżycia beatyfikacji Jana Pawła II.
Co nas czeka w najbliższym czasie?
• W piątki o godz. 18.00 Droga Krzyżowa dla dzieci i dla dorosłych, o 19.30 dla
młodzieży.
• W niedziele o 16.30 nabożeństwo Gorzkich Żali.
• 2 kwietnia o godz. 20.00 Msza święta zbiorowa do Matki Bożej, nabożeństwo
Fatimskie i czuwanie w godzinie śmierci Jana Pawła II.
• 3 kwietnia po Mszy św. wieczornej film z pobytu Jana Pawła II w Nowym Targu.
• 17 kwietnia – Niedziela Palmowa i konkurs Palm.
• 17 – 20 kwietnia – rekolekcje Wielkopostne.
• 19 kwietnia godz. 18.00 – Msza św. zbiorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych.
• 20 kwietnia godz. 18.00 – Msza św. Wieczerzy i Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
do 23.00.
• 21 kwietnia godz. 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej i Adoracja Pana Jezusa w grobie
do 23.00.
• 22 kwietnia godz. 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej połączona z procesją
rezurekcyjną.
• Od 12 do 30 kwietnia – Nowenna do miłosierdzia Bożego przed Niedzielą
Miłosierdzia.
• 6 – 7 maja – Pielgrzymka dziękczynna do Lichenia za dar beatyfikacji Jana
Pawła II
Wielu mieszkańców Rdzawki nie wie nawet, że powstanie naszej parafii to decyzja
i zasługa ks. Kard. Karola Wojtyły. Ten numer naszej gazetki wydany został głównie w oparciu o
zapisy w kronice parafialnej ks. Jan Sucharzewski pod datą 29 czerwca 1973 roku tak zapisał.
„Dom Zakonny Marianów i placówki zakonno-duszpasterskie związane z Rdzawką tu urządzają
główne uroczystości 300-lecia Zgromadzenia. Przy ołtarzu polowym na zewnątrz kościoła Mszy św.
koncelebrowanej przewodniczył ks. kardynał Karol Wojtyła. On również po ewangelii wygłasza
Słowo Boże, w którym szczególnie akcentuje polski maryjny charakter Zgromadzenia.
Koncelebransami byli m.in. ks. prowincjał Witold Nieciecki, ks. dziekan rabczański – prałat
Mateusz Zdebski, ks. Piotr Miros przedstawiciel prowincji z Anglii i około dwudziestu innych
księży, zarówno z naszego Zgromadzenia jak również z innych Zgromadzeń m.in.: Kapucyni,
Salezjanie i księża diecezjalni. W jubileuszu brały liczny udział siostry zakonne : Szarytki, Siostry
Urszulanki, Franciszkanki Służebnice Krzyża i inne. Rdzawianie licznie przystąpili do Komunii św.
W imieniu Marianów witał Księdza Kardynała i wszystkich gości Ksiądz Prowincjał. Słowa
podziękowania skierował do wszystkich uczestników ks. Jan Sucharzewski, wyrażając szczególną
wdzięczność Księdzu Kardynałowi. Wielką pomocą w zorganizowaniu uroczystości służyli nasi
alumni z Lublina. Dom w Rdzawce zaprosił na obiad około stu osób, w tym grupę młodzieży z
Rzepisk kierowaną przez ks. Józefa Pietruszkę.”
W kronice zamieszczone są zdjęcia z tych uroczystości. W roku 1974 w lipcu i sierpniu
w Rdzawce pojawiła się młodzież „Oazowa” ks. Sucharzewski tak to opisuje. „Już ostatnie dni
czerwca gromadzą w Rdzawce gromadki katolickiej młodzieży. Po raz pierwszy ma być w

Rdzawce „Oaza”, inaczej zwana Żywym Kościołem. Jest to ruch zainicjowany w Polsce przez ks.
prof. Blachnickiego. Każda grupa, licząca około czterdziestu osób łącznie młodzieży męskiej i
żeńskiej, według ściśle ustalonego programu, pod kierunkiem księży diecezjalnych i zakonnych,
pracujących z niezwykłym poświęceniem, pogłębia swe życie religijne w ciągu piętnastu dni w
oparciu o Liturgię Eucharystyczną, Pismo św. i Tajemnice Różańca. Podczas zlotów młodzieży z
kilku miejscowości odwiedzili ją : ks. kard. Karol Wojtyła, ks. bp Małysiak, ks. bp Smoleński. A
oto opisy podjętych działań księży pracujących w Rdzawce i korespondencja z Kurią Krakowską.
16. września 1974 roku ks. Jan Sucharzewski złożył wizytę ks. Kardynałowi Wojtyle, podczas
której przedstawił prośby wiernych i racje o przyznaniu uprawnień dla miejscowego kościoła.
Chodziło głównie o to, by wierni na miejscu mogli chrzcić swoje dzieci i zawierać śluby
małżeńskie. ks. Kardynał z wielkim zrozumieniem i życzliwością odniósł się do przedstawionych
próśb i polecił skierować do niego specjalne pismo w tej sprawie. Mając te zapewnienia ze strony
Kardynała 10 grudnia 1974 roku ks. Jan Sucharzewski osobiście złożył pismo Księdzu
Kardynałowi w sprawie uzyskania pełnych uprawnień duszpasterskich. 17 sierpnia 1975 przybywa
do Rdzawki ks. Józef Glinka, ks. Sucharzewski został przeniesiony decyzją władz Zgromadzenia do
Głuchołaz.
11 mają 1977 roku zostało wysłane z Kurii Metropolitarnej w Krakowie pismo do ks.
Proboszcza Janikowskiego w Rabce oraz do Prowincjała Zgromadzenia Marianów w Warszawie
następującej treści :
I
Mając na względzie dobro duchowe wiernych mieszkających w bliskości kościoła w Rdzawce
powierzamy Ojcom Marianom w Rdzawce całość duszpasterstwa w zakresie duszpasterstwa
parafialnego na terenie gromady Rdzawka.
II
W Kościele w Rdzawce zostanie urządzona chrzcielnica i będzie tam udzielany sakrament Chrztu
św. będą błogosławione małżeństwa i odprawiane obrzędy pogrzebowe.
III
Duszpasterstwo sprawować będzie kapłan ze Zgromadzenia Księży Marianów, mianowany
stosownie do odnośnych przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego. Będzie on równocześnie
uznawany wikariuszem współpracownikiem parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce dla uzyskania
uzyskania uprawnień z kan. 1096 §1 KPK. Nominacja określi, że obowiązkiem jego jest
sprawowanie duszpasterstwa w tej części parafii Rabka, dla której ośrodkiem duszpasterskim staje
się kościółek w Rdzawce.
IV
Do duszpasterza wymienionego Duszpasterstwa należeć będą wszystkie przychody składane w
formie ofiar przez wiernych z okazji pełnienia wszystkich posług duszpasterskich : msze ślubne i
msze zwyczajowe.
V
Duszpasterz prowadzi biuro duszpasterskie, w którym przechowuje księgi i wszystkie akta związane
z duszpasterstwem oraz inwentarz. Przy zmianie duszpasterza odbywa się przekazanie inwentarza
zgodnie z przepisami diecezjalnymi w tej sprawie. Księgi metrykalne dotyczące terenu
powierzonego duszpasterstwa przy kościele w Rdzawce będą prowadzone przez duszpasterza tego
terenu w charakterze wikariusza współpracownika parafii w Rabce.
VI
Wyżej wymienione duszpasterstwo używać będzie pieczęci podłużnej z napisem „Parafia w Rabce –
duszpasterstwo przy kościele w Rdzawce”.
VII
Wyżej przedstawione określenie Duszpasterstwa przy kościele w Rdzawce ma charakter
prowizoryczny (pro experimento) i może ulec zmianie w przypadku ujawnienia się potrzeb tego
rodzaju, a wiernym, którzy którzy tego wyraźnie będą sobie życzyć, należy zostawić swobodę w
korzystaniu z posług duszpasterskich w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny w Rabce.

Zarządzenie niniejsze obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 1977 roku.
Podpisał Karol Kard. Wojtyła
17 mają 1977 roku do Rdzawki przybył ks. bp Albin Małysiak witany przez banderię
konną w strojach góralskich, na początku wsi była ustawiona brama powitalna. Biskup bierzmował
młodzież z naszej wioski, jednocześnie oznajmił wszystkim zebranym, że decyzją ks. Kardynała
Karola Wojtyły z dniem 1 czerwca 1977 roku Rdzawka staje się samodzielną jednostką
duszpasterską. W uroczystościach brało udział bardzo dużo mieszkańców naszej miejscowości.
28 maja 1977 roku pismo do ks. Józefa Glinki pracującego w Rdzawce skierował ks.
Kardynał Karol Wojtyła następującej treści : „Z dniem 1 czerwca br. mianujemy Przewielebnego
Księdza Rektora Wikariuszem współpracownikiem parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce z
obowiązkiem pełnienia agend duszpasterskich na terenie powierzonego Zgromadzeniu Księży
Marianów w Rdzawce Duszpasterstwa.
Podpisał Kard. Karol Wojtyła
W czasie wakacji od kilku lat przybywają do nas grupy młodzieży „Oazowej”, ich
podstawową bazą stał się dom p. Jana Kurasa. Wśród „Oaz” utrwala się opinia, że
najodpowiedniejszym miejscem spotkań na wspólnoty oazowe jest Rdzawka. 5 lipca przybył do
Rdzawki generalny moderator „Oaz” - ks. prof. Franciszek Blachnicki by ostatecznie zadecydować
o spotkaniach wspólnot oazowych w Rdzawce. 19 lipca „Oaza” w Rdzawce od władz
administracyjnych otrzymała nakaz likwidacji – tzw. „nielegalnej kolonii”. Zostało złożone
odwołanie i powiadomiono władze kościelną, zapadła też decyzja trwania na posterunku. 21 lipca
odbył się „Zlot” okolicznych „Oaz” do Rdzawki przybyło około 1000 młodzieży i 30 księży.
Przybył do nas ks. prof. Franciszek Blachnicki, biskup Stanisław Smoleński. Na zlot III turnusu
„Oaz” do Rdzawki przybył 11sierpnia 1977 roku ks. Kardynał Karol Wojtyła który przewodniczył
Mszy św. która została odprawiona pomiędzy kościołem a plebanią. W czasopiśmie „Ruch Biblijny
i Liturgiczny” na tytułowej stronie zamieszczono zdjęcie ks. Kardynała Karola Wojtyły który
siedział przed wejściem do naszego kościoła. Wewnątrz czasopisma były również zdjęcia z Mszy
św. którą odprawiał Kardynał Wojtyła. W tym spotkaniu wzięło udział ponad sześćset osób i 40
księży. 15 mają 1978 roku odbył się w Rdzawce pierwszy odpust parafialny w drugi dzień
Zielonych Świątek o godzinie 17:00 na który przybył ks. biskup Julian Groblicki
W sierpniu 1978 na zakończenie tegorocznej akcji „Oazowej” przybył do Rdzawki Ks.
Kardynał Karol Wojtyła. Był krótko, spieszył się ze Mszą św. do następnego punktu „wspólnoty”.
Na plebanię nie wstępował mówiąc „..Tyle razy już u Was byłem i jeszcze będę....” powiedział na
odjeździe. Bóg pokierował życiem Kardynała Wojtyły inaczej gdyż został wybrany na papieża jako
Jan Paweł II to my mieszkańcy chodziliśmy na spotkanie z nim jak w: Nowym Targu, Krakowie,
Zakopanem czy wielu innych miejscowościach. Wielu naszych mieszkańców odwiedziło papieża w
Rzymie.
Wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża opisał w kronice parafialnej ks. Józef
Glinka, oto co napisał:
„16 października 1978 roku, tego co się działo w całej Polsce dzisiejszego wieczoru – najlepsze
pióro nie odda..... Na moment wszyscy zaniemówili ..... czy to rzeczywiście prawda? Ale gdy
telewizja potwierdziła wieść ukazując Kardynała Krakowskiego w białym stroju jako Jana Pawła II
.... nastąpiła prawdziwa eksplozja, uczucie radości... Wszyscy stali się naraz braćmi, zapomnieli o
różnicy poglądów. Jedna wieść na ustach wszystkich... POLAK PAPIEŻEM. Zapomniano o
wszelkich konwenansach... W Krakowie wrzało ... W kościołach Msze Święte, pełno ludzi .... Na
ulicach tłumy starszych a jeszcze więcej młodzieży rozśpiewanej wraz z klerykami.... Spontaniczna
pieśń religijna na ustach wszystkich ...... i to przez całą noc.... Następne dni były ciągiem serdecznej
modlitwy wdzięczności za polskiego papieża we wszystkich kościołach archidiecezji i Polski. I nasz
kościółek zaczął się zapełniać w czasie nabożeństw różańcowych”.

2 lutego 1979 roku w Matki Boskiej Gromnicznej a był to pierwszy piątek miesiąca w
naszym kościele odbyły się całodzienne modły w intencji Ojca Świętego i wspólna adoracja do
godziny 18:00. 15 kwietnia w czasie Świąt Wielkanocnych ks. Glinka zapisał. „Nie jest to już
tajemnicą ani tylko ogólnym pragnieniem – Papież Jan Paweł II ma odwiedzić swoją Ojczyznę
początkiem czerwca obecnego roku. Już się odbywają zjazdy, spotkania, wszelkiego rodzaju
konferencje kapłanów i świeckich celem przygotowania na spotkanie z polskim papieżem”. Pod
datą 29 kwietnia ksiądz zapisał, że dwudziestu mężczyzn ze Rdzawki (mają przygotowane stroje
góralskie) zostało wytypowanych do pełnienia służby porządkowej w czasie spotkania z papieżem
w Nowym Targu na lotnisku. Jest już cały harmonogram pielgrzymki Ojca Świętego do Polski..... 8
czerwca odwiedzi Nowy Targ. Prace nad przygotowaniem lotniska w Nowym Targu, acz z wielu
przeszkodami, trwają nieprzerwanie. Parafie dostarczają materiału na budowę ołtarza i ogradzanie
terenu, nasza parafia też, lotnisko dzielone jest na sektory. Wszystkie parafie i kościoły
przygotowują się na spotkanie z papieżem polskim. 20 mają w naszej wsi wytypowano nowych 20
„śmiałych” do służby porządkowej w Nowym Targu. 30 maja Kościoły i nasz też, domy
mieszkalne, drogi, dekoruje się na przyjazd Papieża i wszędzie wystawione w oknach lub na
ścianach obrazy najczęściej oświetlone – portrety Ojca Świętego, herby, rozmaite flagi : narodowe,
maryjne, papieskie – wielkie rodzinne święto.
2 czerwca 1979 roku o godzinie 10:00 dzwony we wszystkich kościołach – Jan Paweł
II już na ziemi polskiej. Pilnie śledzimy programy : telewizyjne i radiowe, aby na bieżąco
informować wszystkich – co warto usłyszeć, czy zobaczyć i nasz misyjny program odpowiednio
ustawić.
3 czerwca w dniu Zielonych Świątek w południowej porze, wioska jakby wymarła
nikogo nie widzi się na drodze. Okna wszędzie otwarte – tylko jeden głos Ojca Świętego
rozbrzmiewa że wszystkich telewizorów i niesie się z pobożną pieśnią po wszystkich rdzawiańskich
rolach. Czyśmy się spodziewali, że dożyjemy takich czasów?
4 czerwca odpust N.M.P. Matki Kościoła . Pora południowa przeznaczona na spotkanie
i wysłuchanie Ojca Świętego który przemawia z Jasnej Góry – niezapomniane chwile. To co
oglądano lub słyszano poprzednich dni – to tylko wstęp do tego, co przeżywamy dzisiaj. Każdy
dom w Rdzawce przemawiał słowami Papieża i śpiewał razem z Jasną Górą. Sumę na zakończenie
odpustu i renowacji odprawił ks. Proboszcz Tadeusz Janikowski z Rabki.
6 czerwca wszyscy księża z Rdzawki uczestniczą w spotkaniu z Ojcem Świętym w
katedrze wawelskiej. O godzinie 20:00 wychodząc z katedry byliśmy świadkami tego, co działo się
na ul. Franciszkańskiej i jak Jan Paweł II rozmawiał z młodzieżą ze swojego okna. Maluch dowiózł
nas do domu już po północy. Oto niektóre tylko hasła z poprzednich spotkań młodzieży z Papieżem
: Kościół z ludem – lud z Kościołem, Proletariusze wszystkich krajów – na miłość Boską – łączcie
się, Czerwona Łódź – wita Ojca Świętego.
8 czerwca – niewielu było takich, co mogli sobie pozwolić na normalny wypoczynek
nocny – już wieczorem poprzedniego dnia widziało się grupy i pojedynczych wędrowców
zdążających do Nowego Targu. O godzinie 5:00 w wiosce już nikt nie spał – kto musiał – zostawał
w domu. Zbiórka na Obidowej była wyznaczona na 6:00 rano. Okazale prezentowała się nasza
parafialna pielgrzymka licząca co najmniej 600 osób. Na czele znak rozpoznawczy z napisem
Rdzawka, po bokach porządkowi z proporczykami by nikt się nie wychylał, bo reszta szosy
przeznaczona była dla pojazdów. Tuż przed nami Skawa, za nami Skomielna Biała. Cała ta masa
ludzi, jak ogromny strumień wody, wypełniający do połowy „Zakopiankę” ale szybko posuwała się
w kierunku Nowego Targu i lotniska. Zwolnić ani przyspieszyć nie można było. O godzinie 8:00
już miało być powitanie „Gaździny Podhala” - M.B. Ludźmierskiej i nabożeństwo wprowadzające.
Okazało się, że wejście od Nowego Targu na lotnisko jest zabronione – trzeba było jeszcze zdobyć
się na wysiłek by przejść 5 km. I od strony Białki wejść na teren lotniska do wyznaczonych nam na
kartach wstępu, który powinien posiadać sektor. Naszych „czterdziestu” wspaniałych w strojach
góralskich już dawno pełniło tam służbę. Kapłani, w tym czterech Marianów, opuścili swoje stadła i
zaopatrzeni w wypełnione komunikantami puszki, pokonując dalsze kilometry, w kierunku z

którego przyszli, udali się do ołtarza górującego obecnie nad całym ogromnym morzem głów
ludzkich.... jakby wałem ochronnym dla tego „morza” były od strony południowej ciężarówki
zaopatrzeniowe. O godzinie 10:00 ukazały się helikoptery wiozące Papieża i jego świtę – przy
hangarach powitali Jana Pawła II prominenci Ludowej Ojczyzny – ceremonia ta była mało podobno
ciekawa – jak szeptano. Wśród śpiewu pieśni, okrzyków i tonów muzyki góralskich zespołów,
Ojciec Święty zbliżył się do ołtarza by uczestniczyć w oficjalnej części nowotarskiego spotkania we
Mszy Św. i wygłosić kazanie. W czasie piątkowych uroczystości 8 czerwca roku Pańskiego 1979,
inne, doskonalsze źródła przekażą opis wyczerpującym to spotkanie. Nam należałoby dodać
jeszcze, że po zakończeniu nabożeństwa Ojciec Święty w otwartym aucie objechał lotnisko wśród
wiwatujących tłumów – w przyspieszonym uczynił to tempie, bo już na niebie podhalańskim
ukazały się chmury zapowiadające burzę. Nie można już było pokazać świcie piękna polskich Tatr
z lotu ptaka – sytuacja atmosferyczna nakazywała możliwie szybko wracać do Krakowa a nam do
naszych domów... Tłumy ruszyły w drogę powrotną – pośpiech był wielki ale jak na lotnisko, tak i
z powrotem, wspólny – grupami.... Burza rozszalała zanim doszliśmy do Nowego Targu (do
„miasta”). Niewielu było takich, co zdecydowali ukryć się przed deszczem i przeczekać burzę, lud
wracał ławą niepomny na niebezpieczeństwo burzy, na to że zmoknie, nikt nie myślał o posiłku –
auta obciążone wiktuałami wracały, skąd tu przybyły wraz z obsługą. Spieszyli do domów jakby
zazdrośni, by nic nie uronić z tego, co przeżyły serca i dusze, by móc podzielić się tym jak chlebem
z domownikami, by wspominać i żyć jeszcze długo pamięcią o spotkaniu z polskim – więcej –
naszym Krakowskim Papieżem.
10 czerwca – ze względu na transmisję telewizyjną nabożeństwa na Błoniach
Krakowskich oraz pożegnaniu Ojca Świętego Msze Św. u nas odprawiamy o godz.8, 15 i 19...
Posiadający auta nasi parafianie udali się do Krakowa, by osobiście na miejscu być świadkami tych
uroczystości.
16 października w pierwszą rocznicę wyboru Jana Pawła II obchodziliśmy jak święto
domy udekorowane jak w czasie pielgrzymki Papieża do Ojczyzny. Odtąd w całej Polsce 16-ty
każdego miesiąca będzie dniem modłów za Ojca Świętego.
21 października po zakończeniu Mszy św. ks. Jan Zając wyświetlił swoje kolorowe
przeźrocza o wizycie Ojca Świętego w Ojczyźnie.
13 maj 1981 roku dowiedzieliśmy się o zamachu na Ojca Świętego. 14 maja modlimy
się o zdrowie Jana Pawła II w Rdzawce, wyświetlamy przeźrocza o podróżach Papieża –
Pielgrzyma Świata.
Jako katolicy wielokrotnie braliśmy udział w spotkaniach z Janem Pawłem II w czasie
jego licznych pielgrzymek do naszego kraju. Bardzo licznie uczestniczyliśmy w spotkaniu z
Papieżem na Podhalu.
6 czerwca 1997 roku mieszkańcy Rdzawki udali na Mszę św. odprawioną przez Jana
Pawła II pod Wielką Krokwią w Zakopanem.
7 czerwca nasz chór „Adoramus” uczestniczył we Mszy św. w Sanktuarium Fatimskim
na Krzeptówkach w czasie konsekracji kościoła której dokonał Jan Paweł II.
Wielu
mieszkańców Rdzawki uczestniczyło też w Ludźmierzu w różańcu z Janem Pawłem II.
Gdy 2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II, to płakaliśmy wszyscy zdając sobie
sprawę, że zmarł ktoś kto był nam bardzo bliski, kogo kochaliśmy i przede wszystkim
wiedzieliśmy, że Jan Paweł II kochał nas. Dzisiaj musimy sami odpowiedzieć sobie na pytanie co z
nauczania Jana Pawła II wcieliliśmy w życie?. Czy w naszym życiu Bóg jest na pierwszym miejscu,
czy też pieniądz jest naszym bogiem?. Czy potrafimy w drugim dostrzec człowieka, który jest
stworzony na obraz i podobieństwo Boże?. Czy „nasz papież” byłby dumny, z mojego
chrześcijańskiego życia?. Czy umiem wybaczyć w imię miłości do Boga?. Na te i wiele innych
pytań każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam w swoim sumieniu.
Ks. Jan Zając opowiadał mi wielokrotnie, że w czasie jednej z wizyt „na Oazie” w
Rdzawce ks. Kard. Karol Wojtyła dowiedział się, że w Rdzawce urodziły się trojaczki u państwa
Twarogów i wyraził życzenie, że bardzo chciałby tą rodzinę odwiedzić. Ks. Zając sam poszedł

powiedzieć, że chce do nich przyjść ks. Kard. Wojtyła, po godzinie Kardynał Karol Wojtyła z
innymi księżmi był u państwa Twarogów. Innym razem jak opowiadał ks. Jan Zając gdy
przyjechał do Rdzawki ks. Kard. Karol Wojtyła odwiedził „Oazę” która miała swoją bazę główną
u pana Jana Kurasa gdy księża dochodzili do domu zauważył ich gospodarz Jan Kuras który
wśród przybyłych gości rozpoznał sekretarza Kardynała ks. Stanisława Dziwisza zawołał na swoją
żonę „... Hanka chodź szybko bo Dziwisz do nos idzie”. Wieczorem przy kolacji ks. Kard. Karol
Wojtyła śmiał się i mówił „... jaki ty Stasiu jesteś znany co tam jakiś Kardynał, Dziwisz do nos
idzie”.
Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim którzy udostępnili nam swoje
zdjęcia ze spotkania z Janem Pawłem II : Marii Pępek z rodziną – którzy jako pierwsi z Rdzawki w
1980 roku odwiedzili papieża we Włoszech, Franciszkowi Pranicy z Buloskówki (od 1966 w USA),
który z żoną jadąc z Chicago do Polski w 1981 roku przybył do Rzymu na audiencję do Ojca
świętego, Wackowi Miśkowcowi za zdjęcie z pierwszej wizyty ks. Kard. Karola Wojtyły w
Rdzawce 29 czerwca 1973 roku. W Rdzawce na plebanii znajduje się obraz namalowany przez
pana Jerzego Koleckiego z Rabki przedstawiający papieża z młodzieżą przy ognisku na
Sołtysówce. Miał to być prezent dla Jana Pawła II gdy pojechała delegacja do Watykanu z prośbą o
poświęcenie kamienia węgielnego pod nasz nowy kościół. Papież spojrzał na obraz i powiedział, że
pamięta ale wyraził życzenie by ten obraz na pamiątkę pozostał w Rdzawce i tak też się stało.
W niedzielę 3 kwietnia 2011 po Mszy św. o godz. 17:00 zapraszamy wszystkich
mieszkańców Rdzawki na film – powtórkę z pobytu Jana Pawła II w Nowym Targu w 1979 roku.
Projekcja odbędzie się w naszym kościele, może ktoś gdzieś rozpozna siebie, chociaż byliśmy
bardzo daleko. Należy zwrócić uwagę na ustawienie kamer gdyż operatorzy mieli nakaz tak
ustawiać kamery by pokazywać jak najmniej ludzi a należało pokazać rozwój przemysłowy Polski,
dlatego ciągle widać dźwigi w Nowym Targu. Uwaga : czas projekcji to 3 godziny 20 minut - czyli
tylko dla wytrwałych – serdecznie wszystkich zapraszamy.
10 kwietnia 2011 roku o godzinie 10:00 Msza św. odprawiona zostanie w intencji śp.
prezydenta Lecha Kaczyńskiego jego żony Marii i wszystkich poległych w katastrofie smoleńskiej
jest to intencja od mieszkańców. Mszę św. uświetni nasz chór „Adoramus”.
17 kwietnia w niedzielę palmową zapraszamy wszystkich na konkurs palm
wielkanocnych czyli „Święto bazi”. Mszę św. uświetni nasz zespół góralski „Powicher” który
będzie przygrywał również po Mszy św. w czasie konkursu, . Regulamin konkursu jak w latach
ubiegłych. Przy ocenianiu palm pod uwagę brane będzie :
Wysokość palmy, oryginalność - czyli sposób wykonania, kwiaty naturalne lub z bibuły
(sztuczne nie będą oceniane), wkład pracy - czas.
Podział na kategorie wiekowe :
Dzieci do lat 6 (z zerówką).
1. Nauczanie początkowe (klasy 1 - 3).
2. Klasy od czwartej do szóstej.
3. Gimnazjum.
4. Dorośli
Nagrody ufundowane zostały przez STOWARZYSZENIE. W tym roku dla wszystkich chętnych
nasze Stowarzyszenie organizuje zajęcia w czasie których można będzie się nauczyć wykonywania
kwiatów z bibuły. Termin zostanie podany przez ks. Proboszcza.

Dnia 1 maja odbędzie się w Rzymie beatyfikacja Jana Pawła II, z tej
okazji prosimy wszystkich mieszkańców o udekorowanie domów tak jak to
czyniliśmy podczas każdego pobytu papieża w Polsce.

Dla Umiłowanego Polaka na stolicy Piotrowej Śp. Jana Pawła II
Wyjechał daleko by pozostać w Rzymie,
Na Stolicę Piotrową wybrany - Karol miał na imię.
I pozostał w Watykanie jako Jan Paweł II,
Pozostał tam dla Świata i dla Bożej posługi.
Nie zapominał o nas nigdy,
Na swej Piotrowej Stolicy,
Ile cudów zdziałał,
Tego nikt nie zliczy.
Już za życia jego mówiono,
Że to człowiek Święty.
A teraz przez Kościół,
Błogosławionym zostanie okrzyknięty.
Będąc biskupem przyjeżdżał młodzież bierzmować do Rabki,
Ale na swej drodze nie omijał Rdzawki.
Chętnie przebywał w Rdzawce wśród młodzieży oazowej
I bardzo lubił się modlić w Kościółku na Obidowej.
Gdy przyjeżdżał do Polski na swoje pielgrzymki,
Bardzo chętnie słuchał góralskiej muzyki.
Kochał nasze góry i naszych górali,
Serce bilo Mu mocniej gdy Mu Barkę śpiewali.
Znał wiele języków jak apostołowie,
Więc każdy go rozumiał w swej ojczystej mowie.
Czuwaj nad jego duszą Święta Boża Rodzicielko,
Gdyż byłaś dla Niego najukochańszą Mateńką.
O jakże wielka radość dla Świata i Narodu Polskiego
Będziemy się modlili do “papieża Polaka”
Już Błogosławionego.
Anna Rapacz z Kubanówki
Rodzinie i znajomym w kraju i na emigracji możecie przekazać informację, że nasza gazetka
parafialna jest dostępna w internecie na stronie naszego Stowarzyszenia www.rdzawka.region-rabka.pl.
Nasze - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA zawarło
porozumienie z Organizacją Pożytku Publicznego, teraz wypełniając PIT pojawiła się szansa, że wpłacając
1% na rzecz STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA, numer KRS: 0000052078, jako
cel szczegółowy wpiszemy: Stowarzyszenie – Rdzawka pieniądze otrzymamy na nasze konto. Jeżeli chcesz
nam pomóc to zapewniamy, że każda złotówka zostanie w naszej wsi.
Pragnę gorąco zachęcić, aby chętnie dzielić się uwagami i spostrzeżeniami na temat tej gazetki.
Jednocześnie w imieniu całego Zespołu Redakcyjnego chcę zaznaczyć, że każdy, kto tylko zechce, może
napisać coś ciekawego do naszej gazetki.
Aktualny numer wydał zespół w składzie: ks. Piotr Wojtyła, ks. dr Czesław Poloczek, Józef Zborek, Leszek
Świder, Anna Rapacz, Tomasz Wójtowicz, Emilia Żurek.

