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Niecodzienne pismo 
parafii w Rdzawce przy wsparciu  

Stowarzyszenia

„Wy jesteście solą ziemi 
Wy jesteście światłem świata” 

(Mt.5:13 – 14)

Drodzy parafianie i goście!

Sporo  rzeczy  wydarzyło  się  od  ostatniego  wydania  gazetki  parafialnej  „Światło  i  Sól”. 
Bardzo  ważnym  wydarzeniem,  które  miało  miejsce  w  naszej  wspólnocie  parafialnej,  była 
peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Głównej 
Mszy św.  przewodniczył  metropolita  krakowski  kard.  Stanisław Dziwisz.  Obecni  byli  również 
księża z dekanatu rabczańskiego oraz księża Rodacy. Ks. kardynał, jak również obecni księża, byli 
pod wrażeniem zaangażowania się naszej parafii w przygotowanie tej uroczystości, wystrojem całej 
wioski  oraz liczną  obecnością  wiernych.  Duże wrażenie na  księżach–gościach zrobił  nasz chór 
parafialny, który swoim śpiewem ubogacał liturgię.

W Niedzielę Palmową odbył się konkurs palm. Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci i 
młodzież (z pomocą swoich rodziców) wykonali piękne palmy. Inicjatorem tej pięknej akcji już od 
lat jest Pan Leszek Świder, który z całym zaangażowaniem stara się podtrzymywać w naszej parafii 
piękne zwyczaje naszych przodków. W godzinach popołudniowych młodzież naszej parafii – pod 
opieką  ks.  Krzysztofa  –  przedstawiła  Misterium Męki  Pańskiej,  a  następnie  wszyscy,  pomimo 
niezbyt  sprzyjającej  pogody,  z  modlitwą  na  ustach  przeszli  do  kościółka  Świętego  Krzyża  na 
Obidowej.

Najważniejszą  chrześcijańską  uroczystością  są  święte  dni  Triduum  Paschalnego.  We 
wszystkie  dni  w  nabożeństwach  licznie  uczestniczyli  nasi  parafianie.  Podobnie  jak  w  latach 
ubiegłych,  w Wigilię  Paschalną  wielu  naszych  parafian  przyszło  w strojach  góralskich.  Dzięki 
zaangażowaniu  się  naszych  parafian,  ministrantów  i  zespołu  góralskiego  mogliśmy  głębiej 
przeżywać tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

Miesiąc  maj  w  naszej  parafii  również  był  bardzo  obfity  pod  względem  bogactwa 
uroczystości. We wspomnienie św. Floriana (4 maja) w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza 
św. w intencji Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta i gminy Rabka Zdrój. Ta uroczystość była 
jednocześnie okazją, aby podziękować naszym strażakom za wszelką i pomoc i zaangażowanie się 
we wszystkie większe uroczystości kościelne. 6 maja w kościele Świętego Krzyża na Obidowej, 
przy licznym udziale wiernych odbył się odpust ku czci Znalezienia Krzyża Świętego. Homilie 
podczas  wszystkich  Mszy św.  głosił  ks.  Adam Boniecki,  marianin.  Po  Mszach  św.  tradycyjnie 
odbywało się błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. 27 maja, w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, dzieci klasy II przystąpiły do I Komunii św. W tym roku czternaścioro dzieci przyjęło 
pierwszy raz Pana Jezusa do swojego serca. Następnego dnia (28 maja) odbył się w naszej parafii  



odpust ku czci NMP Matki Kościoła.  Uroczystej  sumie przewodniczył  ks. Michał Rymar MIC, 
przełożony domu zakonnego w Grudziądzu. Podobnie jak podczas innych uroczystości, również w 
odpust parafialny bardzo licznie zaangażowali się nasi parafianie.

W  pierwszą  niedzielę  czerwca,  czyli  w  uroczystość  Trójcy  Święceń,  dzieci  z  kl.  III 
obchodziły  Rocznicę  I  Komunii  świętej.  6  czerwca  przeżywaliśmy uroczystość  Bożego  Ciała. 
Liczny  udział  wiernych,  przygotowanie  ołtarzy  i  procesji  eucharystycznej,  jak  również 
przychodzenie w pięknych góralskich strojach, świadczy o głębokiej wierze naszych parafian w 
obecność  Jezusa  Ukrytego  w  Eucharystii.  W 2.  niedzielę  czerwca  na  cmentarzu  w  Rdzawce 
modliliśmy się za naszych zmarłych. 

Obecny numer naszej gazetki w głównej mierze jest poświęcony początkom pracy księży 
marianów  w  Rdzawce.  Jubileusz,  który  będziemy  przeżywać,  jest  jednocześnie  okazją,  aby 
podziękować naszym Parafianom za wszelką życzliwość i ofiarność, którą przez tyle lat okazywali 
wszystkim zakonnikom ze Zgromadzenia Księży Marianów, którzy pracowali w Rdzawce. 

Co czeka nas w najbliższym czasie?

24 czerwca o godz. 11.00 będziemy świętować jubileusz 50-lecia pobytu księży marianów w 
Rdzawce oraz 50. rocznicę święceń kapłańskich naszego Rodaka ks. Stanisława Chryca MIC  (w 
tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 10.00!)
19 czerwca, 17 lipca, 21 sierpnia, 18 września o godz. 18.00 – Msza św. i nabożeństwo za zmarłych 
na cmentarzu.
Nabożeństwa Fatimskie każdego 13. dnia miesiąca (do października włącznie) o godz. 18.00.
W  sierpniu  przeżywać  będziemy  gminne  dożynki  w  Ponicach,  jak  również  nasze  dożynki 
parafialne.

Historia parafii

Pierwszy pobyt Marianów w Rdzawce to 
dzień  1  sierpnia  1953 roku  przybywa  do  
Rdzawki  ks.  Zenon  Rosłoń  –  Marianin  z  8  
klerykami, wśród których był Stanisław Chryc. 
Przez cały sierpień odprawiana była w kaplicy 
Msza  św.   Po  raz   pierwszy  zamieszkał  tu  
okresowo  Pan  Jezus  w  Najświętszym  
Sakramencie.  Prowadzona  była  na  miejscu  
katechizacja przed sakramentem bierzmowania. 
Potrzebne  do  tego  ławki  wykonali  Tomasz  
Niżnik i Franciszek Zając. Kaplice odmalował z 
zewnątrz  -  Jan Sroka .  Ubieraniem ołtarza i  
porządkowaniem kaplicy zajmowała się Janina 
Miśkowiec. 13 sierpnia wyruszyła pielgrzymka 
do Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzona przez 
Tomasza  Niżnika  w  której  uczestniczyli  ks.  
Marianie goszczący w Rdzawce.   W niedzielę 

30 sierpnia młodzież zorganizowała ognisko na którym pożegnano księży Marianów i każdy z nich 
otrzymał na pożegnanie prezent. W czasie ferii gościł u nas ks. prof. Piotr Miros – marianin, który 
odprawiał Mszę św. w kaplicy. W 1954 roku w lipcu i sierpniu w każdą niedzielę dojeżdzał ks. 
Sroka  i  odprawiał  msze  św.,  aby  ułatwić  dzieciom,  które  przebywały  w  Rdzawce  na  kolonii  
przybycie na Mszę św. W 1955 roku dobudowano część kaplicy. Udział w budowie brali wszyscy, 
nawet   kobiety i  dzieci,  w ciągu kilku  dni  kaplica stanęła  przykryta  dachem.  W  1956 roku w 



dalszym ciągu trwały prace przy wykańczaniu kościółka. 5 lipca 1956 roku został umieszczony na 
stałe  Najświętszy Sakrament.  7  lipca przybywa do Rdzawki  grupa kleryków mariańskich z  ks. 
Witoldem Niecieckim. Miejscowa ludność zgotowała im bardzo gorące powitanie. Ks. Witold jak 
sam mówił  „...była  to  żywa  wiara  szacunek  dla  kapłaństwa  Chrystusowego  i  przywiązanie  do 
Kościoła katolickiego”. Przez miesiąc lipiec codziennie była odprawiana Msza św. i nabożeństwo 
wieczorne. Zorganizowany śpiew dla mieszkańców Rdzawki prowadził kleryk Henryk Smoczyński. 
Przygotowaniem  kadry  ministrantów  zajął  się  ks.  Bogumił  Lubecki.  Przybyli  księża  Marianie 
zamieszkali  w  domu  państwa  Chryców.   Aksamit  do  wnętrza  tabernakulum  zakupiła  Aniela 
Czyszczoń z Twarogów. 27 lipca 1956 roku obywatel Kuras ofiarował plac pod kościółek. 28 lipca 
do Marianów przyjechali goście z Czechosłowacji. Ks. Witold Nieciecki tak opisuje mieszkańców 
Rdzawki  „..Przed ostatecznym pożegnaniem trzeba dać świadectwo prawdzie. Widzieliśmy troskę  
mieszkańców Rdzawki o wzrost i ozdobę kościoła wzniesionego wysiłkiem własnych rąk. Wczoraj  
na nowym fundamencie stanęła pamiątkowa figurka. Dziś spod strugów i młotów wyrasta chórek  
wewnątrz  kaplicy.  Widzieliśmy  również  troskę  mieszkańców  Rdzawki  o  wzrost  Kościoła  
Chrystusowego, o budowaniu Królestwa Jezusa i Maryi we własnych duszach i w sercu młodego  
pokolenia.  Widzieliśmy  szczerą  miłość  dla  przyjmowania   w  częstej  Komunii  św.  Jezusa  
Eucharystycznego oraz niezwykły pełen serdeczności szacunek dla Sług Ołtarza – szafarzy Bożych  
tajemnic. Czyny gorliwości religijnej są radosnym, budzącym nadzieję dowodem żywej, katolickiej  
wiary, silnej woli i jedności społecznej....”. 

10 sierpnia 1956 roku do Rdzawki przybyła o  
godz. 21-ej kolejna grupa mariańskich kleryków 
i  mimo  że  było  już  ciemno  duża  grupa  
mieszkańców  czekała  przed  kościołem  po  
powitaniu udała się do kaplicy na nabożeństwo 
wieczorne,  ksiądz  i  klerycy  zachwyceni  byli  
pięknym  i  mocnym  śpiewem  mieszkańców.  
Każda Msza św. gromadzi dużo mieszkańców  
którzy  przyprowadzają  na  modlitwę  bardzo  
dużo  dzieci.  W  uroczystość  Matki  Bożej  
Wniebowziętej  (15  sierpnia)  wielu  kleryków 

odnawia  śluby  w  Rdzawce.  W  dalekim  Gietrzwałdzie  k/Olsztyna,  śluby  wieczyste  składa 
Rdzawianin – Stanisław Chryc. W kronice widnieje zapis, że w tym dniu bardzo dużo mieszkańców 
przystąpiło  do spowiedzi i  Komunii  św.  26 sierpnia Matki  Bożej  Częstochowskiej  – centralne 
uroczystości roku Maryjnego w Polsce. Na Mszach św. o godz. 8 i 10 pełen kościół ludzi. Po Mszy 
św.  odbyło  się  uroczyste  odnowienie  ślubów  narodowych.  Na  tę  uroczystość  wyjechała  też  z 
Rdzawki 40–to osobowa grupa pielgrzymów do Częstochowy w strojach góralskich na centralne 
uroczystości.  2  września  po  Mszy  św.  pożegnanie  kleryków  którzy  opuszczają  naszą  wieś, 
pozostaje  ks.  Kazimierz  Oksiutowicz  z  dwoma  klerykami.  Dnia  9  września  odjechał  ks.  K. 
Oksiutowicz.  Po  ich  wyjeżdzie  przybył  do  nas  ks.  Olgierd  Nassalski  z  klerykiem  Edwardem 
Florczykiem. Wielką zasługą kleryków jest nauczenie mieszkańców dużej ilości pieśni maryjnych 
które  mieszkańcy  bardzo  chętnie  śpiewają.  W dalszym  ciągu  trwają  prace  przy  wykańczaniu 
kaplicy,  dorobiono  ławki.  Z  zewnątrz  trwają  prace  przy  obijaniu  blachą  wieżyczki  dachu  i 
zakładanie rynien. Poza tym kaplica na zewnątrz jest ukończona. Pasek do dzwonu ofiarował pan 
Śmietana, mamy ministrantów uszyły osiem komży, zakupiono też kropielnicę. W pierwszy piątek, 
sobotę  miesiąca  października  rozdaje  się  codziennie  po  250  Komunii  św.  7  października  ks. 
Nassalski odjeżdza, Rdzawka nie ma teraz księdza. 

Dnia  15  czerwca  1957 roku  przyjechał  do  Rdzawki  ks.  Kazimierz  Pacek,  marianin. 
Zamieszkał  u  Chryców,  odprawiał  Mszę  św.  codziennie  o  godz.  6:30  i  21:00.  Do  Rdzawki 
przyjechało 7 kleryków mariańskich na wakacje. Z zapisów w kronice widać, że  Marianie są pod 
wrażeniem  ilości  mieszkańców:  dorosłych  i  dzieci  uczestniczących  we  Mszy  św.  17  lipca 



przyjechał  ks.  Rafał  Andrychowicz,  gdyż ks.  K.  Pacek musiał  w dniu następnym wyjechać  do 
Warszawy. Część kleryków musiała wyjechać na swoje rekolekcje. 25 lipca przybywa do Rdzawki 
ks. Henryk Kwolek. Dnia 9 sierpnia 1957 przyjechał ks. Eugeniusz Ogiński z bratem Stanisławem 
Mleczką.  12  sierpnia  wyjechał  do  Warszawy  ks.  Rafał  Andrychowicz.  W  nocy  17  sierpnia 
przyjechali  do  Rdzawki,  Prowincjał  Zgromadzenia  Księży Marianów –  ks.  Olgierd  Nassalski  i 
ekonom prowincji, ks. Zenon Rosłoń. Następnego dnia w niedzielę, Prowincjał odprawił sumę w 
intencji mieszkańców i podziękował mieszkańcom za tak miłą i ofiarną gościnę jaką mieszkańcy 
okazywali księżom i klerykom przebywającym w naszej wsi w czasie wakacji. Powiedział też, że 
nie jest wstanie dać kapłana do obsługiwania naszego kościoła. Wielu mieszkańców zebrało się 
jeszcze u p.  Chryców licząc,  że Prowincjał  zmieni zdanie,  niestety nic nie wskórali.  Teraz gdy 
mieszkańcy zrozumieli, że nie ma szans obecnie by Marianie na stałe przybyli do Rdzawki, zwrócili 
się do ks. Dziekana Zdebskiego w Rabce, który obiecał, że co dwa tygodnie będzie dojeżdżał na 
Mszę św. ksiądz z Rabki. W tym czasie mieszkańcy zakupili wiele darów do naszego kościoła :  
konopeum białe na tabernakulum – Maria Miśkowiec z Kubanówki, ornat zielony, figura św. Józefa 
– dar Antoniny Kowal i Marii Jurzec, figura Jezusa Miłosiernego – dar Anieli Fiedor, oszklone 
ramki do Drogi Krzyżowej – dar Wendelina Śmietany, mszał i dzwonki – dar Antoniego Mlekodaja, 
ze składek mieszkańców Rdzawki zakupiono – puszkę na komunikanty i ornat. 19 sierpnia 1957 
roku do Zakopanego jechał  ks.  Kard.  Stefan  Wyszyński  –  prymas,  dużo dzieci  i  mieszkańców 
wyszło ku „Zakopiance” na powitanie, samochód z Prymasem zatrzymał się, nasze dzieci mówiły 
wiersze  i  wręczyły  też  Prymasowi  kłosy  pszenicy,  jedna  z  dziewczynek  rzuciła  się  ks.  Kard.  
Wyszyńskiemu na szyję.  2 września o godz. 7:00 odprawiona została Msza św. przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. 8 września w niedzielę została odprawiona Msza św.  w intencji mieszkańców po 
czym odjechali z Rdzawki Marianie.

W  1958 roku nie było w Rdzawce ks.  
Marianów w czasie wakacji, zanosiło się, że nie 
będzie w czasie wakacji żadnego księdza, czym 
mieszkańcy naszej wsi byli bardzo zasmuceni. Z 
pomocą przyszła przełożona sióstr Urszulanek z 
Rabki której pani Śmietana opowiedziała jak to 
przykro jest  bo nie ma we Rdzawce żadnego  
księdza.  Prosiła  Siostrę  Przełożoną,  że  jeżeli  
może  niech  pomoże  sprowadzić  na  wakacje  
księdza do Rdzawki. Siostra poprosiła swojego 
znajomego księdza  Aleksandra Chudobę i  do  
niego udała się z serdeczną prośbą w imieniu  
mieszkańców  Rdzawki.  19  lipca  1958  roku  
przybył do Rdzawki ks. Bolesław Gielata i tak 

księża „Werbliści” trafili do naszej wsi ku wielkiej radości i zadowoleniu mieszkańców, że znów 
mamy  księdza.  Gościnne  przyjęcie  księdza.  Werbliści  znaleźli  gościnę  u  państwa  Śmietanów. 
Jednak jak zaznaczyli sami księża wszyscy mieszkańcy byli dla nich gościnni i serdeczni i niczego 
im  nie  brakowało.  Za  co  sami  składali  serdeczne  „Bóg  zapłać”.  Ks.  B.  Gielata  za  wiedzą  i 
pozwoleniem  ks. Dziekana odprawiał msze i nabożeństwa wieczorne, udzielając się z całego serca. 
26  lipca  przybył  do  naszej  wsi  inny  Werblista  ks.  Wincenty  Podbiał.  Kontynuował  On  pracę 
swojego  poprzednika,  zżył  się  doskonale  z  mieszkańcami  Rdzawki  dorosłymi  i  młodzieżą  i 
dziećmi, zyskując sympatię wszystkich mieszkańców. Trzecim Werblistą który do nas przybył był 
ks.  Jan  Kurowski  16  sierpnia  i  sprawował  duszpasterstwo wakacyjne  do  1  września  włącznie, 
kończąc swoją pracę Mszą św. dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego. „Żal mi tego ludu” - 
powiedział mówiąc o mieszkańcach Rdzawki, bo teraz znowu będą musieli chodzić do Kościoła do 
Rabki.

W  1961  roku  księża  Marianie  przysłali  do  obsługi  kościoła  pod  wezwaniem  Krzyża 
Świętego  na  Piątkowe  Górze  ks.  Adama  Bonieckiego  który  zamieszkał  na  plebanii  w  Rabce. 



Niestety  ks.  Dziekan  Zdebski  nie  był  zainteresowany  by  „U  Krzyża”  były  systematycznie 
odprawiane Msze św., chciał by było tak jak dotychczas czyli w odpust majowy i we wrześniu. Ks.  
Adam Boniecki zwrócił się wówczas do przełożonych w Zgromadzeniu Marianów by go zabrać, bo 
nie  taki  był  cel  jego przybycia  tutaj.  Po  ośmiu  miesiącach jego pracy głównie  w Rabce  i  „U 
Krzyża” ks. Boniecki wyjechał. Mimo że ks. Adam Boniecki wyjechał, to gdy Księża Marianie 
wybudowali plebanię w Rdzawce, został tutaj zameldowany i miał adres zamieszkania w Rdzawce 
w latach siedemdziesiątych. 

Wspomnienia ks. Adama Bonieckiego
 

24  czerwca  1962 roku  święcenia  
kapłańskie otrzymuje nasz rodak ks. Stanisław 
Chryc  z  rąk   ks.  biskupa  Antoniego  
Pawłowskiego. Jest to pierwszy kapłan z naszej 
wsi jak podkreśla ks. Henryk Nadrowski, który 
prowadził  naszą  kronikę  parafialną.  Na  
uroczystościach  we  Włocławku  była  między  
innymi  rodzina  neoprezbitera  i  i  delegacja  
ludności  z  Rdzawki.  Pod  koniec  czerwca  
przyjeżdża do Rdzawki ks.  Olgierd Nassalski  
celem przygotowania wiernych poprzez nauki  
do uroczystej Mszy św. Prymicyjnej. Przyjeżdża 
też kilku innych mariańskich księży i kleryków. 

Uroczystości w Rdzawce zostały uzgodnione z miejscowym proboszczem Mateuszem Zdebskim. 
30 czerwca 1962 roku odbyła się Msza św. Prymicyjna w Rdzawce. Tradycyjnie nastąpiło uroczyste 
wyprowadzenie Księdza Prymicjanta z domu rodzinnego (Chrycówki – jak nazywali ten dom ks. 
Marianie)  do  Kościoła.  Było  to  wielkie  przeżycie  i  wydarzenie  dla  tutejszej  ludności.  Kazanie 
wygłosił ks. Olgierd Nassalski. Na uroczystościach domowych u państwa Chryców było około 300 
osób. 1 lipca miała miejsce Msza św. prymicyjna ks. Stanisława Chryca w kościele parafialnym w 
Rabce. Kazanie wygłosił ks. Czesław Szymański – Marianin. Ksiądz Prymicjant udzielił wszystkim 
obecnym  błogosławieństwa.  2  lipca  Mszę  św.  Prymicyjną  odprawia  w  Rdzawce  ks.  Bogumił 
Lubecki,  znany i  lubiany przez mieszkańców Rdzawki.  Kazanie wygłosił  ks. Antoni Łoś, który 
przybył do naszej wioski z grupą kleryków. Jak podkreślali księża i klerycy doznali tutaj  wiele 
serdeczności,  życzliwości  i  szczerej  gościnności  od  miejscowej  ludności.  Za  zgodą  ks.  M. 
Zdebskiego tzw. „duszpasterstwo wakacyjne” prowadzi ks. Stanisław Chryc. Pomocą służyli mu też 
mariańscy księża goście oraz odwiedzali ich też księża Werbliści. 7 lipca 1962 roku w kaplicy w 
Rdzawce odbył się pierwszy ślub w Rdzawce p. Zofii Magiery z p. Andrzejem Twarogiem którego 
udzielił ks. Stanisław Chryc swojemu kuzynowi. W odpust Marii Magdaleny w Rabce ks. Stanisław 
Chryc celebrował Mszę św. odpustową.  Po tym do Rdzawki przyjechał jako przyjaciel  Marianów 
ks. prof. Stanisław Olejnik, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz na 
Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim  i  na  ATK  w  Warszawie.  10  września  ks.  Chryc  został 
wezwany studium duszpasterskie ( tzw. „tirocinium”) do Krakowa. Niestety najbliższa niedziela 
była w Rdzawce bez Mszy św. co bardzo zmartwiło wszystkich mieszkańców. 21 września 1962 
roku za zgodą ks. Prowincjała i na skutek braku księdza wikarego w Rabce, ks. M. Zdebski przyjął 
propozycję aby ks. Chryc obsługiwał Rdzawkę i Ponice dojeżdżając z Krakowa. Przełożeni dodali  
do  pomocy ks.  Edwarda  Florczyka,  który  tez  odbywał  studia  duszpasterskie  w Krakowie.  Ks. 
proboszcz Mateusz Zdebski ustalił, że duszpasterstwo w Rdzawce obejmuje ks. E. Florczyk a w 
Ponicach ks. Stanisław Chryc. Systematycznie przyjeżdżają tu w każdy piątek i są tu aż do niedzieli 
wieczorem.  Poza  tym spędzają  tu  każdą  wolną  chwilę  od  studiów np.  wakacje  i  ferie.  Ks.  E. 
Florczyk mieszka u p. Chryców. W kronice istnieje zapis, że staraniem ks. Florczyka zakupiono 
nowy dywan do Kościoła i postawiono piec. Pozostawiono też wolne miejsce na wspomnienia ks. 
E. Florczyka z pobytu w Rdzawce niestety nie ma tego wpisu. Mamy nadzieję, że obecność ks. E.  



Florczyka  na  uroczystości  50  -lecia  księży  Marianów  w  Rdzawce  pozwoli  na  spisanie  tych 
wspomnień. Z naszej parafii pochodzi kilku księży, siostry zakonne i brat zakonny. Dziękując Bogu 
za księży pracujących w naszej  parafii,  należy postawić sobie pytanie:  Czy jesteśmy urodzajną 
ziemią dla Boga? Czy modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne?  Czy modlimy się za 
księży?  Czy  im  pomagamy?  Czy  jesteśmy  dla  nich  wsparciem?  Czy  tylko  czekamy  na  ich 
potknięcia i ich obmawiamy? Na te i inne pytania każdy z nas musi udzielić sobie odpowiedzi sam 
w swoim sumieniu. 

To jest  jubileusz księży Marianów, ale  przede wszystkim jest  to  jubileusz mieszkańców 
Rdzawki, że od pięćdziesięciu lat mamy kapłanów wśród nas,  którzy prowadzą nas do Boga.

Jako mieszkańcy możemy powiedzieć, że nasza plebania jest zawsze dla nas otwarta i każdy 
może  przyjść  porozmawiać  i  zapytać  gdy mamy problem.  Księża  Marianie  twierdzą  też  że  „ 
...mieszkańcy w Rdzawce nie daliby nam tutaj umrzeć z głodu”.Wszyscy księża Marianie którzy 
odwiedzają naszą parafię obecnie są pod wrażeniem jak nasza wieś się zmienia. Każdy dostrzega, 
że dbamy o nasze domy, że strzyżemy trawniki, jest czysto i ludzie są bardzo pracowici, ale jednak 
dzieci mało jest w tygodniu w kościele.  Świat się zmienia : ale czy wiara naszych Rodziców i  
Dziadków jest przez nas kontynuowana?, Czy dbamy o pogłębianie naszej wiary w swoim życiu?, 
Czy  z  dbałością  przekazujemy  ją  naszym  dzieciom?.  Dzisiaj  w  tych  trudnych  czasach  wielu 
Rodziców z konieczności przebywa za granicą i tam pracuje. Dobrze, że mogą wyjechać i zarobić 
ale niestety nie mają  przez to wpływu na wychowanie swoich dzieci. Dlatego należy zachować 
umiar jak mówił Jan Paweł II „ ... abyście w staraniach o dobra materialne nie zatracili swoich 
Rodzin i tego co duchowe”. 

Parafia w Rdzawce została erygowana w 1982 roku.

PROBOSZCZOWIE:

1. ks. Tadeusz Piechota – (1982 – 1984)  ┼
2. ks. Jan Podstawka - ( 1984 – 1990)
3. ks. Henryk Kulesza - ( 1990 – 1993)
4. ks. Zygmunt Jabłoński (1993 – 1996)
5. ks. Czesław Szyszko – 1996 -1999)
6. ks. Krzysztof Zambrzycki – (1999 – 2002)
7. ks. Marek Kurzyński – (2002 – 2005)
8. ks. Krzysztof Wereda – (2005 – 2009)
9. ks. Piotr Wojtyła – (2009  do nadal)

*****
Księża Marianie pracujący w Rdzawce, Ponicach i „Na Obidowej”:

1. ks. Krzysztof Babik
2. ks.Adam Boniecki 
3. ks. Stanisław Chryc 
4. ks. Edward Daraż ┼
5. ks. Stanisław Dąbrowski  
6. ks. Edward Florczyk 
7. ks. Michał Garbecki
8. ks. Józef Glinka ┼
9. ks. Stanisław Kaczmarczyk
10. ks. Zenon Krzysztofik 
11. ks.Mirosław Łukasiewicz



12. ks. Zdzisław Minota ┼
13. ks. dr Czesław Poloczek 
14. ks. Tadeusz Rogalewski ┼ 
15. ks. Józef Romanowski ┼
16. ks. Jan Sucharzewski 
17. ks. Edmund Szaniawski
18. ks. Józef Tomaszko
19. ks. Zbigniew Wawrzyniak
20. ks. Krzysztof Wereda
21. ks. Jan Wojtkiewicz 
22. ks. Władysław Zasłona 
23. Diakon - Waldemar Ligarzewski

*****
Bracia Zakonni – Marianie

1. Brat Stanisław Bury
2. Brat Roman Szymczak

*****
Księża z Rdzawki :

1. ks. Stanisław Chryc – Marianin, wyświęcony w 1962 roku
2. ks. Jan Zając – wyświęcony w 1971 roku
3. ks. Antoni Latawiec – Marianin, wyświęcony w 1992 roku  
4. ks. dr Zbigniew Piłat – Marianin, wyświęcony w 1993 roku 
5. ks. Adam Kowal – Marianin, wyświęcony w 1981 roku z Ponic 

*****
Brat zakonny :

Łukasz Latawiec – Marianin, śluby wieczyste 2008 roku, pracuje na misjach Rwandzie.

*****
Siostry Zakonne z Rdzawki :

1. s. Maria Twaróg – Eucharystka
2. s. Józefa Duda – Eucharystka
3. s. Maria Leśniak – Eucharystka
4. s. Elżbieta Twaróg – Eucharystka
5. s. Ewa Twaróg – Eucharystka
6. s. Wizenna (Bronisława) Rapacz - Służebniczka
7. s. Martyniana (Rozalia) Polak - Albertynka 
8. s. Aneta (Rozalia) Leśny – Matki Bożej Miłosierdzia
9. s. Cecylia Wójtowicz – Franciszkanka Misjonarka

Obecnie w parafii jest 48 ministrantów, Chór mieszany „Adoramus” powstał w 1992 roku i liczy 28 
chórzystów, Rada Parafialna składa się z  16 przedstawicieli  naszej  parafii,  jest  też 7 róż -  Kół 
Różańcowych.



Drodzy Księża Marianie

Jakże radosna dla nas dzisiaj chwila,
którą przeżywa wraz z Księżmi

cała nasza parafialna rodzina

Księża Marianie przybyli 50 lat temu 
z posługą kapłańską do Rdzawki,

byśmy nie musieli chodzić do Kościoła do Rabki.

W małym kościółku przy drodze 
sprawując ofiarę mszy św. przybliżali nam Boga,

a serce Maryi przez piękne pieśni maryjne i nabożeństwa 
ku czci Matki Najświętszej, której pogodne oblicze i serce 

zawsze jest łaskawe dla nas kornych grzeszników
dzięki, której wstawienictwu doświadczamy Bożych łask bez liku 

W tym kościele nasze dzieci były chrzczone, 
do tego kościoła były do pierwszej spowiedzi i komunii św.

przez rodziców prowadzone,
a że kościółek był mały a ludzi wciąż przybywało, 
to dzięki dobrym proboszczom i ofiarności ludzi

nowy koścół parafialny zbudowano 

Dziękujemy drogim księżom Marianom 
za bezgraniczne poświęcenie się duszą i sercem

do pięknego wyglądu naszej świątyni,
która dzięki ich pracy, którą wykonali w tym miejscu wypiękniała w oczach naszych

i urosła do swej wspaniałości, że takiej świątyni wielu nam zazdrości

W tej świątyni pary młode związki sakramentalne zawierają, 
tu Matce Kościoła życie swe na nowej drodze powieżają. 

Dzięki Bogu z naszej wioski wyszło kilku kapłanów,
którzy wstąpili do zgromadzenia Księży Marianów 

Drodzy Księża Jubilaci niech Jezus i Matka Najświętsza ma was w swej opiece, 
którym powieżamy dziś nad wami pieczę.

Szczęść Boże

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.

http://www.rdzawka.region-rabka.pl/

