
 

Żegnamy Cię!  

Witamy Cię! 

Szczęść Boże Wam! 
 Wydawałoby się, że wakacje, to czas kiedy niewiele 

się dzieje. Jednak nie w naszej Parafii.  W miesiącu sierpniu 
pożegnaliśmy bowiem naszego Księdza Proboszcza Sławo-
mira Zdolińskiego, który prowadził naszą parafię przez 6 
lat. Dziękujemy Księdzu Sławomirowi za wszelkie dobro, 
którego dokonał w sercach, umysłach i duszach, prowadząc 
powierzonych sobie wiernych do Chrystusa. Dziękujemy za 
troskę o wizerunek naszego Sanktuarium, które dzięki no-
wemu dachowi i odnawianym murom, staje się coraz pięk-
niejszą wizytówką nie tylko parafii, ale całego Oświęcimia. 

Decyzją przełożonych ks. Sławomir Zdoliński objął 
funkcję proboszcza w Parafii Bożej Opatrzności w Rzeszo-
wie. Życzymy Księdzu Proboszczowi wszelkich łask po-
trzebnych w pracy duszpasterskiej w nowej parafii. 

Od 1 sierpnia, posługę proboszcza i kustosza objął 
Ksiądz Marek Dąbek, który, przybył do Oświęcimia ze 
Szczyrku, gdzie wraz ze wspólnotą salezjańską doprowadził 
w Sanktuarium Maryjnym na Górce, do koronacji obrazu 
Matki Bożej Królowej Polski. 

Żywimy nadzieję, że gorliwość Księdza Marka, przyczy-
ni się do rozwoju kultu Matki Bożej Wspomożycielki Wier-
nych.  

Obu Księży Proboszczów, Księdza Sławomira i Księdza 
Marka polecamy opiece Maryi Wspomożycieli Wiernych. 
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W tym numerze: 

Pożegnanie i powi-

tanie 
1 

Odpust św. Jacka 2 

Jackowe Granie 2 

Pielgrzymka na Ja-

sną Górę 
3 

Rozgrywki SALOS 4 

Duża woda 5 

Płyta zespołu La Gioia 5 

Maryjne czuwanie 6 

Boże Ciało 7 

Prymicje 8 

Biuletyn Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 

Święty Jacku 

— módl się 

za nami 
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Uroczy-
stość była 
okazją do 
wyrażenia 

wdzięczno-
ści księdzu 
Sławomiro-
wi Zdoliń-
skiemu za  

6 lat posłu-
gi w naszej 

parafii. 

Odpust św. Jacka 

Jackowe Granie, czyli Chopin na Placu św.  Jacka 

Jak  roku Uroczystość św. Jac-

ka zgromadziła Jego licznych czci-

cieli. W tym roku homilie głosił 

salezjanin, ks. Leszek Leś, pro-

boszcz i kustosz Sanktuarium 

Matki Bożej 

Wspomożycielki 

Wiernych w 

Przyłękowie. O 

godzinie 11.30 

odprawiona zo-

stała suma odpu-

stowa, której 

przewodniczył 

były proboszcz 
ks. Sławomir Zdoliński, który od 

sierpnia objął posługę proboszcza 

w parafii Bożej Opatrzności w 

Rzeszowie. Uroczystość która 

zgromadziła wiernych, Prezydenta 

Miasta Oświęcim Janusza Marszał-

ka, poczty sztandarowe, Koło Go-

spodyń, które przygotowały i ofia-

rowały wieńce dożynkowe, kapła-

nów i współbraci była również 

okazją do wyrażenia wdzięczności 

ks. Sławomirowi Zdolińskiemu za 

6 lat posługi w naszej parafii. 

Dzieło, którego dokonał w postaci 

nowego dachu na Sanktuarium jest 

wspaniałą wizytówką całego miasta. 

Po Mszy świętej słowa podziękowania 

wypowiedzieli: dyrektor Zakładu Sale-

zjańskiego ks. Adam 

Paszek, przedstawicie-

le BWS i Chóru Auxi-

lium, Koło Misyjne, 

parafianie i młodzież. 

Modlono się również 

w intencji ks. Marka 

Dąbka, który jako no-

wy proboszcz od 

trzech tygodni prze-
wodzi wspólnocie parafialnej. Na za-

kończenie uroczystości odpustowych 

wyruszyła ulicami miasta procesja eu-

charystyczna (Jagiełły, Zaborska, Pia-

stowska, Rynek, Jagiełły). Po przybyciu 

do kościoła odśpiewano Te Deum, a 

ks. proboszcz Sławomir Zdoliński 

udzielił wszystkim błogosławieństwa 

Najświętszym Sakramentem. Na za-

kończenie uroczystości przy dźwię-

kach orkiestry odśpiewano Boże coś 

Polskę.  

(ap) 

Już po raz trzeci w wieczór poprzedzający zewnętrzną uroczystość św. Jac-

ka salezjanie, zaproszeni goście i wierni zgromadzili się na Placu św. Jacka 

aby uczestniczyć w spotkaniu z muzyką. W tym roku Jackowe Granie odby-

ło się pod hasłem „Chopin na Placu św. Jacka – w kręgu muzyki polskiej w 

dwusetną rocznicę urodzin F. Chopina”. Wprowadzeni w atmosferę kon-

certu przez konferansjera ks. Marcina Kaznowskiego usłyszeliśmy utwory 

Chopina, Moniuszki i Noskowskiego, a ich wykonawcami byli studenci Uni-

wersytetu Muzycznego im. F. Chopina w 

Warszawie: Piotr Fidelus – fortepian i 

Kamil Kaznowski – bas. Koncert zgro-

madził około 200 osób, które nagrodziły 

artystów owacjami na stojąco. Coraz 

bardziej przekonujemy się, że atmosfera 

i walory akustyczne Placu św. Jacka, za-

chęcają do częstszego organizowania 

podobnych występów.  
(ap)  
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XVII Oświęcimska Pielgrzymka na Jasną Górę 
W dniu 7 sierpnia wyruszyła 27 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w liczbie ok. 

800 osób pielgrzymujących w 6 grupach: Gr. I Biała - św. Maksymiliana (parafia 

św. Maksymiliana), Gr. I Bis Pomarańczowa - św. Faustyny (parafia św. Maksymi-

liana), Gr. II Żółta - św. Jana Bosko - salezjańska (parafie NMP Wspomożenia 

Wiernych i Miłosierdzia Bożego, św. Urbana z Woli, Niepokalanego Serca Maryi 

z Gromca), Gr. III Zielona - św. Jana Sarkandra (parafie Wniebowzięcia NMP i 

św. Józefa), Gr. IV Niebieska - św. Barbary (dekanat jawiszowicki), Gr. V - św. 

Jana Kantego (dekanat Osiecki). 

W salezjańskiej Grupie II Żółtej pielgrzymowało 174 osoby, które były prowa-

dzone duchowo przez księży ks. Adama Paszeka – przewodnika grupy oraz ks. Andrzeja Polichta – animator, ks. Tade-

usz Mietła – spowiednik. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą świętą w kościele św. 

Maksymiliana, którejprzewodniczył ks. Krzysztof Straub – dziekan, a homilię 

wygłosił ks. Tadeusz Porzycki – dziekan z Polanki. Po wspólnej modlitwie i bło-

gosławieństwie pielgrzymi wyruszyli w kierunku Częstochowy, żegnani przez 

licznie zgromadzonych oświęcimian. 

Każdy dzień pielgrzymowania rozpoczynała Msza święta, po której wyru-

szaliśmy w drogę śpiewając Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. Drugi 

etap to czas na konferencję i chwilę osobistej refleksji. Głównym punktem trze-

ciego etapu były: Różaniec i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Całemu pielgrzy-

mowaniu towarzyszył śpiew animowany przez Monikę, Anię, Gabrysię, Klaudię i 

inne osoby z grupy muzycznej. 

 Pierwszego dnia pielgrzymi pokonali 26 km idąc przez Chełmek i Jaworzno, aby 

zakończyć pielgrzymowanie w zawsze gościnnych Ciężkowicach. Po trudzie drogi 

podczas wydawania bagażu obmył nas krótki, aczkolwiek bardzo intensywny 

deszcz. Nie przeszkodziło to jednak, aby wieczorem grupa pielgrzymów w śpie-

wie i tańcu spędziła przed szkołą pogodny wieczór. Tradycyjnie zabawę zakoń-

czył Apel, modlitwy, słówko Księdza Przewodnika i Błogosławieństwo. 

Drugiego dnia droga 33 km wiodła przez 

Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą do Ujejsca, 

gdzie tradycyjnie pielgrzymka jest przyjmowana bardzo gościnnie przez księdza 

Proboszcza i Parafian. Tutaj wszyscy przeżyli piękny pogodny wieczór, który 

rozpoczęły świadectwa wolontariuszy Dawida i Karoliny, którzy wraz z ks. An-

drzejem Polichtem przez miesiąc pracowali z dziećmi i młodzieżą na Ukrainie 

(Korostyszew). Następnie pielgrzymi pomimo bólu nóg i pęcherzy bawili się tań-

cząc belgijskiego i taniec do każdej melodii, którego nauczył ks. Andrzej. Wie-

czorne spotkanie zakończyły modlitwy i Apel. 

W trzecim dniu idąc przez Siewierz, Pińczy-

ce, Mysłów i Koziegłowy, przeszliśmy 20 km. W tym dniu doświadczyliśmy lekkiego 

deszczu, który ochłodził pielgrzymujących. Na szczęście krążąca wokół burza po-

straszyła tylko dalekimi pomrukami. W Koziegłowach na zakończenie dnia czekał 

pielgrzymów koncert zespołu „Dzień dobry”, który z wielkim wyczuciem  wczuł się 

w potrzeby pielgrzymów prezentując grę piosenek refleksyjnych, do tańca i przebo-

jów Marka Grechuty. 

Kolejny dzień, to 20 km. Tym razem jednak z 

długim postojem podczas którego wysłuchaliśmy 

konferencji na temat: Świadectwa miłości w 
życiu małżeńskim. Zatrzymaliśmy się również w Starczy, gdzie w kościele parafial-

nym we wspólnocie wszystkich grup odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosier-

dzia. Był to również czas wzajemnego pojednania. Ostatni pielgrzymkowy nocleg 

wypadł w Hutkach. Tutaj, jak drugiego wieczoru, wieczór zakończył się wspólną 

zabawą i modlitwą. 

Pomni ubiegłorocznej ulewy, która towarzyszyła pielgrzymom w ostatnim 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 



ul. Jagiełły 10 

32-600 Oświęcim 
 

Tel.: (33) 844 34 64 

Faks: (33) 842 00 95 

oswiecim@sdb.krakow.pl 
 

Konto bankowe:  
16124041551111000046264259 

Koszt druku: 1 egz. /1 zł 

Godziny urzędowania 

Poniedziałek 9.00-12.00 i 15.00-18.00 

Czwartek 9.30-12.00 i 15.00-18.00 

Intencje mszalne 

Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub kancelarii Zakładu 

Salezjańskiego. 

 Msze święte w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

W niedzielę i święta o godz.: 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 

W dni powszednie o godz.: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00  

 Msze święte Wieczyste – za żywych i zmarłych. W każdym miesiącu odprawiamy dwie Msze 

św. za osoby wpisane do Księgi Mszy świętych Wieczystych (jak długo będzie istniało Dzieło Sale-

zjańskie w Oświęcimiu) 

 Msze święte Gregoriańskie: 30 Mszy świętych odprawianych dzień po dniu 

 Msze święte za żywych i zmarłych w terminie według życzenia ofiarodawcy  

ZAKŁAD 
SALEZJAŃSKI  
IM. KS. BOSKO  

W OŚWIĘCIMIU  
 

Kancelaria 

Salezjanie 

www.salezjanie.edu.pl 

DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE 

Redakcja: ks. M. Dąbek, M. 

Krawczyk, ks. Z. Latawiec, 

ks. A. Paszek (red. nacz.) 

oraz uczennice: Basia M., 

Ewelina G., Klaudia Ś., Mag-

da D., Wanda O. 

dniu pielgrzymki z radością powitaliśmy piękny poranek i słońce, 

które towarzyszyło nam aż na Jasną Górę. Tutaj krocząc Alejami 

NMP z radością i śpiewem dziękowaliśmy za minione 5 dni piel-

grzymowania. I tak w pięknym słońcu weszliśmy na Jasną Górę 

witani przez bpa Tadeusza Rakoczego oraz nowego ks. probosz-

cza ks. Marka Dąbka oraz ks. Aleksandra Karkoszkę. Wszyscy 

pełni zapału i radości z gorącymi sercami klękali przed obliczem 

Czarnej Madonny przedstawiając niesione po pątniczym szlaku 

intencje. 

Ostatnim punktem pielgrzymowania była Msza święta na wałach jasnogórskich 

pod przewodnictwem bpa Tadeusza Rakoczego, który z wygłosił głęboką w treści homi-

lię, dla umęczonych drogą i stojących w słońcu pielgrzymów. 

Na koniec wypada podziękować wszystkim, którzy nie tylko pielgrzymowali, ale 

w sposób szczególny służyli, aby czas pielgrzymowania został dobrze przez wszystkich 

przeżyty. Dziękujemy więc pełniącym służbę porządkową, która dbała o bezpieczeństwo 

pielgrzymów, animującym śpiew, niosącym nagłośnienie, linę bezpieczeństwa i znak gru-

py. Dziękujemy służbie zdrowia oraz kapłanom 

naszym duchowym przewodnikom i opiekunom. 

I wreszcie dziękujemy sobie nawzajem, wszyst-

kim Siostrom i Braciom, za wszelkie dobro. 

A na koniec mówimy DO ZOBACZENIA 

ZA ROK na XXVIII Pieszej Pielgrzymce Oświę-

cimskiej. Wyruszamy w niedzielę 7 sierpnia 2011 

roku. 

Ks. Adam Paszek — przewodnik grupy 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Słowo Księdza Proboszcza 
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Tymi słowami pozdrawiamy Maryję, która od tylu lat króluje w Oświęcimskim  

Sanktuarium w cudownym Obrazie Wspomożycielki Wiernych  i roztacza swoją 

opiekę na ludzi, miasto  i całą naszą nadsolańską krainę. 
Historia tego miejsca od owego pamiętnego dnia Objawienia się Matki Bożej na 

ruinach podominikańskiego Kościoła w 31 maja 1894 potwierdza ,że to Ona wybiera 

czas i miejsce, i sposób objawień. 
Przemawia poprzez obrazy i figury, a niekiedy też i inne znaki. I zazwyczaj wska-

zuje wybranym osobom, że pragnie, aby właśnie na tym, a nie innym miejscu odda-

wano szczególną cześć Synowi Bożemu i Jego Matce. I tak samo zdarzyło się przed 

ponad 116 lat w Oświęcimiu. 
Dowodzi ponadto, że dzięki Jej pośrednictwu i Wspomożeniu Bóg ma nas wszyst-

kich w swojej opiece, że  przychodzi ludziom z pomocą, daje nam impuls do prze-

miany życia . Dopomaga wypraszać  potrzebne łaski,  jednać się z Bogiem w sakra-

mencie pokuty i pojednania,  otrzymywać dar uzdrowienia… 
Dziś gdy przewracamy kolejną kartę historii  tego świętego miejsca jakim jest 

Sanktuarium i Dzieła Salezjańskiego w Oświęcimiu nie sposób nie dziękować Przeło-

żonym, Wspólnocie Salezjańskiej, parafianom ,mieszkańcom Oświęcimia i przybywa-

jącym pielgrzymom dobrodziejom, którzy wraz z kustoszem Sanktuarium probosz-

czem parafii ks. Sławomirem Zdolińskim przyczynili się do rozwoju tego miejsca kul-

tu przez wspaniałe dzieła. 
Świadomi jednak stawianych przed nowym proboszczem, duszpasterzami i całą 

rodzina parafialną zadań i oczekiwań przychodzi nam prosić aby Maryja, która jako 

Wspomożycielka Wiernych otacza nas płaszczem swej przemożnej opieki, czuwała 

nad nami wszystkimi, i hojnie udzielała swej łaski. Uczyni to kiedy już teraz korono-

wać będziemy Jej cudowne oblicze diamentami naszych serc, pięknem naszych ro-

dzin , blaskiem łaski w sercach dzieci i młodzieży, gorliwością w pielęgnowaniu Jej 

kultu, nabożeństwach czwartkowych w czuwaniach każdego 24 dnia miesiąca i tylo-

ma pięknymi chwilami naszego życia 
Mam głęboką nadzieje że Cyprian Norwd miał racje pisząc: dobro wraz z modli-

twami idą i wracają. Nie ma nie wysłuchanych gdy przepełnione są miłością, czego 

wszystkim życzę u progu tego nowego czasu, który jest przed nami. 
Zapewniając również w imieniu swoim i całej duszpasterskiej wspólnoty o darze 

modlitwy od tronu naszej Oświęcimskiej Wspomożycielki 
Ks. Marek Dąbek     

Proboszcz  

Matko od odzyskanej nadziei, od przy-
wróconego życia, od ognia wiary. Matko 
od wdzięczności uzdrowionych, od ży-
wej wiary, od pokornej służby i mo-
dlitw. 

Wspomożycielsko Wiernych - módl się 
za nami 



Hej Bieszczady, czyli wspomnienia z wakacji 

„To był 

piękny czas! 

Jak na góry 

przystało, 

podstawową 

atrakcję były 

górskie 

wędrówki” 

Str. 4 Casa Madre 

Wakacje, wakacje! A dziś po-

została tylko tęsknota za 

pięknymi Bieszczadami. Zaraz 

po zakończeniu roku szkolne-

go 28 czerwca w grupie 

czterdziestu osób wybraliśmy 

się do małej miejscowości Po-

lana, niedaleko Jeziora Soliń-

skiego. To był piękny czas! Jak 

na góry przystało, podstawo-

wą atrakcję były górskie wę-

drówki. Na początek zdobyli-

śmy trudne Pasmo Otrytu, 

gdzie przy Chacie Socjologów 

mieliśmy okazję przeżywać 

plenerową Mszę św. Oddając 

cześć naszemu Zbawicielowi 

mogliśmy podziwiać w ogrom 

miłości Boga zawartą w pięk-

nie jego stworzenia. Potem 

przyszedł czas na kolejne 

szczyty: najpierw Mała Rawka, 

Wielka Rawka i oczywiście 

Krzemieniec, gdzie stykają się 

granice trzech państw: Polski, 

Ukrainy i Słowacji, a na koniec 

wyruszając z Berehów Gór-

nych wdrapaliśmy się na pięk-

ną Połoninę Wetlińską docie-

rając do „Chatki Puchatka”, 

skąd przeszliśmy do Wetliny. 

Chociaż byliśmy w górach był 

również czas na wodę. Nieza-

pomniane rowerki wodne, ka-

jaki, swobodne pluskanie się 

w Jeziorze Solińskim oraz 

beztroską zabawę na basenie. 

Trudno nie wspomnieć chwil 

zwiedzania zapory w Solinie, 

licznych ślicznych cerkiewek, 

małego ZOO i wielu innych 

cudownych bieszczadzkich 

miejsc. Kiedy 10 lipca przy-

szedł czas powrotu nikomu 

nie chciało się wracać. 

W przyszłym roku również 

gdzieś wyjedziemy i z pewno-

ścią będzie równie cudownie. 

 

Ks. Dariusz 



Wieczorem 24 sierpnia 

przeżyliśmy kolejne czuwanie 

modlitewne ku czci Matki Bo-

żej Wspomożenia Wiernych, 

Patronki naszej Parafii i Sank-

tuarium. Wspólnej modlitwie, 

którą rozpoczął śpiew Gidzi-

nek ku czci Najświętszej Ma-

ryi Panny, przewodniczył no-

wy ksiądz proboszcz Marek 

Dąbek. Po Mszy świętej odby-

ła się procesja różańcowa do 

pięciu stacji, podczas której 

niesiono figurę Wspomoży-

cielki (I stacja – ołtarz główny, 

II stacja – przy obrazie Jana 

Pawła II, III stacja – na Placu 

św. Jacka, IV stacja – przed 

pomnikiem św. Jana Bosko, V 

stacja – przy ołtarzu głów-

nym).  

Po modlitwie różańcowej 

licznie zgromadzeni czciciele 

Maryi wysłuchali katechezę na 

temat Sakramentu Chorych, 

którą wygłosił ks. Damian 

Kempa.  

Sierpniowe czuwanie u Wspomożycielki 

Zapraszamy 

wszystkich 

na następne 

czuwanie, 

które 

odbędzie się 

w piątek, 24 

września o 

godz. 17.30 
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Następnie przed wysta-

wionym Najświętszym Sa-

kramentem odśpiewano we-

zwania Nowenny do Wspo-

możycielki Wiernych.  

Czuwanie zakończono 

Błogosławieństwem Naj-

świętszym Sakramentem i 

słówkiem wieczornym ks. 

kustosza M. Dąbka. Należy 

stwierdzić, że nowa forma 

nabożeństwa zgromadziła 

pokaźną liczbę wiernych 

oraz salezjanów, co daje na-

dzieję na jeszcze większy 

rozwój kultu maryjnego w 

Oświęcimiu. 

Z a p r a s z a m y 

wszystkich na 

następne czu-

wanie, które 

odbędzie się w 

piątek, 24 wrze-

śnia o godz. 

17.30. 

(red) 



Z kart historii Zakładu Salezjańskiego 

Casa Madre Str. 6 

25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce. Oświęcim 1923.    Ciąg dalszy nastąpi 


