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Pod fotką reprodukowanego na 
okładce rzeźbiarskiego 
wyobrażenia sceny z Drogi 
Krzyżowej miał być podpis w 
rodzaju: „W cieniu krzyża”. 
Jednak Duch Święty 
podpowiada, żeby dodać: „W 
blasku zbawienia” i przy okazji 
od razu pstryknąć scenę w 
powszechnym oglądzie 
radośniejszą, mimo że także 
robioną o zmroku, z górującym 
błękitem nieba – grotę Matki 
Bożej przed kościołem, po 
lewej stronie. Przecież 
nadchodząca Wielkanoc 
zajaśnieje radością 
(reprodukcja dalej). 



W dzisiejszym wydaniu 
przewodnim tematem jest krzyż. 
Najbardziej rozpoznawalny 
symbol naszej wiary, a zarazem 
skrywający najgłębszą 
tajemnicę życia i śmierci, męki i 
naszego zbawienia.  



Niesiony przez Chrystusa, 
niejednokrotnie metaforycznie 
przez człowieka, który czasem 
zastanawia się, dlaczego ma go 
także zakładać na swe ramiona, i 
zadającego przy tym pytania, po 
co jest na świecie tyle zła. Jakże 
trudno jest bowiem nam, na 
Ziemi śmiertelnym, pogodzić się 
z bólem, rozpaczą, cierpieniami – 
jak nam się wydaje – ponad 
miarę. W okresie Wielkiego 
Postu, to naturalne, takie 
refleksje powracają jeszcze 
częściej. 



Krzyż ikonograficznie obecny jest 
w przestrzeni każdej świątyni, 
wewnątrz i w jej otoczeniu, 
najczęściej w wyobrażeniach 
przedstawiających Drogę 
Krzyżową, a szczególnie Stację 
oznaczoną numerem XII – tak 
jak to ma miejsce w naszym 
kościele, także na zewnątrz. Czy 
jego wyobrażenie, a przede 
wszystkim głębokie przeżycie, 
jest również obecne w nas? 



Przed Wielką 
Nocą, która 
nie mrokiem 

lecz światłem, 
światłem 
Boskim 



Niejeden z nas ma 
ostatnio ochotę 
stwierdzić: jeszcze 
się na dobre nie 
skończyła pandemia, 
a tu kolejne 
nieszczęście – wojna 
tuż za naszą 
granicą, brat z Rosji 
przeciwko bratu z 
Ukrainy, i wszystkim 
pozostałym 
miłującym pokój i 
wolność.  



Plaga za plagą, jak 
nie przymierzając, a 
sięgając do czasów 
biblijnych – niczym 
te egipskie. Czyli, że 
na naszej drodze po 
mroku mrok. Ale 
wystarczy spojrzeć 
nieco dalej przed 
siebie albo w głąb, 
by dostrzec światło.  



Ono jest w nadziei 
ludzi natchnionych 
wiarą, wszak po 
tym, co złe, po bólu 
i cierpieniu 
przychodzi dobro: 
powraca czy 
pojawia się w nowej 
formie, nie 
będziemy 
rozstrząsać, ważne, 
że nastąpi.  



Przypomina nam o 
tym nasza wiara w 
Boga, w kalendarzu 
liturgicznym 
każdego roku 
zachęcając poprzez 
symboliczne rytuały 
do przeżywania 
drogi od czasu 
boleści po czas 
radości, od Męki 
Pańskiej po 
Zmartwychwstanie. 



Takiemu 
postrzeganiu 
porządku rzeczy 
sprzyja otaczająca 
nas natura, 
triumfalnie 
powracając od stanu 
półmartwej do na 
nowo rozkwitającej.  



Witamy tę porę, 
potocznie nazywaną 
wiosną, co roku z 
nadzieją i radością, 
nie zawsze zdając 
sobie sprawę, że 
owo symboliczne 
odrodzenie 
przyrody, przejawia 
się w kwitnieniu 
pierwszych drzew i 
kwiatów. 



To symboliczne 
odrodzenie jest 
także dla nas wielką 
otuchą i nadzieją na 
nadejście pory 
zwyciężającego 
dobra i zachętą do 
czynienia go wynika 
z istoty naszej 
wiary, jest 
przejawem miłości 
Boga do ludzi. 

 

ks. Wojciech Szeląg 



W naszym kościele 
przybywają kolejne sceny 
fryzu historycznego; pewnie 
wierni zauważyli, że w nieco 
wolniejszym tempie niż na 
początku. Ale to oczywiście 
nie przez jakąś opieszałość 
lecz w reakcji na to, co dzieje 
się wokół: najpierw pandemia, 
a od niedawna tragedia braci 
na Ukrainie zaatakowanych 
przez braci z Rosji – 
okoliczności, które ustawiają 
priorytety, także w sferze 
spraw materialnych.  



Pragniemy jednak uspokoić, że 
dzieło modernizacji wnętrza 
naszej świątyni poprzez 
ubogacanie jej wartościami 
artystycznymi i ważnymi 
treściami, w tym z życia 
Kościoła i naszego narodu 
będą kontynuowane z należytą 
tej idei starannością, w miarę 
posiadanych środków 
finansowych. 



Do galerii istotnych wydarzeń 
w naszej historii w 
przedostatniej arkadzie fryzu 
po prawej stronie kościoła 
przybył Stefan Batory (1533 – 
1586), od 1576 król Polski.  



Tym razem autor artystycznego 
przedsięwzięcia, prof. Czesław 
Dźwigaj nie skupił się na 
aktywności politycznej i 
militarnej władcy, znanego 
m.in. z licznych wojen, w tym o 
Inflanty i na wschodzie, w tym 
– znanych z obrazu Jana 
Matejki, zatytułowanego 
„Stefan Batory pod Pskowem” 
lecz na udziale polskiego króla 
w wydarzeniu, które miało 
wpływ na ogólnoświatowe 
mierzenie i określanie czasu.  



Scena przedstawia 
wprowadzenie w Polsce tzw. 
kalendarza gregoriańskiego, 
nazwanego tak od imienia 
świętego, o czym dowiadujemy 
się z trzymanego przez legata 
papieskiego kartusza z datą 
1582, prezentowanego 
siedzącemu władcy Polski. 
Należy podkreślić, że byliśmy 
jednym z pierwszych państw, 
które to uczyniły; na przykład 
Grecja zrobiła to w roku 1923, 
a Turcja 4 lata później. 





Temat krzyża w Rząsce jako 
„obiektu do pokazania” pojawiał 
się parokrotnie. W końcu jest 
nie tylko elementem 
miejscowego pejzażu, i to nie 
tylko w płaszczyźnie 
geograficznej, ale przede 
wszystkim kulturowej, 
świadczącym o wspólnocie i 
religijności miejscowej 
społeczności. 



Przed laty natknąłem się na 
informację o jego istnieniu bodaj 
w monografii gminy Zabierzów. 
Kiedy potwierdził ją prof. 
Czesław Dźwigaj, który swego 
czasu spacerował w „tej” okolicy 
z psem, nie było na co czekać: 
ruszyłem na poszukiwania. 
Łatwo nie było.  



Napotkani przypadkowo 
mieszkańcy nie bardzo wiedzieli 
o co mi chodzi, a kiedy już w 
przybliżeniu określałem jego 
potencjalne położenie, nie mieli 
pojęcia jak się tam dostać. 
Okolica, co się wkrótce okazało, 
faktycznie była mało dostępna. 



Na szczęście dojrzała jesień, 
poza urokiem złota i purpury 
opadających liści, ma jeszcze 
jeden walor: odsłania widoku w 
innych porach roku oczom 
niedostępne. Tak też było z 
krzyżem, dostrzegłem jakiś z 
Balickiej, chyba nie ten, 
pomyślałem, wygląda na 
celtycki, z wpisanym kołem. Nie 
dawał mi jednak spokoju, więc 
trochę przypadkowo 
podjechałem od drugiej strony, 
ale zatrzymałem się na solidnym 
ogrodzeniu z napisem „Teren 
prywatny”, więc szybko 
wycofałem. 



Kiedy ponownie się tu znalazłem, 
miałem więcej szczęścia – 
powiem tak, bez szczegółów: 
udało mi się wejść na 
zagrodzony teren, gdzie wznosi 
się nowy budynek choć ze starej 
cegły (czego to architekci nie 
wymyślą, przemknęło mi przez 
myśl), ale najważniejsze, że 
mogę wreszcie zrobić zdjęcie. 
Napis dużymi, odlanymi z żeliwa 
literami o treści (w transkrypcji 
współczesnej): 



 

NA PAMIĄTKĘ 1900 
ROKU ODKUPIENIA 

MIESZKAŃCY RZĄSKI I 
MYDLNIK 

Okalający krzyż nie budzi żadnych 
wątpliwości – to jest ten 
poszukiwany, o którym 
wyczytałem że stoi: 



Na szczycie wzniesienia 
górującego nad drogą w kierunku 
Mydlnik (na południowy wschód) 
a Szczyglic i Balic (na zachód); na 
terenie dawnego kamieniołomu, 
tzw. wapiennika – jednego z 3 
położonych w bezpośredniej 
bliskości Rząski i wydobywającego 
kamień jeszcze do lat 70. XX w., 
stoi żeliwny, ok. 10 m krzyż. 



Nie ukrywam, trochę mnie dziwi, 
że stoi niedaleko od wjazdu, 
chyba do garażu, ale teraz nie 
pora nad tym się zastanawiać, 
kilka pospiesznych pstryków, i 
kolejne zaskoczenie: o dacie 
wzniesienia krzyża wiedziałem – 
z początku XX wieku, ale o tym 
co równo wiek później nie, do 
informacji kiedyś wyczytanej 
dochodzi nowa zawarta na 
metalowej tabliczce, poniżej 
solidnych żeliwnych liter 
informujących o dacie 
wzniesienia i donatorach, o 
treści: 



ZBAWICIELOWI 
ŚWIATA 

NA PRZEŁOMIE 
TYSIĄCLECI 

W DUCHU 
DZIĘKCZYNIENIA 

MIESZKAŃCY 

MYDLNIK I RZĄSKI 

A.D. 2000 



Po powrocie z „sesji zdjęciowej” 
na wszelki wypadek sprawdzam 
„celtyckość” naszego krzyża. 
Celtyckość, której wizualnym 
wyróżnikiem było koło (obręcz) na 
skrzyżowaniu belek. Otóż nie 
musiało ono wcale oznaczać 
pochodzenia z terenu Wysp 
Brytyjskich czy być przejawem 
religii i kultury Celtów.  



Po prostu, takiej formie sprzyjał 
rozwój przemysłu 
metalurgicznego w okresie 
przełomu XIX i XX wieku. Krzyż z 
wpisanym kołem świadczył o 
modnej w tym okresie formie 
dekoracyjnej, i trudno się 
doszukiwać w takim kształcie 
jakichś wartości symbolicznych. 
Tak też pewnie było w przypadku 
krzyża w Rząsce: odlewnia żeliwa, 
w której go wykonano, miała 
takie możliwości techniczne. 







Z dużą radością przyjmujemy fakt, że 
zostały sfinalizowane prace związane z 
zamontowaniem w naszym kościele 
nowych stacji Drogi Krzyżowej. Tak się 
szczęśliwie składa, że nastąpiło to 
podczas Wielkiego Postu. W tym miejscu 
kieruję gorące słowa podziękowania do 
wszystkich, którzy to dzieło wspomogli. 
Osobiście uczynię to podczas specjalnego 
spotkania z ofiarodawcami w naszej 
świątyni. 

 

ks. Wojciech Szeląg 



Dla chrześcijanina radość płynąca z 
Wielkiej Nocy Zmartwychwstania 

zawsze będzie nieogarnioną 
miłością Chrystusa do człowieka. 



Dla chrześcijanina radość płynąca z 
Wielkiej Nocy Zmartwychwstania 

zawsze będzie nieogarnioną 
miłością Chrystusa do człowieka. 

Klęczenie w kościele czy zaciszu 
domowym w czasie modlitwy przed 
krzyżem jest zawsze metafizyczną 

drogą miłości do Boga i uważności na 
czekająca nas wieczność. 



Niedziele:  

* 07:30, 09:30, 11:00, 16:00 (wrzesień – czerwiec) 

* 07:30, 09:30, 11:00 (lipiec- sierpień) 

 

Dni powszednie: 

* Poniedziałek, środa – 18:00 

* Wtorek, czwartek, sobota – 07:00 

* Piątek – 15:30 (w pierwszy piątek miesiąca dodatkowe 
Msze św. o 07:00 i 18:00) 



 

* Poniedziałek: 18:30 – 19:00 

* Środa: 18:45 – 19:15 

* Czwartek, sobota: 07:30 – 08:00 

* Piątek: 16:00 – 16:30 

 

Konto parafii: BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 

62 1240 1431 1111 0000 1046 5398 
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