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PRZEZ CAŁY OKRES JESIENNO-ZIMOWY WSZELKIE NABOŻEŃSTWA WIECZORNE
W DNI POWSZEDNIE BĘDZIEMY ODPRAWIAĆ O GODZ. 17.00.

1 I 2014 R. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI

NOWY ROK PAŃSKI 2014 R.

1 stycznia - w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia
a zarazem pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego
Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi.
Boskie macierzyństwo jest
pierwszym i najważniejszym
przywilejem Maryi, z którego
wynikają
wszystkie
inne
przyczyny jej czci i szczególnej
roli w Kościele. Święto Boskiego
Macierzyństwa wprowadził do
liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić
1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym
przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica).

Jeśli
kiedykolwiek,
chociaż
trochę wędrowałeś po górach, znasz
to uczucie: wchodzisz na szczyt,
wspinasz się, pokonujesz kolejne
zakręty na wąskiej ścieżce; idziesz
i wydaje ci się, że cel wędrówki już tu za kolejnym zakrętem, za najbliższym
załomem skalnym. Dochodzisz do
niego - i okazuje się, że jeszcze nie
widać szczytu, że to nie koniec drogi;
znów widzisz przed sobą tylko jej
fragment, i trzeba dalej iść do najbliższego zakrętu,
i wciąż nie wiesz, czy za nim pojawi się już upragniony
wierzchołek.
I oto mamy Nowy Rok. I oto znów doszliśmy
do kolejnego zakrętu w naszej życiowej wędrówce.
Pożegnaliśmy kolejny rok naszego życia. Niektórzy
zrobili to z ulgą, mówiąc: „dobrze, że już się skończył”. Bo
ktoś stracił pracę, kto inny do dziś opłakuje śmierć kogoś
bliskiego; komuś innemu jeszcze nie udało się dostać na
studia czy zdać ważny egzamin. Inni znów żałują, że ten
rok - dla nich szczęśliwy - tak szybko minął: bo znaleźli
w swoim życiu miłość, doświadczyli radości pojednania
i przebaczenia, czy może wreszcie udało się im osiągnąć
to, co dawno już zaplanowali.
Więc cieszmy się każdym okruchem dobra minionego
roku, które było. Jest tyle spraw, które odłożyłeś, bo
przyszły inne, ważniejsze. Wynotuj je i zapisz jako pilne
na samym początku nowego roku. Już ci nową książkę
podali. Białe, czyste karty - jest ich 365. Na pierwszej
napisz: „W imię Boże!”. Co ten rok przyniesie?
Czy się na nim ludzkość nie zawiedzie? Wielki znak
zapytania, Niewiadoma losów świata, losów kraju, losów
rodziny, losów twoich. Ale nie zapominaj, napisałeś:
„W imię Boże!” Oddałeś się Bogu. Zaufaj Mu. A także
zaufaj sobie. To bardzo trudne. Tyle razy zawiodłeś się.
Niejedna nieuczciwość ciąży na twoim sumieniu. Wiesz,
że nie ma grzechu, do którego nie byłbyś zdolny, i dlatego
tak trudno ci zaufać sobie, ale musisz: jesteś dziełem
Bożym, masz w sobie dużo dobra. Dla tego dobra Bóg cię
kocha. Zaufaj sobie.
Pierwsze dni nowego roku - nieznanego nam jeszcze
roku; dzień, w którym spotykają się nasze niespełnione
plany odchodzącego w przeszłość roku z marzeniami
i nadzieją, które chcemy zabrać ze sobą na ten nowy
fragment naszej drogi. Jaka ona będzie - droga, którą
przyjdzie nam iść w Nowym 2014 roku? I z tym pytaniem
- na kolejnym odcinku naszej drogi; z białymi, czystymi
kartkami o liczbie 365 stajemy.

PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA
MIESIĄCA

W pierwszy czwartek od godz. 16.00 będzie
wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
i okazja do adoracji żywego Boga. O godz. 17.00
będzie Msza św. za zmarłych, wypominanych w ciągu
całego roku. W pierwszy piątek miesiąca Msze św.
z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa
będą o godz. 7.00 i o 17.00. Spowiadać będziemy
przed pierwszym piątkiem od godz. 16.00 w czwartek
i piątek.. Msze św. z pierwszosobotnim nabożeństwem
do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny będą
o godz. 7.00 i o 17.00. Chorych z Panem Jezusem w tym
miesiącu nie odwiedzamy, gdyż byliśmy na święta.

WIECZÓR BŁOGOSŁAWIONEGO
JANA PAWŁA II

Jak co miesiąc w pierwszy
czwartek miesiąca o godz. 20.00
rozpoczniemy wieczór bł. Jana Pawła
II. Będziemy dziękować naszemu
patronowi za cały miniony rok
i prosić o potrzbne łaski w obecnym
roku.

6 I 2014 R. UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu
Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt
2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich
ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To
jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie
być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak
narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki
sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który
wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do
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17 I 2014 R. KORONKA DO BOŻEGO
MIŁOSIERDZIA I KONFERENCJA PRZED
CHRZTEM ŚW.

W trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 będzie Msza
św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Tę koronkę
odmawiamy w intencji naszych ofiarodawców, naszych
dobroczyńców.
Po Mszy św. będzie, jak zwykle w piątek przed
trzecią niedzielą miesiąca, pouczenie przed Chrztem dla
rodziców i chrzestnych i tych którzy w innej parafii chcą
być chrzestnymi

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN

Jerozolimy. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy
do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie
pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego
właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego
Narodzenia. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się
dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak,
że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna
Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają
oznaczać imiona Mędrców, lub też mogą być pierwszymi
literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie
błogosławi - po łacinie: Christus mansionem benedicat.

W dniach od 19 do 26 stycznia w naszej archidiecezji
przeżywać będziemy Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan. Niestrudzenie o potrzebie
tej modlitwy podczas swojego długiego pontyfikatu
przypominał bł. Jan Paweł II. Będąc we Wrocławiu
powiedział: „Proszę o wspólne świadectwo składane
przed światem Chrystusowi. W imię Chrystusa proszę!
Zwracam się najpierw do wszystkich wiernych Kościoła
katolickiego […]. Ośmielam się prosić również was,
umiłowani Bracia i Siostry z innych Kościołów […].
W imię Jezusa proszę o wspólne chrześcijańskie
świadectwo. Naszej wiary, żywej i głębokiej, potrzebuje
bardzo Zachód na historycznym etapie budowania
nowego systemu wielorakich odniesień. Mocnego
znaku zawierzenia Chrystusowi potrzebuje Wschód,
duchowo spustoszony przez lata programowej ateizacji.
Europa potrzebuje nas wszystkich zebranych solidarnie
wokół Krzyża i Ewangelii”. W to nawoływanie Kościoła
włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one
skromnym wkładem w budowanie jedności, w dzieło
ekumenizmu.

11.I 2014 R. CZUWANIE Z MATKĄ BOŻĄ
DZIEKANOWSKĄ

Jak co miesiąc pragniemy spotkać się wieczorem
na czuwaniu wraz z Maryją. Poniżej program tego
świątecznego dnia:
† godz. 17.00 Msza Święta Maryjna dla dzieci
i zmianka dla Dziecięcego Żywego Różańca!! W tym dniu
nie będzie Mszy Św. o godz. 10.00 dla dzieci wszystkie
dzieci niech przyjdą do Kościoła na godz. 17.00!!!!
† godz. 18.00 Różaniec prowadzony przez róże
Różańcowe:
Tajemnica 1 – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Tajemnica 2 – Najświętszej Rodziny
Tajemnica 3 – Matki Bożej Szkaplerznej
Tajemnica 4 – Św. Józefa
Tajemnica 5 - Matki Bożej Dziekanowskiej

MODLITWA ZA BABCIE I DZIADKÓW

21 stycznia przypada wspomnienie św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy. W tym dniu obchodzony jest
Dzień Babci, a 22 stycznia - Dzień Dziadka. W środę, 22
I 2014r. na Nieustającą Nowennę szczególnie zapraszamy
wszystkie Babcie i Dziadków z wnukami. Będziemy się
modlić i polecać Matce Bożej Dziekanowskiej nasze
kochane Babcie i Dziadków, tych żyjących i tych, którzy
już odeszli do Pana. Tyle im zawdzięczamy! Niech
naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana
Komunia Święta i serdeczna pamięć.

† Adoracja prowadzona przez Akcję Katolicką
† godz. 20.00 Msza Święta z procesją Maryjną.
Bardzo prosimy by zabrać świece!

12 I 2014 R. ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

W niedzielę, 12 stycznia, przypada święto Chrztu
Pańskiego. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem,
gdzie Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził,
że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia
Pańskiego.
Choć dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia
Pańskiego, a od jutra w liturgii rozpoczyna się tak
zwany okres zwykły, w Polsce tradycyjnie przedłużamy
śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania
Pańskiego, zwanego u nas Matki Bożej Gromnicznej,
które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.
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TAK DZIAŁAŁA AKCJA KATOLICKA
W ROKU 2013

Henryka Głusia „Dziekanowice 2013” z udziałem 61 szachistek
i szachistów z 18 klubów, szkół i jednego przedszkola, w tym
po raz pierwszy z udziałem reprezentanta Ukrainy Sergeja
Shilova, który zwyciężył i zabrał puchar i główną nagrodę, w
Rekolekcjach Wielkopostnych w Księżówce w Zakopanem
wzięli udział: Małgorzata, Beata, Halina i Tadeusz, kilka
członków z naszego POAK wzięło udział w Misterium Męki
Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w Wielki Piątek, wielu
z nas podjęło się po raz wtóry Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego.
W kwietniu powołaliśmy Komitet Organizacyjny XVI
Parafiady „ Dziekanowice 2013”.
W maju, 11 maja w Pielgrzymce do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Eucharystii
i modlitwach w Kaplicy „Wieczystej Adoracji” z naszego
POAK wzięli udział: Małgorzata, Aleksandra, Stanisława,
Lucyna, Beata i Ludwik, w procesji ku czci św. Bp. Stanisława
z Wawelu na Skałkę wzięli udział: Małgorzata z mężem
Leszkiem, Aleksandra, Lucyna, Wojciech, Ludwik i Tadeusz
ze swoją rodziną, złożyliśmy życzenia Stasi Cygan z okazji
święta jej Patrona Stanisława.
W czerwcu przygotowaliśmy III ołtarz na Gaju na Święto
Bożego Ciała, wysłuchaliśmy informacji i oceny stanu
przygotowań do XVI Parafiady „Dziekanowice 2013”, gdzie
podkreślone zostały takie fakty jak: duże zaangażowanie
parafian a w szczególności sołtysów, dyrektorów szkół
i prezesów LKS Dziecanovia oraz pozyskanie sporej
liczby sponsorów parafiady, 15 czerwca wielu naszych
członków uczestniczyło w Pielgrzymce Akcji Katolickiej
do Częstochowy pod przewodnictwem Aleksandry,
uczestniczyliśmy w Eucharystii i składaliśmy życzenia ks.
Dziekanowi Janowi Cendrzakowi z okazji Święta jego Patrona
św. Jana Chrzciciela.
W lipcu dokonaliśmy oceny przebiegu XVI Parafiady
i podjęliśmy wnioski do organizacji XVII Parafiady w roku
2014, miał też miejsce pełny nasz udział w uroczystości
Odpustu Parafialnego ku czci św. Marii Magdaleny.
W sierpniu podjęliśmy się organizacji i uczestnictwa
w pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej na Dróżki do
Pana Jezusa a także udziału w Nieszporach i Procesji Zaśnięcia
NMP w asyście z Obrazem Naszej Matki, Królowej Pani
Dziekanowskiej w dniu 16 sierpnia pod przewodnictwem
Aleksndry, 15 sierpnia zaliczyliśmy udział w nabożeństwie
dziękczynnym Parafialnych Dożynek, a wieńce dla swoich
sołectw z dużym pietyzmem przygotowywali Małgorzata,
Stanisława i Tadeusz.
We wrześniu kilka naszych członków raz ze swoimi
rodzinami uczestniczyło w Archidiecezjalnej Pielgrzymce
Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, większość naszych
członków udało się do Koźmic Wielkich na Doroczne
Spotkanie członków, sympatyków i Księży Asystentów Akcji
Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, a miało to miejsce 21
września.
W październiku wspominaliśmy głębokie przeżycia
z Koźmic Wielkich i analizowaliśmy nasze możliwości
organizacji takiego spotkania w naszej parafii w najbliższych
latach, przygotowaliśmy ołtarze do Procesji Różańcowej
III cz. Różańca – tajemnice bolesne w dniu 6 października,
uczestniczyliśmy w Eucharystii w intencji ks. Wikariusza
Łukasza w dzień święta jego Patrona.
W listopadzie omówiliśmy przygotowania do organizacji
i przeprowadzenia VIII Wigilii Parafialnej dla samotnych

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Dziekanowicach
(POAK 41) realizował swoją działalność w oparciu o Statut
organizacji oraz kalendarium (plan pracy) przyjętego na rok
2013.
W roku sprawozdawczym dbaliśmy o pogłębianie
formacji chrześcijańskiej i kontynuowanie – organizowanie
bezpośredniej współpracy z parafianami i naszymi
duszpasterzami ks. Dziekanem Janem Cendrzakiem
– proboszczem oraz z ks. Łukaszem Michalczewskim –
wikariuszem, w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego
i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,
członkowie starali się realizować na co dzień w swoich
rodzinach, a także w kontaktach z ludźmi, z którymi
przychodziło się im spotykać.
Inna forma oddziaływania naszego, to przede wszystkim
własny przykład i świadectwo wyrażające się: w prowadzeniu
modlitwy różańcowej w kościele, Adoracji Najświętszego
Sakramentu (Aleksandra), rozprowadzanie „Matczynego
Królestwa” i innych wydawnictw okolicznościowych. Nasza
obecność w każdą drugą środę na Eucharystii i Nowennie,
czytanie lekcji i śpiew Psalmu a następnie spotkanie
w salce katechetycznej na Wikarówce, to bardzo ważna
i cenne forma pogłębiania życia religijnego, intelektualnego
i ukierunkowanie na zadania apostolskie.
Kolejna forma naszej działalności, to organizacja i udział
w pielgrzymkach do Sanktuariów Maryjnych i nie tylko, pod
przewodnictwem Aleksandry Chlebda, których było 8, w
tym jedna na Litwę do Matki Boskiej Ostrobramskiej.
W roku 2013 w naszym Parafialnym Oddziale Akcji
Katolickiej pod kierunkiem Asystenta ks. Dziekana Jana
Cendrzaka działali: Małgorzata Łyżczarz – prezes, Tadeusz
Czajczyk – wiceprezes, Ludwik Dziewoński – sekretarz,
Danuta Nowak – skarbnik, Aleksandra Chlebda – kronikarz
i przewodnik kalwaryjski i parafialny, Stanisława Cygan
– to Zarząd POAK oraz członkowie: Władysław Bajer,
Lucyna Górecka, Jan Hartabus, Halina Herzog, Beata Sędzik
i Wojciech Woźniak. Średnia roczna frekwencja członków
na środowych spotkaniach statutowych wyniosła w roku
sprawozdawczym 63%.
A oto ważniejsze wydarzenia w działalności POAK
w roku 2013.
W styczniu na spotkaniu opłatkowym otrzymaliśmy
życzenia świąteczne i noworoczne od ks. Kardynała
Stanisława Dziwisza, M. Łyżczarz dotychczasowa nasza
prezes otrzymała nominację na pełnienie tej funkcji już na
V kadencję, dokonaliśmy oceny przebiegu grudniowej VII
Parafialnej Wigilii, a była ona pozytywna i zatwierdziliśmy
kalendarium (program działania) POAK na rok 2013.
W lutym na naszych miesięcznych środowych spotkaniach
w miejsce rozważań Pisma Świętego, wprowadziliśmy
czytanie i rozważanie tekstów Katechizmu Kościoła
Katolickiego, przyjęliśmy plan obowiązków członków POAK
przy organizacji XII Memoriału Szachowego Henryka Głusia,
a z inicjatywy A. Chlebda doszło do utworzenia w naszej
parafii zespołu modlitewnego „Apostolstwo Dobrej Śmierci”.
W marcu członkowie Aleksandra, Tadeusz i Ludwik
prowadzili w niedziele „Drogę Krzyżową”, pozytywnie
oceniono organizację i przebieg XII Memoriału Szachowego
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KILKA REFLEKSJI NA DZIEŃ BABCI

i seniorów, 24 listopada Stasia, Małgosia z mężem Leszkiem,
Tadeusz i Ludwik uczestniczyli w uroczystościach Chrystusa
Króla Wszechświata w Katedrze na Wawelu, a następnie w
Akademii Święta Patronalnego Akcji Katolickiej i Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży.
W grudniu braliśmy udział w kolejnej uroczystości
Odpustu Parafialnego ku czci św. Mikołaja, patrona naszego
kościoła zabytkowego, a w dniu 19 grudnia (czwartek)
urządziliśmy dla samotnych VIII już Wigilię Parafialną.
Jesteśmy bardzo niepocieszeni, że w zakończonym roku
nie udało nam się powiększyć naszego grona o nowych
członków, choć o to bardzo zabiegaliśmy. Mamy jednak
wielką nadzieję, że w roku 2014 będzie lepiej i choć kilku
parafian przystąpi do nas. Serdecznie Zapraszamy.

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. Nie
wszyscy pamiętamy, nie tyle o owym dniu, ale przede
wszystkim o naszych babciach - starych, schorowanych,
pomarszczonych i czasami gderających starszych
paniach, z którymi niekiedy przyszło nam żyć pod
jednym dachem. Babcie zazwyczaj żyją swoim światem,
a młodzi domownicy traktują je „z przymrużeniem
oka”. O tym, jakim skarbem dla rodziny są babcie
uświadamiamy sobie wówczas, gdy ich już nie ma pośród
nas. W codziennym życiu nie dostrzegamy ich ciepła
i doświadczenia życiowego, niezbyt przejmujemy się ich
radami i chęcią pomocy. A babcia to przecież swoista
instytucja, która nigdy nie zawodzi. Babcie kochają swoje
wnuczęta wielką, bezinteresowna miłością i gotowe są dla
nich zrobić prawie wszystko. Niekiedy to „wszystko” jest
trochę przerysowane, ale w większości babcie potrafią
dotrzeć we właściwy sposób do rozbrykanego wnuczka
czy wnuczki.
Jak zapewne pamiętamy z własnego dzieciństwa to
zazwyczaj babcie, swoim rozmodleniem i przykładem
religijnego życia, kierowały nas na drogę wiary. Do dziś
dokładnie pamiętam wakacyjne, wieczorne, wspólne
modlitwy z babcią, a także wspólne pójścia na niedzielne
Msze św. i nieszpory. Była to, jakby określili ją współcześni
„mędrcy”, pobożność ludowa, ale ta prosta, jednoznaczna
wiara była po prostu piękna i skuteczna. Za „babcinych
czasów” odprawiano jeszcze Msze św. w starym rycie, po
łacinie i babcia bardzo dobrze wiedziała, co dzieje się na
Ołtarzu Pańskim.
Szanujmy nasze babcie, które jeszcze są wśród nas
i módlmy się za te, które Bóg powołał do siebie. Babcie,
jak wszyscy ludzie starzy potrzebują naszego serca. Nie
oczekują zbyt wiele, a tylko serdeczności, uśmiechu
i zrozumienia. Często zdarza się, że ranimy nasze mamy
i babcie przez niewłaściwy do nich stosunek. Znam
z opowiadań przypadek, jak syn, mający swoje dzieci,
zwracał się do swojej mamy per „babko”. Nie wiedział
zapewne, że jest to duży nietakt, świadczący o zupełnym
braku kultury. Starsza pani nie pozwoliła na to i skarciła
dorosłego syna słowami: „Jestem dla ciebie matką, nie
babką i jeżeli o tym nie pamiętasz, to ci to przypominam.
Mów do mnie zatem mamo lub nic nie mów, bo babcią
czy jak mówisz „babką”, jestem dla twoich dzieci”.
Poskutkowało...
Jeden dzień po Dniu Babci jest Dzień Dziadka.
Dziadkowie również oczekują rodzinnego ciepła
i akceptacji. Pamiętajmy także i o nich!

Ludwik Dziewoński

Moim zdaniem

DOBRY PRZYKŁAD
W jednym z przedszkoli ktoś umieścił takie oto zdanie
- zapewne skierowane do rodziców: „Dzieci mają uszy
zamknięte na pouczenia, ale oczy otwarte na przykłady”.
Jako rodzice, czy dziadkowie nie możemy przejść obojętnie
obok tego zdania. Dzieci są dobrymi obserwatorami życia
codziennego i przykłady postępowania - zarówno dobre jak i
złe - zwłaszcza rodziców bardzo mocno zapadają im w pamięć.
Jeżeli obserwowaliśmy kiedyś jak bawią się małe dzieci, to
zapewne zauważyliśmy, że one w tych zabawach często nas
naśladują. One nas naśladują nie tylko w czasie zabawy, ale
także w zachowaniach w stosunku do swoich rówieśników a
także w stosunku do ludzi starszych. Dzieci to duże wyzwanie
i olbrzymia odpowiedzialność. Wychowywanie ich jest ciężką
pracą. Choć czas spędzony z nimi wynagradza wszelkie trudy,
to świadomość odpowiedzialności za małego człowieka
potrafi przygniatać. Dzieci są nam dane na chwilkę, krótki
moment ich ziemskiej wędrówki. Jako rodzice będziemy
kiedyś rozliczeni z powierzonego nam zadania, jakim jest
wychowanie dzieci. Przedmiotem naszej troski, oprócz
wszelkich spraw doczesnych, powinna być przede wszystkim
wiara naszych dzieci. Jak ją wpoić dziecku, żeby jego wiara była
głęboka i ukształtowała go na całe życie? Na pewno pouczenia
słowne są ważne, ale słowa bez żywego przykładu będą
bezowocne. Trudno nauczyć dziecko uczciwości, samemu
nie będąc uczciwym. Szacunku do drugiej osoby, gdy my nie
szanujemy innych. Tak samo jest z wiarą. Nie przekażemy
dzieciom, że Jezus jest Panem, jeśli w codzienności nie jest On
namacalnie obecny, gdy faktycznie nie króluje w naszym życiu.
Nie zaszczepimy w ich sercach wiary, jeśli sami na co dzień
łamiemy Boże Przykazania. Nasza osobista relacja z Bogiem,
jest najlepszą metodą wychowywania w wierze i to właśnie
ona powinna być „oczkiem w głowie”. Jezus nauczając kiedyś
powiedział: „Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli
nie widzi Ojca czyniącego, albowiem to samo co on czyni,
podobnie i syn czyni”.
Może niech fragment następującej modlitwy będzie naszym
mottem w codziennym trudzie wychowania dzieci:
Jezu dziękujemy Ci za dar rodzicielstwa i gorąco prosimy:
przymnóż nam wiary obfitującej w uczynki miłosierdzia,
abyśmy mogli dawać naszym dzieciom dobry przykład, który
jest ponad pouczenie.				
SD

AS

KATECHIZMOWE PRZYPOMNIENIA:
POZDROWIENIE ANIELSKIE
W starym, niezwykle cenionym Katechizmie
Katolickim ks. kard. Piotra Gasparriego, napisanym „dla osób
starszych, które pragną zdobyć pełniejszą znajomość nauki
katolickiej”, czytamy, że „przez przyczynę Najświętszej Maryi
Panny łatwiej uzyskać od Boga to, o co prosimy w Modlitwie
Pańskiej”. W obecnym Katechizmie Kościoła Katolickiego
(KKK) znajdujemy takie stwierdzenie: „Kościół chętnie modli
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się w komunii z Dziewicą Maryją ze względu na Jej szczególne
współdziałanie z Duchem Świętym, aby razem z Nią uwielbiać
wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w Niej, oraz by powierzać Jej
błagania i uwielbienia”, (KKK 2682).
„Przez Maryję do Chrystusa” - to stwierdzenie
urzeczywistnia się w modlitwie „Zdrowaś Maryjo” zwanej
również „Pozdrowieniem Anielskim”. W Katechizmie
znajdujemy krótką analizę tej modlitwy (KKK 2676-2677), w
której ukazano jej istotę i znaczenie.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś
Ty między niewiastami
Pierwsze słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” są słowami
Archanioła Gabriela, które wypowiedział zwiastując
Najświętszej Maryi Pannie tajemnicę wcielenia (por. Łk 1,
26-38). Przez usta Archanioła przemawia sam Bóg i pozdrawia
Maryję. My zaś, odmawiając tę modlitwę, wyrażamy radość
„ze szczególnych przywilejów i darów, których użyczył Bóg
Maryi” i oddajemy Bogu za nie chwałę.
Słowa „łaski pełna, Pan z Tobą” wzajemnie się wyjaśniają,
Maryja bowiem jest pełna łaski, gdyż Pan jest z Nią. „Łaska,
jaką jest napełniona oznacza obecność Tego, który jest źródłem
wszelkiej łaski”, (za KKK). Najświętsza Maryja Panna – pełna
łaski – jest całkowicie oddana Bogu, który „przychodzi w
Niej zamieszkać i którego Ona ma wydać na świat” i jest w
osobliwy sposób połączona z Trójcą Przenajświętszą: wybraną
Córką Boga Ojca, ukochaną Matką Syna Bożego i przeczystą
Oblubienicą Ducha Świętego.
Słowa „błogosławionaś Ty między niewiastami”
wskazują na Maryję – wybraną przez Boga – niewiastę
najpiękniejszą i najczystszą na ziemi, która przyniosła wszelkie
błogosławieństwo. Jest Ona błogosławiona między niewiastami
ponieważ uwierzyła w wypełnienie się słowa Pana.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus
Słowa „Błogosławiony owoc żywota Twojego”
wypowiedziała św. Elżbieta, przyjmując w gościnę Najświętsza
Maryję Pannę (por. Łk 1,42). W Katechizmie Kościoła
Katolickiego czytamy: „ Elżbieta jest pierwsza w długim szeregu
pokoleń, które błogosławią Maryję (...) Maryja przez swoją
wiarę stała się Matką wierzących, dzięki której wszystkie narody
ziemi otrzymują Tego, który jest samym błogosławieństwem
Boga: „Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Słowami „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej” zwracamy się
do Najświętszej Maryi Panny z ufną prośbą, by modliła się
za nami, grzesznikami. Jest to modlitwa – prośba całego
Kościoła. Powierzamy Maryi wszystkie nasze troski i prośby,
gdyż jest Ona Matką Boga i zarazem naszą Matką. Pamiętamy
zdumienie św. Elżbiety: „A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie”, (por. Łk 1,43) i słowa samego Jezusa
Chrystusa, wypowiedziane z krzyża do św. Jana: „Oto Matka
twoja”, (por. J 19,27).
Powierzając się Maryi zdajemy się, tak jak Ona, na wole
Bożą („Niech mi się stanie według słowa twego” – Łk 1, 38).
Ufamy, że nasza Matka , Matka Miłosierdzia, wysłucha nasze
prośby i będzie z nami w godzinie naszej śmierci, tak jak była w
godzinie śmierci swojego Syna na krzyżu.
Św. Bernard zalecał nabożeństwo do Matki Bożej tymi
słowy: „W niebezpieczeństwach, w ucisku, w wątpliwościach
myśl o Maryi, wzywaj Maryi (...) Gdy za Nią pójdziesz, nie
zejdziesz z drogi; gdy Jej prosisz, nie będziesz rozpaczał;
gdy Ona cię będzie podtrzymywać, nie upadniesz; gdy Ona

cię będzie bronić, nie będziesz się bał; gdy Ona ci będzie
przewodniczką, nie zmęczysz się w drodze; gdy Ona ci będzie
łaskawą, dojdziesz do celu”.
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas: „Maryja jest
doskonałą „Orantką”, figurą Kościoła. Gdy modlimy się do Niej,
wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego
Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany
uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się
matką wszystkich żyjących. Możemy modlić się z Nią i do Niej.
Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę
Maryi. Jest z Maryją zjednoczona w nadziei”, (KKK 2679).
Kończymy „Katechizmowe przypomnienia” z nadzieją,
że Katechizm Kościoła Katolickiego stanie się naszą ważną
i częstą lekturą. Niech w tym dziele wspiera nas Najświętsza
Maryja Panna, wszechpośredniczka wszelkich łask, o której św.
Maksymilian Maria Kolbe tak mówił: „Jest Ona przecież Matką
łaski Bożej, Pośredniczką łask wszelkich (…) Pozwólmy się Jej
prowadzić, a przekonamy się, że Niepokalana jest najkrótszą i
najpewniejszą drogą do świętości”.
AS

Moim zdaniem

MINĄŁ ROK...

Chociaż koniec roku to czas radosny, to jest to również
czas kiedy robi się podsumowanie roku, który minął.
Podsumowanie takie robią rządzący, robią politycy,
robi Kościół, ale robi też wielu z nas. Zastanawiamy się
wtedy, czy miniony rok był dla nas korzystny, czy plany
i postanowienia, które podjęliśmy przed rokiem udało
nam się zrealizować. Może w minionym roku nasza
rodzina się powiększyła, może jest wzbogacona o nowe
osiągnięcia materialne. Ktoś w rodzinie otrzymał nową
dobrą pracę, ktoś inny podjął wymarzone studia lub
naukę w szkole średniej. A może był to rok w którym
ponieśliśmy straty; zostaliśmy bez pracy i środków do
utrzymania. Może my, albo ktoś z naszych bliskich został
dotknięty chorobą. Może pożegnaliśmy w mijającym roku
kogoś na zawsze. Może nasze rodzinne więzy osłabły, bo
mąż, lub żona wyjechała za pracą zagranicę i tam poznała
kogoś z kim się związała. Często też w takich chwilach
zastanawiamy się dlaczego nam się nie udało, czemu w
życiu osobistym, lub rodzinnym ponieśliśmy klęskę.
W tym momencie nasuwa mi się taka myśl, że może
niekiedy zbyt mocno wierzymy w naszą przebojowość,
zbyt wiele polegamy na naszym sprycie. Przychodzi mi tu
na myśl starodawne powiedzenie: „Na nic wstawać nawet
o północy, kiedy brak Bożej pomocy”. Tak, bez Bożej
pomocy człowiek zdany jest na własne siły, a te często
zawodzą. Czytając życiorysy ludzi świętych widać jasno,
że szczęście osiągali bo zawierzyli swoje życie Bogu, bo
o pomoc Bożą stale zabiegali i chociaż na ogół nie byli
ludźmi bogatymi to mieli radość życia. Wbrew utartym
opiniom, nie byli to ludzie ponurego usposobienia.
Może planując sobie nadchodzący rok i podejmując
noworoczne postanowienia zarezerwujmy w tych
planach więcej miejsca dla Boga. Zaufajmy bardziej
Matce Bożej Dziekanowskiej, częściej przychodźmy do
Niej z naszymi problemami i radościami, a na pewno się
nie zawiedziemy.
SD
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Po śladach Świętych

Po śladach Świętych

ŚW. HIERONIM EMILIANI

ŚW. PAWEŁ Z TEB

Urodził się w roku 1486 w Wenecji, w arystokratycznej
rodzinie. Jego ojciec, Anioł Emiliani, był senatorem
weneckim, natomiast matka, Diodora Marosini,
wywodziła się z dożów.
Na chrzcie nadano
mu imię Hieronim.
Niewiele wiemy, jak
przebiegało dzieciństwo
i lata młodzieńcze św.
Hieronima. Wiadomo,
że początkowo poświecił
się karierze wojskowej.
Podczas wojny Wenecji
z królem francuskim
Ludwikiem XII został
dowódcą
jednej
z
twierdz. Załoga twierdzy
została
zwyciężona
przez Francuzów, a
jej dowódca dostał się
do niewoli. Będąc w niewoli Hieronim przeżył duchową
przemianę. Ślubował, że jeżeli odzyska wolność, to dalszą
część swego życia poświęci na służbę Bogu i ludziom. Po
jakimś czasie udało mu się uciec z niewoli i w Treviso, przed
cudownym obrazem Matki Bożej, ponowił swoją obietnicę
z okresu niewoli, postanawiając oddać życie na służbę
chorym, ubogim, opuszczonym dzieciom. W tym czasie
Italia była terenem licznych niepokojów, zamieszek i wojen.
Często zdarzały się klęski żywiołowe, jak głód, epidemie.
Wiele było kalek i sierot. W roku 1518 Hieronim został
kapłanem i w Wenecji rozpoczął działalność charytatywną,
zajął się głównie sierotami. Korzystając z majątku rodziny
założył w Wenecji sierociniec. Osobiście spieszył z pomocą
biednym, opuszczonym chłopcom, katechizując ich oraz
ucząc zawodu, aby w przyszłości mieli odpowiednie
warunki do życia. Święty Hieronim podobne domy dla
biednej, osieroconej i opuszczonej młodzieży założył w
Weronie, Brescii, Bergamo, Mediolanie, Padwie i Somasca.
W Somasca Hieronim założył wspólnotę zakonną:
Kleryków Regularnych z Somasca, której członkowie mieli
kontynuować dzieło założyciela. Święty Hieronim Emiliani
zmarł 8 lutego 1537 r. jako ofiara epidemii, podczas której
pielęgnował chorych. Beatyfikował św. Hieronima papież
Benedykt XIV w roku 1747, natomiast papież Klemens
XIII kanonizował go w 1767 roku.
Św. Hieronim Emiliani jest patronem miast: Treviso
i Wenecji, założycieli szkół, sierocińców i domów
poprawczych dla dziewcząt. Papież Pius XI ogłosił go
także patronem sierot i opuszczonej młodzieży. Z osobą
św. Hieronima związane jest zgromadzenie braci
zakonnych, mające na celu wychowanie i nauczanie
młodzieży, szczególnie sierot oraz Zgromadzenie Sióstr
św. Hieronima zajmujące się nauczaniem i wychowaniem
dziewcząt.
Liturgiczne wspomnienie św. Hieronima przypada na
dzień 8 lutego.

Paweł urodził się w roku 228 w Dolnych Tebach (starożytnej
stolicy faraonów). Za jego czasów Teby były już tylko małą
wioską. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym. Otrzymał

bardzo staranne wychowanie i wykształcenie, biegle władał
językiem greckim i egipskim. Kiedy miał 16 lat stracił rodziców
i odziedziczył po nich – wraz z jedyną siostrą - pokaźny
majątek. Około roku 248, za czasów Dioklecjana rozpoczęły się
prześladowania chrześcijan. Paweł, dowiedziawszy się, że jego
szwagier, który był poganinem, chce przejąć jego majątek, i w
tym celu planuje wydać go w ręce prześladowców, sam porzucił
wszystko, co posiadał, uciekł na pustynię i zamieszkał w jaskini.
Chociaż prześladowania trwały krótko, bo zaledwie dwa
lata, to jednak Paweł tak dalece upodobał sobie życie w ciszy
pustyni, że postanowił tam pozostać na zawsze, gdyż w tym
wszystkim, co go dotychczas spotkało, dostrzegał dzieło
Bożej woli i wezwanie do pozostania. Trwając w doskonałym
milczeniu, wypełnionym modlitwą i zjednoczeniem
z Bogiem, jako pustelnik spędził samotnie 90 lat, żywiąc się
tylko daktylami i kawałkiem chlebem, który codziennie –
według legendy – przynosił mu kruk. Nagość swego ciała od
słońca i chłodu osłaniał Paweł jedynie palmowymi liśćmi.
Kiedy był bliski śmierci, odwiedził go św. Antoni, pustelnik.
Jak napisał w biografii św. Pawła z Teb św. Hieronim,
spotkanie obu starców upływało na świętej rozmowie w
dzień i modlitwach w nocy.
Paweł zmarł w 341 roku mając 113 lat. Oddał Bogu
ducha, spoczywając na rękach św. Antoniego.
Jak już wspomniałem, biografem św. Pawła Tebańczyka był
św. Hieronim, który był bez wątpienia pierwszym pisarzem
starożytności chrześcijańskiej, który przekazał nam wiadomości
dotyczące osoby wielkiego Pawła z Teb i w ten sposób przyczynił
się bardzo do rozpowszechnienia „Pawłowego” stylu życia
w Kościele. Wielu mnichów z „Żywota św. Pawła” czerpało
wzór pomagający im w całkowitym zjednoczeniu z Bogiem,
a powstały w XIII wieku Zakon Paulinów obrał Tebańczyka za
swojego Patriarchę.
Nie tylko paulini czczą św. Pawła jako swego patrona; czcią
darzą go także piekarze i tkający dywany.

Opr.: SD
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Ludzie wiary

kontynuował aż do samej śmierci. Wielki wpływ na rozwój
życia religijnego Jerzego wywarło harcerstwo, które było
ruchem młodzieżowym zmierzającym do wychowania
fizycznie i moralnie zdrowych, i pełnowartościowych ludzi
w oparciu o etykę i wartości chrześcijańskie. To już tutaj
Jerzy wyrabiał w sobie poczucie odpowiedzialności za siebie
i za innych, rzetelność, wewnętrzną dyscyplinę, tu uczył
się dostrzegać piękno świata, tu poznawał radość jaką daje
wysiłek, koleżeństwo, przyjaźń, poczucie wspólnoty w dążeniu
do ideału. Jerzy po złożeniu egzaminu dojrzałości odbył
rekolekcje zamknięte w Tyńcu w opactwie 00. Benedyktynów.
Rekolekcje te pomogły mu jak gdyby „odkryć” Pana Boga
na dalsze życie. Z chwilą rozpoczęcia studiów znalazł się w
kręgu młodzieży skupionej w Duszpasterstwie Akademickim
przy Kościele św. Anny, której opiekunem był ks. (późniejszy
biskup) Jan Pietraszko. Młodzież spotykała się na wspólnych
Mszach św. i rozważaniach Słowa Bożego. Jerzy przez długie
lata był ich pilnym uczestnikiem, pełniąc jednocześnie posługę
ministranta. Uczestnicy stworzyli bardzo zwartą wspólnotę
ludzi bardzo blisko ze sobą zaprzyjaźnionych, spotykających się
i poza Kościołem, na wycieczkach, opłatkach czy imieninach.
Tym, co jednak najbardziej łączyło i cementowało tę więź był
ołtarz i ofiara Mszy św. Wieloletnie odczytywanie i rozważanie
Słowa Bożego w kontekście współczesności i aktualnych
zadań człowieka wierzącego kształtowało duchowość i
postawę słuchaczy. Jerzy dojrzewał wewnętrznie w tej właśnie
szkole. W 1952 r. związał się również z duszpasterstwem
akademickim przy kościele św. Floriana, prowadzonym
przez ks. prof. Karola Wojtyłę. Znajomość z przyszłym
kardynałem a potem papieżem przekształciła się z czasem
w wielką przyjaźń. Omawiali wspólnie rozmaite życiowe
problemy, często wspólnie wędrowali po górskich i wodnych
szlakach. Najczęstszymi tematami ich rozmów było – jak
wspominał Ojciec Święty - „małżeństwo jako sakramentalna
droga powołania dwojga ludzi” oraz praca zawodowa „jako
prawidłowa komponenta życia osobistego, rodzinnego
a także jako komponenta powołania chrześcijańskiego”.
Zapewne te rozmowy dały początek tworzeniu się „rodziny
rodzin”, skupiającej młode, podobnie myślące małżeństwa dla
wspólnego dyskutowania aktualnych w ich życiu problemów,
świadczenia sobie wzajemnej pomocy, wspólnego dzielenia
radości i smutków. W tych spotkaniach i rozmowach także i
Jerzy coraz bardziej pogłębiał swoją świadomość realizowania
powołania świeckiego chrześcijanina we współczesnym
świecie. W r. 1968 zetknął się Jerzy w Krakowie (z powstałym
we Włoszech) ruchem ”Focolare”, noszącym oficjalną
nazwę Dzieła Maryi. Jego członkowie starają się ukazywać
współczesnemu światu w jaki sposób chrześcijanin XX wieku
ma żyć na co dzień Ewangelią, jak dążyć do osobistej świętości
i do uświęcenia świata. Zarówno założenia jak i metody
focolaryjne wzbudziły zainteresowanie Jerzego. Poznawszy
je bliżej uznał, że tam jest jego miejsce. W lecie 1969 roku,
mimo przygotowań do bliskiego już wyjazdu do Chartumu,
wziął czynny udział w pięciodniowym zjeździe focolarich w
Zakopanem. Jadąc do Sudanu, zatrzymał się w Rzymie i tam
nawiązał kontakty z Ruchem. Nawiązał również kontakt w
Bejrucie z osobami odpowiedzialnymi za to Dzieło na Bliskim
Wschodzie. W głębokim przekonaniu o możliwościach
tego Ruchu, zwłaszcza w zakresie działania na rzecz ocalenia
wartości rodziny, zainicjował to Dzieło w Chartumie. Jerzy
swoją duchową dojrzałością, pogodą i spokojem zyskał
sobie w tym gronie sympatię i szacunek. Również i tam,

SŁUGA BOŻY JERZY CIESIELSKI
„Każdy z nas otrzymał do przebycia własną drogę,
własne powołanie. Od wierności temu powołaniu zależy sens
mego istnienia: Twoja chwała, a nasza zasługa na szczęście
wiekuiste. Spraw Panie, abym zrozumiał me powołanie
na każdy dzień i daj mi Twą Łaskę, abym mu był wierny...”.

Przytoczone powyżej słowa modlitwy Sługi Bożego
Jerzego Ciesielskiego w jasny sposób charakteryzują postać,
tego gorącej wiary zwykłego człowieka, który swoim
codziennym życiem zasłużył sobie na to, że obecnie toczy się
jego proces beatyfikacyjny. Kim zatem był Jerzy Ciesielski?
Jerzy był jednym z trojga dzieci Filipa i Marii Ciesielskich.
Urodził się w Krakowie 12 lutego 1929 roku. Ojciec Jerzego był
wojskowym. Szkołę podstawową ukończył w 1942 r. Ponieważ
okupant zamknął szkoły średnie ogólnokształcące, dalszą
naukę kontynuował w prywatnej szkole handlowej, którą
ukończył w 1944 r. W roku 1944, dla uchronienia się przed
wywiezieniem na roboty do Niemiec podjął pracę w kwaszarni
kapusty. W okresie okupacji, równolegle z nauką w szkole
handlowej, był też uczestnikiem tajnych kompletów licealnych.
Po zakończeniu wojny, rozpoczął naukę w VIII Państwowym
Gimnazjum i Liceum im. A. Witkowskiego w Krakowie. Tam
też w roku 1948 złożył egzamin dojrzałości. Po ukończeniu
liceum został studentem Wydziału Budownictwa Akademii
Górniczo - Hutniczej. Równocześnie podjął też naukę na
Studium Wychowania Fizycznego przy Uniwersytecie
Jagiellońskim, gdyż sport, który od wczesnej młodości
uprawiał, był jego wielką pasją
życiową. Po skończeniu studiów
technicznych podjął pracę na
Politechnice Krakowskiej i w
Biurze Projektów Przemysłu
Skórzanego. W roku 1960
uzyskał tytuł doktora nauk
technicznych a w roku 1968
stopień docenta. Wcześniej, bo w
czerwcu 1957 r., zawarł związek
małżeński z Danutą Plebańczyk,
koleżanką ze Studium Wychowania Fizycznego. Ślub odbył
się w Krakowie, w kościele akademickim Św. Anny. Związek
pobłogosławił ks. prof. Karol Wojtyła. Ze związku tego urodziło
się troje dzieci: Maria , Katarzyna i Piotr. Od października 1969
roku Jerzy Ciesielski został wykładowcą na Uniwersytecie w
Chartumie (Sudan). Po roku dołączyła do niego również żona
z dziećmi. Niestety, pobyt państwa Ciesielskich w Sudanie
przerwał nieszczęśliwy wypadek statku wycieczkowego na
Nilu. Statek na pokładzie którego był Jerzy Ciesielski z dziećmi
zatonął. Utonęło wielu pasażerów, a wśród nich Jerzy Ciesielski
z dwójką dzieci. Miało to miejsce 9 października 1970 roku.
Uroczystościom żałobnym, które odbyły się w Krakowie
przewodniczył Kardynał Karol Wojtyła. Tak można by ująć
najkrócej życiorys Jerzego Ciesielskiego, ale w ten sposób
podany życiorys nic nie mówi nam o jego życiu wewnętrznym,
a trzeba przyznać, że było ono bardzo bogate. Jerzy urodził się
w rodzinie katolickiej. Z domu wyniósł dobre wzorce życia
chrześcijańskiego i rodzinnego. Potem w szkole podstawowej i
średniej – jak sam wspominał – miał wspaniałych katechetów.
Już od szkoły podstawowej pełnił posługę ministranta, którą
8
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w Chartumie, szukał ludzi podobnie myślących, chcących
budować lepszy, bardziej ludzki świat w oparciu o Ewangelię.
Swoją postawą otwartości i życzliwości zdołał i na tamtejszym
terenie znaleźć grono takich przyjaciół a doświadczenie
tamtejszego Kościoła pogłębiło w nim nie tylko świadomość
braterstwa z najuboższymi, ale i poczucie odpowiedzialności
za ewangelizację świata. Tak w kraju jak i tam w Chartumie był
człowiekiem Eucharystii i często służył do Mszy św.
„Świętość Jurka to nie czynienie rzeczy nadzwyczajnych,
lecz nadzwyczajne przeżywanie codzienności”. Tak Jerzego
Ciesielskiego określili jego bliscy przyjaciele.

latach w Mpunde był wikarym polskiego proboszcza ks. Jana
Krzysztonia.
Abp Kozłowiecki uczestniczył we wszystkich sesjach
Soboru Watykańskiego II i wielokrotnie zabierał głos podczas
obrad plenarnych. Wtedy też spotkał po raz pierwszy bpa
Karola Wojtyłę. Był członkiem m.in. Kongregacji Ewangelizacji
Narodów, a przez wiele lat kierował Papieskimi Dziełami
Misyjnymi w Zambii. W uznaniu jego ogromnych zasług
w dziele ewangelizacji Jan Paweł II mianował go w 1998 r.
kardynałem.
Kard. Adam Kozłowiecki był najstarszym polskim
misjonarzem. Spędził na misjach ponad 61 lat. Przyjął
obywatelstwo zambijskie, a Zambijczycy, którym służył
niezwykle ofiarnie, uważali go za «swojego». Wniósł wielki
wkład w tworzenie struktur Kościoła w Zambii, walczył z
rasizmem oraz popierał dążenia niepodległościowe narodu
zambijskiego. Został odznaczony najwyższymi orderami tego
kraju. Był szczególnie wrażliwy na kwestię sprawiedliwości
społecznej. Pomagał rzeszom ubogich, których często
ratował od śmierci głodowej. Pomagał biednej młodzieży w
zdobywaniu wykształcenia. Rozdawał wszystko, co miał. A jak
już nic nie miał, również gdy był już kardynałem, opiekował się
chorymi i sam opatrywał rannych.
Ludzie, którzy poznali kard. Adama, pozostawali pod
urokiem jego osobowości, prostoty, a także niezwykłego
poczucia humoru. Nawet w liście, w którym dziękował Janowi
Pawłowi II za wyniesienie do godności kardynalskiej, nie
powstrzymał się od dodania kilku słów w swoim stylu: „Jezuici
nauczyli mnie, jak być księdzem i zakonnikiem, ale nie nauczyli
mnie, jak być kardynałem...” Niemal do końca sam sprzątał
swój pokój. Utrzymywał rozległą korespondencję. Nie miał
żadnego pomocnika czy sekretarza. Mieszkał w buszu. Do
Polski po raz pierwszy przyjechał w 1969 r. Potem jeszcze kilka
razy odwiedzał ojczyznę, m.in. z okazji podróży apostolskich
Jana Pawła II do Polski. W 1979 r. koncelebrował Mszę św. z
Papieżem na terenie obozu Auschwitz-Birkenau, a z kolei w
1997 r. w Kaliszu wraz z innymi więźniami z Dachau.
Kard. Adam Kozłowiecki zmarł 28 września 2007 r.
w szpitalu w Lusace. Uroczysty pogrzeb tego niezwykłego
człowieka odbył się 5 października w Lusace. Jest pochowany
przy katedrze.

Opr.: SD

Ludzie wiary

Kardynał Adam Kozłowiecki
Adam Kozłowiecki urodził się 1 kwietnia 1911 r. w Hucie
Komorowskiej k. Kolbuszowej w rodzinie ziemiańskiej.
Początkowo naukę pobierał w domu, a następnie rodzice
wysłali go do jezuickiego Zakładu Naukowo-Wychowawczego
w Chyrowie. Do ostatnich klas gimnazjum uczęszczał w
Poznaniu i tam zdał maturę. W 1929 r. wstąpił do nowicjatu
jezuitów (wbrew woli rodziców) w Starej Wsi. W latach 19311933 studiował filozofię w Krakowie, a następnie teologię
w Lublinie (1934-1938), gdzie w czerwcu 1937 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Po odbyciu trzeciej probacji (czas na
przygotowanie się do złożenia ostatnich ślubów) we Lwowie
został skierowany do pracy w Chyrowie. Po wybuchu II wojny
światowej przedostał się do Krakowa, gdzie 10 listopada 1939
r. został aresztowany przez
gestapo wraz z innymi 24
współbraćmi. Początkowo był
więziony w Krakowie, potem
w Wiśniczu, skąd w czerwcu
1940 r. został przewieziony
do obozu koncentracyjnego
w Auschwitz, a po sześciu
miesiącach do Dachau, gdzie
doczekał się wyzwolenia obozu
przez wojska amerykańskie
w kwietniu 1945 r. Doświadczenia obozowe opisał w książce
„Ucisk i strapienie”.
Po wyzwoleniu obozu pojechał do Rzymu, gdzie 15
sierpnia 1945 r. złożył ostatnie śluby zakonne. W odpowiedzi
na apel przełożonych zgłosił się do pracy misyjnej w Afryce.
Do Rodezji Północnej dotarł w kwietniu 1946 r. Gdy w r.
1950 Stolica Apostolska podniosła prefekturę Lusaki do
rangi wikariatu apostolskiego, o. Kozłowiecki został jego
administratorem apostolskim. Pięć lat później papież Pius XII
mianował go biskupem i wikariuszem apostolskim. Święcenia
biskupie przyjął w 1955 r. W 1959 r. papież Jan XXIII mianował
go pierwszym arcybiskupem nowej metropolii Lusaki. Po
tym jak Rodezja Północna (dzisiejsza Zambia) w 1964 r.
uzyskała niepodległość abp Kozłowiecki zwrócił się do Stolicy
Apostolskiej z prośbą o zwolnienie z urzędu, ponieważ uważał,
że w wolnym kraju pierwszą godność w Kościele powinien
pełnić przedstawiciel kleru miejscowego. Jego rezygnacja
została przyjęta dopiero w 1969 r., po czym arcybiskup
wrócił do zwykłej pracy misyjnej w buszu. Pracował na kilku
placówkach, m.in. w Chingombe, a w ostatnich kilkunastu

Opr.: SD

Rozważania Jana Pawła II

Wyzwolenie od
alienacji religijnej
Czy ten lęk, który nurtuje współczesnych ludzi, nie
jest także w swoim najgłębszym korzeniu zrodzony
„ze śmierci Boga”? Nie z tej krzyżowej, która stała się
początkiem Zmartwychwstania i źródłem uwielbienia
Syna Bożego, a zarazem podstawą ludzkiej nadziei
i znakiem zbawienia – nie z tej! Ale z tej, którą człowiek
zadaje Bogu w sobie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich
etapów swej historii, w swoim myśleniu, w swoim
sumieniu, w swoim działaniu.
To jest jakby wspólny mianownik wielu poczynań
ludzkiej myśli i woli. Człowiek odbiera Bogu siebie
i świat. Nazywa to „wyzwoleniem się od alienacji
9
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religijnej”. Człowiek odbiera Bogu siebie i świat w tym
mniemaniu, że tylko w taki sposób może wejść w pełne
ich posiadanie, może się stać panem świata oraz swej
własnej istoty. Człowiek więc „zabija” Boga w sobie
i w drugich. Służą temu całe systemy filozoficzne,
programy społeczne, ekonomiczne i polityczne. Żyjemy
w epoce gigantycznego postępu materialnego i nieznanej
przedtem negacji Boga.
Taki jest obraz naszej cywilizacji.
Dlatego człowiek się lęka? Może właśnie dlatego,
że w wyniku tej swojej negacji zostaje ostatecznie sam:
metafizycznie sam... wewnętrznie sam.
A może... może właśnie dla tego, że człowiek, który
zabija Boga, nie znajdzie ostatecznego hamulca, aby
nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest
w Bogu. I ostateczna racja tego, ażeby człowiek żył, ażeby
szanować życie i ochraniać żucie człowieka – jest w Bogu.
I ostateczna podstawa wartości i godności
człowieka, i sensu jego życia jest ta, że jest on obrazem
i podobieństwem Boga!

prawdy od fałszu, dobra od zła można narzucać
wszystkim ludziom - wbrew zdrowemu rozsądkowi - jako
jedynego prawa życiowego? Chyba, że się celowo sieje zło
i niepokój w otoczeniu. Autorem takiego rozumowania
i postępowania może być tylko szatan. Władca tego świata,
po zerwaniu jedności z Bogiem, Stwórcą wszechświata,
źródłem prawdy, dobra i piękna, utracił swoją osobowość,
do której został stworzony. Teraz widzi swoją znikomość
i chciałby nawet zniszczyć, unicestwić siebie samego, ale
nie może. W tej swojej bezsilności i złości, całym swym
działaniem usiłuje odciągnąć człowieka od Boga krąży jak
lew ryczący szukając, kogo by pożarł. (1 P 5,9). Jeżeli mu
się uda omamić człowieka - jak to uczynił w raju z naszymi
pierwszymi prarodzicami - to już stara się go nie wypuścić
ze swoich diabelskich szponów. Bawi się nim jak zabawką,
nadyma, podsuwając mu fałszywe cele i możliwości czy
zdobycia władzy i poczucia jej posiadania, czy pragnienie
majątku, lub honorów i uznania w społeczeństwie. Dopóki
go potrzebuje to mu ułatwia osiągnięcie wyników w tych
dążeniach, ale gdy jest mu nieprzydatny to go niszczy,
często w jakimś wypadku drogowym, znajdując w tym
swoją radość. Ostatnio tak modny światopogląd gender
jest dla szatana bardzo dobrym i łatwym środkiem
wprowadzania zamieszania i niepokoju w społeczeństwie
oraz oszukiwania ludzi
Ideologia gender - według arcb. H. Hasera (por.
Arcb. H. Haser, Gender jest herezją, Nasz Dziennik nr
67 (4824) z 7-8 XII 2013, s 8-9) - jest, zanegowaniem
planu Bożego w stosunku do człowieka. Zaprzeczenie
różnicy płci ogromnie krzywdzi zarówno mężczyzn jak
i kobiety. Już w raju Stwórca określił zasadniczą rolę i
zadanie dla każdej płci. Mają się wzajemnie uzupełniać,
dopełniać, a nie walczyć ze sobą o równouprawnienie.
Najbardziej wymownym tego przykładem jest małżeństwo
sakramentalne, w którym mąż i żona tworzą jedną całość,
wzajemnie się dopełniając. Mówi o tym Pismo Święte:
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się ze
swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. (Rdz 2,24).
Dla właściwej oceny propagowanego z takim natężeniem
poglądu prowadzącego do zagubienia własnej tożsamości
płciowej już w wieku dziecięcym i latach następnych, jakże
potrzebnym i pomocnym środkiem będzie nadchodząca
uroczystość Bożego Narodzenia.
2. Filozofia gender a Boże Narodzenie.
Gdy nadeszła pełnia czasów, na krańcach imperium
rzymskiego, a nawet na obrzeżach samej Palestyny,
w Betlejem, przyszedł na świat w ludzkim ciele, z Żydówki,
Najświętszej Maryi Panny, za sprawą Ducha Świętego, Syn
Boży, druga Osoba Boska, Jezus Chrystus. Już w samym
Zwiastowaniu archanioł Gabriel określił płeć mającego
się narodzić Dziecięcia. Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego
ojca, Dawida […], a Jego panowaniu nie będzie końca
(Łk, 1,31-33). Przyjście na świat Syna Bożego, Drugiej
Osoby Boskiej w ludzkiej postaci, Jezusa Chrystusa, za
sprawą Ducha Świętego, nie jest jakimś mitem, czy tylko
aktem wiary. Jezus Chrystus jest postacią historyczną.
Jego życie i działalność zgodnie potwierdzają zarówno
źródła chrześcijańskie, jak i świeckie, niechrześcijańskie.
Jeśli chodzi o źródła chrześcijańskie, to w większości są
to świadectwa ludzi wierzących w Chrystusa, naocznych

Jan Paweł II

„Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku”

BOŻE NARODZENIE – ŚWIĘTA
RODZINNE
1. Na jakich przesłankach opiera się filozofia gender?
Antychrześcijański światopogląd gender, propagowany
z tak wielkim nakładem kosztów i dużych starań przez
główne środki przekazu medialnego, jest w swych
korzeniach nieprawdziwy i opiera się na fałszywych
źródłach. Zakłada bowiem, że człowiek ma określić swoją
przynależność do płci dopiero w wieku dojrzałym. A co
z latami dziecięctwa i młodości, kiedy dokonują się w
tym okresie najważniejsze wydarzenia życiowe każdego
człowieka? Jeżeli on nie wie kim właściwie jest to w tym
najważniejszym okresie życiowym, to w wyniku tego
braku następuje zatracenie jego własnej osobowości,
swojej tożsamości. Tymczasem już w chwili zapłodnienia
ustala się nie tylko płeć, kolor skóry, oczu itd. noworodka,
ale nawet zasadnicze cechy jego charakteru, uzdolnień i
dobrych czy złych skłonności, a wreszcie zdeterminowane
dziedziczne choroby po swoich przodkach. Pismo św.
wielokrotnie wykazuje, że w zapowiedziach narodzin
dziecka Bóg jeszcze przed jego narodzeniem podaje
jaka będzie jego płeć, a nawet określa jego podstawowe
zadania życiowe. Tak było z zapowiedzią narodzin syna
Abrahama, Izaakiem. O tej porze za rok znów wrócę
do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna
(Rdz 18,10). Podobnie przy zwiastowaniu narodzin Jana
Chrzciciela archanioł Gabriel już określił jego płeć. Nie
bój się Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana:
żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz
imię Jan (Łk 1,134). Jeżeli autorzy i propagatorzy oraz
zwolennicy filozofii gender przeczą oczywistym faktom i
doświadczeniom życiowym to opierają swe myślenie na
fałszywym źródle i powstaje pytanie, dlaczego starają się
swoje błędne rozumowanie narzucić innym? Czyż można
ustalić prawidłowość działania ludzkiego organizmu
w oparciu o obserwację przejawów chorobowych tego
organizmu? Czy pogląd życiowy oparty na rozumowaniu
o fałszywych przesłankach i braku należnego odróżniania
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świadków, którzy nawrócili się dzięki Jego nauce, z Jezusem
– Człowiekiem żyli na co dzień, rozmawiali, spożywali
posiłek itd. Do tych źródeł należą przede wszystkim: 1.
Księgi Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelie; 2. pisma
wczesnochrześcijańskie; 3. wykopaliska archeologiczne
itd. Bardzo zwięźle przedstawia tę prawdę Św. Jan
Ewangelista, ten, który był uczestnikiem wszystkich
najbardziej osobistych wydarzeń z ludzkiego życia Pana
Jezusa, łącznie z obecnością na górze Kalwarii podczas
Jego Męki i Śmierci. Swój pierwszy list tak zaczął: To Wam
oznajmiamy, co było na początku, cośmy usłyszeli o Słowie
życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i
czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je
widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne,
które było w Ojcu i nam zostało objawione, oznajmiamy
wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście mieli z nami łączność.
(I J 1,1-3).
Historyczność osoby Jezusa znajduje potwierdzenie
także w pismach historyków niechrześcijańskich. Historyk
żydowski, Józef Flawiusz, w Antiquitates Judaicae (93-94),
przedstawiając dzieje narodu żydowskiego od początków
do wybuchu powstania przeciw Rzymowi w latach 66-68
tak pisał: W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeśli go w
ogóle można nazwać człowiekiem. Czynił rzeczy niezwykłe
i był nauczycielem ludzi [...] On był Chrystusem [..]Piłat
zasądził go na śmierć krzyżową. Jego dawni wyznawcy nie
przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał
im się znów jako żywy [...] I odtąd aż po dzień dzisiejszy
istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali
tę nazwę. O historyczności postaci Jezusa Chrystusa dają
także świadectwo także historycy rzymscy jak: Płiniusz
Młodszy (100-113) czy Publius Cornelius Tacyt (96120). U Pliniusza znajduje się wzmianka, że chrześcijanie
w oznaczonym dniu schodzą się przed świtem i śpiewają
pieśni ku czci Chrystusa, jako Boga. Tacyt z kolei tak
napisał: początek nazwie (chrześcijanie) dał Chrystus,
który za panowania Tyberiusza został skazany na śmierć
przez prokuratora Piłata.
Przede wszystkim o życiu i działalności Jezusa
Chrystusa świadczy Jego dzieło: Kościół katolicki i cała
tradycja chrześcijańska od czasów powstania za Jego życia
aż do naszych czasów.
3. Jak ludzie wierzący powinni przeżyć okres Bożego
Narodzenia ?
Dla wielu ludzi ten okres przejdzie bez żadnego
wpływu na dalsze ich życie. Pójdą utartymi ścieżkami,
zapatrzeni w swój świecki „ideał” życiowy. Zajęci
wyłącznie kołowrotem spraw codziennych. Środki
masowego przekazu, finansowane przez koncerny
finansowe, zmuszają swoich słuchaczy przez różnego
rodzaju sztuki reklamowe do coraz intensywniejszego
podejmowania wysiłków około zdobycia wmówionych im
potrzeb. Nic dziwnego, że już nie mają sił do zastanowienia
się nad głównym i zasadniczym celu życiowym. Po co
właściwie ja żyję ? Czy istnieje inne życie niż ziemskie ?
Dla praktykującego katolika konieczna jest refleksja nad
nieskończoną miłością Boga do człowieka. Popatrzcie,
jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi; i rzeczywiście nimi jesteśmy”(I J 3,1).
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat,

aby świat potępił, ale po to by świat został przez Niego
zbawiony. (J 3,16-17). W tym celu przyjął na siebie ciało
ludzkiej natury „upadłej” ze wszystkimi konsekwencjami.
Stąd w Jego życiu pojawił się żłóbek, ucieczka do Egiptu,
trwoga przed męką w Getsemani, cierpienie i śmierć na
Krzyżu.
Jakie konsekwencje i praktyczne postępowanie płyną
dla nas chrześcijan z tego wydarzenia historycznego? Syn
Boży stał się człowiekiem, przyjął ciało ludzkie, aby dzięki
Jego działalności zbawczej człowiek mógł stać się synem
Bożym. Papież Leon I Wielki (440-461) w kazaniu na
Boże Narodzenie tak mówił do swoich słuchaczy: Poznaj
chrześcijaninie swoją godność. Stałeś się uczestnikiem
Boskiej natury. Porzuć obyczaje dawnego upodlenia i do
nich już nie wracaj. Pomnij jakiej to Głowy i jakiego ciała
jesteś członkiem ? Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom
ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego.
Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego.
Nie wypędzaj go ze swego serca przez niegodne życie.
Nie poddawaj się w niewolę szatana, bo ceną za którą
zostałeś wykupiony z niewoli szatana jest Krew Chrystusa.
Człowieku zbacz co On dla ciebie uczynił. Jak bardzo jesteś
Mu drogi, że dla ciebie przyjął On twoją naturę. Jakże
wielki jest dowód Jego dobroci, że chciał połączyć Bóstwo z
naturą ludzką. Miłość domaga się miłości. Jeśli Bóg tak nas
umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować, bo
wszyscy jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi w Jezusie
Chrystusie”. Jego człowieczeństwo niech będzie dla ciebie
dowodem Jego dobroci. Poznaj człowieku jak bardzo o
ciebie Bóg się troszczy. W jakim celu Syn Boży przyjął
naturę ludzką? Jak nas uczy Katechizm katolicki, to miłość
Syna Bożego do człowieka sprowadziła Go na ziemię,
kazała Mu się uniżyć i połączyć Bóstwo z naturą ludzką, by
przez zadośćuczynienie Bogu Ojcu za grzechy ludzkości
dokonać zjednoczenia jej z Bogiem. Co Bóg mógł zrobić
dla ciebie więcej? Czyż może być większa dobroć Boga od
okazanej ludzkości? Czyż Bóg mógł się bardziej zniżyć,
przyjmując naturę ludzką z całą jej ograniczonością,
słabością, cierpieniem, rozpoczęte już w chwili narodzin w
grocie betlejemskiej, ucieczką do Egiptu itd.
4. Święta Bożego Narodzenie są świętami rodzinnymi.
Przejmujący jest obraz Malczewskiego: „Wigilia na
Syberii”. Zesłańcy po roku 1863 w głąb tajgi syberyjskiej
siedzą smutni wokół stołu. Każdy, wpatrzony w jakiś punkt,
przypomina sobie dom ojczysty, utracone życie rodzinne
itd. W naszej szarej rzeczywistości postkomunistycznej
jakże smutnym przejawem jest odchodzenie od tradycji
rodzinnej. Bowiem coraz częstszym zjawiskiem jest
wyjazd na święta Bożego Narodzenia, czy inne święta,
nawet całych rodzin, do atrakcyjnych miejscowości (np.
Zakopane), by spędzić te święta w obcym środowisku
i w zupełnie świeckiej atmosferze. Giną w tłumie osób
podobnie wykorzenionych ze swojego rodzinnego
środowiska, stając się bezimiennym tłumem. Tak przeżyte
święta, często bez Boga, zamiast zbliżać członków rodziny
do siebie, to je jeszcze oddalają. Tymczasem właśnie
święta Bożego Narodzenia są bardzo świętami tradycyjnie
rodzinnymi ze swoją choinką, opłatkiem, życzeniami
wigilijnymi, wspólnym stołem wigilijnym, wspólnie
śpiewanymi kolędami, uczestniczeniem we mszy św. w
kościele parafialnym itd.
Wzorem dla nas powinna być Święta Rodzina z
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Nazaretu, skromna, uboga, ale wierna Bogu we wszystkich
Jego zamiarach. Nie patrz na swoje cierpienia, ale na
to z czym Chrystus przyszedł na ziemię. Jakie było Jego
postanowienie, przyjmując naturę ludzką? Bóg chce
człowieka przyciągnąć do siebie więzami miłości. Zatem
człowiek winien odpowiedzieć miłością na Miłość Bożą.
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i
prawdą (- upominał swoich uczniów św. Jan Ewangelista
(I J 3,18). Nasze codzienne życie winno zaowocować
praktyczną miłością. Zacznijmy od małych rzeczy, od
codziennego uśmiechu, od wprowadzenia do swojego
savoir-vivre słów - przepraszam czy dziękuję; od ustąpienia
miejsca w autobusie czy tramwaju starszej osobie itd. Od
panowania nad naszym językiem. Mąż niech podziękuje
żonie za przypaloną czy przesoloną zupę, a żona niech
pamięta, że jest panią domu, odpowiedzialną za atmosferę
rodzinną w jej domu. Pragnę zakończyć moje refleksje
osobiste serdecznymi życzeniami: Wszystkim tym jednak,
którzy Je (Słowo) przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi
Bożymi (J 1,12).

i wieszcza Adama. Doskonali się w jeździe konnej i w
strzelaniu z pistoletu. Bywa też z matką na uroczystych
przyjęciach w Dyneburgu. Być może wówczas zrodziła
się śmiała myśl zdobycia tej twierdzy. Oburzona była,
gdy jeden z oficerów rosyjskich ośmielił się poprosić ją
o rękę. Nie w głowie jej była myśl o zamążpójściu i w
dodatku rosyjskiego oficera. W 1829 roku wybrała się
z matką w podróż do Krakowa, zwiedzając po drodze
Warszawę, Jasną Górę, groty w Ojcowie i inne sławne
miejsca pamięci narodowej. W następnym roku umiera
ukochana mama i odtąd Emilia modli się żarliwie nie
tylko za udręczoną ojczyznę, ale też za szczęście wieczne
rodzicielki. Nawiązuje ściślejsze kontakty z młodzieżą
wileńską, która garnie się do tajnych kół spiskowych.
Nawet w samych Liksnach młodzi Platerowie- Ferdynand
i Lucjan zawiązują tajne sprzysiężenie, którego celem
jest zdobycie zamku i arsenału w Dyneburgu. W sercu
i umyśle głęboko zapadły bolesne wydarzenia z procesu
Filomatów, który właściwie zaczął się od pozoru błahego
wydarzenia, gdy kuzyn Michał Plater napisał na tablicy
szkolnej w dniu 3 Maja „Wiwat Konstytucja”! Bardzo
też przeżyła proces i poniżenie majora Waleriana
Łukasińskiego w Warszawie, jej przyjaźń z rewolucyjnie
usposobioną młodzieżą wileńską m.in. z Cezarym
i Władysławem Platerami, z uczniami i studentami
rodu Ogińskich i Tyszkiewiczów rozpalała w umyśle
Platerówny jeszcze większą miłość do sponiewieranego
narodu polskiego i litewskiego, postanowienie
nieubłagalnej walki z rosyjskim zaborcą. I oto nadeszła
pamiętna Noc Listopadowa, gdy nieustraszony
Piotr Wysocki poprowadził swoich podchorążych w
śmiertelny bój o wolną Polskę. W kila dni później tworzą
się pierwsze komitety powstańcze na Litwie. Emilia
rzuca się w wir powstańczej, spiskowej działalności. Z
końcem marca 1831 roku znajduje się w powstańczym
zgrupowaniu w okolicy Dusiat, w powicie rosieńskim.
Ta dzielna dziewczyna na czele małego oddziału rozbiła
rosyjską stację pocztową w Danieglach zdobywając
wiele pieniędzy i kilkadziesiąt koni. Jej marzeniem było
zdobycie rosyjskiej twierdzy w Dyneburgu. Niestety
atak na mocno uzbrojony pułk rosyjski w tym zamku
nie powiódł się. Powstańcy wycofali się z ogromnymi
stratami w ludziach. Emilia bierze udział w kolejnych
bitwach – pod Koletami, Onkisztami, w Imbrodach.
Z wiosną przyszły pierwsze klęski i morze cierpień.
Oddziały powstańcze cofające się do Kiejdan i Kowna
zostały rozbite koło wsi Prystowiany. To tu osłabiona,
wycieńczona Platerówna spadła z konia i cudem uniknęła
śmierci. Wielkim świętem dla litewskich powstańców był
dzień 6 czerwca, gdy w Garbielowie powitano korpus
generała Dezydera Chłapowskiego, który przybył z
Korony dla umocnienia sił powstańczych na Litwie i
zdobycie Wilna. Generał Chłapowski mianował Emilię
Plater kapitanem, ale poprosił, by zechciała wrócić do
życia domowego. Daremnie ”Jenerale”! Dopóki Polska
nie odzyszcze zupełnej swobody, postanowiłam być
żołnierzem! I tak oto Platerówna nadal służy i walczy
jako kapitan- adiutant w 25 pułku liniowym. Pułk ten
w połowie czerwca 1831 roku wkroczył do Kowna, aby
wojsko mogło przez kilka dni znaleźć wytchnienie i
odpoczynek. Wieść o klęsce wojsk polsko-litewskich
na Wzgórzach Ponarskich pod Wilnem przygnębiła nie
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RYCERSKIE CZYNY I SŁAWA
Przemijają pokolenia, a pamięć i sława bohaterskiej
Emilii z Powstania Listopadowego na Litwie nadal jest
opromieniona blaskiem jej patriotyzmu, czynu zbrojnego,
skromnością i bohaterską śmiercią. O rycerskich
czynach tej niezwykłej hrabianki, adiutantki z powstania
opowiadali na emigracji Ignacy Domejko, Cezary Plater,
Michał Pietkiewicz. Poeci pisali o niej wiersze, jak Adam
Mickiewicz- „Śmierć pułkownika”- aczkolwiek miała
ona stopień kapitana. Bohaterska dziewczyna przyszła
na świat w Wilnie 13 listopada 1806 r. w znakomitym,
starym rodzie finlandzkich Platerów. Jego istnienie nad
Dźwiną kroniki odnotowują na początku XII wieku. Jest
to ród wielce zasłużony dla Królestwa Obojga Narodów.
Dziadkiem Emilii był Ludwik Plater, starosta gie grodzki
i śmildowski, który miał trzech synów: Franciszka
Ksawerego, Michała i Kacpra. Ojcem jej był najstarszy
Franciszek Ksawery, z Anną von der Mohl. Ród
Mohlów już z początkiem XVII wieku osiadł w okolicy
Dyneburga i również był spolszczony jak Platerowie.
Franciszek Ksawery okazał się mężem niewiernym,
pędził hulaszczy tryb życia. Już w 1815 roku doszło do
separacji małżeńskiej, a zrozpaczona Anna z córeczką
Emilią opuściła Wilno i udała się do kuzynów do majątku
Liksny w gubernii witebskiej. Dla dziewięcioletniej
dziewczynki było to bolesnym przeżyciem. Emilia była
nad wiek poważną, daleką od bezmyślnego spędzania
czasu na salonach. Dobra majątku Liksny leżały po obu
stronach Dziwiny w powiecie dyneburskim i należały
do Izabeli i Michała Platerów. Życzliwość i serdeczność
właścicielki dóbr była szczególna wobec Anny i jej
jedynaczki. Izabela była matką dużej gromadki dzieci i
rada z przybycia kuzynek, które stały się pomocne w ich
wychowaniu. Dzięki kuzynom Emilia nawiązuje szerokie
kontakty z młodzieżą wileńską, a zwłaszcza z Filomatami.
Z biegiem lat zapoznaje się z twórczością Byrona, Schillera
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tylko Emilię. Wkrótce znaczne siły rosyjskie zaatakowały
powstańców w Kownie, udało się przedrzeć przez
wrogie tyraliery w kierunku Kiejdan. W tych walkach
raz jeszcze Emilia cudem uniknęła śmierci, tym razem
dzięki wiernej przyjaciółce Marii. Ostatnie walki
miały miejsce 25 czerwca, gdy większe zgrupowanie
powstańców usiłowało zdobyć Szawle. Daremnie – wielu
zabitych, setki rannych, brak amunicji przyspieszyły
decyzję przekroczenia granicy pruskiej. Nadchodzące
wieści z Warszawy były również przygnębiające, wróg
zbliżał się do stolicy. Gdy trzon znękanych, okaleczonych
oddziałów polsko-litewskich przekroczył granicę pruską,
dzielna Emilia wraz z Marią i kuzynem Cezarym Platerem
postanowiła lasami i bocznymi drogami przedrzeć się
do oblężonej Warszawy. Po dziesięciu dniach tułaczki,
wycieńczona popadła w depresję, odnowiła się choroba
płuc, silna anemia. Czując rychłą śmierć w skrytości
duszy myślała tylko o nieszczęśliwym losie umiłowanej
Ojczyzny. Zmarła 23 grudnia 1831 roku i dla zmylenia
władz rosyjskich została pochowana na wiejskim
cmentarzysku pod przybranym nazwiskiem. Tylko
smukłe, piękne topole dostojnie szeptały dziewczyniewodzu, której serce biło dla ojczyzny obojga narodów, a
której dusza szlachetna i czysta uleciała niebu.

na to spotkanie, zostały przywiezione do remizy OSP, a po
zakończeniu Wieczerzy Wigilijnej odwiezione do swoich
domów. Seniorów podwozili dwaj kierowcy: Tadeusz
Czajczyk z Nowej Wsi i Andrzej Węglarz z Dziekanowic robili to bezinteresownie.
Z zaproszenia skorzystało 25 osób, co roku jest coraz
więcej odważnych, którzy chcą się spotkać w swoim
gronie, porozmawiać, spożyć wigilijne dania i połamać się
opłatkiem. W wielu oczach widać było łzy wzruszenia.
O godz. 13-ej z minutami wszystkich zebranych
serdecznymi słowami przywitał czcigodny ks. proboszcz Jan
Cendrzak, zaś ks. katecheta Łukasz Michalczewski śpiewał
kolędy i grał na gitarze. Następnie dzieci z młodszych klas
Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach, pod opieką swoich
nauczycieli, przedstawiły piękne jasełka. Dzieci zrobiły to
pięknie, włożyły w to swoje serce, wcielając się w biblijne
postacie, widać było jak głęboko to przeżywały. Te dzieci
przygotowały także paczki żywnościowe dla Seniorów. Za
ten gest miłości i pamięci jesteśmy im wdzięczni.
Teraz nadszedł moment na przejście do sąsiedniej sali,
gdzie czekały na gości stoły przykryte białymi obrusami
ze świąteczną dekoracją. Tu najpierw odczytano werset z
Ewangelii Św. Mateusza o narodzeniu Pana Jezusa, następnie
ks. proboszcz złożył wszystkim życzenia świąteczno –
noworoczne łamiąc się opłatkiem z każdym z osobna.
Pani Janina Łyżczarz z Zalesia umilała to spotkanie grą na
harmonii przy wspólnym kolędowaniu.
Dania wigilijne przygotowane były dzięki ludziom
o dobrym sercu: Spółdzielni PSS Społem w Wieliczce,
Spóldzielni GS Dobczyce, Firmie Transportowej z Jankówki
pana Grzegorza Korduli, sklepu Moniki Sznajder z Jankówki.
Ciasto dostaliśmy od państwa Hartabusów z Nowej
Wsi, państwa Leśniaków i Góralów z Rudnika i rodziny
Włodarczyków z Sierakowa. Drobnymi produktami wsparła
nas pani Maria Ładyga z Minimarketu w Dziekanowicach.
Dania wigilijne przygotowały panie z Akcji Katolickiej pod
kirunkiem pani Janiny Cygal z Sierakowa. Duży wkład w
zorganizowanie Wieczerzy Wigilijnej włożyła pani prezes
Akcji Katolickiej Małgorzata Łyżczarz, pukała do serc
sponsorów i sama załatwiała potrzebne produkty. Tadeusz
Czajczyk oprócz podwozu Seniorów wykonał piękne
zaproszenia. Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi
Janowi Cendrzak, że pomimo tylu zajęć przedświątecznych
i obowiązków ochotnie przybył i miał dla każdego ciepłe
słowo. Podziękowanie składam panu Aleksandrowi
Marciniakowi za udostępnienie kuchni z całą zastawą a
także sal w remizie OSP w Dziekanowicach. Wszystkim,
którzy włączyli się w organizację tej Wieczerzy i tym,
którzy na nią przybyli, składam serdeczne Bóg zapłać. A
na nadchodzący Nowy Rok składam serdeczne życzenia
księdzu proboszczowi Janowi Cendrzak, ks. Łukaszowi
Michalczewskiemu, siostrze ks. proboszcza pani Gieni,
która nas wspiera duchowo.Wszystkim parafianom i moim
drogim pielgrzymom.
Niech w Waszych sercach zagości
Miłość Pokój i Radość
aby nikt nie był samotny i opuszczony.
Opieki Bożej Dzieciny,
a Matka Najżwiętsza niech Was
swym płaszczem otula
i chroni od nieszczęść.

Opr. Olcha

Za co ty walczysz Polski żołnierzu?
Za co ty walczysz, za co ty giniesz,
Polski żołnierzu?
Za swojej ziemi wielkość i sławę,
Za jej mogiły święte i krwawe,
Za honor dziadów, za własną bliznę,
Za swoją całą dumną Ojczyznę,
Na której kresach sztandar rozwiniesz,
Polski Żołnierzu!.
Za co ty walczysz, czego ty bronisz,
Polski żołnierzu?
Każdego grodu, każdego sioła,
Każdego krzyża, co Polską woła,
Pamięci ległych na polach bitwy,
Polskiej twej mowy, polskiej modlitwy,
I orlej chwały, do której gonisz,
Polski żołnierzu.

Artur Oppman

WIGILIA OSÓB SAMOTNYCH I
SENIORÓW
„Za oknem ciemno,
cichutko puszyste ścielą się płatki.
Niech serca się z sercem podzielą
jak wigilijnym opłatkiem„
Już po raz ósmy Akcja Katolicka przy naszym
sanktuarium w dniu 16.12.2013 r. o godz. 13-ej.
zorganizowała Wieczerzę Wigilijną dla osób starszych i
tych, którzy się czują samotni. Każda z tych osób została
osobiście zaproszona przez członków Akcji Katolickiej i
ks. proboszcza. Osoby, które potwierdziły swoje przybycie

Olcha
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CÓŻ MOŻE DAĆ CZŁOWIEK?

dziewczyny. Zawsze gdzieś się spieszył, dla niej zaczął mieć
coraz więcej czasu, podobała mu się szalenie. Zaczął tracić
głowę… Nie wiadomo kiedy Joanna dowiedziała się, że
Piotr jest żonaty. Wychowana religijnie, nigdy nie myślała
o związku z człowiekiem, który ma żonę. Zofia małżonka
Piotra mieszkała w podgórskiej, zamożnej wsi wraz z ich
pięciorgiem dzieci. Pobrali się młodo, podobno spodziewali
się narodzin dziecka. Piotr uchodził w okolicy za dobrego
męża, był kulturalny, nie pił, nie palił, był towarzyski. W
budowanym w mieście domu Piotr wynajmował pokoje
firmie turystycznej. Mieli się tu z Zofią przenieść, na razie żona
zajmowała się dziećmi i domem. Mąż przecież potrzebował
się kształcić, miał awansować, żona nie podejrzewała niczego.
Pisał do domu ciepłe listy, czule zwracał się do dzieci. Nie
kontrolowała go. Tymczasem w mieście Joanna zamieszkała
u matki Piotra- starszej, chorej kobiety. Nieraz nocowała u
Piotra. Wiadomości o związku córki z żonatym człowiekiem
przychodziły do rodziców Joanny na raty. Pierwszy dowiedział
się o tym ojciec, chciał po swojemu tę znajomość zerwać,
żona była chora na serce nie chciał jej wtajemniczać. Nie
zdążył, stało się inaczej. Wiadomość, że córka żyje z żonatym,
przyszła do matki gwałtownie i to z „pierwszej ręki”, zdradzona
żona próbowała odzyskać męża. Zjawiła się w rodzinnej wsi
Joanny, w okolicznym sklepie wypytywała głośno o adres złej
dziewczyny, odszukała jej rodzinny dom. Obydwie kobiety
rozmawiały długo, w spokojną dotąd rodzinę uderzył grom.
Jak mogło nam to zrobić najukochańsze dziecko? Człowiek
nie żyje dla tego świata, ze wszystkiego trzeba się rozliczyć
przed Panem Bogiem! Rozważali. Wszyscy w domu byli
zgodni: o żadnym związku cywilnym nie może być mowy.
Kontrakt cywilny niczego nie zmienia, związek taki pozostaje
cudzołożny – mówili. Rozmawiali z Joanną i Piotrem. Tych
rozmów nikt nie zliczy. Rozpoczęła się rodzinna modlitwa,
jeden wieczór w tygodniu swojej codziennej modlitwy
ofiarowywali w tej intencji. Czy Joanna zdawała sobie przez
te lata sprawę, że własnego szczęścia nie zbuduje się na cudzej
krzywdzie? Żyła w jakiejś pomroce. Głośne towarzystwo, w
którym przebywali, śpiewało z nimi.
„O wróżko czarodziejko
Wróć młode lata mi,’
Ja nie chcę złota, pieniędzy,
Chcę tylko młodym być”

Nie jest łatwo żyć przykładnie. Czasy temu nie sprzyjają.
Środowisko może wywierać presję. Trzeba więc siły, aby się
oprzeć. Czy starczy jej sił? Joanna patrzy z troską na swoje
dłonie. Są jeszcze młode, sprawne. Ale ona wie, że dłonie
zdradzają wiek kobiety. Po czterdziestce trzeba troszczyć
się o dłonie i szyję nie mniej niż o twarz. Jest najładniejsza z
rodzeństwa. Słyszała , że człowiek poznaje w życiu tym, kim
wiekowo był w swojej rodzinie: najstarszym, średnim lub
najmłodszym dzieckiem lub jedynakiem na całe życie. Joanna
przysiada na zboczu wzgórza. Tu jest jej sektor. Ma ponad
pięć godzin oczekiwania, wzięła ze sobą folię do siedzenia.
Na nogach ma górskie, odporne na wilgoć trapery. Nieraz
właśnie buty dały jej w kość. Bo nogi ma dobre. Pamięta jak
kiedyś w sklepie mierzyła buty, jakiś pan powiedział wtedy
do partnerki z którą przyszedł - Poczekaj, niech modelka je
najpierw przymierzy. Joanna kupiła wtedy te kozaczki, były
do kolan z popielatej skórki, na małym obcasiku, sznurowane
do samej góry. Gdy opowiadała to siostrom, patrzyły z
podziwem na jej smukłe nogi i udany zakup. Chodziła z
wdziękiem, lekko rotacyjnie. Znajomi mówili, że ma figurę
Bardotki. Modelką nie została. Wtedy nawet najładniejszej
dziewczynie w okolicy nikt nie proponował pracy jako
fotomodelka. Konkursów na „miss” w Polsce nie było, i
zresztą gdzieżby pozwolili rodzice! W tamtym środowisku
łatwo pogmatwać sobie życie, wykoleić się. I daj wtedy światu
radę – słyszała od matki. Joanna teraz wie, że zawsze – póki
życia- można znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, można
zacząć od początku. Z dwojga złego większego i mniejszego,
trzeba wybierać dobro. Paradoks jest tu tylko pozorny.
Joanna wcześnie opuściła dom rodzinny, gdy w wieku 17
lat skończyła szkołę, rodzicom urodziło się najmłodsze
dziecko. Joanna podjęła pracę w nie tak odległej przetwórni,
jako mistrz zmianowy. Nie spieszno jej było do małżeństwa.
Miała czas. Piękną majstrową lubili zarówno podwładni, jak i
przełożeni. Wyjechała jednak do dużego miasta, została tu po
niej piosenka, adres nie.
„Jak długo gwiazdy lśnią
Jak długo kwiaty schną
Tak długo wierzę,
Że powróci nasza miłość.
Księżyca złoty gaśnie cień,
Gdy wstaje dzień.
Ja wciąż o tobie śnię, bo kocham Cię”
W dużym mieście już pozostała. Jej stanowisko domagało
się kontynuacji nauki. Inteligentnej i towarzyskiej dziewczynie
wszystko przychodziło łatwo; ależ ma pani szczęście, los padła
właśnie na panią! Bo ja urodziłam się w czepku- odpowiadała,
śmiejąc się głośno. Mężczyźni lubią śmiejącą się kobietę,
zwłaszcza gdy śmieje się dźwięcznie, kryształowo. Aktor tak
nie potrafi. Może tak śmieją się tylko ludzie beztroscy, którzy
wyrośli w szczęśliwej, kochającej się rodzinie? W dzieciństwie
delikatna, raczej nieśmiała bawiła teraz towarzystwo, śpiewała.
W piosenkach znała wszystkie zwrotki, co było ważne. Pieśni
religijne też znała całe , nie tylko dwie pierwsze zwrotki, taką
właśnie dwudziestotrzyletnią dziewczynę zobaczył w szkole
Piotr. Przy książkach znajomość przychodzi łatwiej, zaczęło
się przynoszenie do szkoły cukierków, częstował dobrą
uczennicę, spodobała mu się od razu. Piotr był 14 lat od
niej starszy, pracował na znaczącym stanowisku. Barczysty,
średniego wzrostu, silny był, ciut niższy od wysokiej, zgrabnej

Joanna nie zgodziła się zawrzeć kontraktu cywilnego,
choć Piotr nalegał, prosił a nawet straszył, że zrobi sobie
coś złego, gdy ona odejdzie. Rozwód z żoną otrzymał, choć
Zofia była temu przeciwna. Dzieci zostały przy matce,
czasami przychodziły do hoteliku, który wzięli w ajencję
Joanna i Piotr. Tylko żona nie odwiedzała tego domu nigdy,
nie dała się udobruchać, czuła do Joanny niewymowny żal.
O rozstanie dwojga było coraz trudniej. Po siedmiu latach
urodził się z tego związku syn Tomaszek. Czas biegł, ale
przyszło otrzeźwienie, posypały się rodzinne nieszczęścia.
W wypadku samochodowym zginął młodszy syn Piotrakandydat na studia wychowania fizycznego. Starszy syn
odsiedział jakiś wyrok, potem już żonaty nagle zmarł.
Pozostawił kilkuletnie dziecko. Nieszczęście też dotknęło
rodzinę Joanny. Zamordowano jej młodszą siostrę, dobrą
pracowitą dziewczyny. Ona nas wszystkich poprowadzi do
nieba- mówił załamany bólem ojciec Zuzi do Piotra, i ciebie
i Joasię i nas!
Dla Joanny rozpoczął się powrót, poszła prosić żonę
14
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Piotra o przebaczenie. Zegar zaczął odmierzać inny czas.
Przeżyli jeszcze jeden dramat, kilkuletni Tomasz wypadł z
okna drugiego piętra, leżał nieprzytomny w szpitalu, Ojciec
rzucił się na jego ubranko, jęczał głucho. Joasię widziano w tą
wigilię płaczącą przed ołtarzem. Modlitwa rodzinna trwała.
Chłopczyk wracał do zdrowia, rozstali się bez gniewu i
sporów o mieszkanie, samochód, pralkę automatyczną. Piotr
posiwiał, choć jest krzepki, silny,… no i szefuje. Ani on, ani
ona nie stoją teraz z dala od prezbiterium w swoich parafiach.
Piotr bardzo kocha syna, uczy go pracy. Ten dorasta, często
przebywa z ojcem, potrzebuje dobrego, jednoznacznego
przykładu. Joanna patrzy jak słońce przedziera się przez
chmury, wypatruje śmigłowców . Któryś z nich przywiózł na
Wzgórze Białego Wysłańca . Wszyscy tu na niego czekają.
Niektórzy od „godzinek”, inni przyszli dużo wcześniej. Tym
razem każdy ma kiepski sektor, nie ogarniają się wzrokiem,
nie widzą Białego Pasterza. Bóg oznajmił Jego obecność.
Każdy jednak czuje, że jest na swoim miejscu, niezależnie
od sektora. Głośniki doskonale niosą głos ”Najbardziej
podstawowym problemem pozostaje zawsze sprawa ładu
moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego
człowieka i każdego społeczeństwa”. Joanna słucha, poprawia
biały szal na głowie. Długi, biały płaszcz impregnowany
przeciwdeszczowym , odbija się do błotnistego podłoża.
Ona nalewa herbatę małym dzieciom- pielgrzymom. Gorąca
herbata z cytryną nigdy nie smakowała tak, jak dzisiaj. Czy
jej Tomasz ma jeszcze herbatę w termosie? Jest gdzieś bliżej
ołtarza. Ma dobry sektor z Ojcem. Po halach niesie się
spokojny baryton „czy może historia płynąć przeciw prądowi
sumień…” Za jaką cenę? Tą ceną są niestety głębokie rany w
tkance moralnej narodu… które jeszcze długo trzeba będzie
leczyć. Nie wiadomo, czy na spotkaniu jest Zofia . Piotr nie
wrócił na razie do żony. Mieszka sam. Joanna wie, że szczęście
kobiety nie zależy od powodzenia, a żony szczęście małżeńskie
od zdrady. Mężowie zdradzają żony dlatego, że mają z kim
zdradzić. Nie ona tę myśl wyartykułowała. Wstydzi się gdy
ją rozważa. Już dawno przestała mówić, że urodziła się w
czepku. Ile lat straciła” W górę rzeka nie popłynie. Jak ja wam
zazdroszczę –powiedziała niedawno do małżonków, którym
narodziło się czwarte dziecko. Zapamięta tę wizytę u nich.
Dba o siebie, gustownie się ubiera, ale pozostał u niej lęk. Jest
to lęk osoby samotnej z dzieckiem przed utratą pracy. Echo
odbija słowa „Cóż za korzyść stanowi dla człowieka zyskać
cały świat, a swoją duszę stracić?”
Bo cóż człowiek może dać w zamian za swoją duszę?”
Słońce roztacza blask nad wzgórzem, Joanna patrzy przez
lornetkę. Na podwyższeniu Pieta. U stóp figury Biały Pasterz.
Niewiele jednak stąd widać. By podejść trzeba przekroczyć
śliski próg. Droga w tym miejscu ma błotnisty próg.
Wyciągają się czyjeś ręce, pomagają idącym. Ktoś podnosi się
z błota, wyciera… Joanna pewnie stawia kroki. Dobrze się tu
oddycha. Spogląda z góry. W błocie nie został nikt.

przeprosić Boga za wszystko co mogło Mu się nie podobać
w naszym życiu oraz wyciągnąć wnioski na ten nowy już
trwający Rok Pański.
Kończący się rok przeminął nam bardzo szybko i już
się nie powtórzy. Warto więc zastanowić się jak on wpłynie
na naszą wieczność. Już niestety nic nie możemy zmienić,
nic poprawić. Pomyśl, ile dni tego roku przeżyłeś z Bogiem
i dla Boga, ile czasu poświęciłeś na rozmowę z Bogiem, na
czynienie dobra, a ile dni zmarnowałeś? Czy umocniła się
twoja wiara i twoja przyjaźń z Bogiem?
Najpierw jednak trzeba podziękować Miłosiernemu
Bogu, że dane nam było przeżyć ten rok, za to wszystko co
było dobre, za wszystkie odebrane łaski.
Trzeba nam też przeprosić, za wszelkie zło, za grzechy,
za zmarnowany czas, za niewykorzystane łaski.
Miniony rok był trudny dla wielu z nas. Tak oceniały
go, nawiedzane po kolędzie, rodziny.
Wiele tragicznych wydarzeń miało miejsce w całym
świecie; trzęsienia ziemi, powodzie.
Ale były też radosne, niezapomniane chwile.
Kulminacyjnym wydarzeniem ubiegłego roku była
rezygnacja Ojca Świętego Benedykta XVI z urzędu
papieskiego. To był wstrząs dla ludzi wierzących. Jednak
wybrany nowy papież Franciszek, szybko zjednał
serca wierzących w całym świecie, a na koniec roku
kalendarzowego stacje telewizyjne, radiowe i większość
prasy określili Ojca Świętego super gwiazdą kończącego
się roku.
Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o
wyznaczonej już dacie kanonizacji bł. Jana Pawła II.
Tragicznym wstrząsem była tragedia Filipin, huragan
doszczętnie zniszczył wiele miast tego katolickiego kraju.
W parafii wspominaliśmy 22. rocznicę koronacji
cudownego Obrazu Matki Bożej Dziekanowskiej.
W minionym roku w naszej parafii działało kilka
ugrupowań. Prężnie działała Akcja Katolicka, której
prezesem jest Pani Małgorzata Łyżczarz. Organizując
w każdą drugą środę miesiąca spotkania, prowadziła
modlitwę różańcową w każdą niedzielę przed sumą oraz
w drugie środy przed Nieustającą Nowenną. Bóg zapłać
im za to. Członkowie Akcji Katolickiej także obsługiwali
Liturgię Słowa w każdą drugą środę wieczorem.
Rozprowadzali też książki, kalendarze… a z zebranych
ofiar wspomagali potrzebujących w parafii. Pod koniec
roku po raz ósmy zorganizowali Wieczerzę Wigilijną dla
samotnych Parafian.
W parafii działał Parafialny Oddział Caritas.
Zorganizowano Śniadanie Wielkanocne dla seniorów
w Kunicach. Szczególną opieką otaczano dzieci.
Św. Mikołaj odwiedzał wiernych na każdej Mszy św.
w dzień odpustu ku czci św. Mikołaja. Rozprowadzano
też świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz
baranki wielkanocne. Zebrane ofiary wykorzystywali dla
wspomagania potrzebujących.
W ubiegłym roku działał Społeczny Komitet Ratowania
naszego Zabytkowego Kościoła, członkowie spotykali
się, pod przewodnictwem Pana mgr Bogdana Czarnika,
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach.
Stowarzyszenie to gromadzi ludzi, którzy nie krytykują
i nie narzekają, ale szukają sposobów zdobycia
potrzebnych funduszy i możliwości pomocy w uratowaniu
niszczejącego, tak cennego zabytku oraz rozpropagują tę
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Już za nami...
Minął 2013 rok. Dziękujemy Dobremu Bogu za ten
etap życia, za dar czasu, który dał nam Pan. Trzeba raz
jeszcze myślą ogarnąć ten mijający rok, by ocenić go i
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wspaniałą ideę. Komitet rozprowadzał kalendarze oraz
zorganizował zabawę sylwestrową, by zbierać fundusze na
renowację zabytkowego kościoła.
Kilka razy spotkała się także Duszpasterska Rada
Parafialna, szukając rozwiązań duszpasterskich naszej
parafialnej Rodziny. Rada także organizuje co roku kwestę
na cmentarzu oraz informuje księży o różnych potrzebach.
Niestety nie udało się ożywić Żywego Różańca. Nie
było więcej obecnych w pierwsze niedziele.
Powstały jednak Dziecięce Koła Żywego Różańca. W
szkole na dużej przerwie dzieci odmawiają różaniec.
Modlitewna Grupa Młodzieżowa organizowała
Wieczór bł. Jana Pawła II. Czasem także śpiewem
upiększała nabożeństwa.
Obok Młodzieżowej Grupy Modlitewnej aktywna była
także Schola dziewczęca, która często dawała o sobie znać
w niedziele i święta.
Nie można też nie wspomnieć lektorów i ministrantów.
To oni najczęściej stają blisko ołtarza, by wraz z kapłanem
sprawować Mszę św. Często się zastanawiam kto tym
chłopcom wyprosił tę szczególną łaskę. W minionym roku
bardzo pięknie służyli do Mszy św. chłopcy z odleglejszych
rejonów parafii (z Winiar i Kunic). To dzięki szlachetnym
rodzicom, którzy przywozili tych chłopców rano na Mszę
św. Co tydzień inny rodzic przywoził kilku chłopców
na Mszę św. – chwała im za to. Sami też mieli okazję
uczestniczyć we Mszy św.
W Nowej Wsi z inicjatywy P. Jana Hartabusa działała
orkiestra, spotykając się dwa razy w tygodniu.
Działa czynnie w parafii Stowarzyszenie Przyjaciół
Odbudowy Szkoły w Dziekanowicach.
Wielu naszych parafian dorabia się poza granicą. Część
już wróciła, choć dużo nadal pracuje w obcych krajach. Ta
trudna sytuacja ma także wpływ na życie religijne rodzin.
Nie wszystkim się udało. Wielu zagubiło się, wielu dziś
ma problem czy i za co wrócić do swojego kraju, wiele już
notuje się rozbitych małżeństw, wiele dzieci osieroconych
– eurosieroty.
W minionym roku mimo naszego wysiłku, niewielu
nas uczestniczyło w nabożeństwach Nieustającej Nowenny
do Matki Bożej Dziekanowskiej. Coraz mniej mamy czasu
dla Boga, ale i mniej też dla siebie i dla swoich dzieci. Już
widać negatywne skutki tego. Trzeba zacząć poważniej
traktować Boga, trzeba więcej czasu znajdywać dla Niego;
na modlitwę, na nabożeństwa. Pamiętajmy: Na nic się
zdaje wstawać o północy, jeśli nie będzie Bożej pomocy
oraz Bez Boga ani do proga.
Przez cały rok w trzecie piątki miesiąca odprawialiśmy
Msze św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Tę
koronkę odmawialiśmy w intencji ofiarodawców naszej
parafii. Niestety też niewielu Parafian uczestniczyło
w tych nabożeństwach. Mało parafian też uczestniczy
w pierwszoczwartkowych adoracjach Mszach św. za
naszych zmarłych, wypominanych przez cały rok.
Wyraźnie też mniej wiernych, a także mniej dzieci
uczestniczyło w nabożeństwach majowych, czerwcowych,
październikowych. Natomiast o wiele więcej dzieci i ich
rodziców uczestniczyło w Roratach (ponad 50 dzieci nie
opuściło rorat).
Wiele Mszy św. za zmarłych zamawiamy w czasie
pogrzebu i to jest bardzo mądre, bo po kwiatach i wieńcach
pozostają tylko śmieci, które nie zawsze ma kto sprzątnąć z

grobu. Nie możemy jednak odprawić wszystkie te Msze św.
w parafii, bo zablokowalibyśmy terminy i nie moglibyśmy
odprawiać mszy św. zamawianych przez parafian z różnych
innych okazji. Od paru lat staramy się więc odprawić
siedem Mszy św. popogrzebowych za zmarłego, choć w
wielu parafiach odprawia się pięć, a nawet tylko trzy Msze
św. Pozostałe Msze św. przekazujemy do odprawienia
księżom emerytom, księżom chorym, wysyłamy np. do
Dukli a nawet wysyłamy misjonarzom w Afryce.
Oprócz głównego odpustu ku czci Matki Bożej
Dziekanowskiej, przeżywaliśmy jeszcze odpusty ku czci
Św. Marii Magdaleny oraz trzeci ku czci Św. Mikołaja
Biskupa, pierwszego patrona naszej parafii i zabytkowego
kościoła.
W drugie soboty miesiąca odprawialiśmy specjalną
Mszę św. dla dzieci z całej parafii. Od rodziców zależało
jak dzieci uczestniczyły w tej ofierze Mszy św.
W maju śpiewaliśmy pieśni maryjne przy figurkach
rozsianych po całej naszej Parafii, i tradycyjnie już 22.
raz szliśmy 13 maja od tych figurek jako pielgrzymi do
swojego sanktuarium, by podziękować Matce Bożej za Jej
niezwykłą obecność w naszej świątyni, za koronację Jej
cudownego Wizerunku i za uratowanie Ojca Świętego w
zamachu na Jego życie.
Od kilku lat w maju delegacja naszej Parafii bierze
udział w procesji na Skałkę z kopią cudownego obrazu
Matki Bożej Dziekanowskiej oraz w sierpniu do Kalwarii.
Głównie tu angażuje się Akcja Katolicka. Parafianie
pielgrzymowali w ciągu roku do wielu sanktuariów
Maryjnych. Pielgrzymki wspaniale przygotowywała i
prowadziła Pani Aleksandra Chlebda. Chwała Jej za to.
W sierpniu też około 50 osób szło pieszo na Jasną Górę.
Również i Ks. Wikariusz jako jeden z przewodników i
organizatorów uczestniczył w tej pieszej pielgrzymce
do tronu Królowej Polski. Uczestniczyliśmy też we
wrześniowej Diecezjalnej Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii
Zebrzydowskiej i parę razy wspólnie pielgrzymowaliśmy
do sanktuarium Miłosierdzia i do s. bł. Jana Pawła II.
40 parafian podjęło Duchową Adopcję Dziecka
Poczętego – niech im to Bóg wynagrodzi, to wielka sprawa.
W minionym roku w naszej parafii ochrzciliśmy 44
dzieci (o 5 mniej niż przed rokiem): 17 dziewczynek i 27
chłopców.
J.E. Ks. Bp. Grzegorz Ryś udzielił S. Bierzmowania 44
osobom.
Sakramentu Małżeństwa udzieliliśmy 15 parom. Rok
wcześniej były 23 śluby.
Do Chorych w domu jeździliśmy ok. 450 razy.
Rozdaliśmy ok. 65.000 Komunii św.
Pogrzebów było 47 – o 8 więcej niż przed rokiem (27 –
mężczyzn i 20 – kobiet – w tym jeden noworodek).
Niestety bez sakramentów św. odeszło z tego świata aż
7 osób.
21 października w całej Polsce liczono wiernych,
uczestniczących w niedzielnej Mszy św. i przyjmujących
Komunię św. W naszym sanktuarium na Mszy św. było
wtedy 1159 wiernych, zaś do Komunii św. przystąpiło 473
wiernych. (Przed rokiem było na Mszy św. 1206, zaś do
Komunii św. 363). Liczy się wszystkich od siódmego roku
wzwyż. W W. Sobotę udzieliliśmy 597 komunii św. a w
Niedzielę Zmartwychwstania 1398.
Parafia liczy ponad 3500 wiernych. Wielu uczęszcza
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jednak do kościoła na niedzielne Msze św. do innych,
sąsiednich kościołów, podobnie jak i do naszego kościoła
uczęszcza kilka rodzin z innej parafii (choć jest to zapewne
mała grupka).

orynnowanie, gdyż woda z dachu lała się po murze kościoła.
Dwukrotnie naprawialiśmy piece gazowe w kościele.
Długo już one pracują. Dużo wcześniej niż w Dobczycach
zrobiliśmy ogrzewanie gazowe w kościele, a jeszcze
poprzedni ks. proboszcz dobczycki wymieniał piece, a w
tym roku znowu przerobiono tam ogrzewanie podczas gdy
u nas wciąż pracują te same piece. Pewnie też je trzeba będzie
wymienić, ale to będzie poważna i kosztowna przeróbka.
Osuszano i odmalowano salkę pod kościołem. Prowadzono
też remonty na plebanii. W budynku wikarówki zbudowano
nowe WC; z wodą i ogrzewane.
Na cmentarzu poprawiono i uzupełniono alejki. Teraz
już znaczna część cmentarza ma asfaltowe alejki. Ogromnie
podrożało wywożenie kontenerów. Również trzeba opłacać
wodę na cmentarzu. Co roku też kupujemy randaup, by
Pan grabarz mógł spryskać i cmentarz by odchwaścić stary
i nowy cmentarz. Obecnie też zgłoszono awarię hydrantu
na cmentarzu.
Znacznym obciążeniem dla parafii są przeglądy
które parafia musi wykonać w kościołach i budynkach
parafialnych; przegląd i wymiana zużytych gaśnic, przegląd,
pomiary i konserwacja instalacji prądowych i gazowych,
piorunochronów, kominów, monitoringu, radiofonizacji...
Czeka nas też wymiana odgromienia na kościele.
Staramy się także, by nasze sanktuarium, a szczególnie
cudowny obraz Matki Bożej Dziekanowskiej były znane
w całym kraju. Drukujemy różne foldery i periodyki,
kalendarze popularyzujące naszą parafię. Na bieżąco
rozprowadzaliśmy obrazy Matki Bożej Dziekanowskiej.
Drukujemy od kilku lat piękne kartki świąteczne z
naszej parafii – niektórzy już zgromadzili piękny zbiór tych
kartek. Wiem, że wielu ceni sobie takie kartki z życzeniami
z Dziekanowic.
Wydajemy już dwudziesty drugi rok „Matczyne
Królestwo”, które przez Internet można czytać w całym
świecie. Jest to jednak duże obciążenie i rozważamy czy
zaprzestać wydawania tego miesięcznika, czy też wydawać
go rzadziej np. co dwa miesiące.
Przed końcem roku szkolnego odbyła się kolejna
Parafiada – Bóg zapłać wszystkim, którzy zaangażowali
się w jej zorganizowanie; zwłaszcza Panu Ludwikowi
Dziewońskiemu, Dyrektorom szkół, nauczycielom i
sołtysom.
To wszystko udało się przeprowadzić dzięki Wam,
dzięki Waszej trosce, Waszej ofiarności, dzięki Waszemu
zrozumieniu. Za to właśnie; za Waszą ofiarność,
poświęcenie za Waszą troskę, serdecznie Wam dziękuję –
Bóg zapłać. Niech dobry, miłosierny Bóg hojnie każdego z
Was wynagrodzi. Niech Matka Boża, która to miejsce sobie
wybrała, by tu mieć swoje sanktuarium i tu hojnie rozdawać
łaski Boże, wyprasza Wam to wszystko co potrzebne jest na
co dzień i do zbawienia. Szczęść Wam Boże.

Sprawy ekonomiczne

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane przy różnych
okazjach. Jak wiemy nie wszystkie te ofiary są przeznaczane
na potrzeby naszej Parafii. Jako wspólnota wierzących
i cząstka Kościoła musimy czuć się zobowiązani za
funkcjonowanie całego Kościoła – to teraz nakazuje nam
nawet przykazanie kościelne.
Stąd wiele składek z niedziel i świąt przeznaczonych jest
na utrzymanie i funkcjonowanie Kościoła Krakowskiego
i Powszechnego. Zbieraliśmy dary pieniężne na Misje, dla
Kościoła na Wschodzie, na ofiary trzęsienia ziemi, czy
huraganu na Filipinach, na budowę świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie, na Centrum Jana Pawła II… na
Seminarium, Kurię, na budownictwo sakralne.
Dopiero pozostałe ofiary są przeznaczone na potrzeby
naszej Parafii, głównie te składane w każdą drugą niedzielę
miesiąca i wszystkie składane w kopertach. Cieszy fakt, że
mimo trudnej sytuacji wielu parafian rozumie potrzebę
troski o parafię, o nasze sanktuarium. Ta ofiarność
Wasza zobowiązuje nas do bardzo wnikliwych refleksji
jak najrozsądniej i najbardziej odpowiedzialnie wydać
ofiarowane przez Was pieniądze na tacę.
Wydatków stałych, jak w każdej rodzinie, w parafii jest
wiele i wciąż przybywa. Samo funkcjonowanie parafii jest
dziś coraz bardziej kosztowne. Coraz więcej wydajemy na
prąd, gaz i wodę, wszelkie podatki, ubezpieczenie służby
kościelnej i budynków parafialnych. Stałe są wydatki
związane z odprawianiem nabożeństw. Na bieżąco też
wykonujemy remonty (często niezamierzone) przy kościele
i w budynkach parafialnych.
Główne inwestycje parafialne w minionym roku to
remonty i prace konserwatorskie przy naszym zabytkowym
kościele św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny. Siódmy rok
remontowaliśmy zabytkowy kościół, tym razem jego
wnętrze. Rozebrano i poddano gruntownej renowacji
ołtarze boczne. Po kolei każdą cząstkę rozebranych ołtarzy,
każdą deseczkę trzeba oczyścić, odrobaczyć, uzupełnić
braki, spróchniałe i zniszczone, wreszcie zakonserwować.
To żmudna i czasochłonna praca. W zasadniczej części
te prace pokryły dotacje Wojewódzkiego Urzędu
Konserwatorskiego.
Bóg zapłać wszystkim, którzy podejmują każdy trud
zmierzający do ratowania naszego kościoła. Niech Bóg
błogosławi tych, którzy troszczą się jak uratować ten zabytek,
jak zdobyć potrzebne na to fundusze, ale też wszystkich
którzy składają na ten cel hojniejsze ofiary.
Przykre, że mało osób jest chętnych do pomocy, choć
wszyscy cieszą się z obecnego wyglądu kościoła.
Włączajmy się w tę akcję i pomagajmy na ile nas stać,
na ile możemy. Ten nasz zabytkowy kościół, omodlony jest
przez pokolenia naszych rodaków. Świadczy on o głębokiej
wierze naszych praojców, którzy ten dom Boży budowali,
ozdabiali i w nim się modlili. Przecież ten kościół budowany
jak podają historycy w ok. 1150 roku, czyli niecałe 200 lat
po chrzcie Polski, jest dowodem iż bardzo wcześnie wiara
katolicka dotarła i zakorzeniła się na naszych ziemiach.
Wiele prac prowadziliśmy przy nowym kościele;

Podziękowania

Żaden ksiądz nic nie zrobi, gdy nie ma poparcia
wiernych. Bóg zapłać za zrozumienie, zainteresowanie
i wszelkie ofiary, dzięki którym udało się wiele prac
wykonać. Mam nadzieję, że nikt z tego powodu nie cierpiał
biedy, choć zwykle hojniejsze ofiary składają właśnie
ludzie biedniejsi. Wszystkim składam serdeczne Bóg
zapłać. Pasterkę odprawiłem prosząc Boga, by wszystkich
ofiarodawców hojnie wynagrodził zdrowiem i wszelkimi
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łaskami w całym nowym roku. W nowy rok wchodzimy
bez wielkich długów.
Szczególnie wdzięczny jestem wszystkim uczestnikom
nabożeństw; Nieustającej Nowenny i rannej Mszy św.,
rorat, adoracji Najśw. Sakramentu w pierwsze czwartki.
Bóg zapłać Pani Aleksandrze Chlebda i Panu Ludwikowi
Dziewońskiemu za prowadzenie tych adoracji, za
prowadzenie nabożeństw, zwłaszcza różańca i śpiewu gdy
nie ma organisty.
Bóg zapłać wszystkim z Akcji Katolickiej, za
zaangażowanie w życie parafii i przewodniczenie
modlitwie.
Wyrażam wdzięczność wszystkim; Księdzu Katechecie,
Pani Katechetce, Służbie Kościelnej, ministrantom,
lektorom i dzieciom śpiewającym w czasie liturgii.
Bóg zapłać Młodzieżowej Grupie modlitewnej, która
organizuje i prowadzi Wieczór bł. Jana Pawła II.
Bóg zapłać Właścicielom i pracownikom Zakładu
Pralniczego, Państwu Pabijan z Jakówki, którzy piorą nam
bezinteresownie obrusy do kościoła.
Bóg zapłać Pani mgr Beacie Sędzik za opiekę nad
biblioteką parafialną.
Dziękuję wszystkim, którzy z wielką ochotą sprzątali
kościół i przyozdabiali go kwiatami.
Kwiaty do wystroju kościoła kupowane są z pieniędzy
parafialnych, ale od pewnego czasu na większe uroczystości
przywozi je z giełdy i bezinteresownie nimi dekoruje
sanktuarium Pani Anna Półtorak, czasem z siostrą
swoją Marią Półtorak. Czy sama, czy w dwójkę robią to
bardzo chętnie i bardzo ładnie i za to im bardzo dziękuję.
Bóg zapłać Mirosławowi Włodarczykowi, Markowi
Błaszczykowi, Pawłowi Nowakowi, Katarzynie Kuc,
Jerzemu Idzi – i wszystkim, którzy pracowali z Księdzem
Wikariuszem urządzając szopkę i grób Pana Jezusa.
Bardzo dziękuję orkiestrze z Nowej Wsi za uświetnianie
nabożeństw.
Bóg zapłać składamy Asystom procesyjnym,
uświetniającym nasze procesje, a także biorącym udział
w uroczystościach diecezjalnych z obrazem Matki Bożej
Dziekanowskiej.
Chciałbym podziękować tym członkom Róż
Różańcowych, którzy poważnie tę przynależność traktują
- za stałą ich modlitwę. Bóg zapłać wszystkim, którzy
podjęli Duchową Adopcję Dziecka poczętego.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób okazali swoją troskę o parafię.
Pan Stanisław Półtorak prowadzi w imieniu Zarządu
Cmentarnego inwentaryzację cmentarza, a opłaty
cmentarne przekazuje oczywiście do kasy kościelnej.
Bardzo Mu jesteśmy wdzięczni za tak wielką, a
niewdzięczną pracę, za wielkie poświęcenie.
Grabarz bardzo dba o cmentarz i wiele czasu spędza
na trosce o wygląd cmentarza, dlatego tylko on ma
wyłączność świadczenia usług grabarskich i cmentarnych
na naszym cmentarzu.
Bóg zapłać Państwu Lucynie i Stanisławowi Bodzioch,
za użyczanie nam autobusów.
Bóg zapłać Pani Annie Żakowej z Nowej Wsi za pranie
bielizny kościelnej.
Osobne podziękowanie kierujemy do Panów
kierowców, zwłaszcza do Pana Żaka i Pana Kwietnia,
którzy zawożą księży z Panem Jezusem do chorych.

Ufamy, że Jezus, któremu w ten sposób posługują, będzie
ich strzegł od wypadków. Panu Żakowi dziękujemy też za
prace stolarskie.
Bóg zapłać strażakom za uświetnianie swą obecnością
uroczystości parafialnych, a także za honorową wartę przy
grobie Chrystusa i za mycie placu przed kościołem.
Osobne szczególne podziękowania należą się Państwu
Lucynie i Janowi Hartabusom za to, że zawsze chętnie
pomagają, kiedykolwiek zwrócimy się do Nich i chętnie
wspierają dzieła, które powstają przy parafii.
Bardzo dziękuję Pani Elżbiecie Nosal za nieocenioną
pomoc w załatwianiu różnych spraw administracyjnych.
Bóg zapłać Stanisławowi Burda za prace ślusarskie.
Bóg zapłać też Państwu Małgorzacie i Stanisławowi
Jakubowskim z Bani za wszelką życzliwość.
Bóg zapłać Państwu Urszuli i Andrzejowi Chorobikom
z Bieńkowic. Zawsze życzliwi, ostatnio zafundowali
wszystkie materiały wodno-kanalizacyjne do urządzenia
nowych, budowanych ubikacji.
Pan Mirosław Włodarczyk i Pan Marek Błaszczyk
bardzo ofiarnie pracowali przy urządzaniu szopki zarówno
w kościele, jak i na zewnątrz.
Dwa lata już mamy pięknie urządzony brzeg od drogi
k/schodów, bezinteresownie pielęgnuje go, plewi i troszczy
się aby się nie zachwaścił – prace te mimo pracy zawodowej
i obowiązków rodzinnych wykonuje bezinteresownie Pani
Małgorzata Łyżczarz.
Jest kilku Parafian, do których zawsze mogę się zwrócić
o pomoc i zawsze chętnie pomagają, poświęcając swój
czas i pracę bezinteresownie. To ogromnie ważne mieć
takich parafian, dlatego serdecznie im dziękuję. Trzeba
tu wymienić Panów: Stanisława Michalika z Rudnika,
Tomasza Bzdyla, Kazimierza Choroba z Nowej Wsi,
Tadeusza Czajczyka z Nowej Wsi. Wszystkim im serdeczne
Bóg zapłać. Bóg zapłać szczególnie Panu Andrzejowi
Bodziochowi – za pracę koparką na cmentarzu.
Udało się już ponad 22 lata wydawać naszą parafialną
gazetę „Matczyne Królestwo” – Bóg zapłać wszystkim,
którzy pracowali przy wydawaniu naszej parafialnej gazety
„Matczyne Królestwo”, wszystkim którzy pisali artykuły,
jak Pani Małgorzacie Skrzypek, która przygotowywała
skład do druku oraz Pani Małgorzacie Gaworek za
żmudną pracę korektora pisma. Bardzo dziękuję także
Panom Stanisławowi Dziewońskiemu z Krakowa, Panu
Andrzejowi Stypuła, Pani Aleksandrze Chlebda, którzy
regularnie piszą artykuły do naszego miesięcznika, a
także okazjonalnym redaktorom. Nikomu za te prace nie
płacimy, a za druk już płacimy ponad dwa złote.
Warto odwiedzać naszą stronę internetową, gdyż
zamieszczamy tam „Matczyne Królestwo” i wiele ciekawych
informacji, nawet ogłoszenia duszpasterskie. Serwis
parafialny znajdziemy pod adresem www.dziekanowice.
pl. Czekamy na uwagi.
Wdzięczny jestem mojej Siostrze Gieni za
zaangażowanie w życie parafii i pomoc, za pracę w Caritasie
parafialnym, za prowadzenie plebanii i nie tylko….
Panie w Caritasie pracowały bardzo ofiarnie, wydawały
żywność, a nawet jak trzeba było zawoziły ją chorym
do domu. Jednak problemem był brak odpowiedniego
miejsca na przechowywanie żywności. Najczęściej
składaliśmy ją w bibliotece parafialnej, co nie było właściwe
i utrudniało funkcjonowanie biblioteki. Po każdorazowym
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rozdawaniu, pozostawało wiele żywności niepobranej, co
stwarzało wiele kłopotu. Kilkakrotnie ogłaszaliśmy by
zgłaszali się ci, którzy naprawdę potrzebują takiej pomocy.
Po ostatnim ogłoszeniu nie było żadnych zgłoszeń, dlatego
przestaliśmy przywozić do parafii żywność. Bóg zapłać tym
parafiankom, które włączały się w prace Caritasu, przez
odwiedzanie i zaopatrywanie parafian, którzy nie są w
stanie sami przyjść po wydawane produkty żywnościowe.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim za wszelką troskę o
całą naszą Wspólnotę Parafialną. Niech Bóg wszystkim
po swojemu wynagradza, a Matka Boża Dziekanowska
pomnaża zdrowie, siły i niech nie wypuszcza ze Swej
troskliwej opieki.
W nowym roku trzeba nam ze zdwojoną energią
podjąć troskę o naszą Wspólnotę Parafialną.
Pragniemy też większego zaangażowania wiernych
w życiu naszej Parafii. To ludzie świeccy winni
przejmować większą odpowiedzialność za Parafię, za jej
funkcjonowanie, za troskę o chorych i potrzebujących w
parafii – o czym wciąż mówił bł. Jan Paweł II. Prosiliśmy
o zgłaszanie odpowiedzialnych, poważnych parafian do
Duszpasterskiej Rady Parafialnej, niestety odzew był żaden.
W tym roku musimy znaleźć zatroskanych o wspólne
dobro parafian i powołać nowy skład Duszpasterskiej
Rady Parafialnej, by rzeczywiście ci wierni angażowali się
w życie nasze wspólnoty.
Z niecierpliwością czekamy na kanonizację bł. Jana
Pawła II.
Cały ten rok i wszystkie sprawy parafii zawierzamy
Bożemu Miłosierdziu i opiece Matki Bożej Dziekanowskiej.

Władysława i Bogdan Rudnik, Widomska Alina Kunice,
Widomski Barbara i Józef Winiary, Widomski Ryszard
Kunice, Wilk Renata Bieńkowice, Windak Alicja Rudnik,
Woźniak Maria Rudnik, Wojtowicz Stefania Hucisko
oraz jedna osoba anonimowo;
Po 100 zł.:
Brzuchnalska Aleksandra Rudnik, Bugaj Maria
i Kazimierz Sieraków, Cygan Małgorzata i Jerzy
Bieńkowice, Hankus Stanisław Rudnik, Hołuj Danuta
Grajów, Jamka Kazimiera i Benedykt Winiary, Jania
Kazimiera i Jan Sieraków, Kozak Janina Dziekanowice,
Kudas Maria i Bronisław Sieraków, Kuźma Zbigniew
Winiary, Kuźma Stanisława i Jan Winiary, Kwapiszewski
Iwona i Jacek Hucisko, Łyżczarz Halina Ryszard Rudnik,
Łyżczarz Władysława i Stanisław Sieraków, Małota
Barbara i Adam Nowa Wieś, Miksa Maria Winiary,
Obajtek Katarzyna Stanisław Sieraków, Płatek Agnieszka
Piotr Winiary, Poznański Sieraków, Rudek Maria i Janusz
Jankówka, Skotnicka Maria Nowa Wieś, Słowik Anna
i Stanisław Sieraków, Suder Władysława Nowa Wieś,
Szybowisk Elżbieta i Marek Kunice, Tuleja Joanna Paweł
Kunice, Widomska Aleksandra Kunice, Włodarczyk
Krystyna Winiary, Włodarczyk Janina Kazimierz
Sieraków, Wojtas Grażyna i Adam Winiary, Woźniak
Maria Sieraków, Wrona Anna Nowa Wieś, Wylęgała
Krystyna i Kazimierz Nowa Wieś oraz jedna rodzina
anonimowo;
Po 200 zł.:
Hankus Agata i Andrzej Kunice, Hankus Elżbieta i
Zbigniew Rudnik, Lenart Elżbieta i Stanisław Bieńkowice,
Małota Stefania i Julian Nowa Wieś, Marszalik Józefa i
Roman Winiary, Nosal Elżbieta i Tadeusz Nowa Wieś.

Nasi Ofiarodawcy

Wszystkim dobroczyńcom niech Bóg wynagrodzi, a
Matka Boża niech opiekuje się Wami i Waszymi rodzinami.

Ks. Proboszcz

Ks. Proboszcz

Dzięki Bogu, zima jest łagodna i może uda się ją
finansowo przetrwać. Gaz coraz droższy, a my grzejemy
non stop. Na roraty nie tylko dzieci pięknie uczęszczały,
więc trzeba było dbać by kościół był ciepły. Teraz dalej
grzejemy, by wilgoć nie zaszkodziła wnętrzu, zwłaszcza
cudownemu Wizerunkowi i polichromii na ścianach.
Bardzo prosimy, by oszczędzać ciepło i jak najmniej
wpuszczać zimy i wilgoci do wnętrza.
Wszystkim ofiarodawcom, których tu wyliczamy,
bardzo dziękujemy i zapewniamy o modlitwie. Bóg
zapłać i szczęść Boże.

ZATROSZCZYLI SIĘ O SANKTUARIUM
Jedność z Parafią zaświadczyli, okazując troskę o
czystość naszego Sanktuarium – następujący Parafianie:
– wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać:
2.11.2013 r. – Grajów: Danuta Hankus, Monika
Godzik, Konrad Godzik, Anna Cygan, Jan Cygan
9.11.2013 r. – Grajów: Stanisława Luś, Halina Karaś,
Zdzisława Cygan, Eugeniusz Cygan, Marzena Luś,
Lucyna Wrona, Dorota Tuleja.
14.11.2013 r. – Grajów: Janina i Roman Hankus,
Barbara Hyży, Krystyna Hyży.
23.11.2013 r. – Zalesie: Halina Łyżczarz, Renata
Kmiecik, Małgorzata Baran, Janina Bugaj, Nelly i
Aleksander Michalscy, Władysław Łazarski, Stefan
Dziewoński.
30.11.2013 r. – Zalesie: Beata i Michał Kołodziej,
Justyna Wścisło, Danuta Strojna, Genowefa i Enamekl
Oliwa, Kasia i Magda Kudłacz, P.Podchoreccy i P. Kitowie.
Za posługę w Domu Bożym Bóg zapłać!

Po 50 zł.:
Błaszczyk Stefan Rudnik, Brzózka Teresa i Kazimierz
Kunice, Chorabik Małgorzata i Aleksander Sieraków,
Czerwień Maria Nowa Wieś, Ćwierz Marta i Krzysztof
Winiary, Dudzik Barbara i Wiesław Winiary, Dziewońska
Waleria Winiary, Jania Ludwika Sieraków, Jaroś Kazimiera
i Andrzej Winiary, Kania Anna i Jan Bieńkowice, Łyżczarz
Genowefa Sieraków, Marcisz Anna i Bronisław Kunice,
Nosal Joanna i Krzysztof Nowa Wieś, Pałys Aleksandra
Dziekanowice, Pietrzyk Marzena i Grzegorz Hucisko,
Płatek Janina Sieraków, Płatek Stanisław Winiary, Płatek
Władysława i Leon Winiary, Szczudło Janina Kunice,
Szczudło Maria Rudnik, Ślęczka Elżbieta i Wiesław
Sieraków, Świerk Stanisława i Zdzisław Grajów, Wandas

Ks. Proboszcz
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Zdjęcie Członków Akcji Katolickiej
z Dziekanowic w Krakowie na Skałce.
Z dołu od prawej strony: A. Chlebda,
L. Górecka, M. Łyżczarz - prezes,
J. Jędrzejczyk i L. Dziewoński.
Kraków, Skałka, 14.05.2013 r.

Konkurs
ze zdjęciem

Pytanie brzmiało: A to zdjęcie – kiedy i gdzie

zrobiono? Kogo i co przedstawia?

Niestety
odpowiedzi.

nie

było

poprawnych

Kogo przedstawia ten obraz i gdzie się
znajduje?

Wśród osób, które prześlą prawidłowe
rozwiązania rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie prosimy przesyłać do 20
stycznia 2014 r. na adres Sanktuarium, lub
złożyć w zakrystii – z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs ze zdjęciem”.
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POZIOMO:

Ziemi Świętej; gałązka tego drzewa w opowiadaniu o
potopie jest znakiem końca kataklizmu i odradzającego
się życia; 15). ... „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez...
igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”...
(Mt 19, 24); 17). ... „Wszystkim tym jednak, którzy Je
przyjęli, dało..., aby się stali dziećmi Bożymi”... (J 1, 12);
19). … „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary
duchowe, szczególnie zaś o... proroctwa”... (1 Kor 14, 1);
20). ... „Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani...,
ani rdza nie niszczą”... (Mt 6, 20).

1). … „A gdy się modlił, otworzyło się niebo i... Święty
zstąpił na Niego” ... (Łk 3, 21); 3). ... „Pojawił się... posłany
przez Boga – Jan mu było na imię”... (J 1, 6); 8). Święta
Boża Rodzicielka; 9). ... „A Siedzący na obłoku rzucił
swój... na ziemię i ziemia została zżęta”... (Ap 14, 16);
11). Do Rzymian, w którym Św. Paweł mówi o znaczeniu
Chrystusa dla ludzkiego życia; 12). Zarzucona w morze,
do której Jezus w swej przypowieści porównuje królestwo
niebieskie; 13). ... „iż... ma orać w nadziei”... (1 Kor 9, 10);
14). ... „Naraz stanął przy nich anioł Pański i... Pańska
zewsząd ich oświecała, tak że bardzo się przestraszyli”...
(Łk 2, 9); 16). Młodzieniec, któremu Apostoł Paweł
przywrócił życie (Dz 20, 7-12); 17). Jeden z darów, które
trzej Mędrcy za Wschodu ofiarowali Panu Jezusowi w
Betlejem; symbol późniejszej Jego Męki; 18). Pierwszy
człowiek stworzony przez Boga na Jego podobieństwo;
21). Przed nim Święta Rodzina uciekała do Egiptu; 22).
... „A zatem, dopóki mamy..., czyńmy dobrze wszystkim,
a zwłaszcza naszym braciom w wierze”... (Ga 6, 10); 23).
Imię chrzcielne Bł. Jana Pawła II;

Krzyżówkę nadesłała Pani Halina Herzog
z Dziekanowic.
Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązania
rozlosujemy trzy nagrody.
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do 20
stycznia 2014 r. na adres Sanktuarium, lub złożyć
w zakrystii – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs”.
Za rozwiązanie krzyżówki z numeru 12 (241) nagrody
otrzymują: Barbara Kania z Nowej Wsi, Stanisława Kania
z Sierakowa i Teresa Szybowska z Sierakowa.

PIONOWO:

1). Pod tym miastem dokonało się Nawrócenie Św. Pawła
- Apostoła Narodów; 2). „...W owym czasie przyszedł
Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana... w Jordanie”...
(Mk 1, 9); 3). ... „...bowiem do czego innego dąży niż
duch”... (Ga 5, 17); 4). ... „tak... przejawiła swe królowanie
przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”... (Rz 5, 21); 5).
Wigilijna, której najważniejszym momentem jest zwyczaj
łamania się opłatkiem z bliskimi; 6). Widowisko o Bożym
Narodzeniu; 7). Drzewo charakterystyczne dla krajobrazu

UWAGA!

Nadal prosimy: Jeśli mamy w domu jakieś stare
zdjęcia to nadal bardzo prosimy, przynieście je do
księdza, a po zeskanowaniu zdjęcie zwrócimy!!!
Szczególnie teraz zależy nam na zdjęciach z kościoła
Św. Mikołaja i Św. Marii Magdaleny. Ciekawe jak ten
kościół wyglądał wewnątrz???
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Nieustająca Nowenna
Do Matki Bożej Dziekanowskiej
Niektóre podziękowania i prośby (z listopada 2013)
Serdecznie proszę o modlitwę do Matki Bożej o dar i łaskę
poczęcia dziecka w rodzinie Grażyny i Norberta. Barbara,
Borek Wielki.*Matko Boża, błagam o łaskę zdrowia dla Magdy i
pana Jurka. Dorota, Wschowa. * Matko Boża i Bł. Janie Pawle II
błogosławcie naszym synom. Proszę by wyrośli na wierzących,
uczciwych, mądrych, prawych ludzi. Zachowajcie ich w zdrowiu,
pomagajcie w szkole i życiu. Proszę by mogli wychowywać
się w normalnej, pełnej, kochającej się rodzinie. By nie musieli
wychowywać się w domu bez taty ani mamy, nie musieli na
przemian z mamą lub tatą spędzać wakacji, ferii, weekendów i
świąt. Proszę o cud uzdrowienia i uratowania naszej rodziny, by
nasi synowie usypiali i budzili się pod jednym dachem w domu,
gdzie jest mama i tata, w domu pełnym miłości. Tata. Wrocław.*
Mateczko Kochana, proszę Cię o łaskę macierzyństwa i zdrowie.
Barbara*. Matko Boża, proszę o błogosławieństwo, opiekę,
uzdrowienie duszy i ciała dla Józefy, Anny i Grzegorza. Anna,
Kraków.*Matko Miłosierdzia! Bardzo dziękuję za Twoją opiekę.
Proszę, Matko Pocieszenia, o pomoc w poznaniu i wypełnianiu
Bożej woli. Proszę o nawrócenie i szczęśliwą śmierć. * Kochana
Mateczko Pani Dziekanowska. Dziękuję za wszystkie łaski. Proszę
o zdrowie dla męża. Proszę postaw na jego drodze dobrych lekarzy.
Proszę o Twoje błogosławieństwo. * Matko Nieustającej Pomocy,
wypraszaj u Syna Swojego łaski dla naszej rodziny, wzajemnego
zrozumienia, szczerości i miłości w rodzinnym życiu. Maryjo,
Cudowna Lekarko duszy i ciała, bądź opiekunką naszej rodziny.
Pomagaj nam nieustannie. * Pani Dziekanowska, proszę Cię o
zdrowie dla mojego brata i mnie. Cudowna Panienko, dziękuję Ci
za kolejne ocalenie mojego życia, szczęśliwe wyjście z wypadku i
niewyrządzenie krzywdy sobie, jak i innym znajdującym się na
jezdni. Pani Dziekanowska i św. Antoni czuwajcie nad nami i
opiekujcie się nami na każdej drodze życia.* Matko Dziekanowska,
dziękuję Ci za szczęśliwe rozwiązanie i zdrowe dziecko. Proszę,
błogosław naszej rodzinie, nie opuszczaj nas. Matko Boża, módl się
za nami! * Matko Boża Dziekanowska, dziękuję za Twoją opiekę i
wszelkie otrzymane łaski. Proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo
dla mnie i całej mojej rodziny. * O! Maryjo, Pani Dziekanowska,
Pośredniczko nasza u Boga, przyjmij moje dziękczynienie za
ocalonego z rozpaczy Mariusza. Matko Pięknej Miłości, módl się
za nami!. * Matko Miłosierdzia! Bardzo przepraszam za słabe
świadectwo mojej wiary. Błagam, aby moi bliscy przyjęli dar Bożej
Miłości i uczestniczyli we Mszy Świętej. Proszę o łaskę nawrócenia i
wierności Chrystusowi. * Matko Dziekanowska! „Wśród tylu dróg
poprowadź serce me, czasem w życiu bywa źle”. Ja także takie chwile
mam. Matko, dziękuję za Twą Matczyną dłoń.*Matko Kochana!
Proszę o powrót Pauliny do Polski. Proszę, miej ją w Swojej opiece.
Twoja czcicielka. * Matko Boża Dziekanowska! Proszę Cię o
zdrowie, siły i Twoją opiekę w każdym dniu życia- dla mnie, mamy
i wszystkich moich bliskich. * Kochana Pani Dziekanowska!
Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Dziękuję za księży w naszej
parafii, którzy tak bardzo troszczą się o swoich parafian. Proszę,
miej ich w Swojej opiece. Twoja czcicielka. * Matko Nieustającej
Pomocy, proszę, spraw, by moja rodzina i parafia była królestwem

Twojego Syna i Twoim. Opiekunko naszej rodziny, módl się za
nami! * Kochana Matko Boża, przed Tobą i razem z Tobą pragnę
podziękować Bogu za wszystkie łaski, którymi byłam obdarzona,
za moje dzieci, dziękuję za wspaniałe chwile życia. Proszę wspieraj
mnie i męża w wychowywaniu dzieci, abyśmy słowem trafiali
do ich serc i byli dobrym przykładem życia. * Matko, Pani nasza!
Przychodzę dziś do Ciebie z podziękowaniem za wszystkie łaski
jakimi zostaję obdarowana. Za wszystko serdecznie dziękuję!*
Kochana Matko Boża Dziekanowska, proszę o błogosławieństwo
dla całej mojej rodziny w trudach dnia codziennego, o Boże
miłosierdzie i dary Ducha Świętego.* Matko Boża, Pani z
Dziekanowskiego Wzgórza, dziękujemy Ci za naszego wnuka
Dominika i prosimy o dalsze łaski dla niego, jego rodziców i dla nas
samych. Dziadkowie*. Pani Dziekanowska! Prosimy Cię, otaczaj
Swą Matczyną opieką całą naszą parafię i prowadź do Swego Syna
– Jezusa Chrystusa!Parafianie.*
Rozważania Jana Pawła II

Rodzina wspólnotą
miłości i życia

W Kanie Galilejskiej Jezus został zaproszony, aby
wziąć udział w zaślubinach oraz w związanym ze ślubem
przyjęciem weselnym. Chociaż różne wydarzenia łączą się
z początkiem działalności publicznej Jezusa z Nazaretu,
możemy słusznie wnioskować z tekstu Ewangelisty, że
właśnie to wydarzenie w jakiś sposób szczególny stało się
początkiem tej działalności. Ważna jest w tym jednakże
ta nade wszystko okoliczność, że stało się to przy okazji
zaślubin...
Jezus Chrystus na samym początku swej mesjańskiej
misji dotyka niejako życia ludzkiego w punkcie
podstawowym. W punkcie wyjściowym. Małżeństwo
– chociaż jest tak stare jak ludzkość – oznacza zawsze,
za każdym razem, jakiś nowy początek. Jest to przede
wszystkim początek nowej ludzkiej wspólnoty – tej
wspólnoty, której na imię „rodzina”. Rodzina jest
wspólnotą miłości i życia. Dlatego też jej została od
początku zawierzona przez Stwórcę tajemnica życia
ludzkiego. Małżeństwo jest początkiem nowej wspólnoty,
miłości i życia, od której zależy przyszłość człowieka na
ziemi.
Pan Jezus początek swej działalności wiąże z Kaną
Galilejską, ażeby ukazać tę prawdę. Jego obecność na
uczcie weselnej uwydatnia podstawowe znaczenie
małżeństwa i rodziny dla Kościoła i społeczeństwa. W
jakiej mierze małżeństwa wraz z sakramentem przyjmują
te zadania, jakie stawia przed nimi Bóg i Kościół?
Jan Paweł II

„Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku”
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Z życia Parafii...

DYŻUR W SANKTUARIUM
2.01-6.01 – z Jankówki spod nr.: 5, 76, 36, 103, 20, 91, 92,
72, 85, 67, 97, 104, 75, 29, 51, i Sierakowa: 27.
7.01-12.01 – z Sierakowa spod nr: 36, 34, 32, 31, 30, 130,
227, 123, 181, 85.
13.01-19.01 – z Jankówki spod nr: 25, 90, 61, 68, 17, 16,
39, 62, 15, 66.
20.01-26.01 – z Jankówki spod nr: 60, 13, 71, 54, 11, 21, 2,
89, 78, 14, 98
27.01-2.02 – z Jankówki spod nr: 34, 33, 84, 44, 86, 38, 18,
69, 57, 35.
3.02-9.02 – z Sierakowa spod nr: 95, 196, 99, 35, 37, 61,
135, 1, 94, 125, 100, 108.
10.02-16.02 – z Sierakowa spod nr: 209, 128, 137, 13, 47,
71, 74, 133, 9, 252, 8, 7, 161, 171, 177, 191,
211.
17.02-23.02 – z Sierakowa spod nr: 187, 188, 87, 2, 193,
154, 173, 117, 11, 222, 234, 10, 3, 4, 103, 5,
129, 54,
24.02-2.03 – z Sierakowa spod nr: 120, 57, 57A, 159, 158,
121, 78, 140, 140A, 243, 45, 114, 68, 93, 82,
17, 198.
3.03-9.03 – z Sierakowa spod nr: 151, 65, 195, 102, 67, 44,
217, 232, 84, 49, 208, 60, 189 i z Nowej Wsi:
17, 44, 38.
10.03-16.03 – z Nowej Wsi spod nr: 25, 2, 85, 30, 79, 1, 24,
98, 59, 51, 105, 20, 118.
17.03-23.03 – z Bieńkowic spod nr: 71, 71A, 100, 53, 64,
121, 127, 20, 68, 97, 106.
24.03-30.03 – z Bieńkowic spod nr: 4, 65, 159, 3, 88,
117, 50, 114, 142, 98, 63, 2, 112, 118, 148, i
Jankówka 89;
31.03-6.04 – z Bieńkowic spod nr: 89, 128, 48, 150, 17, 14,
168, 162, 91, 131, 31, 133, 134, 123
7.04-13.04 – z Nowej Wsi spod nr: 102, 97, 71, 71A, 115, 75,
101, 95, 83, 139, 100, 68, 108, 114, 23, 32, 21.
14.03-17.04 – z Nowej Wsi spod nr: 56, i z Sierakowa: 101,
179, 176, 63, 72, 156, 75, 134, 165, 152.
18.04-19.04 – z Nowej Wsi spod nr: 52, 34, 14, 82, 70, 77,
37, 13, 123, 11, 117,. 55, 28,

Dnia 22.12.2013
41. Natalia Monika Górecka z Sierakowa
Chrzestnymi byli:
		 1. Krzysztof Łyżczarz z Sierakowa
		 2. Elżbieta Niedziela ze Stojowic
Dnia 26.12.2013
42. Kinga Łucja Wcisło z Nowej Wsi
Chrzestnymi byli: 1. Adam Surówka z Borzęty
				 2. Danuta Płatek z Brzączowic
43. Filip Jakub Wandas z Rudnika
Chrzestnymi byli: 1. Grzegorz Wandas z Rudnika
				 2. Joanna Dudzik z Jankówki
44. Emilia Martyna Kubik z Huciska
Chrzestnymi byli:
		 1. Dariusz Bułat ze Szczytnik
		 2. Iwona Kubik-Szkleniarz z Pawonków

dnia 28.12.2013 r.

Justyna Wścisło i Michał Kołodziej
Świadkami byli: 1. Piotr Stus z Krakowa
2. Ewelina Wścisło z Krakowa

ZAPRASZAMY DO MEDJUGORIE
w dniach 21-27 czerwca,
koszt 900 zł (6 dni)

W cenie pr.zejazd autokarem, ubezpieczenie, noclegi,
śniadania, obiadokolacje, całodzienna wycieczka nad Adriatyk.
W planie pielgrzymki przewidujemy:
– uczestnictwo w 33 rocznicy objawień w Medjugorie (w
tym czasie spotkanie z widzącymi)
– wyjście na górę Kriżevac
– wyjście na górę Podbrdo
– odwiedzenie wspólnot działających w Medjugorie
– uroczysty akt ofiarowania siebie i rodziny Najświętszej
Maryi Pannie we Wspólnocie Ośmiu Błogosławieństw
– jeden cały dzień nad Adriatykiem
– opieka kapłana
– przewodnik: siostra Hiacynta, która od wielu lat
posługuje w Medjugorie
Zapisy w zakrystii lub u organizatora pielgrzymki pod nr tel.
12/27-11-559 lub 515-776-999. Nie potrzeba paszportu!

42. +Bronisława Naczk z Winiar
ur. 27.06.1929 r., zm. 21.11.2013 r.
43. +Stanisław Ślęczka z Dziekanowic
ur. 5.01.1927 r., zm. 1.12. 2013 r.
44. +Władysław Łapa z Trzemeśni
ur. 4.12.1934 r., zm. 7.12. 2013 r.
45. +Joanna Twardosz z Nowej Wsi
ur. 14.10.1935 r., zm. 15.12. 2013 r.
46. +Franciszka Łyżczarz z Nowej Wsi
ur. 29.09.1931 r., zm. 17.12. 2013 r.
47. +Stanisława Idzi z Sierakowa
ur. 11.10.1937 r., zm. 22.12. 2013 r.

Organizator: Aleksandra Chlebda
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