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KALENDARZ LITURGICZNY NA STYCZEŃ
01.stycznia - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
02.stycznia – św. Bazylego Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła; żył w IV w.,
pochodził z rodziny, w której aż 7 zostało wpisanych do katalogu świętych; dbał
nie tylko o potrzeby duchowe swoich wiernych, ale także o potrzeby materialne;
wystawił hospicjum dla ubogich i podróżnych, przytułek dla starców i chorych;
stał się ojcem i patriarchą pierwszego w świecie zakonu;
św. Grzegorza z Nazjanu, biskupa i doktora Kościoła, żył w IV w., dla swojej
niezwykłej wiedzy teologicznej otrzymał przydomek ”Teologa”, obok św.
Bazylego i św. Grzegorza z Nyssy;
06.stycznia – trzech Magów-Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy
wyszli z Persji udając się złożyć pokłon Jezusowi Chrystusowi;
17.stycznia – św. Antoniego Opata, żył na przełomie III/IV w. po śmierci
rodziców wyprzedał majątek zabezpieczając materialnie siostrę, resztę rozdając
między ubogich, udając się na pustynię – tam oddał się pracy ręcznej, modlitwie
i uczynkom pokutnym; kiedy zamieszkał w ruinach opuszczonego zamku,
zaczęli do Świętego napływać uczniowie prosząc go o kierownictwo duchowe –
w ten sposób stał się ojcem zrzeszonych razem pustelników, których zwano
eremitami, a ich klasztory eremami;
18.stycznia – św. Małgorzaty Węgierskiej, królewny; żyła w XIII w., pochodziła
z rodziny królewskiej, z której wywodzili się: św. Stefan, św. Emeryk, św.
Władysław, bł. Kinga i bł. Jolanta (siostry), św. Elżbieta z Turyngii i bł. Salomea
(ciotki); nie wstydziła się prac fizycznych, służebnych, umiłowała ubóstwo,
umiała rezygnować z rzeczy najpotrzebniejszych; posiadała dar kontemplacji,
wizji i charyzmat proroczy; zmarła na wyspie Lepri i odtąd tę wyspę nazwano
wyspą Św. Małgorzaty;
21.stycznia – św. Agnieszki – dziewicy, męczennicy; żyła w IV w.; poniosła
śmierć w bardzo młodym wieku przez ścięcie mieczem za czasów Dioklecjana –
swoją śmiercią dała świadectwo wierze, czystości; artyści przedstawiają św.
Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się od wyrazu
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agnus – baranek (przy klasztorze obok bazyliki siostry pielęgnują baranki, które
poświęca się w dzień św. Agnieszki; z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze,
które papież rozsyła świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego);
24.stycznia – św. Franciszka Salezego – biskupa, doktora Kościoła, żył na
przełomie XVI/XVII w.; uzyskał wszechstronne wykształcenie – rozpoczął
studia prawnicze na Sorbonie, skąd udał się do Padwy i tam uzyskał doktorat; po
tym otrzymał święcenia kapłańskie i godność prepozyta kolegiaty św. Piotra;
udał się na misje w miejsca, gdzie szerzył się kalwinizm; założył ze św. Joanną
zakon sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek);
25.stycznia – nawrócenie św. Pawła
26.stycznia – św. Tymoteusza, biskupa, żył w I/II w., ulubiony uczeń św. Pawła
Apostoła;
28.stycznia – św. Tomasza z Akwinu – kapłana, doktora Kościoła; żył w XIII
w.; był kaznodzieją, pozostawił po sobie ogromną liczbę dzieł; powiedziano
o nim, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi
największym uczonym”; wyróżniał się skromnością, pokorą i duchem modlitwy;
31.stycznia – św. Jana Bosko – kapłana, żył w XIX w.; gromadził samotną
młodzież, uczył ją prawd wiary, szukał dla nich pracy i dachu nad głową w niedziele zajmował młodzież rozrywką, doprowadził do powstania szkół
elementarnych, zawodowych i internatów; założył dwie rodziny zakonne:
Pobożne Towarzystwo Św. Franciszka Walezego dla młodzieży męskiej
i zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla dziewcząt;

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA PARAFII W 2016 r.
W roku 2016 w naszej parafii 21 dzieci zostało włączonych do wspólnoty
kościoła poprzez Chrzest Święty, a 23 pary zawarły sakramentalny związek
małżeński. Pożegnaliśmy 35 naszych parafian, których Bóg wezwał do siebie.
Sakrament Bierzmowania przyjęło 47 osób.
Poczyniliśmy także szereg inwestycji mających na celu rozwój naszej
parafii. Kontynuowana była renowacja głównego ołtarza. Zlikwidowana została
stara ubikacja, natomiast teren kościoła, od strony cmentarza, zyskał nowe
ogrodzenie. Wyremontowano dach na kaplicy cmentarnej, a także instalację
elektryczną w harcówce. Całkowicie zmodernizowana została nasza strona
internetowa. Parafia wzięła także udział w organizacji ważnego wydarzenia,
jakim były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Te wszystkie inicjatywy nie
byłby możliwe, gdyby nie wasza pomoc, ofiarność i zaangażowanie, za co
składamy Wielkie Podziękowanie.
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KOLEJNY ROK
I znów zapisany kolejny rok historii, który wszyscy tworzyliśmy,
wielu spełniło sobie dane słowo, wielu zabrakło siły i odwagi.
Świąteczna świeca, świąteczny nastrój,
a w życiu szarość, brak blasku,
szukamy ścieżek własnego istnienia,
lecz często są one nie do dogonienia.
Spotkanie, podanie ręki, uśmiech, życzenia
proste, wyszukane, a może takie do spełnienia.
Życzymy sobie i wszystkim nawzajem:
rozsądku, szacunku, miłości i troski o to
by życie było rajem.
Niech świąteczne życzenia zawsze się spełniają,
niech historia i tradycja do naszych domów zaglądają,
niech w naszych rodzinach miłość króluje,
a następny rok obiecuje:
że spełnią się marzenia,
że zdrowie dopisze,
że wszyscy powrócimy by zakłócić ciszę
śpiewając kolędy, chwaląc Boga
i wierząc że wtedy łatwiejsza będzie
każda życia droga.
Róża Kończyk

BABCINE PRZEMYŚLENIA
Ostatnie dni mijającego roku jak zwykle pobudzają każdego do refleksji. Jaki był
ten rok? Jaki będzie nowy? Stawiamy sobie pytania. Zawsze mamy nadzieję że
będzie lepszy. Będzie lepszy tylko wtedy, gdy wszyscy, zarówno młodzi jak
i starzy damy z siebie wszystko. Oddamy swoje siły, umiejętności, swoją radość
życia, miłość do ludzi obok nas. Patrząc z perspektywy sześćdziesięciu już
przeżytych lat, z wielką nadzieją spoglądam na młodych. Widzę jak „zakładają
buty” i zgodnie z przesłaniem Papieża Franciszka „wstają z kanapy”. Świadczą
o tym chociażby pięknie zorganizowane obchody 5-lecia Skautingu w naszej
gminie, a także przepiękna inscenizacja obchodów święta Niepodległości.
Z łezką w oku obserwowałam wnuczkę, która pilnowała Betlejemskiego
Światełka Pokoju, aby w Wigilię zanieść je do stajenki. Z radością spoglądam na
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młodzież, która z podniesioną głową świadczy o swej ojczyźnie. Pamiętają
o potomnych, o tradycji tej naszej narodowej, o naszej wspaniałej historii tak
mocno związanej z dziejami Europy i Świata. Niechaj ci właśnie młodzi będą
wzorem dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli „włożyć drugiego buta i zawiązać
sznurówki”. Do tych ostatnich słów nasuwa mi się wiersz poety Kazimierza J.
Węgrzyna który pisze:
A kiedy dom okradną swoi
i wysprzedają to co drogie
zawsze zostanie przecież wiara
że honor jest podparty Bogiem
(...)
że póki jeszcze my żyjemy
Bogiem - Honorem - i Ojczyzną
nie będą ci co podle żyją
handlować naszą ojcowizną
i włóczyć Ją po targach świata
ubraną w darowane stroje
bo Ona w nas zostanie tutaj
lepiona żmudnie serca znojem
i choć nie będzie pozłacana
od świecidełek taka jasna
to przecież za to Ją kochamy
że jest nie cudza - ale własna!
Na nowy Rok wszystkim życzę pokoju, szczęścia, i radości oraz energicznego
„powstania z kanapy”.
Babcia

4

MIKOŁAJ U SKAUTÓW

WIGILIA U SKAUTÓW
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STROIKI

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU
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ZAPROSZENIE
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ZAGADKA STYCZNIOWA nie tylko dla skautów
Przeczytaj tekst pastorałki „Skrzypi mróz”, którą będziesz śpiewać w styczniu
podczas Mszy św. Uzupełnij w wyrazach brakujące litery. Następnie wypisz je
w kolejności ich występowania, czyli: wszystkie *utworzą pierwsze słowo hasła,
& drugie słowo, # następne, @ przedostatnie i na końcu %.
Powstanie hasło, które wpisz na kupon konkursowy. Spośród prawidłowo
wypełnionych kuponów w ostatnią niedzielę stycznia zostanie wylosowana
niespodzianka.
Powodzenia!
1. S&rzypi @róz, wi@lki m&óz
Wielki mr&z na ziemi (2x)
*rzej kró&owie jadą, zł&to, mir*ę kładą,
Hej #olęd#, ko@ęda! (2x)
2. A komuż takiemu?
D*ie#iątku mał*mu (2x)
@óż to za Dzieciątko, musi %yć #aniątko
@#* kolęda, kolęda! (2x)
3. Ten Jezus Malutk@
T@ Dzieciątko k#asne (2x)
Cichutkie, malutkie, jak słoneczko jasne.
Hej kolęd%, ko%ęda! (2x)
4. Pas%erze na li@ze,
Na skrzypeczkach gr%li (2x)
& tę stronę do szopy prędko pr%yb&egali.
Hej kolęda, kolęda! (2x)
5. Pójdę j% do Ni&go,
Pop%oszę od Niego (2x)
„Daj nam Boże Dziecię pokój na tym świecie”.
Hej kolęda, kolęda! (2x)
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