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Właśnie ojciec kiwa na matkę,
Ŝe juŜ wzeszła Gwiazda na niebie,
Ŝe czas się dzielić opłatkiem,
więc wszyscy podchodzą do siebie
i serca drŜą uroczyście
jak na drzewie przy liściach liście.
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata, płynie
kolęda na okarynie:
LULAJśE, JEZUNIU,
MOJA PEREŁKO,
LULAJśE, JEZUNIU,
ME PIEŚCIDEŁKO.
K.I. Gałczyński

Nr 5 grudzień 2009

Korzystając ze świątecznego wydania parafialnej gazetki
„ZORZA” składam wszystkim parafianom najszczersze Ŝyczenia,
abyście wszyscy

złączeni wiarą i miłością na drogach Waszego Ŝycia

jeszcze ofiarniej i gorliwiej szli do stóp Wcielonego Jezusa Chrystusa,
który przyszedł 2000 lat emu w betlejemskiej grocie na świat ludzkich
trosk i spraw. Niech noc BoŜego Narodzenia będzie dla Was świętą nocą i
niesie wartości BoŜe na drogi Waszego Ŝycia.

Niech Chrystus, który

przyszedł do nas – uszczęśliwia, toruje i ubogaca drogi Waszego
codziennego Ŝycia.

OPŁATEK

Bracia! Bądźmy gotowi przyjąć łaskę w pokorze
Anioł pasterzom mówi: „ narodzenie dziś BoŜe”!
Wielki czas się poczyna i na ziemi i w niebie:
Wita ludzka rodzina Zbawiciela wśród siebie.
I rodzice z dziatkami, i druhowie i krewni
Łamią święty opłatek, a łza oczy im rzewni.
Wszędzie gwarna wieczerza, radość płynie na czoło,
Z okien światło uderza, promienieje wesoło.
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„WIECZERZA WIGILIJNA”

K

orzenie wieczerzy wigilijnej sięgają czasów prasłowiańskich.
Zamiast wieczerzy wigilijnej dawni Słowianie mieli stypę zaduszną.
Do niedawna na wsi wierzono, Ŝe w dzień wigilijny zjawiają się na

ziemi dusze zmarłych i przybierając postać wędrowców czy zwierząt
(szczególnie wilków), przychodzą do swoich domów. Jeszcze w XIX wieku
wierzono, Ŝe w czasie wieczerzy wigilijnej moŜna ujrzeć osobę zmarłą w

bieŜącym roku, naleŜy tylko wyjść do sieni i spojrzeć przez dziurkę od klucza, a
wówczas ujrzy się ją siedzącą na opróŜnionym miejscu. Dla przybysza z
zaświatów zostawiano wolne miejsce przy stole. Dziś puste miejsce zostawiamy
dla niespodziewanych gości.
W ten magiczny wieczór całe rodziny gromadzą się razem przy wspólnym
stole. Na początku odczytywany jest fragment Pisma Świętego, mówiący o
narodzeniu Pana Jezusa ( np.Łk 2,1-20). Następnie wszyscy odmawiają modlitwę
następującymi

lub

podobnymi

słowami:

Panie,

BoŜe

Wszechmogący,

gromadzimy się dziś razem, dziękując Tobie, Ŝe będąc Bogiem, stałeś się
człowiekiem i przyszedłeś do nas, aby dać nam wieczne zbawienie i nadzieję w
codziennym Ŝyciu. Prosimy Cię, pobłogosław nas, wigilijny opłatek i wszystkie
potrawy tej świętej wieczerzy. Daj nam zrozumieć Twoją miłość, miłosierdzie i
dobroć okazaną nam przez narodzenie Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Tobie
polecamy naszą rodzinę, przyjaciół oraz tych wszystkich ludzi na świecie, którzy
z powodu głodu, wojny, nienawiści, niesprawiedliwości i cierpień nie mogą
doświadczyć na co dzień Twojej miłości. Otwórz nam oczy i serca na
wszystkich, którzy czekają na naszą miłość, a szczególnie na chorych,
opuszczonych, ubogich, takŜe naszych bliskich i tych, którzy nie mogą być tu
dzisiaj razem z nami. Błogosław, których powołałeś juŜ do wieczności,
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pozwól cieszyć się razem z Tobą na niebieskiej uczcie w niebie.
Niech ten wieczór wigilijny natchnie nas do takiego postępowania, aby wszyscy
ludzie mogli poznać Twoją miłość, i Ŝe Ty BoŜe, jesteś Ojcem nas wszystkich.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Po modlitwie uczestnicy wigilijnej wieczerzy łamią się opłatkiem, składają
sobie nawzajem świąteczne Ŝyczenia. Chętnie podają sobie dłonie, przebaczając
urazy. Podczas spoŜywania wieczerzy wigilijnej, jak równieŜ po jej zakończeniu,
śpiewa się kolędy. Wieczorem uczestniczymy w tzw. Pasterce sprawowanej o
północy.
Wgłębiając tajemnice BoŜego Narodzenia, mamy świadomość, Ŝe dotykamy
tajemnicy wiary. Jednorodzony Syn Ojca - jak mówimy w Credo - zostaje zrodzony,
a nie stworzony. Odwieczne Słowo rodzi się w ludzkim ciele dla naszego zbawienia.
Wspaniały jest urok Świąt BoŜego Narodzenia: czekamy na wspólną wieczerzę, na
Ŝyczenia, choinkę, szopkę, Pasterkę; na kolędy i na śnieg. Musimy jednak pamiętać,
Ŝe siedząc przy suto zastawionym stole czy rozpakowując prezenty, nie moŜemy
przeoczyć tego, co jest w tych świętach najistotniejsze: daru, jaki przynosi nam ta
wyjątkowa noc, tj. Jezusa, który narodził się dla nas wszystkich , aby zaprowadzić
nas do domu Ojca .
U.R
Staropolskim

zwyczajem

składamy

drogim

Czytelnikom

naszym

najserdeczniejsze śyczenia na mający się rozpocząć Nowy Rok 2010.
Niechaj on będzie dla Was rokiem najpomyślniejszym, obfitującym w łaski
i błogosławieństwo BoŜe, i niech się w nim spełnią pragnienia Wasze...
Niech Najśw. Serce naszego Boskiego Króla raczy Was pocieszyć w Waszych
smutkach, błogosławić Wam w Waszych przedsięwzięciach, dopomagać
w pracy, - darzyć łaskami, jakich pragniecie, zapewnić prawdziwe
szczęście...
REDAKCJA
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Święto Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską
Święty Szczepan był członkiem pierwszej gminy chrześcijańskiej w
Jerozolimie i odznaczał się Ŝywą, Ŝarliwą wiarą. Do obowiązków jego urzędu
naleŜało zbieranie u wiernych dobrowolnych datków, z których opłacano koszty
naboŜeństwa, utrzymanie sług kościelnych i wspieranie biedoty. Oprócz tego
pracował jako głosiciel słowa BoŜego, nawracał śydów, a nawet ich kapłanów, co
sprawiało, iŜ wyznawcy Starego Zakonu bali się, aby nie przyszło do zamknięcia
synagogi Ŝydowskiej.
Postać Szczepana elektryzowała lud i śydzi jerozolimscy nie widzieli innej rady, jak
tylko zwołać najzacieklejszych rabinów i starać się pobić Szczepana w dyspucie.
Uczeni ci ponieśli jednak zupełną poraŜkę, gdyŜ nie mogli mu sprostać ani w nauce,
ani w wymowie.
Zawstydzeni i rozjątrzeni przeciwnicy Szczepana postanowili chwycić się podstępu i
oczernili go, podstawiając fałszywych świadków, którzy zeznali, iŜ bluźnił przeciw
MojŜeszowi i Bogu. Wskutek tej skargi wezwano go przed Wysoką Radę, przed
którą jednak Szczepan wyjątkowo wprawnie się bronił.
Wrogowie nie mogli znieść tej sromotnej klęski. Szczepan został wygnany z miasta i
ukamienowany. Jego ciało pogrzebano, zaś kamienie zroszone krwią Szczepana
rzekomo zachowano. Jeden z nich ma znajdować się po dziś dzień w Rzymie w
kościele św. Sebastiana, drugi zaś w świątyni świętego Wawrzyńca. Relikwie
świętego odnaleziono w 415 roku w Konstantynopolu, a w 557 roku przeniesiono je
do Rzymu.
Śmierć pierwszego męczennika, męŜnego obrońcy Chrystusa stała się odtąd
przedmiotem czci chrześcijańskiego świata. Święto św. Szczepana pochodzi z IV
wieku i wspomina dzień jego męczeńskiej śmierci.
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W staroŜytności dzień śmierci uwaŜano jako "narodziny dla nieba" i tak jak
przyjście na świat Jezusa oznaczało dla całego świata rozpoczęcie nowej
rzeczywistości, tak teŜ męczeńska śmierć św. Szczepana stała się momentem
przełomowym.
Przywołanie świętego Szczepana przypomina najgłębszą istotę chrześcijańskiego
Ŝycia. Święto pozwala zrozumieć, iŜ prawdziwe Ŝycie chrześcijanin nie jest idyllą i
moŜna w świąteczne dni przeŜywać go jedynie w takt kolęd i pastorałek. Przesłaniem
tego dnia jest fakt, iŜ chrześcijanin winien naśladować Chrystusa w swoim Ŝyciu, tak
jak to czynił św. Szczepan.
Proces Szczepana przypomina proces Jezusa:
występują fałszywi świadkowie, jest mowa o
zniewaŜeniu

Świątyni,

najpowaŜniejszym

powodem do zgorszenia jest wyznanie o Synu
Człowieczym, stojącym po prawicy Boga. Obaj
skazańcy są pozbawieni Ŝycia poza miastem, Jezus
powierza się Bogu Ojcu, a Szczepan Jezusowi, obaj
teŜ

przebaczają

Podobieństwo

to

swoim
wskazuje

prześladowcom.
na

to,

Ŝe

w

chrześcijaństwie męczeństwo jest pojmowane jako
doskonałe naśladowanie Chrystusa.
W śmierci Szczepana objawiła się chwała
BoŜa. OskarŜenie i ukamienowanie Szczepana uwaŜa się za początek prześladowania
Kościoła jerozolimskiego, zwłaszcza jego hellenistycznych członków, którzy zostali
zmuszeni do opuszczenia Jerozolimy i Judei. To wywołało teŜ niezamierzony skutek
pozytywny, poniewaŜ uciekinierzy z Jerozolimy zanieśli Ewangelię poza Palestynę,
aŜ po Cypr i Antiochię. Krew Szczepana stała się zasiewem chrześcijaństwa wśród
pogan. Tradycja lokalizuje miejsce męczeńskiej śmierci Szczepana w okolicy Bramy
Lwów, wybudowanej przez Sulejmana Wspaniałego, którą nazywa się Bramą
Szczepana.
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W dniu św. Szczepana w polskiej tradycji ludowej najwaŜniejszym momentem
było święcenie owsa i wzajemne obsypywanie się nim Dotychczas w tym dniu,
głównie na wsiach, święci się podczas naboŜeństwa ziarna owsa lub innego zboŜa,
na pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego.
Później garść tego poświęconego ziarna dodaje się do ziarna siewnego. Był to
pierwotny zwyczaj, bez wątpienia pogański, który miał sprowadzać urodzaj i
płodność. Kościół asymilował te obyczaje, dając im nową interpretację, iŜ tak się
dzieje na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana. Na południu Polski wierzono, Ŝe
gdy w drugi dzień świąt BoŜego Narodzenia w czasie święcenia pada śnieg, w
nadchodzącym roku będzie urodzaj owsa. Wracając z poświęconym owsem z
kościoła ci, którzy trzymali się dawnego zwyczaju, sieli część poświęconego ziarna
na swym polu, wierząc, Ŝe ptactwo - gdy zje nieco tego ziarna - nie będzie później
niszczyło zboŜa.
Zastanawia, dlaczego Kościół w drugim dniu oktawy Świąt BoŜego
Narodzenia umieścił święto św. Szczepana Męczennika. Być moŜe po to, byśmy
zapatrzeni w Ŝłóbek Chrystusa nie zapomnieli, Ŝe ofiara ze strony Boga dla
człowieka pociąga konieczność takŜe ofiary ze strony człowieka dla Boga, chociaŜby
ona wymagała nawet krwi męczeństwa. Zaraz po radosnym BoŜym Narodzeniu,
kiedy nachylamy się nad Ŝłobkiem i zachwycamy Nowonarodzonym, Kościół w
drugim dniu Oktawy BoŜego Narodzenia wspomina pierwszego męczennika wiary,
która jeszcze wtedy nie nazywała się chrześcijaństwem. Ze stajenki z Dziecięciem
przechodzimy na miejsce kaźni, od Ŝłóbka na plac linczu.
W

ikonografii

Szczepan

przedstawiany

jest

najczęściej

w

scenie

kamienowania. W innych przestawieniach pojawia się jako młody diakon, a jego
atrybutami są: gałąź palmowa, księga Ewangelii, kamienie. Jest patronem woźniców,
stangretów, stajennych, koni, murarzy, krawców, kamieniarzy, tkaczy, stolarzy,
bednarzy, wzywany w przypadku bólu głowy, kamicy, kolki i opętania, a takŜe w
modlitwie o dobrą śmierć. Imię Szczepan, w hagiografii utoŜsamiane z imieniem
Stefan, pochodzi od greckiego słowa stphanos i znaczy "korona, wieniec".
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SZLAKIEM SANKTUARIÓW
Miasto w którym rozpoczęła się historia Zbawienia
To w Nazarecie Maryja wypowiedziała słowo „Tak”, które zmieniło świat
i ludzi, ale przede wszystkim zmieniło raz na zawsze moją i twoją, drogi czytelniku,
historię. Odtąd Bóg stał się bliŜszy niŜ kiedykolwiek. On w Jezusie przyjął całą
ludzką biedę, odrzucenie, niezrozumienie. W Jezusie przyjął radości i nadzieje
codziennego Ŝycia człowieka .
Znajdujące się tu kościoły św. Józefa śywiciela i Archanioła Gabriela
oraz bazylika Zwiastowania przypominają o Ŝyciu świętej Rodziny i historii
Zbawienia. Miejscowość pozostaje nieco na uboczu szlaków
turystyczno- pielgrzymkowych i nie trafiają tu tłumy wiernych, a szkoda, bo
spokój, jaki tutaj panuje, pozwala oddać się oczyszczającej kontemplacji miejscświadków wielkich dziejów świata .
Nazaret wczoraj i dziś
Nazaret to miasto w północnym Izraelu, połoŜone w Dolnej Galilei,
u podnóŜa góry Tabor. Współcześnie stanowi stolicę Okręgu Północnego. Po raz
pierwszy nazwa tego miasta pojawia się w Nowym Testamencie, Ewangelii wg
św. Jana, i określa miejscowość, w której Jezus spędził dzieciństwo. Od 313r.
Nazaret stał się ośrodkiem kultu religijnego. W czasie wojen krzyŜowych nie
ominęły go krwawe walki. Przez około sto lat władzę nad nim sprawowali
krzyŜowcy, potem trafił pod panowanie imperium osmańskiego.
Do dziś zamieszkują go głównie Arabowie.
Bazylika Zwiastowania
Jedno z najwaŜniejszych sanktuariów chrześcijaństwa zbudowano
w miejscu, gdzie według ewangelisty Łukasza nastąpiło Zwiastowanie. Pierwsza
skromna świątynia powstała w V w. na ruinach synagogi- kościoła z IIw.-obiektu,
który upamiętniał tzw. Domek Maryi. Fundamenty oraz fragmenty dekoracji tej
bizantyńskiej budowli moŜna podziwiać do dziś. Bazylikę ufundował
prawdopodobnie diakon Konon z Jerozolimy, dla uczczenia swego
patrona-krewnego Chrystusa i męczennika. Kościół został zburzony przez Persów
w 614r. Dopiero w1099r. krzyŜowcy pod wodzą Tankreda przystąpili do jego
odbudowy. Swoim rozmachem i przepychem dorównywał najwspanialszym
romańskim katedrom w Europie. Niestety, juŜ w 1263r. wojska sułtana Bibarsa
całkowicie zniszczyły świątynię. Stan ten utrzymał się do 1638r., kiedy
franciszkanie odkupili ruiny. W 1730r. postawili w tym miejscu nowy kościół.
Budowla została rozebrana w 1955r., aby dać miejsce nowej. Obecną świątynię
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wzniesiono w latach 1960-1969 według projektu znakomitego architekta
G. Muzio. UwaŜa się ją za najpiękniejszą na Bliskim Wschodzie.
NajwaŜniejszym elementem dolnego kościoła jest grota z ołtarzem Zwiastowania.
Nad nią usytuowano kopułę, która poprzez otwór znajdujący się w sklepieniu
pierwszej kondygnacji oświetla jej wnętrze. Marmurową płytę ołtarza zdobi
łacińska inskrypcja: Hic Verbum Caro Factum Est- Tu Słowo stało się Ciałem.
Odkryto tu równieŜ mozaikę posadzkową przedstawiającą krzyŜ w koronie
zwycięstwa ze wstęgami. Dekorację tę wykonano zapewne przed 427r., w którym
rycerz Teodozjusz II wydał dekret zabraniający posługiwania się motywem
krucyfiksu do ozdoby miejsc deptanych stopami. Na najniŜszym poziomie
znajduje się grota datowana na przełom IV i Vw., w której odnajdujemy
inskrypcję Dar Konona, diakona Jerozolimy.
To właśnie on był fundatorem
pierwszej powstałej na tym miejscu
świątyni. Zdobiąca grotę mozaika
została poświęcona męczennikowi
noszącemu to samo imię. Jego grób
ma znajdować się tuŜ obok. Trzy
absydy zamykające dolną świątynię
poświęcono Tajemnicy Wcielenia,
Archaniołowi Gabrielowi oraz Annie
i Joachimowi - rodzicom Maryi.
Górny kościół zdobią wizerunki
BoŜej Rodzicielki pochodzące z
róŜnych krajów. Polacy bez trudu
odnajdą na południowej ścianie Panią
Jasnogórską. Świątynia ma bogatą
dekorację mozaikową. W ołtarzu
głównym przedstawiono tajemnice
Kościoła - Ludu BoŜego. Znajdują
się tu kaplice Najświętszego
Sakramentu oraz Kustodii Ziemi
Świętej. WitraŜe dekorują wezwania
z Litanii Loretańskiej oraz Zesłania Ducha Świętego. Kopułę w kształcie
odwróconego kielicha lilii zdobią przedstawienia apostołów i sceny z Ŝycia
Maryi. Świątynia ta jest przepiękna i stanowi cel pielgrzymek chrześcijan z
całego świata. Oprócz słynnego kościoła Zwiastowania znajdują się tu takŜe:
klasztor franciszkanów wzniesiony w 1930r., meczet z czasów tureckich,
synagoga, a takŜe muzeum eksponujące wykopaliska z czasów wojen
krzyŜowych.
L.D
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Trzej Królowie

- Melchiorze! Kacprze!- do komnaty, w której dwaj królowie pochylali się
nad grubą księgą, wpadł król Baltazar. Wbiegł rozgorączkowany i zdenerwowany,
jakby zapominając, Ŝe dostojnemu władcy nie przystoi tak się zachowywać.
- Musiało stać się na świecie coś bardzo niezwykłego – wykrzyknął – nad
ziemią pojawiła się wspaniała, olśniewająca gwiazda. Nigdy jeszcze takiej nie
widziano – cóŜ to się mogło wydarzyć?
- Baltazarze – odezwał się król Melchior – właśnie próbujemy z Kacprem to
odgadnąć. W starych księgach jest napisane, Ŝe pewnego dnia przyjdzie na ziemię
najwspanialszy i największy król wszystkich czasów. Wiemy, Ŝe od dawna niektórzy
ludzie na niego czekają, wypatrują i nazywają go Synem BoŜym. Jest teŜ napisane,
Ŝe właśnie wspaniała gwiazda będzie wskazywać miejsce jego narodzenia. Myślimy
więc, Ŝe oto w tych dniach ten wielki król się narodził.
Na to wykrzyknął zdziwiony król Baltazar:
- AleŜ jak on moŜe być największym i najwspanialszym królem?! PrzecieŜ ty,
Melchiorze, masz tyle złota, Ŝe nikt inny nie moŜe mieć go więcej. Ty, Kacprze
posiadasz tak dobre i liczne wojska, Ŝe Ŝadni Ŝołnierze ich nie zwycięŜą. Na moim
zaś dworze mam tak znakomitych uczonych, Ŝe potrafią wszystko odkryć i wynaleźć.
JeŜeli ten nowy król ma zatem być większy od nas, to na czym miałaby polegać jego
potęga?
Zamyślił się i spowaŜniał król Kacper.
- Wszystko to prawda, Baltazarze – powiedział – ale czy nasze królestwa
rzeczywiście są najpotęŜniejsze? Popatrz, córka króla Melchiora choruje od dawna, a
jednak za złoto nie moŜna kupić zdrowia. Moi wspaniali Ŝołnierze nie rozweselą
mych oczu w smutne, samotne wieczory. A i twoi uczeni, Baltazarze, nie powiedzą
ci, jak Ŝyć, aby być szczęśliwym. Bo choć jesteśmy królami, to jesteśmy teŜ tylko
ludźmi.
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Nagle dodał z tęsknotą w głosie:
- Chciałbym poznać tego naszego króla.
- A ja chciałbym go powitać – odezwał się król Melchior.
- Jeśli od dawna był zapowiadany, Ŝe przyjdzie na ziemię, to naleŜy go
powitać tak, jak się wita długo oczekiwanego i upragnionego gościa. Wszak będzie
on i naszym królem.
Wziąwszy więc dary – złoto,
kadzidło

i

mirrę

–

trzej

królowie Kacper, Melchior i
Baltazar

wyruszyli

poszukiwaniu
królestwa

w

potęŜnego
BoŜego

Syna.

Wierząc w to, co napisane w
starych księgach, udali się w
kierunku miejsca, nad którym
jaśniała

gwiazda.

A

ona

świeciła nad skrajem miasta zwanego Betlejem.
JakieŜ było zdumienie trzech króli, gdy zamiast wspaniałego pałacu
królewskiego, przepysznie ubranych dworzan i uzbrojonych staŜy zobaczyli małą,
drewnianą, trochę rozpadającą się stajenkę. Weszli jednak do środka zauroczeni
widokiem, jaki ujrzeli, padli na kolana.
Oto pośrodku, w Ŝłobku, z którego normalnie zwierzęta jadają siano, leŜało
dziecko – chłopiec. Piękna kobieta z pewnością Matka dziecka, z wielką czułością
owijała je właśnie w pieluszki. Z boku – jak kto mógł – siedzieli, klęczeli
pastuszkowie i grali Dziecięciu kołysanki. Przy Ŝłóbku stały owieczki i słuchając
ogrzewały bosą nóŜkę, którą Maleństwo wyciągnęło z pieluszek i radośnie
wymachiwało nią światu. A z okolic schodzili się wciąŜ nowi pasterze i pasterki,
przychodzili całymi rodzinami, przyprowadzali swoje dzieci.
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Kacper, Melchior i Baltazar nie mogli napatrzeć się na tych ludzi. Tacy byli
szczęśliwi, tyle radości było w ich oczach, gdy witali swego nowonarodzonego
Pana.
Trzej

królowie

spojrzeli

na

siebie

i

porozumiewawczo mrugnęli – tak, ta stajenka
rzeczywiście

była

początkiem

Wielkiego

Królestwa i oni juŜ wiedzieli, Ŝe potęgą będzie
miłość i wzajemna dobroć.
A Jezus – bo tak nazwano to BoŜe Dziecię
leŜące w Ŝłóbku – stał się największym i
najwspanialszym Królem.
Od czasu Jego narodzin minęło juŜ ponad dwa
tysiące

lat,

a

Jego

Królestwo,

zwane

Kościołem, trwa i obejmuje miliony dobrych i
kochających ludzi na całej ziemi. Przez te wszystkie lata pamięta się równieŜ o
Trzech Królach. Co roku na drzwiach swoich domów ludzie piszą kredą K+M+B
– na znak, Ŝe w tym domu mieszkają chrześcijanie, którzy tak jak Kacper,
Melchior i Baltazar pragną by ich Królem i Panem był właśnie Jezus.

J.K.
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„Dawnych wspomnień czar”
Wprowadzamy nowy cykl w naszej gazecie, który będzie poświęcony
wspomnieniom tego, co kiedyś wydarzyło się w parafii. Będziemy go tworzyć na
podstawie kronik parafialnych rozpoczynając od roku 1948, kiedy to do naszej
parafii zawitał ks. Marian Balcerek.
…” w roku 1948 otrzymał w zarząd Kościół parafialny oraz beneficjum w
Krzycku Małym i Gołanicach w dekanacie Leszczyńskim z obowiązkiem
rezydowania w Krzycku Małym z dniem 16 sierpnia 1948 ks. Marian Balcerek,
urodzony w 1913 roku, wyświęcony 11 czerwca 1938r., wikariusz w Poniec, od
1940 do 1945 więzień obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau,
kapelan Ośrodków duszpasterskich w Niemczech do 30.6.1948r.”
A oto wpis przedstawiający przyjazd nowego proboszcza do parafii:
„Dnia 21 sierpnia 1948 r. przyjechał ks. Balcerek do Krzycka Wielkiego.
Na drodze z dworca do Kościoła spotkał się z p. Antonim Styzińskim z Sądzi –
przedstawicielem Rady Parafialnej.
(…)Wieczorem odbyło się spotkanie z parafianami na sali u p. Skorupskiej w
Krzycku Wielkim. Były kwiaty, wiersze i serdeczne spontaniczne powitanie i
przemówienie nowego duszpasterza. Dla uproszenia błogosławieństwa BoŜego
odmówiono wspólnie modlitwę.
Pierwszą Mszę św. w Kościele w Gołanicach
odprawił ks. Balcerek w niedzielę 22 sierpnia
1948 roku, a drugą tego samego dnia dla
parafian w Krzycku Małym.
Po południu udał się z wizytą w towarzystwie
radnego Kurpisza Wojciecha do Ks. Dziekana w
Wilkowie Leszczyńskim.”
Z kroniki dowiadujemy się równieŜ o
pierwszej wizytacji kanonicznej po wojnie:
„W dniu 28 sierpnia 1948 roku odbyła się
wizytacja kanoniczna w Kościele parafialnym W
Krzycku Małym. (…) Wizytację przeprowadził
ks. Arcybiskup Walenty Dymek.”

Zdjęcie: Wyprowadzenie z Kościoła
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Jesienią
1948
roku
„przystąpiono zespołowo do
uporządkowania podwórza i
ogrodu. Parafianie przychodzili
bardzo chętnie do kopania w
ogrodzie. Z własnej woli
przynosili drzewka do sadzenia
w ogrodzie owocowym z okazji
chrztu i ślubu”
„Jako dar gwiazdkowy
złoŜyli parafianie ofiarę na 1
Zdjęcie: Akademia na tarasie przed probostwem parę dzwonków harmonijnych, 1
przemawia Pan Hygin Bura
bursę do chorych i patenę do
Komunii św.
W BoŜe Narodzenie – Pasterka w Krzycku o godz. 12-tej w nocy. Na Mszy św. grała
orkiestra pod kierownictwem p. Adama Grzesieckiego. (…) Pierwsza kolęda po
latach wojny i obozu w Ojczyźnie.
W
kaŜdym
domu
witano
duszpasterza
z
serdeczną
Ŝyczliwością.
Dzwonek
–
sygnaturkę fundowaną przez
p. Monikę i Michała Lipowych
do kapliczki przydroŜnej w Sądzi
– podarowano podczas kolędy do
Kościoła. Umieszczono ją nad
zakrystią.”

Według kroniki w roku 1949
Pierwszą Komunię św. przyjęło
28 dzieci.
Tradycją stały się wspólne
posiłki na tarasie z dziećmi,
duszpasterzem i
wychowawcami, jeszcze wiele
lat później kroniki podają
o
wspólnym
posiłku
po
uroczystości Pierwszej Komunii
Świętej.
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Chrzty w Parafi Krzyckiej w 2009r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rachmajda Nicola
Chmiel Nadia
Zielonarski Aleksander
Włodarczyk Tomasz
DzierŜgwa Iga
Kaczmarek Marek
Firlej Adam
Łukaszewski Bartosz
Białasik Oliwia
Martynów Agata
Turczyn Oskar
Rachmajda Kamil
Migdałek Maria
Korbel Krzysztof

Zmarli w Parafi Krzyckiej w 2009r

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poprawska Agnieszka
Małecki Jan
Witkiewicz Janina
Tryjanowska Cecylia
Marach Benon
Krawczyk Wojciech
Małecki Karol
Budziński Kazimierz
Skorupski Kazimierz

MałŜeństwa w Parafi Krzyckiej w 2009r

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skorupka Wojciech – Mejza Marlena
Motuzny Piotr – Rachmajda Ewa
Wołos Paweł – Bortel Daria
Roszak Michał – Wawrzyniak Sylwia
Gąd Karol – Białasik Daria
Cichorzewski Robert – Drygas Agnieszka

Uśmiechnij się...
Ksiądz po kolędzie odwiedza nowego parafianina, lekarza, który
zamieszkał w pięknej willi. Ksiądz puka do drzwi nowego parafianina.
Po dłuŜszym czekaniu otwiera męŜczyzna koło pięćdziesiątki.
Jego strój i wyraz twarzy świadczą, Ŝe przed chwilą był pogrąŜony w
poobiedniej drzemce. Ksiądz pozdrawia: Szczęść BoŜe!
Przepraszam, czy Pan przyjmie?
Tak przerywa męŜczyzna. Na drzwiach wisi tabliczka.
W poniedziałki, środy i piątki między 16, a 19.
A teraz przepraszam – mówi stanowczo i zamyka drzwi.

Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym
Redaktor: Ks. Stefan Stachowiak - proboszcz
Adres redakcji: 64-117 Krzycko Małe ul. Główna 88,
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Wykreślanka
Wykreśl z diagramu podane słowa. Są one wpisane poziomo lub pionowo, a
niektórych liter uŜyto dwukrotnie. Nie skreślone litery, czytane kolejno
rzędami, utworzą tytuł kolędy.
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Tytuł kolędy naleŜy wpisać wraz z imieniem i nazwiskiem na kartce, umieścić w kopercie
i wrzucić do umieszczonej na bocznym ołtarzu puszki z napisem Wykreślanka.
Wśród czytelników, którzy złoŜą prawidłowe rozwiązanie do 5 lutego 2010 roku
rozlosowana zostanie 1 nagroda - niespodzianka, Powodzenia!
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