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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ.
Na dzień Zmartwychwstania proszę przyjąć
moją modlitwę i Ŝyczenia:
Niech błogosławione będzie radosne świętowanie
Zmartwychwstałego Pana,
Niech świętowanie Wasze upływa w zdrowiu,
pomyślności i wzajemnej Ŝyczliwości,
Niech Bóg nieustannie zmartwychwstaje w Waszych
sercach i Waszych rodzinach
Ŝyczy

WIELKANOC W RÓśNYCH KOŚCIOŁACH
Wielkanoc w kościele katolickim
W Wielki Czwartek wspominana jest Ostatnia Wieczerza, podczas której Jezus
umył nogi Apostołom. Na pamiątkę tego wydarzenia celebrans myje nogi dwunastu
męŜczyznom. Wielki Piątek przeznaczony jest na cichą modlitwę, rozwaŜanie
i czuwanie, jedyną formą wspólnej modlitwy jest liturgia godzin. Wieczorem
odbywa się NaboŜeństwo Męki Pańskiej. Potem wierni oddają cześć KrzyŜowi.
W czasie adoracji KrzyŜa śpiewane są pieśni pasyjne. Następnie wierni zaczynają
czuwanie przy symbolicznym grobie Chrystusa. Czuwanie to kończy się w Wielką
Sobotę przed zachodem słońca, bo według biblijnego czasu po zmroku zaczyna się
juŜ nowy dzień, czyli Niedziela Zmartwychwstania.
Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmów. W poranek Niedzieli Wielkanocnej
odbywa się uroczysta msza, nazywana Rezurekcją, oraz procesja z Najświętszym
Sakramentem. Wierni
trzykrotnie obchodzą
kościół. Procesji
towarzyszy bicie
dzwonów. Poniedziałek
Wielkanocny to z kolei
d zi eń po świ ę con y
spotkaniom
rodzinnym, którym
towarzyszy tradycyjne
polewanie się wodą,
czyli śmigus dyngus.

Wielkanoc w kościele prawosławnym
W Wielki Piątek w godzinach porannych odprawiane są Godziny Królewskie,
podczas których czyta się Ewangelie opisujące mękę Pańską. O godzinie 16 wierni
ubrani w ciemne, Ŝałobne stroje biorą udział w Wieczerni oraz jutrzni Wielkiej
Soboty. Odczytane zostaje proroctwo Izajasza i Ewangelie. Później następuje
symboliczne zdjęcie Chrystusa z krzyŜa i złoŜenie do grobu. Kapłan wynosi zza
ołtarza na środek cerkwi święty całun, zwany płaszczenicą, czyli ikonę namalowaną
na płótnie. Procesja wiernych z całunem, odbywająca się dookoła cerkwi,
symbolizuje pogrzeb Chrystusa. Na zakończenie wierni całują płaszczenicę. Zostaje
ona wniesiona do cerkwi i pozostaje na jej środku do następnego dnia.
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Wielkanoc w kościołach protestanckich
W Wielki Piątek wierni spotykają się na rannym lub wieczornym naboŜeństwie
z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, jest to dzień refleksji i zadumy. Podczas
zwiastowania Słowa BoŜego wierni przypominają sobie, co dla nich uczynił
Chrystus umierając na krzyŜu. Nie jest to jednak dzień Ŝałoby, Chrystus bowiem
zmart wychwstał.

W polskiej tradycji funkcjonuje wiele zwyczajów związanych ze Świętami Wielkiej
Nocy. JuŜ w XII wieku do Polski przywędrował z zachodu Europy zwyczaj
święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Początkowo pokarmy święcono w domach.
NaleŜało poświęcić to wszystko, co miało zostać spoŜyte podczas śniadania
wielkanocnego. W późniejszych wiekach pokarmy święcono pod krzyŜami lub na
placach. W końcu XVIII wieku święcenie przeniosło się do świątyń.
M.R.

Państwu Kunegundzie i Stanisławowi Cieślawskim
z okazji 50-lecia poŜycia małŜeńskiego
najserdeczniejsze Ŝyczenia duŜo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa BoŜego
na dalszej drodze Ŝycia
składa: Redakcja

Pani Bogumile Szwajor z okazji 90 urodzin
duŜo zdrowia uśmiechu na twarzy oraz
błogosławieństwa BoŜego
składa : Redakcja
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„Zwycięstwo dobra wspomagane siłą i pomocą Matki Boskiej”

W środku wioski Krzycko Wielkie znajduje się figurka Matki Boskiej
z dzieciątkiem Jezus. Wybudowana została w 1820 r. przez rodzinę Koschel.
Była to niemiecka rodzina mieszkająca w zagrodzie, która znajdowała się w środku
wioski. Seweryn Koschel
był katolikiem, tak jak wielu innych Niemców
mieszkających w Krzycku. Rodzina ta miała kilkoro dzieci, które chorowały na
gruźlicę. Z gromadki dzieci został tylko dwoje, pozostałe dzieci zmarły. Rodzice
bardzo rozpaczali i modlili się do Matki Boskiej o pomoc w ratowaniu i zachowaniu
przy Ŝyciu tych co ocaleli. Dzięki pomocy BoŜej udało się zachować dwójkę przy
Ŝyciu.
Koschelowie z wielką wdzięcznością oddawali cześć Matce Boskiej za opiekę i uratowanie dzieci. Szczególnie dbali o figurkę w ogrodzie, którą postawili ich przodkowie jeszcze w
czasach zaboru pruskiego.
Lata spokojnego Ŝycia skończyły się 1 września
1939 roku, kiedy wybuchła wojna. Młodzi hitlerowcy zrzeszeni w organizacji młodzieŜowej
niszczyli wszystko co było sprzeczne z ich poglądami.
W Krzycku Wielkim było kilka pomników religijnego kultu. Na początku wioski od strony Sądzi stał w ogrodzie krzyŜ i swoimi „ramionami”
jakby witał przyjeŜdŜających.
KrzyŜ został usunięty przez hitlerowców. Obok
teŜ na początku wsi , w trójkącie pomiędzy lipami stała figura św. Floriana, którą równieŜ zburzyli hitlerowcy. Sama figura Św. Floriana została przez Polaków przechowana i obecnie stoi na
murze przy kościele w Krzycku Małym.
Przy wyjeździe ze wsi w stronę Krzycka Małego
z n a j d o w a ł a
s i ę
f i g u r a
św. Wawrzyńca. Wszystkie te pomniki zostały
zniszczone.
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Pozostała tylko figurka Matki Boskiej w ogrodzie Seweryna Koschel. Ten
w obawie przed zniszczeniem postanowił Ŝe będzie bronił jej kaŜdego dnia i nocy.
A poniewaŜ był w posiadaniu broni myśliwskiej tzw. dubeltówki postanowił ją
wykorzystać do pilnowania figurki. Postanowił, Ŝe nie pozwoli zniszczyć tego
pomnika. Młodzi hitlerowcy działający w organizacji tzw. hitlerjugend uparcie
podchodzili pod posesję Seweryna i koniecznie chcieli zburzyć figurę. Seweryn
Koschel jednak twardo bronił swej figury.
W końcu znuŜeni wytrwałością Seweryna młodzi hitlerowcy zrezygnowali ze
zniszczenia figurki Matki Boskiej. Swoje niszczycielskie zapędy skierowali wtedy na
Kościół w Krzycku Małym , gdzie dokonali zniszczenia witraŜy. Po jakimś czasie
przenieśli swoje zainteresowania na inne tereny i inne pomniki kultury polskiej.
Matka Boska przetrwała lata okupacji i do dnia dzisiejszego czuwa nad
mieszkańcami Krzycka.
Przez wiele lat pod figurą odbywały się naboŜeństwa majowe na które licznie
przybywali mieszkańcy wioski: dzieci, dorośli i starsi.
Figura połoŜona jest na wysokiej okrągłej kolumnie. NiŜej pod postumentem
znajduje się napis ”MARYJO KRÓLOWO POLSKI, MÓDL SIĘ ZA NAMI”
Figura połoŜona jest wśród pięknej zieleni, drzew i kwiatów. Obecni właściciele
często odnawiają ten piękny pomnik. Dbają o jej wygląd i otoczenie.
Przechodząc ulicą obok tego miejsca często moŜna spotkać przechodniów, którzy
oddają cześć Matce Boskiej zdejmując czapkę , kłaniają się lub robią znak krzyŜa.
Pragnę podziękować Pani Teodorze Skorupskiej
za pomoc w tworzeniu tego artykułu.
M.R.
W dniach od 29 stycznia 2009r. – 2 stycznia 2010r. w Poznaniu odbywało
się Europejskie Spotkanie Młodych „Taize”. Nasza parafialna młodzieŜ miała
równieŜ okazję pojechać na to spotkanie w dniu 30 grudnia 2009r. MłodzieŜ
przeŜyła tam niesamowite chwile, gdzie wraz z braćmi Taize i przebywająca tam
europejską młodzieŜą modlili się i śpiewali ku chwale Boga. Później wszyscy
zebrani mogli tańczyć, śpiewać i cieszyć się z bycia dziećmi boŜymi przy
muzyce folkloru polskiego. Uczestnicy nie tylko pogłębiali swoją wiarę w Boga,
a takŜe mogli poznać inne kultury, języki. MłodzieŜ z Krzycka, która była na tym
spotkaniu chciała bardzo podziękować księdzu kanonikowi Stefanowi
Stachowiakowi, za to, Ŝe umoŜliwił im wyjazd na to niezwykłe spotkanie, a takŜe
młodzieŜ chciałaby podziękować jednej z parafianek, która pojechała z nimi,
jako opiekunka. Z całego serca Bóg zapłać!
R.M.
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MAMO, WYSPOWIADAJ SIĘ ZA MNIE
Było to podczas II wojny światowej. Wiele rodzin było zmuszonych do
opuszczenia swoich domów. Pewna kobieta wraz we swoimi dziećmi, równieŜ
musiała zostawić swój ciepły dom i zamieszkać w zimnej ziemiance, która latem
słuŜyła do przechowywania jedzenia. Rodzina spała na siennikach połoŜonych na
glinianej podłodze. Nie mieli co jeść, byli bardzo źle traktowani przez nowych
właścicieli ich własnego domu. Kobieta widząc, Ŝe jest coraz gorzej z jej dziećmi,
które chorują, zgodziła się pojechać wraz z nimi w głąb Niemiec. Myślała, ze tam
będzie lepiej. PodróŜ w strasznych warunkach, silny mróz, bydlęce wagony i oni ...
matka z dwójką dzieci. Z rodzinnego domu zabrali tylko mały krzyŜyk, który matka
ukryła głęboko przed oczami Niemców. PodróŜ trwała wiele dni był problem
z Ŝywnością i kaŜdy dzień był coraz trudniejszy do przeŜycia. Dotarli wreszcie do
miejsca swego przeznaczenia. Myśleli, Ŝe juŜ teraz będzie lepiej, jednak okazało się ,
Ŝe młodszy z synów, dziesięcioletni Staszek zachorował na zapalenie płuc.
Nie mieli lekarstw i nikt nie przejmował się chorym Polakiem. Matka robiła
wszystko, by go ratować, lecz mimo to chłopiec wyraźnie słabł z dnia na dzień. Sam
zaczął zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe odchodzi.
- Mamo, ja umieram. Chcę się wyspowiadać, chcę przyjąć Komunię świętą.
Mamo sprowadź mi księdza!
Po ściętej bólem twarzy matki płynęły łzy. PrzecieŜ setki kilometrów stąd nie ma ani
jednego księdza.
- Stasiu, czy pamiętasz, to, co mówił ksiądz, gdy przyjmowałeś Pierwszą
Komunię? Przypomnij sobie: jeśli nie będzie moŜna wyspowiadać się z powodu
trudności nie do pokonania, wtedy wystarczy Ŝal za grzech. śal płynący z głębi
serca, z miłości do Pana Jezusa.
Matka wyjęła ukrywany krzyŜ.
-Stasiu mów razem ze mną: Jezu, kocham Cię. Ty wszystko wiesz i wszystko
widzisz. Nie mogę się wyspowiadać, ale wiesz, Ŝe bardzo Ŝałuję za to co było złe.
Proszę przebacz mi!
Staś powtarzał te słowa słabnącym głosem i całował krzyŜ.
- Synku, Jezus na pewno przyjmie cię do nieba.
Umierające dziecko wyciągnęło rękę.
- Wiem, mamo. Ale ja mam prośbę. Powiem ci moje grzechy. Na pewno
zapamiętasz, bo mam tylko cztery. Gdy wrócisz do Polski, wyspowiadasz się za
mnie. Mamo, ja cię tak proszę...
Mama płacząc obiecała to synkowi, chociaŜ wiedziała, Ŝe Pan Jezus juŜ mu
wszystko wybaczył. Staś umierał spokojnie. Przez cały czas trzymał w swoich
małych rączkach krzyŜyk, który matka włoŜyła mu to grobu.
Skończyła się wojna. Matka ze starszym synem wróciła do kraju, do
rodzinnego domu. Odnalazł się teŜ i ojciec. Wszyscy razem poszli do Kościoła, aby
podziękować za to, Ŝe wrócili, Ŝe znowu są razem. Matka uklęknęła przy
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konfesjonale, a gdy skończyła swoją spowiedź, bardzo wzruszona powiedziała:
- Teraz spełniłam ostatnią prośbę mego dziesięcioletniego syneczka, który
umierał z dala od Polski. Oto jego cztery grzechy...
J.K.

ZABYTKI PARAFII - WSKRZESZENIE PIOTROWINA
Historia ziemi kupionej przez biskupa
Stanisława
Biskup krakowski Stanisław,
podczas panowania króla Bolesława
Śmiałego, zakupił dla krakowskiego
biskupstwa wieś Piotrowin. Jej
właścicielem był bezdzietny Piotr
Strzemieńczyk z Janiszewa. Biskup za
wieś zapłacił, a ponadto kontrakt został
potwierdzony w testamencie Piotrawina.
Problem pojawił się po śmierci
właściciela ziemi. Upomniała się o nią
bowiem rodzina Piotrowina, popierani w
swych roszczeniach przez samego króla.
Postawiony przed królewskim sądem
biskup tłumaczył jakim sposobem nabył
ziemię, jednak jego wyjaśnieniom nie
dawano wiary. Na niekorzyść biskupa
przemawiała teŜ otwarta niechęć króla do
jego osoby.
Na osi obrazu stoi św. Stanisław
Wtedy to biskup Stanisław zaczął
zwrócony 3/4 w lewo w stroju
modlić się o wskrzeszenie Piotrowina,
pontyfikalnym i pochyla głowę ku który mógłby oczyścić duchownego z
wychylającej się z grobu brodatej zarzutu bezprawnego przywłaszczenia
postaci Piotrowina.
ziemi. Po modlitwach wszedł do kościoła
Obraz malowany w stylu baroko- w Piotrowinie, polecił otworzyć grób
wym powstał w 2 połowie XVIIw. Piotra, dotknął jego ciała biskupią laską i
nakazał nieboszczykowi wstać. Piotr miał
wtedy wstać i potwierdzić przed królem, Ŝe wieś swą sprzedał krakowskiemu
biskupowi Stanisławowi. Po tym biskup zapytał Piotra czy chce pozostać Ŝywy czy
spocząć w grobie, na co Piotr wybrał Ŝycie wieczne i prosił biskupa o modlitwy.
Po czym połoŜył się do grobu, a wieko grobu na powrót zamknięto.
Wskrzeszenie Piotra zostało uznane za cud i dało podstawy ogłoszenia
krakowskiego biskupa Stanisława świętym.
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SZLAKIEM SANKTUARIÓW
Skarbiec z szatami Chrystusa
Europa nie ma zbyt wielu sanktuariów poświęconych Jezusowi. Jednym z
najwaŜniejszych takich ośrodków jest staroŜytny Trewir, gdzie pielgrzymi
otaczają kultem Święte Szaty Chrystusa, o które Ŝołnierze ciągnęli losy pod
krzyŜem. Są one przechowywane w katedrze mającej swe początki w pierwszej
połowie IV w.
Antyczne miasto
T r ewi r
nad
rzeką
Mozelą,
malowniczo połoŜony
w niemieckim kraju
z wi ą z k o w y m
Nadrenia-Palatynat,
niedaleko granicy z
Luksemburgiem, był
waŜnym ośrodkiem
i m p e r i u m
rzymskiego. ZałoŜono
go miedzy 16 a 13 r.
p.n.e. jako Augusta
Treverorum. Od III w.
St anowi ł
st oli cę
biskupstwa. W IV w.
Z
f u n d a c j i
Konstantyna
Wielkiego(306-337) i jego matki św. Heleny wybudowano tam
wczesnochrześcijańską świątynię. W ten sposób chciano uczcić miasto, w którym
ojciec przyszłego cesarza pełnił godność tetrarchy.
Święta Sukienka
Ośrodek w Trewirze naleŜy do najwaŜniejszych miejsc pielgrzymkowych w
Niemczech. Przez cały rok zdąŜają tam pielgrzymi, by choć na chwilę znaleźć się
blisko świętych relikwii. Od średniowiecza w Trewirze przechowuje się tunikę i
fragment płaszcza, w które miał być ubrany Zbawiciel w czasie Drogi krzyŜowej.
Święta sukienka jest pozbawioną szwów szatą, wykonaną z brązowego materiału.
Jej wygląd zgadza się z ewangelicznym przekazem, który wyraźnie opisuje strój
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Chrystusa podczas męki. Jest to więc ta sama tunika, która nie była szyta, ale cała
tkana od góry do dołu.
O niej rzymscy legioniści mieli zadecydować: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o
nią losy, do kogo ma naleŜeć. Szata ma 147 cm długości i 158 cm szerokości, a
więc mniej więcej odpowiada wielkości postaci z całunu turyńskiego. Wiadomo,
Ŝe w okresie średniowiecza często ją dzielono i wycinano z niej niewielkie
skrawki. Przyjmuje się, Ŝe większość relikwii
Świętej Sukienki, jakie znajdują się na świecie, są fragmentami tkaniny z
Nadrenii.
Historię cudownego odzienia da się dokładnie prześledzić od 1107 r. kiedy
znalazło się w Trewirze. Legenda głosi, Ŝe relikwie odnalazła w Jerozolimie św.
Helena. Jednak trudno ten fakt potwierdzić w sposób archiwalny. Być moŜe
bardzo długo szatę przechowywano w Bizancjum. Tam prawdopodobnie przed
1000 r. zabezpieczono jej brzegi charakterystyczna dla tego regionu tkaniną. Z
całą pewnością moŜna powiedzieć, Ŝe od początku XII w. Świętość była w
posiadaniu katedry trewirskiej.
Do 1512 r. relikwie przechowywano we wschodniej części prezbiterium, z potem
umieszczono w dwukondygnacyjnym skarbcu romańskim. Po ostatniej renowacji
świątyni w 1710 r. przeniesiono je do specjalnie w tym celu wzniesionego
pomieszczenia. Nowy skarbiec ma kształt rotundy, z własną fasadą. Jego wnętrze
jest bogato dekorowane stiukami. Ołtarz i srebrny relikwiarz zaprojektował
wrocławski jezuita Krzysztof Tausch (1673-1731).
Obecny świętość jest przechowywana w drewnianym relikwiarzu z 1891 r., który
dodatkowo
umieszczono w
metalowo-szklanej
gablocie. Nad nim
wisi krzyŜ wykonany
przez współczesnego
artystę, Klausa
Balkego. Obecnie do
sanktuarium w
Trewirze przybywają
głównie pielgrzymi z
Niemiec, Szwajcarii i
Luksemburga.
L.D.
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„Dawnych wspomnień czar”
Z naszej parafialnej kroniki dowiadujemy się, Ŝe w styczniu 1962 roku było
ciepło i temperatura dochodziła do +100C. Niestety panowała wówczas grypa, która
spowodowała, Ŝe niektóre szkoły musiały zostać zamknięte.
2 lutego 1962 roku, w święto Matki Boskiej Gromnicznej (równocześnie był
to I Piątek) parafianie biorą świece z rąk do rąk, wśród członków rodziny i idą
dookoła ołtarza na „Ofiarowanie”.
Kronika donosi, Ŝe w parafii działało Bractwo Św. Walentego. Obecnie
(1962r.) czciciele zakupują świece na uroczystości parafialne i idą za zmarłym
członkiem w procesji Ŝałobnej na cmentarz z zapaloną świecą.
W roku 1962 „ks. dziekan Marian Balcerek z Krzycka Małego wysłał w
święto Królowej Polski delegację MłodzieŜy parafii do Poznania, aby uczestniczyła
w
uroczystym
poświęceniu obrazu
Matki
Boskiej
Częstochowskiej,
przeznaczonego do
kościoła parafialnego w
Krzycku
Małym.
Poświęcenia obrazu,
trzymanego
przez
delegację, dokonał J.E.
Ksiądz Arcybiskup w
Kaplicy
Domu
Arcybiskupiego.(…)
obraz stał się dla parafii
cennym przedmiotem
czci i przyczyni się do
Delegacja w Poznaniu: Urbańczak Wincenty, Bura Maria,
wzmoŜenia
kultu
Ratajczak Michał, Marcinek Barbara, Cieślik Tadeusz,
Maryjnego w parafii.”
Ferbes BoŜena, Karczmarek Tadeusz.

„6 maja przed naszym nowym – poświęconym przez naszego Arcypasterz
obrazem Matki BoŜej Częstochowskiej złoŜyliśmy uroczyste ślubowanie, Ŝe z pomocą
Matki Najświętszej – Królowej Polski – starać się będziemy wychować młode
pokolenie w wierności Chrystusowi (…) Po południu o godz. 15.00 naboŜeństwo
majowe z procesją maryjną dookoła Kościoła z obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej niesionym przez: rodziców, chłopców i dziewczęta. Przy ołtarzu
przygotowanym pod krzyŜem misyjnym – dzieci z kl. I-szej i przedszkolne
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wierszykami i kwiatami
złoŜyły Hołd Matce
BoŜej”

Uroczysta procesja

W dniu 11 października został rozpoczęty Sobór Watykański II, ogłoszony
przez Jego Świątobliwość PapieŜa Jana XXIII. „W całej Archidiecezji, podobnie
jak i w całej Polsce, rozpoczyna się czuwanie soborowe poszczególnych parafii.
Nasza parafia rozpoczęła czuwanie 19 października. (…) w kaŜdej parafii przez
całą dobę wg z góry ustalonego kalendarza odbywały się modlitwy wszystkich
stanów w intencji Ojca Św. i Soboru.”
„W wieczór Sylwestrowy naboŜeństwo dziękczynne o godz. 19.00. W roku
1962 odbyło się 29 chrztów ( w tym 17 chłopców i 12 dziewczynek) 7 ślubów i 9
pogrzebów (w tym 2 parafianki: Joanna Kurpisz i Maria Jagodzińska po 90 lat i
jedno dziecko 3 miesiące.”
Zima w 1963 roku była bardzo odmienna od poprzedniej „od początku
stycznia silne mrozy, w
połowie
stycznia
dochodzą do -300C;
nauka w szkole została
p r z e j ś c i o w o
zawieszona.”
„W czasie Wigilii
Paschalnej poświęcony
został nowy paschał,
of i arowany
prz ez
parafianina p. Jana
P i r z e c k i e g o
z Piorunowa. (…) 14
kwietnia
1963r.
Uroczysta procesja z probostwa do Kościoła.
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Wielkanoc – dość pogodnie.”
Z kroniki dowiadujemy się równieŜ, Ŝe 3.VI.1963 roku godz. 19.49 (20.49
czasu warszawskiego) nastąpił zgon Ojca św. Jana XXIII, który liczył sobie 81 lat,
6 miesięcy i 9 dni Ŝycia.
11 czerwca 1963 roku ks. Marian Balcerek obchodził 25-lecie święceń
kapłańskich, uroczystości w parafii odbyły się dnia 16 czerwca. „o godzinie 12.00
uroczyste wprowadzenie ks. Jubilata z plebani w procesji do Kościoła. Przybyło
24 kapłanów.(...) Parafianie bardzo serdecznie przygotowali akademię po Mszy
św. – na zbudowanym podwyŜszeniu pod płaczącą wierzbą w ogrodzie. Były
wiersze, śpiewy, tańce wykonywane przez dzieci szkolne i zespół śpiewaczy,
którym kierowała siostra Benigna z Leszna, a która pracowała w Gołanicach.”
Dnia 21.VI. 1963 r. został wybrany głową Kościoła Chrystusowego Jego
świątobliwość Ojciec Święty Paweł VI, przedtem Jan Chrzciciel Montini.
„30.VI.1963r. w parafii ma miejsce Pierwsza Komunia św. Zbiórka dzieci
przed plebanią, o godz. 9.00 Msza św. Po południu naboŜeństwo do serca Pana
Jezusa o godz. 17.00”

Pierwsza Komunia św.-25 dzieci wraz z rodzicami przed Kościołem. Do Pierwszej
Komuni tego dnia przystąpili: Ciechorzewski Zdzisław, Hoffman Andrzej, Marach
Stanisław, Szkudlarczyk Marian, Bortel Michał, Mania Jan, Lewandowski Wiktor,
Rodak Piotr, Pracharczyk Zenon, Stanek Bogdan, Białasik Wiktor, Kunze Ewa, Sztor
Walentyna, Witkowska Danuta, Hoffman Krystyna, Bednarczyk Halina, Kamieniarz
GraŜyna, Mejza Maria, Olejniczak Maria, Pirzecka Anastazja, Ruszkowska Aleksandra,
Wawrzyniak Sabina, Poloch Ewa Urbańczak GraŜyna
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CZŁOWIEK, KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM
„ Zanim stąd odejdę, proszę was... abyście nigdy nie zwątpili i nie znuŜyli się, i nie
zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was...”
Jan Paweł II

Pięć lata temu przez tydzień obserwowaliśmy przejście „z Ŝycia do Ŝycia”
największego z Polaków. Przez tydzień Ŝegnaliśmy się z Nim, przez tydzień
w sposób szczególny przypominaliśmy sobie naukę Jana Pawła Wielkiego, przez
tydzień uczyliśmy się odkrywać Jego słowa na nowo, przez tydzień
nasłuchiwaliśmy wieści z Watykanu, które z kaŜdą chwilą były coraz gorsze.
Były to dni wyjątkowe, czas szczególnego doświadczenia duchowego.
Spotykaliśmy się na modlitwie, czuwaniu, czasami ku zaskoczeniu swych
duszpasterzy. Nie pamiętam innego okresu takiego duchowego doświadczenia,
w którym dałoby się odczuć obecność ducha. Uderzająca była cisza, szczególnie
odczuwalna w telewizyjnych i radiowych transmisjach. Byliśmy wobec siebie
wzajemnie uprzejmi i dobrzy.
Jan Paweł II wpisał się w historię jako jeden z największych Polaków
i jeden z wielkich ludzi przełomu wieków w historii świata i Kościoła. Na zawsze
będzie juŜ wzorem i punktem odniesienia, miarą dla innych i obrazem moŜliwości,
jakie mogą być udziałem Polaka.
Przyjechał do Watykanu tak jak stał. śył skromnie, nie znosił napuszonej
celebry i nigdy nie gardził dobrym Ŝartem, czy to w bezpośrednim kontakcie
z drugim człowiekiem, czy rozmawiając z tłumami wiernych. Jan Paweł II miał
poczucie humoru i uwielbiał anegdoty na swój temat. Nie pozwalał nam
zapomnieć, Ŝe nawet święty jest wciąŜ zwykłym człowiekiem. Odszedł,
pozostawiając po sobie ogromny skarb: wiarę, której całe Ŝycie nas uczył,
i nadzieję, która wyryła się w naszych sercach.

Janie Pawle II
Jeśli miłość do Ciebie, to bezgraniczna,
Jeśli pamięć o Tobie, to na zawsze,
A jeśli wiara, to taka jak Twoja:
Zdolna góry przenosić, ludzi jednoczyć,
Zmieniać oblicze ziemi
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JuŜ się zbliŜa miesiąc maj, juŜ rozkwita ziemski kraj…
Wkrótce zawita do nas przecudny miesiąc Marii. Zbudzona z uśpienia
zimowego natura, swą zielenią, majowym kwieciem, świergotem ptasząt i pięknością
zda się wielbić Niepokalaną Dziewicę. I w sercu człowieka, znękanego dzisiejszą
niedolą, zbudzi się jakaś większa nadzieja, a oczy zwrócą się z ufnością do Tej
„której Serce otwarte kaŜdemu, a osobliwie nędzą strapionemu”.
I słusznie. Bo nigdy nie słyszano, aŜeby Najświętsza Dziewica zawiodła tych,
którzy z całą ufnością o pomoc do Niej się zwracali.
Cechą charakterystyczną tych dni w naszych kościołach są naboŜeństwa
majowe. Codzienne śpiewanie lub odmawianie Litanii loretańskiej jest doskonałym
sposobem zadumy i medytacji o tym, kim jest i co wnosi do naszego Ŝycia
duchowego Maryja z Nazaretu. Wezwania litanijne, choć płyną prędko i potoczyście,
ukazują najrozmaitsze odcienie tajemnic Ŝycia, wiary i miłości Matki BoŜej. Podczas
trwania naboŜeństwa pewno trudno będzie nam zagłębiać się w treść poszczególnych
wezwań, ale warto spróbować „zabrać” sobie do domu, do prywatnej modlitwy,
przynajmniej niektóre z nich, po kilka, systematycznie. Otworzy się wtedy przed
nami całe Ŝycie Matki Zbawiciela; to, czego doświadczyła w doczesności, a takŜe to
wszystko, co sprawia, Ŝe pozostaje tak bliską nam Opiekunką z nieba. Wezwania
litanii przypominają jedną z najwaŜniejszych prawd: Maryja jest człowiekiem
wybranym przez Boga, sama z siebie nie moŜe nam nic „dać”, ale moŜe wiele łask
wypraszać. Dlatego tak bardzo waŜna jest nasza modlitwa przez Jej pośrednictwo
i razem z Nią. „Módl się za nami” – powtarzamy. Ona pojedna nas z Bogiem i oto Ją
w czasie naboŜeństwa majowego gorąco prośmy. A prośmy Ją o zmiłowanie
modlitwą niezawodną, najskuteczniejszą – RóŜańcem świętym.
Ile łask uprosił on u Boga, ile klęsk i nieszczęść odwrócił, ile miłosierdzia
ściągnął na ziemię – tego nikt nie zliczy. Nie uratuje świata ani polityka, nie uratują
spekulacje finansowe. Ani Ŝadne wysiłki mózgu ludzkiego. Tu człowiek bezsilny
wobec dzisiejszych kryzysów i klęsk, nic nie zdoła uczynić, ale Bóg uratować świat
moŜe jeśli Go o to prosić będziemy. A więc uciekajmy się do Niego przez Matkę
BoŜą, czcząc Ją i uwielbiając w tym uprzywilejowanym miesiącu łask błagając, aby
się za nami wstawiła do Pana i wiele łask nam wyjednała. Powtarzajmy sercem
i ustami te słowa dawnej pieśni naszej:
„ Spraw Twą przyczyną, aby to wołanie,
Wyjednało nam grzechów darowanie!
Racz nam przebłagać Twojego Syna,
Gdy Ci śpiewamy Salwe Regina!”
U.R
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Kalendarium
Triudumm Paschalne
Wielki Czwartek 1 kwietnia godz. 1800 - Wieczerza Pańska
Wielki Piątek 2 kwietnia godz. 1800 - Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 3 kwietnia godz. 1800 - Wigilia Paschalna
Niedziela Wielkanocna
4 kwietnia godz. 600 - Rezurekcja
4 kwietnia godz. 1000 - Msza św.
Poniedziałek Wielkanocny
5 kwietnia godz. 730 i 1000 - Poświęcenie pojazdów mechanicznych
Niedziela 9 maja godz. 930 - I Komunia Święta
Dni KrzyŜowe
Środa 12 maja, czwartek 13 maja, piątek 14 maja
Niedziela 16 maja - Wniebowstąpienie Pańskie
Niedziela 23 maja - Zesłanie Ducha Świętego
Niedziela 30 maja - Najświętszej Trójcy
BoŜe Ciało
3 czerwca godz. 730 - Msza św.
3 czerwca godz. 1000 - Msza św. z procesją do 4 ołtarzy
Piątek 11 czerwca - Zakończenie Oktawy Najśw. Serca Pana Jezusa
Wtorek 29 czerwca - Świętych Apostołów Piotra i Pawła

I Komunia Święta – Krzycko Małe
W niedziela 9 maja 2010 o godz. 930 w naszej parafii odbędzie się uroczystość
I Komunii Świętej. W ceremonii tej uczestniczyć będzie 16 dzieci.
Pierwszą komunię po raz pierwszy przyjmie 7 dziewczynek oraz 9 chłopców.

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

Antkowiak Julita
Apolinarski Kacper
Barszcz Miłosz
Kubacki Bartosz
Kubacki Jakub
Kołodziejczyk Natalia
Lorych Klaudia
Smoczyńska Zuzanna

9. Wolański Kamil
10. Zapłata Szymon
11. Konieczna Agata
12. Nadolna Gabriela
13. Szturo Aleksandra
14. Lipowy Patryk
15. Wieczorek Krystian
16. Skopiński Patryk
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KRZYśÓWKA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.

Patron straŜaków
Patron robotników
Patron kierowców
Patron myśliwych
Patronka górników

6.
7.
8.
9.
10.

Patron dzieci
Patron lekarzy
Patronka chórzystów
Patron Polski
Patron ludzi i rzeczy zaginionych

Hasło naleŜy wpisać wraz z imieniem i nazwiskiem na kartce, umieścić w kopercie
i wrzucić do umieszczonej na bocznym ołtarzu puszki z napisem KRZYśÓWKA.
Wśród czytelników, którzy złoŜą prawidłowe rozwiązanie do 5 maja 2010 roku
rozlosowana zostanie 1 nagroda - niespodzianka, Powodzenia!
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