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Panie, przenikasz i znasz mnie,  
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. 
Z daleka przenikasz moje zmysły, 
Widzisz moje działanie i mój spoczynek  
I wszystkie moje drogi są Ci znane. 
Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, 
Ty, Panie, juŜ znasz je w całości [...] 
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, 
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki [...] 
I dobrze znasz moją duszę, 
Nie tajna Ci moja istota, 
Kiedy w ukryciu powstałem,  
Utkany w głębi ziemi 
    Ps 139 (138), I-16 
   Pismo  Święte Starego i Nowego Testamentu 
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„To jest moja Matka, ta Ojczyzna!” – Jan Paweł II 

  Z perspektywy ćwierćwiecza pontyfikatu i dziewięciu wizyt Jana Pawła II 
w Ojczyźnie, trudno dziś wskazać jednoznacznie, która z pielgrzymek miała 
największe znaczenie. Dziś nawet trudno jednoznacznie powiedzieć, które wizyty 
były pielgrzymkami, a które odwiedzinami w Ojczyźnie. Niemniej zawsze 
towarzyszyło im wielkie zainteresowanie mediów, wielomilionowa obecność 
wiernych i wreszcie wydarzenia nieplanowane, „papieskie niespodzianki". 

 Najtrudniejsze są zwykle pierwsze kroki. Podobnie było z papieskimi 
pielgrzymkami do Polski. W 1979 roku nikt nie wiedział, „jak to się robi". PapieŜ 
przyjeŜdŜał do swego kraju, jakby z dłuŜszego pobytu poza jego granicami. 
Partyjne władze bardziej liczyły się z reakcjami Moskwy niŜ z wolą narodu, a  
i sami Polacy nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, jak wielką są siłą i ile 
mogą zdziałać, jeśli solidarność stanie się ich główną cnotą. Przez kolejne lata 
niemal na przemian PapieŜa witała Polska zapłakana od gazów łzawiących i łez 
radości płynących z faktu, Ŝe stajemy się coraz bardziej gospodarzami we 
własnym domu. Kiedy w 1989 r. przyszła wolność, a dwa lata później odwiedził 
nas PapieŜ, ze zdziwieniem usłyszeliśmy, zamiast słów pochwał, kazania o 
naszych narodowych wadach. Jan Paweł II, jak dobry ojciec, raz pocieszał, innym 
razem karcił i pokazywał, w którym kierunku iść. Inna sprawa, Ŝe często podczas 
pielgrzymek słyszeliśmy tylko to, co chcieliśmy usłyszeć, a zamiast w kierunku 
wskazanym przez PapieŜa, podąŜaliśmy w przeciwną stronę 

Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny przez wielu 
uwaŜana jest za najwaŜniejszą, a jej znaczenie 
porównuje się do roli, jaką na początku historii 
naszej państwowości odegrał chrzest. Słowa 
wypowiedziane przez PapieŜa na placu 
noszącym wówczas nazwę placu Zwycięstwa: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi" stały się symbolem 
narodowego bierzmowania i wezwania 
Polaków do odnowy i przemiany. Pielgrzymka 
zaczęła się w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 
a wszystko, co potem się działo, było dla wielu 
Polaków i zagranicznych obserwatorów 
prawdziwym cudem. Polacy po raz pierwszy od 
wojny mogli zamanifestować swoją wiarę „na 
placach i ulicach" 



Patriotyzm Jana Pawła II wyraŜał się w miłości do Polski – Ojczyzny. Była to 
miłość prawdziwa, wielka, ofiarna i wierna; miłość, która wypowiadała się  
w czynach. „Bo ja pragnę dla mojego narodu przyszłości, wspaniałej przyszłości”. 
To wyznanie Jana Pawła II słyszeliśmy w Kaliszu, 4 czerwca 1997 roku. 

Miłość Ojca Świętego do Polski – Ojczyzny przybrała relację syna do matki. 
Nie jeden raz z mocą i namaszczeniem mówił: „Ja, Biskup Rzymu, syn polskiej 
ziemi”. Przybywając do Polski, pierwszym słowem, jakim witał ją w milczeniu i na 
klęczkach, był pocałunek: „Pocałunek złoŜony na ziemi polskiej ma dla mnie sens 
szczególny – mówił na lotnisku Okęcie w okresie stanu wojennego – jest to jakby 
pocałunek złoŜony na rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską”. 
„Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!”. 

Jan Paweł II czuł się 
zobowiązany do spłacenia długu 
zaciągniętego wobec Ojczyzny. 
Czynił to przez całe Ŝycie 
poprzez nauczanie i 
wskazywanie Polakom 
właściwych dróg. Mówił takŜe 
słowami św. Faustyny: 
"Ojczyzno moja kochana, 
Polsko, (...) Bóg cię wywyŜsza i 
wyszczególnia, ale umiej być 
wdzięczna". PapieŜ bardzo 
kochał swój kraj ojczysty i 
swoich rodaków. Wielokrotnie 
dawał temu dowody. Chyba 
najbardziej wymowny miał 
miejsce podczas pielgrzymki w 
2002 roku, kiedy Ŝegnał się z 
rodakami na krakowskim 
lotnisku, ze wzruszeniem 
powiedział: „Na końcu cóŜ 
powiedzieć? śal odjeŜdŜać!” To 
były ostatnie słowa, jakie 
wypowiedział na polskiej ziemi. 

           M.R. 
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  POD TWOJĄ OBRONĄ UCIEKAMY SIĘ ... 
 

Historia obiektów związana z religijnym kultem to nie tylko kościoły. Nie 
moŜna zapomnieć o małej architekturze sakralnej czyli figurkach przydroŜnych, ka-
pliczkach i krzyŜach, które swoja malowniczą obecnością wkomponowują się w 
wiejski krajobraz stanowiąc jego prawdziwą ozdobę. 
W parafii naszej znajduje się wiele przydroŜnych obiektów religijnych. Jedną z nich 
jest figurka Matki BoŜej w Sądzi. W otoczeniu krzewów i kwiatów, spogląda na 
przejeŜdŜających ludzi  z  ogrodu państwa, Wandy i Stanisława Boroniów. 

Fundatorami i pomysłodawcami, byli Kazimierz i Olga Borek rodzice pani 
Wandy i jej dziewięciorga rodzeństwa. Figurka Matki BoŜej stanowiła swego  
rodzaju votum dziękczynne, za szczęśliwe poŜycie w rodzinie i otrzymane łaski. Pan 
Borek zakupił figurkę, którą wcześniej zamówił w Lesznie. Przywiózł ją do  
rodzinnego domu w maju 1987 roku wraz z ówczesnym  proboszczem naszej parafii 
ks. Alfredem Reformatem i męŜem córki . Umieścił figurkę w ogrodzie na  
samodzielnie wykonanym postumencie. Panu Kazimierzowi bardzo zaleŜało, aby 
figurka została poświęcona jeszcze przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
właśnie w tym samym roku przybył do Polski z kolejną wizytą. Uroczyste  
poświęcenie, pełne wzruszeń odbyło się na początku czerwca 1987 roku tuŜ przed 
uroczystością BoŜego Ciała. Państwo Borek z wielką wdzięcznością oddawali cześć 
Matce Boskiej, która w swej błękitnej szacie czuwała nad jej opiekunami. 

Dawniej odbywały się przy figurce  
naboŜeństwa majowe, na które licznie 
przybywali mieszkańcy wioski.  
W pewnym okresie ówczesna władza  
komunistyczna zabroniła modlitwy przy 
figurze. Mieszkańcy nie zrezygnowali i 
naboŜeństwa majowe odbywały się w  
domu państwa Borek. 
Dzisiaj figurką pieczołowicie opiekuje się 
pani Wanda Boroń i jej najbliŜsi . Dbają o 
jej wygląd i otoczenie. Dlatego kiedy  
przechodzimy obok kapliczek, figurek 
ściągając nakrycia z głowy i kreśląc na 
sobie znak krzyŜa to wyraŜamy naszą oraz 
naszych ojców wiarę i kulturę. Pamiętajmy 
i nie dajmy jej umrzeć. 
      
      L.D 
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 Sierpień to miesiąc, w którym polskie drogi przemierzają dziesiątki tysięcy 
osób zdąŜających do wielu znanych i mniej znanych miejsc świętych. Zanoszą ze 
sobą swoje troski i dziękczynienia ufając tej, której zaleŜy na szczęściu i dobru jej 
dzieci. Jak co roku na pielgrzymi szlak udali się równieŜ mieszkańcy krzyckiej 
parafii. W niedzielny sierpniowy poranek, o godzinie szóstej, po uroczystym 
błogosławieństwie udzielonym pielgrzymom przez proboszcza, wyruszyła piesza 
pielgrzymka do bliskiej naszym sercom świątyni, Matki BoŜej Pocieszenia w Górce 
Duchownej. 
 Pielgrzymka ta była jak zawsze wielkim duchowym przeŜyciem, niezaleŜnie  
od pokonywanych kilometrów w mokrej od rosy trawie, czy piasku. NajwaŜniejsza 
była wspólna modlitwa róŜańcowa i śpiew do ukochanej naszej Matki BoŜej.  
W modlitwie wspominaliśmy naszych zmarłych parafian, którzy tak jak my podąŜali 
w minionych latach wspólnie z nami modląc się i śpiewając. Podczas takiej 
pielgrzymki zarówno młodsi, jak i starsi doświadczają swojej słabości,  
a jednocześnie ogromnej mocy. KaŜdy indywidualnie modli się w pewnej intencji, 
czy to błagalnej, czy dziękczynnej. 
 Zatem kto choć raz pielgrzymował z nami, ten wie, Ŝe jest to wyjątkowe 
wydarzenie. Szczególnie gdy docieramy do celu pielgrzymki z pieśnią na ustach: „ 
Matko Górecka, ratuj nas w potrzebie, moŜe ostatni raz idziemy do Ciebie”. 
 Myślę, Ŝe pielgrzymka ta pozostanie jeszcze długo w naszej pamięci.  
Gdy pójdziemy kolejny raz do Górki Duchownej, moŜe juŜ  nie być tych drzew, pod 
którymi odpoczywaliśmy.  

 W ó w c z a s 
n a s z y m 
o d p o c z y n k i e m 
stanie się inna 
ł ą c z k a ,  i n n y 
z a g a j n i k . 
NajwaŜniejsze by 
Was kochani nigdy 
nie zabrakło na 
n a s z y m 
pielgrzymkowym 
Maryjnym szlaku. 
   
  L.D 

MATKO GÓRECKA MÓDL SIĘ ZA NAMI 
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Chrzcielnica kielichowa, na profilowanej 
kwadratowej podstawie, czworoboczny trzon 
na którym usytuowana jest puklowana czasza 
zakończona szerokim pasem podzielonym na 
fryzy. Na górnym wić roślinna z kwiatkami, 
na dolnym napis reliefowy, wykonany  
antykwą: „Wer da glaubet und getauft wid 
der wird selig.” Na ściankach trzonu: 
− litery AODB – herb Łodzia i data  

powstania 1580r 
− postać duchownego litery SS i IS, u 

dołu przedmiot przypominający hebel 
− puklowany kielich a pod spodem  

tarcza na której krzyŜ i litery FT 
− anioł ze złoŜonymi rękoma i tarcza 

pod spodem której litery H i G a  
między nimi rodzaj młotka 

Wokół podstawy biegnie napis ALB potem 
tarcza na której serce ze strzałą u góry i dwo-
ma krzyŜami po bokach oraz napis BESINK 
WEM DAS STUK GEFELT DER BEUFIM 
ANDERS UM SIEN GELB.    
     M.P. 

ZABYTKI PARAFII - CHRZCIELNICA 

 

Chrzcielnica - piaskowiec kamieniarski 
w stylu renesansowym. 

BRZYDKI RÓśANIEC 

 Babcia opowiadała Kasi i Jasiowi, jak to w dalekiej Portugalii ukazała się 
trojgu dzieciom Matka BoŜa. Przychodziła do nich zawsze z róŜańcem w ręku.  
Była smutna, bo martwiła się grzechami ludzi, które jak złe, gradowe chmury  
otaczają kulę ziemską. Wzywała do zmiany Ŝycia, do nawracania się i do  
odmawiania modlitwy róŜańcowej. 

- Ale to strasznie długa modlitwa – mówiła Kasia licząc paciorki róŜańca i myląc 
się raz po raz. 

- Jak bym tak miał mówić „Zdrowaś Mario” i znów „Zdrowaś Mario” i tak dziesięć 
razy bez przerwy, to myślałbym sobie o niebieskich migdałach – powiedział Jasiu. 

- RóŜaniec odmawiają chyba tylko babcie, bo one mają duŜo cierpliwości – dodała 
Kasia. 

- Kiedyś tatuś coś zaczął tłumaczyć, ale mamusia powiedziała, Ŝe jesteśmy jeszcze 
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za mali – dorzucił Jasiu. – Kasia przeszkadzała wtedy tatusiowi i chciała koniecznie 
zrobić sobie z róŜańca korale. 

- Wcale nie! – oburzyła się dziewczynka. 

Babcia przysłuchiwała się rozmowie wnuków. 

- AleŜ wy nic nie rozumiecie – westchnęła sobie. – To przecieŜ moja ulubiona  
modlitwa, najpiękniejsza jaką znam. 

− Babciu, babuniu, opowiedz nam o róŜańcu – poprosiły dzieci. – MoŜe i my go  
polubimy, chociaŜ jest taki tasiemcowaty. 

Babcia wyjęła z torebki bardzo brzydki róŜaniec. Zrobiony był z jakiś nasion róŜnej 
wielkości a na końcu miał byle jaki krzyŜyk ze zwyczajnej blachy. Kasia i Jasiu  
widzieli bardzo ładne róŜańce z kryształowych paciorków, w których błyszczało 
światło, albo z równiutkich, ciepłych w dotyku drewnianych kulek. Ten róŜaniec był 
okropny, ale nie mówiły nic, aby nie sprawić babci przykrości. 

- To jest pamiątka – powiedziała babcia. 

− To? – nie wytrzymała i zdziwiła się głośno Kasia. 

Dzieci dowiedziały się, Ŝe podczas drugiej wojny światowej ich pradziadek został 
schwytany przez Niemców podczas ulicznej łapanki i wywieziony na roboty.  
Wiedział, Ŝe uratować go moŜe tylko silna wiara. Zrobił więc sobie taki róŜaniec z 
tego, co miał pod ręką. Teraz jest pamiątką po tamtych strasznych czasach, którą 
babcia odziedziczyła po swoim ojcu. 

− A moŜe on nie jest taki strasznie brzydki – powiedziała Kasia. 

- RóŜne przedmioty pięknieją, gdy patrzy się na nie Ŝyczliwszym wzrokiem –  
powiedziała babcia jakby czytając w myślach dziewczynki – moŜna modlić się na 
kaŜdym róŜańcu. NajwaŜniejsze jest to, aby myśleć o Panu Jezusie. 

Następnego dnia dzieci poszły do Kościoła na naboŜeństwo róŜańcowe. Przeszły do 
przodu i znalazły się w zbitej gromadzie dzieci. Połowę „Ojcze nasz” odmawiał 
ksiądz, a poszczególne „Zdrowaś Mario” mówili po kolei rówieśnicy Kasi i Jasia. 
Dzieci zrozumiały jak bardzo waŜna jest modlitwa róŜańcowa i bardzo chętnie razem 
z babcią i rodzicami odmawiały róŜaniec, nie tylko w październiku, ale takŜe w ciągu 
całego roku.            

           J.K. 



 

ŚWIĘTO TRYUMFU śYCIA NAD ŚMIERCIĄ 
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 Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem tryumfu Kościoła, który moŜe 
wskazać na świętych przebywających blisko Boga jako przykład osiągnięcia celu 
swej misji. W Polsce jednak uroczystość ta ma charakter zaduszny i jest wigilią 
Dnia Zmarłych. Dlatego w godzinach popołudniowych odbywają się Ŝałobne 
procesje na cmentarzach, na których zjawiają się tłumy ludzi odwiedzających 
groby swoich bliskich, a w kościołach odprawia się okolicznościowe msze. 
Drugiego listopada Kościół skupia się nie tyle na duszach tryumfujących w niebie, 
ile na cierpiących w czyśćcu, którym naleŜy poświęcić szczególne wspomnienia  
i modlitwy. 

MOC POGAŃSKICH DZIADÓW 

 Tradycja obchodów Dnia Zmarłych jest niemal taka stara jak ludzkość.  
W róŜnych kulturach przypadły one na róŜne dni roku, jednak najczęściej na 
początku jesieni. Taki kult zmarłych występował u ludów pogańskich, równieŜ u 
Słowian, czego przykładem są słynne dziady, o których pisał Adam Mickiewicz.  
W X w. Za sprawą świętego Odilona, opata klasztoru w Cluny, zostało 
wprowadzone do liturgii Przypomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych jako 
święto mające zastąpić lub zaadaptować pogańskie uroczystości ku czci tych, 
którzy odeszli. Od XIIIw. Jest ono obchodzone powszechnie w całym Kościele 
katolickim 2 listopada. 

GOŚCIE Z ZAŚWIATÓW 

 Większość starych zwyczajów zaduszkowych wiązała się z głęboką wiarą, 
Ŝe dusze zmarłych na krótko wracają z zaświatów, by odwiedzić rodzinne strony. 
Duchy pojawiały się w Dniu Wszystkich Świętych, w wigilię swojego święta, więc 
trzeba było się odpowiednio przygotować na ich wizytę, by ułatwić i uprzyjemnić 
im pobyt. Zostawiano w mieszkaniach uchylone drzwi a w oknach zapalano ognie, 
by duchy bez trudu mogły trafić do domu. Wiązano psy, by nie goniły tych 
szczególnych gości z zaświatów, taborety przysuwano do pieca, by mogli się 
ogrzać, a na stole stawiano misę z wodą i ręcznik, by mogli się obmyć.  
Na parapecie zwykle układano ulubione potrawy zmarłych, owoce i słodycze,  
a niekiedy organizowano dla nich stypy zaduszne. Do tej pory biesiady cmentarne 
organizują np. polscy Cyganie. 
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CHLEBA DLA ZMARŁYCH śEBRAKÓW 

 Z kultem zmarłych szczególnie silnie wiąŜe się zwyczaj pieczenie chleba. 
„Chleby pogrzebowe ”były niegdyś obowiązkowym elementem Ŝegnania się ze 
zmarłymi. Miały nie tylko odŜywiać, ale teŜ oczyszczać i ułatwiać drogę na 
tamten świat- umieszczano je w trumnach, rozpoczynano od nich stypy. 
Wierzono, Ŝe chleb mogą upomnieć się zmarli, którzy na chwilę wracają na 
ziemię pierwsze dni listopada naleŜało się równieŜ wystrzegać robót, które mogły 
niechcący wyrządzić krzywdę niewidzialnym przybyszom. Nie wolno było rąbać 
drewna, szyć ani nawet wylewać wody za próg (przynajmniej zanim 
wypowiedziało się słowa: uciekajcie wszystkie dusze, bo ja wodę wylać muszę). 
Duchy zwykle przybywały na miejsce święte, dlatego zostawiano im otwarte 
drzwi kościoła, a na ołtarzu mszał i stułę, by mogły odprawiać mszę zmarłych. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecnie obrzędy pierwszych dni listopada nie są tak bogate, jednak nadal wiąŜą 
się ze wspomnieniami zmarłych, modlitwą za nich oraz głęboką refleksją nad 
Ŝyciem i śmiercią. Obchody tych dni są znakiem pamięci i Ŝałoby po rozstaniu, 
ale teŜ nadziei na ponowne spotkanie.    

           L.D. 
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„Dawnych wspomnień czar” 

 „W Polsce rok 1966 jest rokiem wielkiego jubileuszu Tysiąclecia  
Wprowadzenia Chrześcijaństwa”. Od dnia 2 stycznia w naszej parafii rozpoczęła się 
Kolęda, a w kaŜdą niedzielę kolędy przy Ŝłóbku od godz. 14.30-15.00. 

 W lutym składane są ofiary na jubileuszowe okna witraŜowe (28 rodzin). 23 
lutego rozpoczął się Wielki Post. Z kroniki moŜemy dowiedzieć się, Ŝe w 1966r. 
„wiosna rozpoczęła się wcześnie, juŜ w połowie lutego, dopiero w połowie marca 
kilka dni chłodnych ze śniegiem”. 20 marca Niedziela Laetare – Milenijny dzień  
modlitwy o owoce polskiego Tysiąclecia i szczęśliwe przeprowadzenie obchodów 
Tysiąclecia Chrztu Polski, oby przyniosły jak najwięcej chwały Bogu oraz obfite 
łaski dla całego Narodu. 

 9 kwietnia 1966 roku - Wielka Sobota, którą przeŜywano jako liturgiczną 
rocznicę Chrztu Polski. „Przy ozdobionej zieleniną i kwiatami chrzcielnicy –  
odnowieniem obietnic Chrztu Świętego rozpoczynamy Rok Milenijny: Wielki Jubile-
usz Tysiąclecia Chrztu Świętego Polski, który trwać będzie do 31 grudnia 1966.  
Hasłem roku: Te Deum Laudamus. Patronami roku Milenijnego: Bogurodzica  
Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja oraz Święci Polscy ze św. Wojciechem i  
św. Stanisławem, Biskupami i Męczennikami na czele.” 

 Od 30 kwietnia Tridum przygotowawcze do uroczystości oddania Polski w 
macierzystą niewolę Maryi matki Kościoła, za Kościół Chrystusowy w naszej  
Ojczyźnie i na całym świecie. „…przy pięknej pogodzie (do 260 w cieniu) odbywały 
się główne obchody Millenium Chrztu na Jasnej Górze połączone z oddaniem całej 
Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła przez Ks. Kardynała Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego i wszystkich Biskupów Polskich.” W naszej parafii  
uroczystości Millenijne przeŜywane były wspólnie z Jasną Górą wieczorem dnia  
3 maja. Po uroczystej Mszy św. odbyła się procesja dookoła Kościoła, na przodzie 
niesiono: KrzyŜ, Ewangelię, Kielich z pateną i obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Na zakończenie zaśpiewano uroczyście „BoŜe coś Polskę”. 

 Dnia 29.V.1966 roku w Dzień Zesłania Ducha Św. odbyła się I Komunia Św., 
do Komunii przystąpiło 28 dzieci. 
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Zdjęcie 2. Poświęcenie krzyŜa 

Zdjęcie 1. I Komunia św.: Gorzelniak Marian, Józefowski Eugeniusz, Konieczny Leszek, 
Marach Zygmunt, Sztor Marian, Tomiak Zdzisław, Bartkowiak Czesław, Mejza Stanisław, 
Rodak Mieczysław, Tutucki Andrzej, Stryjak Stanisław, Banasiak Zenon, Lórych Stanisław, 
Kirsch Lidia, Król Danuta, Urbańczak Maria, Olejniczak Walentyna, Kuśnierek Jadwiga, 
Płócienniczak Maria, Stanisławska Barbara, Gbiorczyk Maria, Lipowa Maria, Matuszak 
Regina, Małecka Urszula, Samelczak Maria, Samol Genowefa, Orzałkiewicz ElŜbieta, 
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W pierwszych dniach czerwca 1966 roku odbyły się w naszej parafii Misje Św., jako 
bezpośrednie przygotowanie do milenijnych uroczystości w naszej parafii, a które 
zaplanowano w odpust N.M.P. ŚnieŜnej w dniu 30 lipca. Misjonarzami byli księŜa z 
Sanktuarium Matki BoŜej Świętogórskiej w Gostyniu. „Parafianie chętnie  
uczęszczali na nauki rekolekcyjne i gorliwie korzystali z Saktamentów św. Podczas 
Misji św. rozdano 3700 Komunii św.” 

  

  

31 lipca 1966 roku odbył się doroczny odpust ku czci N.M.P. ŚnieŜnej – Patronki 
naszego Kościoła parafialnego, połączony z obchodami Tysiąclecia Wiary w Polsce. 
Przed parafialną uroczystością „Tysiąclecia Wiary” na polskiej ziemi odprawialiśmy 
w Kościele nowennę modlitw o godne przeŜycie Wielkiej Rocznicy. „W niedzielę 
odpustową Kościół parafialny przybrał uroczysty wygląd. WieŜę kościelną udekoro-
wano flagami o barwach narodowyc i Kościelnych. Na pamiątkę Tysiąclecia Chrztu 
św. parafianie wespół z duszpasterzem fundowali w prezbiterium 3 nowe  
jubileuszowe witraŜe wykonane w Poznaniu.” 

Zdjęcie 3 Sumista poświęcił pamiątkowe Zdjęcie 4 Powitanie przez Proboszcza 
wszystkich zebranych. 
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Zdjęcie 5. Procesja trzykrotna dokoła Kościoła z udziałem delegacji z sztandarami 

Zdjęcie 6 Procesja Tysiąclecia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niedzielę odpustową jak zwykle przed I-szą Mszą św. o godz. 7.30  
odśpiewano „Godzinki” ku czci Niepokalanej. Przed sumą uroczystą o godz. 11.30 
gospodarz parafii z ambony powitał w Kościele przybyłych Kapłanów, Siostry  
ElŜbietanki, delegacje poszczególnych parafii z dekanatu i wiernych licznie  
zebranych. 
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Zdjęcie 7 Ks. Prałat-Dziekan dekanatu Leszczyńskiego po poświęceniu przemawia 

Zdjęcie 8 Hymnem „BoŜe coś Polskę” zakończono wieli i niezwykle uroczysty 
dzień Millenium w Krzyckiej Parafii 
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U śm i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .     
Nauczyciel pyta Jasia: 
− Jasiu, dlaczego codziennie spóźniasz się do szkoły? 
− Bo przed budynkiem jest znak: „Uwaga! Zwolnić prędkość 

szkoła !” 
 
Lekarz po zbadaniu pacjenta: 
− Pański stan zdrowia koniecznie wymaga dłuŜszego pobytu nad 

morzem. 
− Czy to moŜliwe? 
− To nie problem jest marynarzem! 

Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym 
Redaktor: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak - proboszcz 
Adres redakcji: 64-117 Krzycko Małe ul. Główna 88, 
www.parafiakrzycko.pl 

Kalendarium 
 
Listopad 
1 listopada - Wszystkich Świętych  
2 listopada - Dzień Zadusznych  
11 listopada - Dzień modlitwy za Ojczyznę 
21 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
22 listopada - Św. Cecylii patronki śpiewu i chórów kościelnych 
28 listopada - I Niedziela Adwentu 
 
Grudzień 
8 grudnia - Niepokalanie Poczęcie NMP 
24 grudnia - WIGILIA 
25 grudnia - BoŜe Narodzenie  
26 grudnia - Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
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Przesuń do środka odpowiednią literę. W środkowym rzędzie odczytaj hasło, które 
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 10 grudnia 2010 
roku rozlosowana zostanie 1 nagroda - niespodzianka, Powodzenia! 

PRZESUWANKA 


