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Zorza nr 11            2 

Uroczystość BoŜego Ciała jest uroczystością liturgiczną mającą na celu 
uczczenie Najświętszego Sakramentu (ustanowienie Eucharystii przez Jezusa  
Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy).  
Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu. W naszym 
kraju BoŜe Ciało jest uroczystością obchodzoną w ostatni czwartek po oktawie  

Zesłania Ducha Świętego, jest to zatem święto ruchome. W Polsce to  
katolickie święto jest dniem wolnym od pracy.  BoŜe Ciało to uroczystość  
liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu połączona z procesją do czterech 
ołtarzy. Celem uroczystości BoŜego Ciała jest uczczenie ustanowienia Eucharystii 
przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. BoŜe Ciało - Święto Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to 
jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. Bezpośredni związek  
z ustanowieniem święta BoŜego Ciała miały objawienia Julianny Cornillon  
z Francji, która w 1209 roku miewała widzenia jasnej tarczy księŜyca z zarysowaną 
ciemną plamą. Widzenia te zostały zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt 
kośc ie lnych dnia pośw ięconego Na jśw ięts zemu Sakrame ntow i.  
  Uroczystość liturgiczną BoŜego Ciała wprowadził w 1246 roku biskup  
Robert dla diecezji Liege w Belgii, a papieŜ Urban IV w 1264 roku ustanowił  
święto BoŜego Ciała dla całego Kościoła powszechnego. Na termin obchodów  
wyznaczył czwartek w oktawie Trójcy Przenajświętszej. W ogłoszeniu bulli  
przeszkodziła jednak śmierć papieŜa. Do kalendarza świąt w całym Kościele BoŜe 
Ciało wprowadził dopiero papieŜ Jan XXII w 1317 roku.   

Pierwsze procesje w uroczystość BoŜego Ciała odbyły się w drugiej poło-
wie XIII wieku w Kolonii w Niemczech. Niesiono w nich krzyŜ z Najświętszym 
Sakramentem. W Polsce po raz pierwszy uroczystości BoŜego Ciała odbyły się  
w diecezji krakowskiej na początku XIV w. Procesje włączono do obchodów tego 
święta dopiero 100 lat później. Pod koniec XV wieku procesje w uroczystość BoŜe-
go Ciała stały się juŜ powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych 
Włoszech i w Polsce.   

 Jednym z głównych 
elementem obchodów Bo-
Ŝego Ciała jest budowa  
czterech ołtarzy. Ich deko-
rowaniem zajmują się 
wierni. Wykorzystywane 
są do tego przede wszyst-
kim gałęzie brzozy lub 
lipy oraz kwiaty. Na czele 
procesji niesiona jest zaw-
sze monstrancja z Naj-
świętszym Sakramentem. 

HISTORIA BOśEGO CIAŁA 
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Monstrancja to drogocenne naczynie, w którym do adoracji wiernych wystawiany 
jest chleb eucharystyczny. Nazwa "monstrancja" wywodzi się od łacińskiego słowa 
oznaczającego "pokazywać".  Monstrancja uŜywana jest juŜ od XIV wieku, ale 
głównie tylko w Kościele katolickim, podczas wystawiania i procesyjnego obnosze-
nia hostii, a więc właśnie podczas BoŜego Ciała. Początkowo miała ona kształt  
wieŜy gotyckiej, a w okresie baroku powstał typ monstrancji - słońca, który znamy 
do dziś.  

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej nazywana świętem 
BoŜego Ciała) w kościele katolickim to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętsze-
go Sakramentu. Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie 
chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.  

Procesja z monstrancją 
zatrzymuje się kolejno 
przy czterech ołtarzach.  
Ołtarzy jest tyle, ilu było 
ewangelistów. Na kaŜdym 
przystanku czytane są 
zawsze fragmenty z jednej 
Ewangelii, a więc po kolei 
Mateusza, Marka, Łukasza 
i Jana. Z uroczystościami 
BoŜego Ciała wiąŜą się 
r óŜne  zwyc za je  i  
w ie r ze n ia  l u dowe .  
Szczególne własności 
przypisywano zebranym 

kwiatom i gałązkom, które dekorowały ołtarze. Po przejściu procesji ludność zrywa-
ła gałązki, wierząc w ich magiczne właściwości. BoŜe Ciało w Polsce jest dniem 
wolnym od pracy.  

We Włoszech np. jest normalnym dniem pracy. Kiedy w 1870 roku przestało 
istnieć Państwo Papieskie zrezygnowano wówczas z organizowania procesji w 
Wiecznym Mieście. Zwyczaj ten przywrócił dopiero Jan Paweł II w pierwszym roku 
swego pontyfikatu.  PapieŜ Benedykt XVI nie wprowadził dotychczas Ŝadnych 
zmian do obchodów BoŜego Ciała.  

Niegdyś drzewa i gałęzie, którymi tego dnia przystrojony był kościół i ołta-
rze, zatykano za strzechy chałup i zabudowań gospodarczych, miały one strzec przed 
ogniem, piorunami i robactwem, zatykano równieŜ na polach, co miało chronić przed 
szkodnikami. W niektórych regionach Polski w uroczystość BoŜego Ciała wierni 
ciągle przynoszą do kościoła wianki ziół, które po poświęceniu zabierają do domów, 
by chroniły przed chorobami.  

         M.R. 
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„Dawnych wspomnień czar” 

 Rok 1967 rozpoczyna się w kronice w szczególny sposób: "Z dniem  

dzisiejszym rozpoczynamy za łaską BoŜa Nowe Wiary Tysiąclecie oddani  

w macierzystą niewolę Maryi idziemy w drugie Tysiąclecie Wiary..." 

 8 stycznia 1967 roku była niedziela św. Rodziny, podczas kaŜdej Mszy św. 

były czytane Słowo Duszpasterskie w oparciu o niektóre nauki Soboru  

Watykańskiego II. 

 Z kroniki moŜemy dowiedzieć się, Ŝe 20 stycznia 1967roku kolęda  

zakończyła się w państwa Kowalskich w Sądzi, stan parafian po odwiedzinach 

Duszpasterskich wyglądał następująco: do Komunii Św. z Krzycka Małego 270,  

z Krzycka Wielkiego 495, a z Sądzi 180. Komunikujących w parafii 945, dzieci 261, 

ogółem parafian 1206. 

"Przed naszym odpustem od 5.II. rozpoczynamy nowennę do Św. Walentego. Prośby 

i podziękowania moŜna składać do skarbony postawionej na ołtarzu  

św. Walentego." 

W odpust było mroźno, ale parafianie oraz goście dopisali bardzo licznie.  

 W niedzielę Palmową były 2 Msze św. o 7.30 i 10.00 Pasja czytana przez 

StraŜyński-Bortel-Celebrans. 

 "23,24 i 25 marca 1967 Tridum sacrum. Wieczorne naboŜeństwa  

o godz. 19.00. W czwartek po naboŜeństwie adoracja Pana Jezusa przeniesionego 

do tabernakulum ustawionego na ołtarzu św. Walentego. Grób Pański jak zwykle  

w kaplicy KrzyŜa Św. Tradycyjne święcenie potraw w Wielką Sobotę o godz. 11.00  

w Sądzi w świetlicy, a w Krzycku Wielkim w jednym domu zbierają się najbliŜsi  

sąsiedzi, w Kościele święcenie o godz. 14.00. Wszyscy, a w szczególności dzieci, 

przynoszą pięknie przybrane koszyczki i radośnie przeŜywają tę chwilę. 26.III.1967-

Wielkanoc-procesja rezurekcyjna trzy razy dokoła Kościoła przy wschodzącym  

słońcu. Po zimnej i mokrej sobocie w obydwa święta piękna słoneczna pogoda." 

 Kronika podaje, Ŝe od 2 do 9 kwietnia 1967 był "Tydzień powołań  

kapłańskich i zakonnych", a z kazaniem przyjechał ks. diakon Bogdan PoniŜy, który 

21 maja 1967 roku miał swoją Mszę św. prymicyjną w Bukówcu Górnym, a na  

której był równieŜ obecny ks. Balcerek. 

 W niedzielę 16 kwietnia odczytany został we wszystkich parafiach i kaplicach 



poza Poznaniem Komunikat Arcybiskupi o przeniesieniu zwłok ks. Prałata  

Aleksandra śychlińskiego na Skałkę Poznańską. Ks. Balcerek w kronice wspomina 

ks. śychlińskiego jako swojego wykładowcę dogmatyki przed wojną. 

 Z kroniki dowiadujemy się takŜe, Ŝe w 1967 roku parafianie ze Sądzi  

zamówili na cały miesiąc maj obraz nawiedzenia Matki BoŜej Królowej Polski  

i postanawiają oddawać się w niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce  

i w świecie. 

 Kronika nie tylko informuje o naszej parafii, ale równieŜ ze świata. "13 maja 

1967 - pielgrzymka papieŜa Pawła VI do Fatimy. Na zaproszenie Episkopatu  

portugalskiego w 50-tą rocznicę objawienia się Matki BoŜej a w 25-tą rocznicę  

poświęcenia całego świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Piusa XII - odbył  

Ojciec św. Paweł VI jako czwartą z kolei podróŜ za granicę Włoch - jednodniową 

pielgrzymkę samolotem do Fatimy, aby pomodlić się o pokój  i wezwać ludzi do  

modlitwy. Podczas pobytu w Fatimie Ojciec św. spotkał się z siostrą Łucją,  

karmelitanką od 40 lat, jedyną Ŝyjącą z trojga dzieci, którym Matka Boska objawiła 

się w Cora daIria w pobliŜu Fatimy w 1917 roku." 
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Zdjęcie 1. I Komunia Święta 



  

 

 W Zielone Świątki pierwszy raz zostało odczytane Słowo Apostolskie  

skierowane do rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Św. z prośbą 

o urządzanie przyjęć pierwszokomunijnych całkowicie bez podawania napojów  

alkoholowych. 

 W niedziel 21 maja 1967 roku w naszej parafii do Komunii przystąpiło 32 

dzieci. O godzinie 8.30 zbiórka dzieci przed plebanią, skąd w procesji wprowadzamy 

je do Kościoła. W drodze był śpiew "Kto się w opiekę..." Następnie pozdrawiany był  

Najświętszy Sakrament, a potem święcone róŜańce, medaliki i ksiąŜeczki.  

Do Komunii św. dzieci przystępują na stopniu ołtarza. 

 "BoŜe Ciało 25.V.1967. Tegoroczna procesja miała odmienny charakter  

z uwagi na zmiany, jakie zostały wprowadzone przez Episkopat w duchu Soborowej 

Konstytucji o Liturgii. Zamiast czterech początków w języku łacińskim śpiewa się 

odtąd po polsku wyjątki z czterech Ewangelii dostosowane treściowo do tajemnicy 

Eucharystii, takŜe śpiewy i modlitwy - wszystko w języku polskim." Przez cały tydzień 

odprawiane były procesje, rano o 6.30 i wieczorem o 19.30, ostatniego dnia  

wieczorem odbyło się poświęcenie wianków. 
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Zdjęcie 1. I Komunia Święta 



Z kroniki  dowiadujemy się, Ŝe dnia 29 maja 1967 roku Ks. Arcybiskup Karol  

Wojtyła został Kardynałem. 

 6.VII. odbył się odpust parafialny ku czci N.M.P. ŚnieŜnej, sumę odpustową 

odprawił ks. Adamczyk z Leszna, po Mszy św. wg nowych przepisów odbyła się 

procesja dokoła  

Kościoła, potem zakończe-

nie, Te Deum - i  

błogosławieństwem  

Najświętszym Sakramentem. 

 27 sierpnia odbyła się 

piesza pielgrzymka do Górki 

Duchownej. "Furmanka to-

warzysząca pielgrzymom z 

Krzycka Wielkiego,  

dziewczęta niosły feretron,  

a chłopiec Chorągiew św. 

Józefa. Pątników było 

ok.150, w tym większość 

dzieci i młodzieŜy. (...)  

O godzinie 15.30 - w kaplicy 

przed Cudownym Obrazem 

poŜegnał nas kustosz  

Sanktuarium i znowu pieszo 

wyruszyliśmy piękną drogą 

wśród pól i poprzez las  

z maryjną pieśnią w kierunku 

naszej parafii." 
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Zdjęcie 1. W hołdzie Maryi - królowej polski i Matce 
Boskiej pocieszenia wieniec Ŝniwny składają parafianie 
z Krzycka Małego , Wielkiego i Sądzi. 
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 Ludźmierz, jedno z najwaŜniejszych sanktuariów archidiecezji krakowskiej, 
posiada blisko sześćsetletnią tradycję. Do gotyckiej figury Matki BoŜej 
pielgrzymują nie tylko Podhalanie, ale takŜe mieszkańcy dalszych rejonów Gorców 
i Beskidów. Wielkim czcicielem „ Gaździny Podhala” był biskup Karol Wojtyła, 
który jako papieŜ odwiedził Ludźmierz w 1997r. 

 

 „ U nas, w Ludźmierzu było 
ślicznie”- wspominał młodzieńcze 
lata Kazimierz Przerwa Tetmajer. A 
w  j e d n y m  z e  s w o i c h 
najpiękniejszych wierszy „ Na Anioł 
Pański biją dzwony” oddał cześć 
Maryi, której obecność promieniuje 
z ludźmierskiego kościoła. Jeśli 
bowiem Zakopane jest centrum 
turystycznym, a Nowy Targ przez 
dług ie  la t a  był oś r odkiem 
administracyjnym Podhala, to 
Ludźmierz jest jego duchową stolicą. 
Od kilkuset lat przybywają tu 
pielgrzymki do cudownej figury 
Matki BoŜej zwanej Królową lub 
Gaździną Podhala. Niewielka wieś 
Ludźmierz znajduje się ok. 4 km na 
zachód od Nowego Targu, blisko 
szosy do Chochołowa. Jest 
najstarszą parafią na Podhalu, 
z a ł o Ŝ o n ą  w  1 2 3 4  r .  

z inicjatywy wojewody krakowskiego Teodora Gryfity. Do pracy w parafii 
sprowadzono cystersów z Jędrzejowa, którzy mieli takŜe prowadzić akcję 
osadniczą i cywilizować te dzikie tereny. Drewniany kościół pod wezwaniem NMP 
zakonnicy zbudowali zaraz po objęciu parafii. Nie wiodło się jednak cystersom w 
Ludźmierzu. Nękały ich wylewy Dunajca, 

 a szczególnie dawały się  we znaki napady zbójników. P dziesięciu latach opuścili 
swoją siedzibę w Ludźmierzu i załoŜyli klasztor w Szczyrzycu . Zachowano jednak 

SZLAKIEM SANKTUARIÓW  
Gaździna Podhala 
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prepozyturę zakonną, w której delegowani 
cystersi pełnili obowiązki duszpasterskie do 
1824r., kiedy to parafię przejęli księŜa 
diecezjalni. Kult maryjny szerzony przez 
cystersów rozwijał się od XV w., gdy w 
ludźmierskiej świątyni pojawiła się figura 
Matki BoŜej.  

 Nie zachowały się Ŝadne dokumenty, 
pozwalające bardziej szczegółowo określić 
początki kultu. Podobnie jak z większością 
cudownych wizerunków maryjnych, takŜe z 
figurą Królowej Podhala, związana jest 
poboŜna legenda. Opowiada ona, Ŝe jakiś 
wędrowny kupiec węgierski zabłądził w 
ludźmierskich lasach i ugrzązł w bagnach. 
Uratowała go modlitwa do Matki BoŜej, a on 

z  w d z i ę c z n o ś c i  u f u n d o w a ł  f i g u r ę  i  u m i e ś c i ł  
ją  w Ludźmierzu. 

 Figura pięknej Madonny wyrzeźbiona jest w lipowym drewnie, ma 127 cm 
wysokości i naleŜy do popularnego 
w średniowieczu typu tzw. „ 
Pięknych Madonn” . Powstała  

w warsztacie nowosądeckim, 
prawdopodobnie ok. 1400r. Maryja 
przedstawiona jest w całej postaci, 
na lewym ręku trzyma Dzieciątko, 
w prawym berło. Wdzięk twarzy 
Madonny pogłębia serdeczny 
uśmiech. Od początku pojawienia 
s ię  r ze źby , pr z yc hod z i ły  
 do Ludźmierza pielgrzymki. Do 
dziś rocznie przybywa tam ok. 2 

tys. grup i pielgrzymi indywidualni. Najliczniejszą frekwencją wiernych cieszy 
się odpust 15 sierpnia na Wniebowzięcie NMP. Sanktuarium jest przepiękne i 
warto je nawiedzić i pomodlić się  do „ Gaździny Podhala. 

            
           L.D 
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Bierzmowanie 
  
 

Bierzmowanie jest to sakrament w którym Duch Św. umacnia katolika, aby 
wiarę męŜnie wyznawał, bronił i według niej Ŝył. W poniedziałek 9 maja  
br. Grupa 59 młodzieŜy naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania z rąk  
ks. abpa St. Gądeckiego. Obawiam się, Ŝe po zakończonym bierzmowaniu  
niektórzy z tej młodzieŜy odetchnęli z ulgą-nareszcie spokój na kilka dobrych lat. 
Obawiam się, Ŝe dla niektórych to będzie poŜegnanie z Kościołem-to udanie się na 
urlop duchowy. MoŜe tylko wypadek losowy, choroba lub inne okoliczności  
sprawią, Ŝe sobie wtedy przypomną o Bogu i Jego Wszechmocnej Opatrzności.  
Czym  jest bierzmowanie? Wielu odpowie- sakrament dojrzałości  
chrześcijańskiej. A jednak ta odpowiedź nie jest poprawna. Bierzmowanie to nie jest 
duchowa matura. To nie jest przepustka do ślubu kościelnego, bądź warunek bycia 
chrzestnym. Bierzmowanie to sakrament inicjacji czyli obrzęd przyjęcia do  
społeczności dorosłych. 
 Bierzmowany otrzymał od Ducha Św. 7 darów: mądrości, rozumu, męstwa 
itd. Aby te dary w nich obcowały, zmieniały ich Ŝycie na lepsze, trzeba z nimi 
współpracować . Bez naszego udziału Duch Św. sam nic nie podejmie. Trzeba  się 
wsłuchiwać w natchnienie Ducha Św. modlić się do Niego o światło i pomoc oraz 
pogłębiać wiarę przez modlitwę, spotkanie na Mszy ś. , komunię, czytanie Biblii. 
 śyczę bierzmowanym, by do końca Ŝycia swego byli wierni Bogu,  
Kościołowi, Ewangelii, by nigdy nie zdradzili złoŜonej przysięgi – Ŝyczy. 

śyczenia Wakacyjne 
 

Lato, lato, lato czeka, 
Razem z latem czeka rzeka, 

Razem z rzeką czeka las, 
A tam ciągle nie ma nas... 

 
 

Wszystkim udającym się na wakacje i urlopy Ŝyczymy  
radosnego odpoczynku w przyjaźni z Bogiem. śyczymy wspaniałych, 
słonecznych i bezpiecznych wakacji. Niech będą one słoneczne, pełne 
fantastycznych przeŜyć i niezapomnianych wraŜeń... 

     
       Króluj nam Chryste! 
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Matko najmilsza módl się za nami ! 

 

  JuŜ Litanii Loretańskiej, dźwięczne słowa w górę płyną. 

  Boś Ty Najświętsza Panienko, radości naszej przyczyną. 

 

Maj jest miesiącem szczególnie 

poświęconym czci Matki BoŜej. 

Słynne naboŜeństwa majowe, 

od pr aw ia n e w iec z o ram i  

w kościołach, przy kapliczkach  

i przydroŜnych figurach, na stałe 

wpisały się w krajobraz naszej 

ojczyzny. Po raz drugi w tym  

roku, w ostatnią niedzielę maja, 

parafianie udali się do figurki Matki BoŜej w lesie. Tam wśród szumu drzew  

i śpiewu ptaków, wspólnie modlili się do Najświętszej Panienki. Było coś  

niezwykłego i poruszającego w tej  

zbiorowej litanii. Nigdzie teŜ tak pięknie 

nie brzmiał śpiew o łąkach umajonych, 

jak w tamtą słoneczną niedzielę, pod  

rozkołysaną wiatrem zielenią obok  

kapliczki Matki BoŜej. Za rok jak Bóg  

pozwoli znów się spotkamy by oddać 

cześć Tej, która nas ukochała.   

      L.D  
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Migawki z naszej parafii 

Lipcowe Święto 

 

 16 lipca przypada święto maryjne waŜne zarówno ze względu na tradycje 

kościelne, jak i obyczaje ludowe. Ten dzień jest obchodzony pod znakiem Matki 

Boskiej Szkaplerznej, zwanej teŜ Matką BoŜą Jagodną, śniwną, Kośną, a niekiedy 

po prostu Lipcową Maryją . Jednak oficjalna nazwa tego święta, występująca  

w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego, brzmi: Najświętszej Maryi  

Panny z Góry Karmel, której cały świat chrześcijański zawdzięcza między innymi 

noszenie medalików. W 1726r. papieŜ Benedykt XIII zatwierdził obchody tej  

uroczystości dla całego Kościoła 16 lipca. W dawnej Polscedo noszenia  

szkaplerza  przyznawało się wielu wybitnych Polaków. Nosili go królowie:  

 



Władysław Jagiełło, Władysław IV Waza i Jan III Sobieski. Do bractw szkaplerza 

świętego naleŜeli wielcy rycerze, wodzowie, hetmani, ale teŜ prości ludzie.  

Na słynnym obrazie Jana Matejki „ Rejtan” główny bohater w momencie rozerwania 

koszuli odsłania właśnie szkaplerz Maryi. Na całym świecie wzniesiono teŜ wiele 

świątyń poświęconych Szkaplerznej Pani w Polsce. 

Tradycja ludowa nakłada na Lipcową Maryję, wiele obowiązków związanych  

z sezonowymi zdjęciami i pracami gospodarskimi. Pod jej opiekuńczym okiem  

odbywają się pierwsze wyprawy pod typowe dla tej pory leśne dary natury.  

Co prawda jagody moŜna było zbierać  

juŜ po świętym Janie (24 czerwca),  

a le w nie któr yc h pr zypa dkach  

( np. kobiet, którym zmarło dziecko) 

lepiej było z tym poczekać aŜ do Matki 

Boskiej Jagodnej. W wielu regionach 

Polski Lipcowa Maryja patronuje takŜe 

pszczelim za jęciom w lipowych  

parkach, alejach i na skrajach lasów.  

A  na jwa Ŝnie js za  była  pomoc  

w przygotowywanych lub nawet  

zaczętych Ŝniwach. 

Pod koniec lipca- najpóźniej na świętego 

Jakuba naleŜało rozpocząć Ŝniwa  

i ustawić choćby jeden snopek. Często 

więc zapobie gliw i  gos podarze  

rozpoczynali ten trud juŜ wcześniej- w połowie lipca. Dawniej obowiązkiem było na 

początku odbycie starannej kąpieli, włoŜenie czystej odzieŜy i przystrojenie ubrań 

oraz narzędzi pracy, zwłaszcza kos, kolorowymi wstąŜkami. Pracę poprzedzała  

uroczysta msza, niekiedy zamówiona w intencji pomyślnych Ŝniw, podczas której 

było tłumnie jak na odpuście. Później gospodarze rozchodzili się na pola, by ściąć 

pierwsze łany. Niekiedy czyniono tam symboliczne gesty, takie jak układanie  

pierwszych garści zboŜa na krzyŜ. Następnie zabierano się do pracy, a jej  

dźwięki- ostrzenie kos, stukanie osełkami, klepanie młotkami i ścinanie zboŜa- to jak 

mawiano, najpiękniejsza muzyka dla Lipcowej Maryi.   

           L.D. 
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D o b r e  r ad y  n a  w ak a c j eD o b r e  r ad y  n a  w ak a c j eD o b r e  r ad y  n a  w ak a c j eD o b r e  r ad y  n a  w ak a c j e     
 
1. PoŜegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem 
2. Nie zapomnij plecaka, a w nim ksiąŜeczki do naboŜeństwa 
3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła 
4. Chodź po dozwolonych śnieŜkach, ale nie gub drogi BoŜej 
5. Kieruj się kompasem i pacierzem 
6. Bądź zawsze syty, ale nigdy z pustym sercem 
7. Zabierz ze sobą ciemne okulary, ale nie zasłaniaj sobie Pana Boga 
8. Nie śmieć na postojach, ani w sercu swoim 
9. Nie rzucaj kamieniami, ale uśmiechem 
10. Po wakacjach wróć zdrowy i lepszy. 

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

 

Kalendarium:Kalendarium:Kalendarium:Kalendarium:    

    

16 lipca -NMP Szkaplerznej 

25 lipca Św.Krzysztofa- patrona kierowców 

7 sierpnia- Odpust NMP ŚnieŜnej 

14 sierpnia –DoŜynki Parafialne 

15 sierpnia- Wniebowzięcie NMP 

20-27 sierpnia -Opust NMP Pocieszenia w Górce Duchownej 

1 wrzesień –Początek nowego roku szkolnego 

 

Od września uczniowie kl.VI i gimnazjum kl.I i II rozpoczyna 

trzyletnie przygotowanie do bierzmowania. 
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Hasło dwuwyrazowe 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 26 sierpnia 2011 roku rozlosowana zostanie 1 nagroda - 
niespodzianka, Powodzenia! 

Przejdź od 1 do 35. Liczby dzielące się przez 4 weź w kółko. 

Litery w kółeczkach utworzą hasło 

Przejdź od 1 do 16. Liczby dzielące się przez 2 weź w kółko. 

Litery w kółeczkach utworzą hasło 

DZIELENIE NA WAKACJE 


