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Błogosławione owoce Komunii świętej 
  PrzeŜywając czas świąt BoŜego 

Narodzenia w sposób szczególny 
wypowiadamy w modlitwie słowa św. 
ElŜbiety do Maryi „(...)  błogosławiony 
owoc Ŝywota Twojego Jezus”. 
Streszczają one radość oczekiwania 
adwentowego i świątecznych dni. 
 W obecnym roku Eucharystii 
zastanawiamy się takŜe nad owocami 
płynącymi z przyjęcia Jezusa do 
swojego serca. NajwaŜniejszym jest 
zjednoczenie z Synem BoŜym. Oznacza 
ono obdarowanie Ŝyciem wiecznym. 
Komunia św. dokonuje w Ŝyciu 
duchowym tego, co zwykły pokarm w 
Ŝyciu cielesnym. Jak brak pokarmu 
prowadzi do śmierci głodowej, tak brak 
BoŜych mocy i łask osłabia wiarę. 
Komunia św. chroni nas przed 
grzechem. Jednocząc z Chrystusem 
oczyszcza jednocześnie z grzechów 
powszednich. Przyjmowanie Komunii 
św. daje siłę do opierania się pokusom, 
zwalczania własnych wad, unikania 
okazji do zła. Wiele osób zaświadcza, 
Ŝe jeśli trwają w bliskości Jezusa, przy-
stępują do Komunii św., to mocniej 
potrafią mówić grzechowi „nie”. 
Dlatego teŜ Jezus podczas jednego z 
objawień zachęcał św. Faustynę 
„Dziecię moje, przyjmuj Mnie
 

codziennie w Komunii św. – ona da ci 
moc”. 
 Eucharystia łączy nas równieŜ 
z innymi wierzącymi, z Kościołem. W 
liście na rok Eucharystii episkopat 
przypomina nam o konieczności 
wzajemnej Ŝyczliwości, pomocy, 
miłosierdzia wypływającej z przyjęcia 
Chrystusa do serca. Bliskie są tu słowa 
św. Tomasza a’Kempis: „Sta-rajmy się 
ten dar BoŜej miłości spoŜytkować dla 
naszego dobra doczesnego i wieczne-go, 
tak aby Chrystus, gdy przyjdzie w 
chwale, mógł z radością zaprosić nas na 
świętą ucztę, która będzie trwała przez 
całą wieczność”. 
 Wielu z nas przeŜywało wielką 
radość, gdy Pasterka rozpoczynała się 
śpiewem „Wśród nocnej ciszy”. Ostatnia 
zwrotka tej kolędy pięknie łączy nastrój 
świąteczny z Eucharystią. Dziękując z 
pasterzami za Betlejemskie Dziecię 
dziękujemy teŜ Bogu za dar Eucharystii. 
Za kilka dni zaśpiewamy: „Mędrcy 
świata monarchowie, gdzie spiesznie 
dąŜycie?” MoŜe w tym roku odpowiedzią 
będzie nasze serce przepełnione Ciałem 
Chrystusa, które otrzymamy podąŜając 
na Mszę św. Owoce jego będą na pewno 
widoczne przez cały rok w postaci 
pogłębionej miłości Boga i ludzi. 
 

STOPNIE PRAWDYSTOPNIE PRAWDYSTOPNIE PRAWDYSTOPNIE PRAWDY    
    

Są prawdySą prawdySą prawdySą prawdy, które mędrzec 
wszystkim ludziom mówi, 
Są takie,Są takie,Są takie,Są takie, które szepcze swemu 
narodowi; 
Są takieSą takieSą takieSą takie, które zwierza 
przyjaciołom w domu; 
Są takieSą takieSą takieSą takie, których odkryć nie 
moŜe nikomu. 
     A.Mickiewicz 

KALENDARIUM  
 

1 stycznia – Świętej BoŜej 
Rodzicielki – uroczystość 
 

6 stycznia – Objawienie 
Pańskie – uroczystość 
 

9 stycznia – Chrzest Pański 
– święto 
 

17 stycznia – Św. Antoniego 
Opata – wspomnienie 
 

21 stycznia – Św. Agnieszki 
Dziewicy i Męczennicy – 
wspomnienie 
 

24 stycznia – Św. 
Franciszka Salezego 
Biskupa i Doktora Kościoła 
– wspomnienie 
 

25 stycznia – Nawrócenie 
Św. Pawła Apostoła – 
święto 
 

26 stycznia – Św. 
Tymoteusza i Tytusa 
Biskupa – wspomnienie 
 

27 stycznia – Bł. Jerzego 
Matulewicza Biskupa – 
wspomnienie 
 

28 stycznia – Św. Tomasza 
z Akwinu Kapłana i 
Doktora Kościoła – 
wspomnienie 
 

31 stycznia – Św. Jana 
Bosco Kapłana – 
wspomnienie 

L.K. 
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Duch czasu 

Błogosławieni ci, co cierpią w imię Pana, 
Co wskrzesić pragną obumarłe sumienie. 
Życie nasze nieczułością wsparte, 
Powstają lodowe bryły. 
Człowiek zatraca swoją wartość. 
Nie potrafi być już sobą. 
Śni, by siebie wcielić w kogoś. 
I tak idziemy, nienormalność staje  
się normalnością, a pokusa tego świata 
wciąga coraz bardziej. 
Piękno w młynku od kawy starte. 
Ciemność zaciemnia umysł coraz bardziej. 
Już nie pytamy: „Kim jestem?” 
Lecz: „ Co posiadam?” 
A przecież to wszystko zetrą kiedyś walce 
I staniemy nadzy.  
Nadzy duchem?                                                   
 
  

          

...Bartkiem, opiekunem świetlicy środowiskowej 
 

Red.: Od kiedy w naszej parafii działa świetlica 
środowiskowa i sk ąd pomysł na tak ą działalno ść? 
 Swoją działalność świetlica rozpoczęła pod koniec 
października 2004r. Pomysł jednak zrodził się duŜo 
wcześniej, a inicjatorem całego przedsięwzięcia był ksiądz 
proboszcz. Ja po raz pierwszy usłyszałem o nim w czasie 
wakacji w rozmowie z panią katechetką Anią Kopyść. 
Później na ten temat rozmawiałem z księdzem. To on 
właśnie zaproponował mi pracę jako opiekuna świetlicy – na 
razie charytatywnie, a później zobaczymy... 
Red.: Jak wygl ąda zwykły dzie ń w świetlicy? 
 Spotykamy się od poniedziałku do piątku od 1515 do 1800, 
a w soboty od 1100 do 1400. Dzieci zawsze schodzą się około 
15 minut. Na początku było dosyć trudno i róŜnie to 
wyglądało. Jednak z czasem ukształtował się pewien plan 
zajęć. Do 1615 rysujemy, gramy w gry planszowe, bawimy 
się. Następnie mamy posiłek przygotowywany przez 
członków parafialnego zespołu Caritas. Po posiłku 
odrabiamy lekcje, uczymy się, a jak starczy czasu, to na 
koniec jeszcze trochę się pobawimy. Troszeczkę róŜni się 
dzień sobotni. W ramach posiłku jest zupa i nie odrabiamy 
lekcji, za to więcej się bawimy. TeŜ w czasie adwentu 
normalny plan zajęć nieco się zmienił – zamiast zabaw i gier 
przygotowywaliśmy ozdoby świąteczne, a na godzinę 1700 
szliśmy na roraty. 
Red.: Czy dzieci ch ętnie uczestnicz ą w zajęciach 
świetlicy? 
 Codziennie przychodzi około 20-25 osób. To dość spora 
grupka. Dzieci jak dzieci – najchętniej by się bawiły i grały. 
Nie ma teŜ problemu z posiłkami. Jedzą chętnie wszystko i 
proszą o dokładki. Niestety często trudno jest je zachęcić do 
jakiegoś wysiłku ze swojej strony, ale mam nadzieję, Ŝe z 
czasem to się zmieni. Cieszę się, Ŝe zawsze do pomocy jest 
kilku wolontariuszy z KSM-u, choć przydało by się ich 
więcej. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do 
współpracy. 
 

R o z m o w a  z . . .  Święci patronowie 
 

Karolina Kózkówna (1898-1914) 
 

 
 

 

 

Bł. Karolina urodziła się dnia 2 sierpnia 1898 roku w diecezji 
tarnowskiej, w miejscowości Wał-Ruda.  
Rodzice, mieli małe gospodarstwo rolne. Karolina była ich 
czwartym dzieckiem, a wszystkich mieli jedenaścioro,  
z czego czworo zmarło. Atmosfera domu była na wskroś 
religijna. Czas wypełniały modlitwa i praca, niedziela była 
dla Pana Boga, w dni powszednie dzieci brały udział w 
zajęciach rodziców. Tak bywało w kaŜdej na ogół rodzinie, 
lecz dom Kózków wyróŜniał się pod tym względem i stąd 
nazywano go "kościółkiem" lub "Betlejemką". Wspólny 
pacierz, śpiewanie godzinek i innych pieśni religijnych, 
czytanie Pisma świętego i rozmowy na tematy katechizmowe 
były tam codzienną praktyką. TakŜe i w dni powszednie 
zdarzało się często, Ŝe ktoś z rodziny udawał się na Mszę św. 
do odległego o 4 km kościoła w Radłowie.  
W lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa.  
W listopadzie wojska rosyjskie sforsowały Wisłę uderzając 
na Austriaków, 17 listopada zajęły Zabawę i Wał-Rudę. 
Sytuacja stawała się niebezpieczna, groziły rekwizycje, więc 
ludzie chronili dobytek w lasach. Mówiono teŜ o gwałtach ze 
strony Ŝołnierzy rosyjskich, więc kobiety i dziewczęta 
ogarniał uzasadniony niepokój. 
18 listopada, Maria Kózkowa udała się rano do kościoła, 
zostawiając dom pod opieką męŜa i Karoliny, jako najstarszej 
z rodzeństwa. Około godziny 9 wszedł do ich domu 
uzbrojony Ŝołnierz rosyjski, pytał o wojska austriackie, nie 
przyjął posiłku, lecz kazał ojcu i Karolinie udać się ze sobą w 
drogę, rzekomo do komendanta. Skierował ich w stronę lasu, 
a gdy tam weszli, zmusił ojca do powrotu, zostawiając samą 
Karolinę.  
Przypadkowymi świadkami tego, co się później działo, byli 
dwaj chłopcy, którzy wracali w kierunku wsi, ukrywszy konie 
w lesie.  
Widzieli, jak Karolina wyrwała się napastnikowi i uciekła. 
Okazało się później, Ŝe zadał on jej wtedy kilka głębokich ran, 
zaś ratunkiem stały się dla niej bagna, które utrudniały 
Ŝołnierzowi pościg. Pozostawił ją widząc, Ŝe upadła martwa, z 
upływu krwi. Ciało znaleziono dopiero 4 grudnia.  
W starannie opracowanym i udokumentowanym protokole 
opisano zarówno miejsce zbrodni jak i nienaruszony stan 
dziewictwa Męczenniczki, która poświęciła własne Ŝycie dla 
uratowania cnoty czystości. 
 
      

M.J. 
sjk 
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom: 
1. Bartosz Korcz s. Jarosława i Anny 
2. Dariusz Murlak s. Witaliusza i Magdaleny 
3. Agata Janiszewska c. Mateusza i Marioli 
 
 
 
Związek małŜeński zawarli: 
1. Mariusz Jabłoński i Agnieszka Nieckarz 
2. Przemysław Zynelt i Magdalena Łogin 
 
 
PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Franciszek Ciszak zm. 25.12 pogrzeb odbył się 27.12. 04r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. G. 

Jan Paweł II nauczaJan Paweł II nauczaJan Paweł II nauczaJan Paweł II naucza    
    Obowiązek świętowania niedzieli zwłaszcza przez udział  
w Eucharystii i przez odpoczynek w duchu chrześcijańskiej 
radości  
i braterstwa staje się bowiem w pełni zrozumiały, jeśli 
pamiętamy  
o różnorakich wymiarach tego dnia, na które zwrócimy uwagę  
w niniejszym liście.  
 Dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia. 
Jeśli od początku pontyfikatu niestrudzenie powtarzam słowa: 
„Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” 
To dziś chciałbym  
z mocą wezwać wszystkich do ponownego odkrycia niedzieli: 
Nie lękajcie się ofiarować naszego czasu Chrystusowi! Tak, 
otwórzmy Chrystusowi nasz czas, aby on mógł rozjaśnić i nadać 
mu kierunek. On jest tym, który zna tajemnicę czasu i 
tajemnicę wieczności  
i ofiarowuje nam „swój dzień” jako zawsze nowy dar swojej 
miłości. Ponowne odkrycie sensu tego „dnia” jest łaską, o którą 
należy prosić nie tylko po to, aby wypełniać w życiu nakazy 
wiary, ale także, dać konkretną odpowiedź na prawdziwe i 
głębokie pragnienia każdego człowieka. Czas ofiarowany 
Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, 

O W O CO W O CO W O CO W O C E  E U C H A R Y S T I IE  E U C H A R Y S T I IE  E U C H A R Y S T I IE  E U C H A R Y S T I I     
 

Z pierwszą niedzielą obecnego adwentu 
weszliśmy w nowy rok kościelny – rok 
poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II Eucharystii. Greckie słowo „eucharystia” 
znaczy dziękczynienie i dlatego Mszę 
Świętą, która jest uwielbieniem a przede 
wszystkim jednym wielkim podziękowaniem 
Bogu za ofiarowanie swego syna dla 
zbawienia człowieka, nazywamy bardzo 
często eucharystią. 

Mszę świętą moŜna by porównać do kosza 
pełnego owoców darowanych nam przez 
Boga Ojca, których spoŜywanie daje nam 
zadatek na Ŝycie wieczne. 
 Nie bez przyczyny Bóg mówi słowami 
św. Jana w Apokalipsie „Zwycięzcy dam 
spoŜyć owoc z drzewa Ŝycia, które jest w raju 
Boga.” (Ap 2,7). 

NajwaŜniejszym owocem przeŜycia 
Eucharystii jest bezpośrednie spotkanie z 
Jezusem w całym Jego Bóstwie i wręcz 
„namacalne”, bo to On jest tym drzewem 
Ŝycia, z którego dane nam jest spoŜywać. I 
nie martw się drogi czytelniku, Ŝe na Mszę 
Św. przychodzisz z całym bagaŜem swoich 
myśli, problemów czy przeŜyć. Jest to 
całkiem naturalne, Ŝe dzieci szukają pomocy 
u swego Ojca. JakŜe często uzdrowienie 
naszych Ŝyciowych spraw ma swój początek 
właśnie na Mszy Świętej, która jest dla 
człowieka źródłem i zarazem szczytem 
wiary. Korzystajmy z tego źródła wody 
Ŝywej, aby umacniała nas w ziemskiej drodze 
ku wieczności, ku zwycięstwu nad własnymi 
słabościami. 

NaleŜy tu przytoczyć kolejny werset 
Apokalipsy według św. Jana „Zwycięzcy dam 
manny ukrytej…” (Ap 2,17). Tą ukrytą 
manną jest Jezus pod postaciami chleba i 
wina, które przeistaczają się w Jego ciało i 
krew. Popatrz człowieku Bóg daje nam się 
cały i jakŜe nie korzystać z tego daru?! Czy 
naprawdę aŜ tak trudno znaleźć tę odrobinę 
czasu dla Boga, czasu który daje nam On 
sam. Msza Święta to jakby ręka wyciągnięta 
do człowieka przez jego Stwórcę – chwytaj 
ją póki masz ku temu okazję. Na koniec 
proszę, pomyśl i zastanów się drogi 
czytelniku nad słowami Jana, umiłowanego 
ucznia Jezusa „Bądź wierny aŜ do śmierci, a 
dam ci wieniec Ŝycia.” (Ap 2,10) 
            A. G.  
 

 
1. W poniedziałek 03.01 rozpoczynamy wizytę duszpasterską. 

W Przytocznej odwiedziny rozpoczną się od ul. Jeziornej 
i Pocztowej. Zakończenie kolędy planowane jest 18.01 na 
ul. Gajowej, a 24.01 w Nowej Niedrzwicy. 

2. Przez okres kolędy Msza św. odprawiana będzie o godz. 1530 
w intencji rodzin, które w danym dniu będą przeŜywały 
kolędę.  
W soboty Msza św. będzie odprawiana o godz. 1800. 

3. W czwartek 6.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze 
św. w Przytocznej odprawiane będą o godz. 1000 i 1800. 
W Lubikowie o godz. 1600 a w Nowej Niedrzwicy 
o godz. 1700. Na kaŜdej Mszy św. poświęcenie kredy 
i kadzidła. Przypominamy, Ŝe jest to święto nakazane i kaŜdy 
ma obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Zwolnione z tego 
obowiązku są osoby, które w tym czasie pracują zawodowo. 

4. 09.01 w Niedzielę Chrztu Pańskiego kończymy okres BoŜego 
Narodzenia. Świąteczny wystrój kościoła pozostaje do 2.02. 

 
 

List apostolski o świętowaniu niedzieli nr 7 
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Kiedy namalowano freski i jak to przebiegało? 
 

 Freski były juŜ wcześniej, przed moim przybyciem. Zawsze zostawało coś z przeszłości i to, co 
zostało poprawiał za moich czasów pewien malarz z Poznania. Na początku były tu poniemieckie 
malowidła. Potem, Ŝeby do Kościoła wróciła polskość, namalowano polskich świętych. Więc później 
wszystko to była nowość, róŜna od pierwszej wersji. Kiedy sowieci wytłukli szyby z dołu, to jeden 
pan z Międzychodu zrobił witraŜe. Podpisy były wzbogacone. 
 

 P.S. Dalszych pytań nie zadawaliśmy ks. Seniorowi, poniewaŜ był juŜ zmęczony. Jednak jak 
dotychczas zawsze Ŝegnał się zaproszeniem na następne spotkanie, tak tym razem ze spokojem  
ucałował mnie, dziewczętom podał rękę. Z fotela, na którym prowadził z nami rozmowę 
przeprowadziliśmy go do łóŜka, skąd poŜegnał nas pozdrowieniem z „Panem Bogiem”.     
                                                                                    A.K. 
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Ks. MieczysławKs. MieczysławKs. MieczysławKs. Mieczysław Rumiński wspomina… Rumiński wspomina… Rumiński wspomina… Rumiński wspomina…  (16 - ostatni)  
...  ...  ...  ...  freskifreskifreskifreski    
 
 
 

(c.d.) 

Amen. 
 Słowo to w języku hebrajskim ma ten sam rdzeń, 
co słowo „wierzyć”. Na polski moŜna je 
przetłumaczyć jako „niech się tak stanie”. 
 

Anamneza. 
 Wspomnienie. To ta część Mszy św., w której 
następuje wspomnienie męki, śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa. Kapłan i wierni 
wracają takŜe myślą do Ostatniej Wieczerzy. 
 

Baranku BoŜy. 
 Śpiew ten wprowadził do liturgii w VII w. papieŜ 
Sergiusz I, gdyŜ nie podobała się mu cisza w czasie 
łamania chleba Pańskiego. 
 Nazywanie Chrystusa Barankiem BoŜym 
nawiązuje do baranka zaplątanego w zarośla, który 
złoŜył Abraham w ofierze zamiast Izaaka, oraz do 
baranka paschalnego, którego krwią Izraelici 
pokropili odrzwia domów w Egipcie, aby nie wszedł 
do nich Anioł niszczyciel. Dodatkowo baranek 
przypomina proroctwo Izajasza, który pisał, Ŝe 
Mesjasz będzie „jak baranek na rzeź prowadzony” 
(53,7). 
 

Błogosławieństwo na zakończenie Mszy. 
 Gest rozesłania, przejścia do codzienności, w 
której Bóg jest ze swoimi uczniami po wszystkie dni 
aŜ do skończenia świata. Po Mszy uczestniczący w 
niej mogą iść świadczyć o Bogu, bo niosą w sobie 
„pokój Chrystusa”. Dzięki Eucharystii mają oni siłę i 
moc świadczenia o Bogu w swoim społecznym, 
rodzinnym i osobistym Ŝyciu. 
 

(Z miesięcznika „Dobre Nowiny” październik 2004) 

Kamyczki – głos w dyskusji 
 

Ewolucja czy rewolucja?  
Kościół si ę zmienia. Sobór watyka ński II 
zapocz ątkował ogromny proces odnowy i przemiany 
Kościoła. W jaki sposób ten proces dotyka nas? Jak 
go odbieramy? A w jaki sposób zmienia nasze 
odbieranie, pojmowanie liturgii? 
 
 W przeciągu 2004 roku podejmowaliśmy w 
„Kamyczkach” kilka tematów odnośnie zmian w liturgii. 
Najdonioślejszym wydarzeniem było zatwierdzenie przez 
Episkopat Polski nowego Ogólnego Wprowadzenia do 
Mszału Rzymskiego. Jednak zmian jest wiele i dotykają 
róŜnych aspektów, nie tylko liturgii. Ogólną tendencją tych 
zmian jest coraz większe otwieranie się na wiernych, 
jednak czy chcą oni brać na siebie tę odpowiedzialność? 
„W wielu polskich parafiach i młodzieŜ, i świeccy w ogóle 
nie czują się u siebie. Są jedynie widzami czy odbiorcami 
usług religijnych, a nie współgospodarzami.” – pisze 
Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika 
„Więź” w gazecie „Rzeczpospolita” („Rz”, 6.12.2004, „Hip-
hop i komunia święta”). Dlaczego tak się dzieje? Czy 
boimy się brać na siebie odpowiedzialność za sprawy 
naszego Kościoła parafialnego? A moŜe wstydzimy się 
angaŜować? 
 Kościół to takŜe tradycja. No właśnie, mówimy o 
zmianach, o odnowie liturgii, o wychodzeniu do ludzi, a co 
z tradycją? Co z niesamowitym sacrum liturgii, jej 
niedostępnością, tajemniczością, symboliką? Czy to 
wszystko ma zostać zapomniane? Nic bardziej mylnego! 
Chyba Ŝadna instytucja na świecie nie dba tak o tradycję 
jak Kościół, a wszystkie jego reformistyczne działania 
prowadzą do wgłębiania się w tradycję i utwierdzania jej 
wśród wiernych. „Najlepszym sposobem podtrzymywania 
tradycji, jest jej twórcza odnowa.” – pisze redaktor Z. 
Nosowski. 
 Kościół się zmienia, ale chyba raczej nie podlega 
rewolucji. Czy ten proces to ewolucja? Trudno powiedzieć. 
Większość reform soboru watykańskiego II nie zostało 
jeszcze wprowadzonych, a od soboru minęło juŜ ponad 40 
lat. Jednak w ciągu niemal 400 lat od soboru trydenckiego 
nie wprowadzono nawet połowy tej liczby. Zmiany w 
Kościele są wręcz niezbędne po to, aby mógł się rozwijać. 
 Francuzki jezuita Henri de Lubac powiedział kiedyś, Ŝe 
„tylko wrogowie Kościoła pragną, aby się nie zmieniał”, 
abyśmy my nie byli takimi wrogami, bo przecieŜ jesteśmy 
częścią Kościoła. 
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