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Posypanie  g łów pop io łem  
 

 

KALENDARIUM 
  

2 lutego – Ofiarowanie 
Pańskie – święto 
 

5 lutego – Św. Agaty 
Dziewicy i Męczennicy 
– wspomnienie 
 

9 lutego – Środa 
Popielcowa – 
rozpoczęcie Wielkiego 
Postu 
 

10 lutego – Św. 
Scholastyki – 
wspomnienie 
 

14 lutego – Św. Cyryla 
Mnicha i Metodego 
Biskupa – Patronów 
Europy – święto 
 

22 lutego – Katedry św. 
Piotra Apostoła – 
święto  

JuŜ w drugą środę lutego rozpo-
czynamy w tym roku czas Wielkiego 
Postu. Dzień ten nazywamy Środą 
Popielcową, która nazwę swa przyjęła z 
obrzędu posypywania popiołem głów 
grzeszników. 
 Liturgia pierwszego dnia Wielkie-go 
Postu nawiązuje do obrzędów, jakie w 
pierwotnym Kościele sprawował biskup 
nad pokutnikami. Chrześcijanie, którzy 
się dopuścili cięŜkich grzechów, musieli 
na początku Wielkiego Postu przy-wdziać 
szaty pokutne, biskup posypywał ich 
głowy popiołem i po odmówieniu 
psalmów pokutnych wyprowadzał ich ze 
świątyni. Byli oni w ten sposób wyłączeni 
ze wspólnoty eucharystycznej i zobo-
wiązani do publicznej pokuty i do 
zadośćuczynienia poprzez post, modlitwę 
i jałmuŜnę  (uczynki miłosierdzia). 
Dopiero w Wielki Czwartek biskup 
udzielał im rozgrzeszenia i pocałunku 
pokoju, wprowadzając do wspólnoty 
wiernych. 
 Z biegiem czasu Kościół złagodził tę 
formę publicznej pokuty. JuŜ w średnio-
wieczu wierni zaczęli dobrowolnie pełnić 
pokutę i przyjmować w czasie liturgii na 
głowę popiół. Tego rodzaju praktyka 
przetrwała w liturgii Kościoła aŜ do 
naszych czasów. 
 Dlatego wierni dzisiaj bardzo licznie 
gromadzą się w świątyniach i biorą udział 
  

w zgromadzeniu eucharystycznym, 
w czasie którego po homilii przyjmują 
na głowę poświęcony popiół. Jest to 
zewnętrzny znak rozpoczęcia publicznej 
pokuty, która jest odpowiednikiem 
greckiego słowa  „metanoia” - 
wewnętrzna przemiana człowieka. 

W roku Eucharystii w sposób 
szczególny wewnętrzna przemiana 
powinna się koncentrować wokół udziału 
w niedzielnej Mszy św. Podczas obrzędu 
posypania głów popiołem niech przed 
naszymi oczami staną te niedziele, gdy z 
własnego lenistwa opuściliśmy Msze św., 
bądź uczestniczyliśmy w nich bez 
wewnętrznego zaangaŜowania. Niech 
podczas tej krótkiej chwili w naszej 
modlitewnej pamięci znajdą się teŜ ci 
parafianie, którzy bardzo rzadko 
uczestniczą w Eucharystii i być moŜe nie 
dotrą na posypanie głów popiołem. 
 Przez 40 dni będziemy próbować 
poprawiać własne Ŝycie. Czyniliśmy to 
juŜ wielokrotnie. Nie zawsze się to 
udawało, upadaliśmy. MoŜe tym razem 
będzie lepiej?. Bóg miłosierny jest 
z nami, nawet kiedy staniemy się synami 
marnotrawnymi. Czeka na nasze 
nawrócenie. RozwaŜania na drodze 
krzyŜowej, gorzkich Ŝalach i podczas 
rekolekcji na pewno nam w tym pomogą, 
jeŜeli będziemy pamiętali o sensie 
posypania głów popiołem. 

                         

M YŚL  

M I E S IĄC A  

 

„Chrystus  
– to przepaść 

pełna światła… 
Ten, kto w nią 
spojrzy, musi 

się w nią 
rzucić”. 

 
 

Franz Kafka 
 

 

L.K . 
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Jan  Pawe ł  I I  naucza…  
 
 

Ktoś mógłby sądzić, że post i inne wyrzeczenia, 

zalecane przez pedagogię Kościoła, oznaczają pogardę 

dla rzeczywistości stworzonej. Tak jednak nie jest! 

Przeciwnie - wynikają one z bardzo wzniosłej 

koncepcji świata materialnego i mogą być traktowane 

jako swoiste antidotum na nieumiarkowanie i 

chciwość, sprzeciwiają się bowiem bezwzględnemu 

pragnieniu posiadania i korzystania z życia, które 

każe człowiekowi dążyć do absolutnego panowania 

nad otaczającym go światem.(....) Cnoty i asceza 

pomagają człowiekowi otworzyć się na Boga i na 

braci, każą mu widzieć rzeczy materialne we właściwej 

perspektywie. Uczą go, jak korzystać z nich w sposób 

solidarny, a nie samolubny, mając na uwadze nie 

tylko bezpośrednią korzyść, ale także przyszłość. 

(Watykan 24,03. 1996)   
 

Zasady pisowni słownictwa religijnego 
1.5. Nazwy instytucji i jednostek organizacyjnych 
Kościoła 

Piszemy tylko wielką literą Kościół w znaczeniu 
organizacji, instytucji, ogółu wiernych. Określenia 
odłamów wyznaniowych piszemy małą literą, czyli 
Kościół katolicki, Kościół prawosławny, Kościół 
ewangelicko-augsburski. Natomiast jeśli mamy do 
czynienia z oficjalną zarejestrowaną nazwą własną 
organizacji, piszemy duŜą literą wszystkie człony, 
np.: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP, 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół 
Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół 
Rzymskokatolicki oraz Kościół Katolicki (obie nazwy 
funkcjonują jako oficjalne). 

Nazwy kościelnych jednostek 
administracyjnych,  
np.: archidiecezja krakowska, parafia, prowincja, 
kustodia, a takŜe nazwy urzędów, np.: kuria 
metropolitalna, kapituła generalna piszemy w 
zasadzie małą literą, chyba Ŝe są to oficjalne nazwy, 
wówczas piszemy duŜą literą wszystkie człony,  
np.: Kuria Biskupia Diecezji Zielonogórsko - 
Gorzowskiej, Prowincja św. Antoniego z Padwy i bł. 
Jakuba Strzemię (równieŜ wyraŜenia typu: XIX 
Kapituła Generalna traktujemy jako nazwy własne). 
Nazwę episkopat piszemy zasadniczo małą literą w 
znaczeniu ogółu biskupów, moŜliwe jest jednak 
równieŜ uŜycie wielkiej litery (Episkopat) w 
odniesieniu do instytucji, którą jest Konferencja 
Episkopatu Polski. Piszemy episkopat polski, uznając 
polski za przymiotnik, lub episkopat Polski, mając na 
myśli rzeczownik w dopełniaczu. 

M.J. 

I V  Ro c z n i c a  śm i e r c i   
K s .  Fr anc i s zk a  K o r n ak i e w i c z a  

 

 7 lutego minęło już 4 lata jak z naszej parafii 
odszedł do Pana Ks. Franciszek Kornakiewicz. 
Pragniemy podzielić się ze wszystkimi 
wspomnieniem o Ks. Franciszku jakie napisał w 
urzędowym piśmie diecezjalnym „Ecclesiastica” Ks. 
Bp. Paweł Socha. 
  Późno wieczorem 7 lutego 2001 r. ks. Dziekan. M. Walczak 
przekazał do Kanclerza informację o nagłej śmierci ks. Kan. 
Franciszka Kornakiewicza – prob. Parafii Trójcy św. w 
Przytocznej. Pogodny, uśmiechnięty i nieustannie zapracowany 
posługa duszpasterską i troska o sprawy gospodarcze parafii. 
Takim pozostanie w pamięci wielu Konfratrów, którzy bliŜej 
znali ks. Franciszka. (…) 
 Ks. Franciszek Kornakiewicz urodził się 20.06.1944  
w Grybowie, w diec tarnowskiej. Rodzice Stanisław i 
Apolonia bardzo wiele trudzili się, by wyŜywić i wychować 
dziewięcioro dzieci. Troje ich zmarło bardzo młodo. (…) 
 W 1952 r. w poszukiwaniu pracy ojciec razem z rodzina 
przeniósł się do Czchowa. (…) Młody Franciszek uczęszczał 
do szkoły podstawowej w Czchowie i tam teŜ przystąpił do I 
Komunii św. oraz przyjął sakrament bierzmowania. Po 
siódmej klasie szkoły podstawowej dojeŜdŜał do Nowego 
Sącza do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył 
egzaminem dojrzałości 26 maja 1962 r. 
 Nikomu się nie zwierzał ze swoich marzeń i pragnień 
wstapienia do seminarium duchownego. W latach 
sześćdziesiatychbyło to niebezpieczne zarówno dla ucznia, jak 
i jego rodziny, zwłaszcza pracującego ojca. Jednak w sercu 
nosił głębokie pragnienie pójścia za głosem Chrystusa. Był 
bowiem bardzo wiernym i pilnym ministrantem, szczególnie 
od siódmej klasy szkoły podstawowej. Codziennie przed 
lekcjami udawał się wcześnie do kościoła parafialnego, 
odległego blisko 3 km, by słuŜyć do Mszy św.. Nic dziwnego, 
Ŝe po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zgłosił się do 
Seminarium w Tarnowie. Ojciec z tego powodu miał 
powaŜne kłopoty w pracy. 

Studia teologiczne w WyŜszym Seminarium Duchownym 
w Tarnowie ukończył16 maja 1969 r. a świecenia kapłańskie 
otrzymał 25 maja 1969 r. w Tarnowie. 

Po świeceniach kapłańskich został skierowany do pracy 
duszpasterskiej w charakterze wikariusza do parafii pw św. 
Katarzyny do Wikowiska (…). Po dwóch latach pracy w 
Wikowiskach rozpoczął pracę duszpasterską w parafiipw. 
Narodzenia NMP w Dobrkowie k. Pilzna. JuŜ po roku czasu 
został przeniesiony do Brzeska. Ostatnią placówką, w jakiej 
pracował w diecezji tarnowskiej była parafia św. Antoniego w 
Mięcinie. 

PoniewaŜ z inicjatywy kard. K. Wojtyły w Krakowie 
powstała Papieska Akademia Teologiczna, ks. Franciszek 
naleŜał do jednych z pierwszych, którzy podjęli dalsze studia 
na tej uczelni. Zgłosił do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. 
Uczęszczał na wykłady i pisał pracę licencjacką pod 
kierunkiem ks. Prof. J. Tischnera na temat: „Współczesne 
próby  uściślenia pojęcia celu”, którą obronił 15.06.1976 r. 

Majac pełne przygotowanie duszpasterskie i naukowe, 
zgłosił się do abpa J. Ablewicza, prosząc o zezwolenie na 
przejście do pracy duszpasterskiej w diecezji gorzowskiej. 

c.d.n. 
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J E Z U S  –  Ś W I A T Ł O Ś Ć  I  B R A M A  
 

W czterdziestym dniu po BoŜym Narodzeniu 
obchodzimy uroczystość Ofiarowania Pańskiego zwaną 
potocznie w Polsce świętem Matki BoŜej Gromnicznej. 
Tego roku ma to miejsce w pierwszą środę lutego. Dzień 
ten przypomina nam moment ofiarowania Jezusa (jako 
pierworodnego syna) Bogu w świątyni przez Maryję  
i Józefa. To wtedy starzec Symeon biorąc Jezusa na ręce  
i unosząc w górę wypowiedział znamienne słowa 
„…światło na oświecenie pogan i chwałę ludu…” 
 (Łk 2,32). Symeon potwierdził w ten sposób wobec 
Jezusa i jego rodziców proroctwo, które Bóg 
wypowiedział ustami Izajasza „Ustanowię Cię światłością 
dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aŜ do krańców 
ziemi.” (Iz 49,6) 

Ogień i światło od początków stworzenia są dla 
człowieka wszystkim – bez nich błądzimy, jest zimno, 
brakuję nam energii, co sprawia, Ŝe czujemy się 
zagroŜeni. 

Bóg miłując nas daje nam światłość, ale nie tylko tę 
fizyczną potrzebną dla ciała, przede wszystkim obdarza 
człowieka światłością prowadzącą do Niego – do Ŝycia  
z Nim i w Nim. To Jezus, syn BoŜy, jest „latarnią” 
oświetlającą i wskazującą nam drogę do domu Ojca. 

Zresztą Chrystus sam mówi w sposób nie budzący 
Ŝadnej wątpliwości „Ja jestem światłością świata. Kto 
idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie 
miał światło Ŝycia.” (J 18,12) Gromnica niesiona 2 lutego 
do kościoła jest właśnie symbolem Chrystusa – Światłości 
Świata. Kierując się jego blaskiem trafimy na bramę do 
Królestwa Niebieskiego.  

W staroŜytnej Jerozolimie bramy były dla jej 
mieszkańców miejscem zebrań politycznych, handlowych, 
a zwłaszcza sądowych. Podobnie nasza dusza spotka się  
z Jezusem w „bramie” Ŝycia wiecznego, aby zostać 
osądzoną. 

Lecz Palestyna to nie tylko Jerozolima ale takŜe 
okoliczne tereny, gdzie wypasano owce, które noc 
spędzały w miejscach otoczonych kamiennym murem. 
Wejście do takiej zagrody często nie miało bramy. Bramą 
był bowiem pasterz, który po zapędzeniu na noc owiec 
kładł się w wejściu do zagrody. W ten sposób Ŝadna owca 
nie mogła wyjść na zewnątrz i Ŝadne dzikie zwierzę nie 
mogło wejść do środka, nie przechodząc przez pasterza. Z 
całą pewnością taki obraz musiał być znany Jezusowi, gdy 
mówił „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem 
bramą owiec. JeŜeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 
zbawiony.” (J 10, 7 – 3). 

Drogi czytelniku zapalając gromnicę pamiętaj,  
Ŝe nikt cię bardziej nie kocha jak Bóg, Ŝe nikomu nie 
moŜesz bardziej zaufać jak Bogu, który w Jezusie 
Chrystusie stał się dla ciebie światłem, drogą i bramą do 
Ŝycia wiecznego. To jednak czy pójdziesz tą drogą i za 
tym światłem i czy wejdziesz przez tę bramę zaleŜy tylko 
od ciebie samego. 

A.G. 

 

1. Od 2 lutego trwa w naszej diecezji okres spowiedzi i Komunii św. 
wielkanocnej. 

2. 7 lutego przypada 4 rocz. Śmierci ks. Franciszka Kornakiewicza. 
Na Mszę św. w jego intencji zapraszamy 6 lutego o godz. 800. 

3. Tradycyjnie juŜ na początku lutego (6.02) po kaŜdej Mszy św. 
odbywać się będzie zbiórka do puszek na hospicja w naszej 
diecezji. 

4. W Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Przypominamy, Ŝe 
czas zabaw tzw. „ostatki” naleŜy zakończyć we wtorek o godz. 2400. 
W czasie Wielkiego Postu nie urządzamy Ŝadnych zabaw ani 
dyskotek. 
W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły i abstynencja. 
Msze św. w tym dniu będą odprawiane o godz.: 1000, 1600 (dla 
dzieci), 1800. Na kaŜdej Mszy św. posypanie głów popiołem. 
W Lubikowie o godz. 1630, w Nowej Niedrzwicy o godz. 1800. 

5. W środę Popielcową przypada dzień solidarności z kapłanami – 
seniorami. Taca przeznaczona będzie na Dom Księdza Emeryta. 

6. W Środę Popielcową rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. 
7. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni modlitwy 

o ducha pokuty. 
8. Zapraszamy na naboŜeństwa wielkopostne: 

• W piątek Droga KrzyŜowa:  
Przytoczna: o godz. 1700 dla dzieci połączona z Komunią św.  

  po Mszy św. o godz. 1800 dla dorosłych i 
młodzieŜy 

Nowa Niedrzwica w piątek po Mszy św. o godz. 1700. 

Lubikowo we wtorek po Mszy św. o godz. 1700
. 

• W niedzielę Gorzkie śale: Przytoczna o godz. 1700 
Nowa Niedrzwica 20 min przed Mszą św. 
Lubikowo 20 min przed Mszą św. 
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Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa 
Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  telefon.: 7493492 – ks. proboszcz, 
7493041 – ks. wikary. Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  oraz  w sobotę w godz. 1100 - 1200. Nauka przed chrztem  dla 
rodziców i chrzestnych w kaŜdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 1200. 

Kamyczki – doniesienia agencyjne  
 

Europejski patriotyzm 
 

Do trwania przy warto ściach tradycji narodowej i współ-
tworzenia nowej Europy wzywa abp Józef śyciński w li ście  
pt. „By ć patriot ą w nowej Europie”. Metropolita lubelski apeluje 
do młodzie Ŝy, „aby swych marze ń o szcz ęściu nie ł ączyła  
z pragnieniem wyjazdu z Ojczyzny”.  

 

Metropolita lubelski wzywa wiernych, aby byli „świadkami 
niezmiennych wartości". ZauwaŜa, Ŝe wobec krzykliwego świata 
reklam i „pustych deklaracji agresywnych polityków" trzeba „w stylu 
Prymasa Tysiąclecia trwać z Maryją u stóp Chrystusowego krzyŜa, 
aby dawać wyraz naszej trosce o wartości, które Bóg zawierzył 
naszemu pokoleniu w procesie przemian ogarniających kontynent 
europejski". 

„Na nasze barki bierzemy dziś brzemię odpowiedzialności za 
obecność Chrystusa w kulturze Europy i w przyszłym Ŝyciu narodu" - 
pisze metropolita lubelski i zachęca, by z narodowej tradycji 
wydobywać autorytety moralne i ukazywać je młodemu pokoleniu. 

Arcybiskup zauwaŜa teŜ potrzebę wspierania rodziny. „Trzeba nam 
zrozumieć dramatycznie trudną sytuację tych rodzin, w których bieda 
lub bezrobocie skłaniają niektórych członków do poszukiwania pracy 
za granicą. NaleŜy dołoŜyć starań, abyśmy mogli pośpieszyć  
z chrześcijańską pomocą dla ich najbliŜszych, którzy pozostali  
w kraju" - pisze. 

Jednocześnie metropolita apeluje do młodzieŜy, „aby swych marzeń 
o szczęściu nie łączyła z pragnieniem wyjazdu z Ojczyzny", bo często 
kończy się to bolesną utratą złudzeń. „Gorąco proszę młodych, aby 
pogłębiali swą miłość do polskiej kultury podtrzymując więzy 
przyjaźni, które umacniają się podczas pielgrzymek i obozów, 
spotkań Taizé i dni skupienia. Dzielmy się refleksją na temat tego, co 
piękne i wielkie w polskiej kulturze" - pisze abp śyciński. Wzywa, by 
uczyć się patriotyzmu takŜe od pochodzącej z polskich rodzin 
młodzieŜy, która przyjeŜdŜa z terenów Rosji, Ukrainy czy 
Kazachstanu. 

Jako wyraz miłości do ojczyzny ukazuje autor listu takŜe kwestię 
zaangaŜowania obywatelskiego. „Aby przeciwdziałać tym chorym 
zjawiskom społecznym, które wywołują tak często nasz ból  
i sprzeciw, trzeba nam przede wszystkim kształtować dojrzałą postać 
polskiej demokracji przez szeroki udział w wyborach" - podkreśla. 

 (KAI)  
ow.ad@interia.pl  

Pamiętam ks. seniora Mieczysława Rumińskiego jako księdza, który grał w piłkę z chłopakami koło plebanii, 
kąpał się w jeziorze, jeździł na wycieczki. Miał  teŜ motorek (simson), którym wszędzie jeździł. Po terenie parafii 
woził księdza Pan Rój Tadeusz (taksówkarz) niewierzący, ale świetnie rozumieli się z księdzem Mieczysławem. 
 Pamiętam teŜ plebanię pełną rodziny księdza seniora. Mieszkała na plebanii matka księdza i w tym czasie 
często odwiedzali księdza jego krewni.  
 Ucząc religii, ksiądz Mieczysław przywiązywał wielką wagę do wyglądu zeszytu. Sam zawsze przepisywał 
swoje odręczne notatki, ładnym, kaligraficznym pismem. Bardzo dbał o wygląd kościoła, świece były zawsze 
ładnie oczyszczone, przycięte. Miał swoje przyzwyczajenia, jak to z zamiataniem kościoła w stronę ołtarza 
i respektował je od sprzątających.  
 Szczególnie dbał o oprawę świąt, przed pasterką był zawsze mówiony wiersz (teŜ mówiłam), uczył nas 
śpiewać (śpiewaliśmy teŜ w chórze, który prowadził). Podczas święta BoŜego Ciała i oktawy, procesje były bardzo 
uroczyste. Osoby, które niosły chorągwie, feretrony, prowadziły dzieci sypiące kwiatki, były w jednakowych 
ubraniach, a panowie niosący baldachim w białych rękawiczkach. 
 Ksiądz senior bardzo przeŜywał kaŜdą Mszę św. Zewnętrznie - musiał wyjść uczesany (w zakrystii był 
grzebień), wewnętrznie - brał tabletkę uspokajającą. 
 Z wiekiem pogarszał się księdzu wzrok, często prosił o wyręczenie w czytaniu Pisma św. i listów pasterskich. 
 Bardzo często był w konfesjonale i posługiwał sakramentem pokuty. Pamiętał zawsze, aby w sylwestra 
o północy zadzwonić dzwonami w kościele, oznajmić początek Nowego Roku. Byłam często po północy 
z Ŝyczeniami imieninowymi, zawsze na nas czekał - radosny, Ŝe pamiętamy. 
 Bardzo kochał Przytoczną, nie chciał wyjeŜdŜać, zawsze wierzył, Ŝe jeszcze z nami pomieszka. Pan Bóg chciał 
inaczej. Umarł w Zielonej Górze, ale był i pozostanie „nasz”. Dziękuję Panu Bogu, Ŝe postawił Go na mojej 
drodze.  

H.M. 
 

Wspomnienia o śp. Ks. Mieczysławie Rumińskim…Wspomnienia o śp. Ks. Mieczysławie Rumińskim…Wspomnienia o śp. Ks. Mieczysławie Rumińskim…Wspomnienia o śp. Ks. Mieczysławie Rumińskim…   
 

Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom: 
1. Dawid Kaźmierczak s. Zbigniewa i  Anny  
2. Szymon Dziobko s. Marka i Magdaleny 
 
 
 
 
W styczniu nikt nie zawarł sakramentu małŜeństwa. 
 
 
 
 
W styczniu nie odnotowano pogrzebu   

(c.d.) 
 

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) 


