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KrzyŜ 
 

CięŜki jest ten krzyŜ 
I cięŜka cierniowa korona. 
Sił brak i iść juŜ nie moŜna 
Lecz trzeba podąŜać dalej! 
Znaleźć resztki sił 
Wyciągnięte gdzieś  
                  z podświadomości, 
Nie martwić się  
                 następnym dniem, 
Na przyszłość się nie martwić. 
"Jarzmo jest słodkie,  
                    a brzemię lekkie" 
Więc idź! Idź z radością! 
Bo gdy dojdziesz do celu  
Zostaniesz przepełniony  

                             miłością! 
 
                                              (Sznyt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„BO TU JEST TWOJE ŻYCIE 
i długie trwanie Twego pobytu na ziemi” 

 ( Pwt 30, 20) 
 Słowa MojŜesza do Narodu 
Wybranego stanowią tytuł tegorocznego 
orędzia Jana Pawła II na Wielki Post 
(fragment w nauczaniu papieskim). W 
sposób szczególny podkreśla ono 
waŜność oraz godność człowieka w 
starszym wieku i dotkniętego 
cierpieniem. Chyba nikt inny tak jak 85- 
letni schorowany papieŜ nie rozumie 
rozterek Ŝyciowych osób, które  
znajdują się w tej sytuacji. 
 Jest takie potoczne powiedzenie, Ŝe 
jedna rzecz „nie wyszła” stwarzającemu 
świat Bogu – starość. Szczególnie czasy 
współczesne z kultem młodości coraz 
bardziej pragną uniknąć naturalnego 
procesu starzenia się. Stąd wiele 
wysiłku, środków finansowych poświę-
camy dla utrzymania młodzieŜowego 
wyglądu, zamiast budować swoje 
duchowe Ŝycie, które rozwijać się moŜe 
aŜ do późnej starości.  
 Ojciec Święty zwraca uwagę na 
konieczność wzajemnego ubogacania 
się róŜnych pokoleń. Młodzi nie tylko 
uczą się postawy miłosierdzia 
pomagając starszym, ale równieŜ mogą 
wiele skorzystać z rad, modlitwy osób 
mających spore doświadczenie, 
głębokie przemyślenia i czas potrzebny 
na rozmowę. Mogą to równieŜ 
potwierdzić dzieci z naszej parafii 
odwiedzające starsze osoby przed 
świętami czy przedstawiające dla nich 
swoje artystyczne osiągnięcia. 
 W roku Eucharystii w sposób 
szczególny powinniśmy przeanalizować 
obecność osób starszych w kościele. Ilu 
z nich nie uczęszcza na Mszę św. tylko 
dlatego, Ŝe nikt ich nie podwiezie, bo 
sami juŜ nie mają sił? KsięŜa (być moŜe 
teŜ wkrótce  nadzwyczajny świecki 
szafarz) odwiedzając raz w miesiącu 
                                                                                                              

chorych po domach, widzą jak pragną 
oni być razem ze wspólnotą parafialną. 
Wielu z nas ma samochody i moŜe 
starszym osobom pomóc w dotarciu do 
kościoła. To nie kosztuje wiele, a moŜe 
dać ogrom radości, BoŜy pokój osobom 
starszym. 
 W zakończeniu orędzia Ojciec 
Święty prosi Maryję, aby wraz ze 
swoimi rodzicami, świętymi Anną i 
Joachimem, orędowała za kaŜdym z nas 
teraz i w godzinę śmierci naszej. 
Przyłączmy się do tej modlitwy za 
siebie i osoby starsze bez względu na to 
ile obecnie mamy lat. Niech to będzie 
nasz postny uczynek miłosierdzia. 

                                                                                                                             
L.K.          

MYŚL MIESIĄCA 

Ze wszystkich darów, 
które ofiarował mi 
chrystianizm, 
Eucharystia wydaje 
mi się 
najpiękniejszym.  

            André Frossard  

KALENDARIUM  
 

4 marca – św. Kazimierza 
Królewicza – święto 
 

19 marca – Św. Józefa 
Oblubieńca NMP – 
uroczystość 
 

6 marca – Niedziela Laetare 
 

20 marca – Niedziela 
Palmowa 
 

24 marca – Wielki Czwartek  
 

25 marca – Wielki Piątek 
 

26 marca – Wielka Sobota 
 

27 marca – Niedziela 
Zmartwychwstania 
Pańskiego 
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… panem Andrzejem Gnybkiem kandydatem 
na nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. 
 

Red.:Na czym polega słuŜba nadzwyczajnego 
szafarza Komunii świętej? 
 

SłuŜba nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 
realizuje się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze 
winien on pomagać w udzielaniu Komunii świętej, 
gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych 
i brak zwyczajnych szafarzy (kapłanów lub diako-
nów), albo, gdy są oni zajęci innymi czynnościami 
duszpasterskimi. NaleŜy podkreślić, Ŝe poza 
przypadkami choroby lub niedołęŜności odpra-
wiający kapłan i koncelebransi nie mogą wyręczać się 
posługą nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. 
W wielu parafiach do zadań nadzwyczaj-nego 
szafarza naleŜy zanoszenie Komunii świętej chorym i 
niepełno-sprawnym tak, aby mogli przyjmować 
Jezusa częściej niŜ raz w miesiącu 
i czuć się bardziej związani ze sprawowaną przez 
wspólnotę parafialną Eucharystię. 
 

Red.: Jak zrodziła się u pana chęć zostania 
nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej? 
 
 

Na dzień dzisiejszy jestem jeszcze kandydatem na 
nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej 
i wraz z duŜą grupą kolegów uczestniczę w spe-
cjalnym studium formacyjnym dla nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii świętej prowadzonym przez 
wykładowców seminarium i pracowników Kurii 
Biskupiej.  

Szczerze mówiąc nigdy nie myślałem o takiej 
posłudze w Kościele a propozycja wyszła od księdza 
proboszcza Sławomira Kupca, który dał mi ponad 
miesiąc czasu do namysłu. Decyzję na tak podjąłem 
ostatecznie modląc się przed obliczem Matki BoŜej 
Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie gdzie usłyszałem 
„wstań, idź i nie lękaj się”. 
 

Red.: Czym będzie dla pana posługa 
nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej? 
 

Jestem w pełni świadomy tego, iŜ posługa 
nadzwyczajnego szafarza to nie tylko słuŜba, ale 
przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, 
wyzwanie a takŜe zaszczyt i radość. 

Odpowiedzialność, poniewaŜ mając bezpośredni 
i częsty kontakt z ciałem Jezusa muszę tak Ŝyć, aby 
nie być zgorszeniem dla wspólnoty parafialnej. 
Funkcję tę rozumiem jako wyzwanie do odwaŜnego 
dawania świadectwa wiary w kaŜdej sytuacji. Poza 
tym to ogromny zaszczyt i radość obcowania 
z Jezusem, noszenia Go na sercu i dzielenia się Nim 
z innymi ludźmi. 

Myślę, Ŝe posługa nadzwyczajnego szafarza 
Komunii świętej będzie wymagać ode mnie 
olbrzymiej pokory.  
 

R o z m o w a  z . . .  
 

Ks. Franciszek Kornakiewicz  (c.d.) 
 
 

Praca duszpasterska w diecezji zielonogórsko-gorzow skiej 
 

 

 W diecezji gorzowskiej ks. Franciszek Kornakiewicz zatrudniony 
został jako wikariusz w parafii w Krośnie Odrzańskim. Pracował w tej 
parafii przez cztery lata. Placówka duszpasterska trudna ze względu na 
wielość kościołów filialnych i wielość szkół, a takŜe klimat laicyzacji 
prowadzonej przez wojsko, które pozostawało wówczas pod wpływem 
partyjnej ideologii. Ks. Franciszek swoją gorliwością potrafił łagodzić 
napięcia i wnosił wiele pogody ducha i Ŝywej wiary w Ŝycie parafian. 

7 czerwca 1980 r. został przeniesiony do parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w śarach. JuŜ po roku czasu bp. Wilhelm Pluta mianował ks. 
Franciszka Kornakiewicza na samodzielną placówkę do parafii pw. 
MB RóŜańcowej w DzierŜąźnie Wielkim. Dekret przyjął z radością, bo 
przecieŜ po 12 latach kapłaństwa mógł wykazać w pełni dojrzałość 
duszpasterską i administracyjną, a takŜe budowlaną. Parafia 
obejmowała sześć wiosek zagubionych w lasach. Mieszkało w nich w 
sumie 1150 wiernych. W czterech z nich były kościoły, które trzeba 
było obsługiwać, odprawiając mszę św. w niedzielę w kaŜdym kościele 
i przynajmniej raz w tygodniu w trzech kościołach filialnych. Oprócz 
katechezy, którą prowadził przewaŜnie sam ks. Proboszcz, ks. 
Franciszek remontował kościoły, a takŜe sam podjął się remontu 
plebanii. PrzeŜył tragedie spalenia kościoła filialnego 1986r. Niemal 
cały rok razem z jednym z parafian własnymi rekami dokonał 
odbudowy tego kościoła i juŜ w 1987 r. bp Józef Michalik mógł 
poświecić odbudowana świątynię. 
 Dał się zauwaŜyć jako gorliwy duszpasterz. W 1985 roku został 
dekanalnym duszpasterzem słuŜby liturgicznej. Cieszył się takŜe 
wielkim szacunkiem wśród kapłanów. W 1991 r. bp J. Michalik 
mianował go ojcem duchownym w dekanacie Drezdenko. 
 AŜ 10 lat pracował w jednej z najtrudniejszych parafii w diecezji. 
W uznaniu wielkiej pracowitości i gorliwości bp J. Michalik 9 sierpnia 
1991 r. mianował ks. Franciszka proboszczem w parafii pw. Św. Rocha 
we Wieleniu Płn. W liście z 9 sierpnia 1991 r. ks. Bp. J. Michalik 
napisał: „Zwalniając ze stanowiska proboszcza w parafii DzierŜązno po 
wielu latach duszpasterzowania w niej pragniemy bardzo serdecznie 
podziękować za całokształt tej pracy duszpastersko-katechetycznej i 
administracyjnej, pełnionej z pełnym poświeceniem i oddaniem się 
Wspólnocie Parafialnej w trosce o BoŜą chwałę, dobro Kościoła 
świętego i poŜytek wiernych oddanych posłudze kapłańskiej. Na 
Pewno wiele trudu i troski wymagały te lata duszpasterzowania, w 
które czcigodny Ks. Proboszcz wkładał całe swe serce kapłańskie i 
umiejętności. Dowodem tego, to ten pięknie odbudowany kościół 
filialny w Giczynku po jego spłonięciu. Ufamy, Ŝe dobry Bóg 
wynagrodzi swego Sługę wiernego BoŜą łaską, wspierając go nią 
obficie w warunkach podejmowanych w nowej parafii, wymagającej 
równieŜ wiele poświecenia i ofiarnej pracy”. 
 Ledwie rozpoczął pracę w nowej parafii, juŜ nadeszła wiadomość o 
moŜliwości przeniesienia się do Sulęcina, gdzie zmarły ks. Dziekan 
Józef Janicki osierocił wspólnotę parafialną. Propozycje bpa J. 
Michalika ks. Franciszek przyjął i 18.11.1991 otrzymał nominację na 
proboszcza w parafii św. Henryka w Sulęcinie i dziekana tegoŜ 
dekanatu. 
 

W p op rze dn i m n um e rze  „ U  Ź ród ł a”  
z o s t a ł o  b ł ęd ni e  w yd ruk ow ane  naz w i s k o  
ś p .  k s i ę dz a  F ran c i s zk a  Korn aki ew ic z a .  
Z a  b ł ąd  p ow s t a ł y  p odc z a s  d ruk ow an i a  
s e rde cz n i e  p rz ep ra s z amy .      R E D A K C J A  
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Jan Paweł II naucza... 

Większa ilość czasu wolnego, jakim ludzi starsi dysponują w tej 
fazie życia, daje im możliwość podjęcia refleksji nad zasadniczymi 
pytaniami, które wcześniej zostały być może zaniedbane z powodu 
naglących spraw bądź takich, które przez nich uważane były za 
pierwszorzędne. Świadomość, że bliski jest ostateczny kres, skłania 
człowieka starszego do skoncentrowania się na tym, co istotne i 
nadania znaczenia temu, czego nie niszczy upływ lat.  
 Właśnie ze względu na tę sytuację osoba starsza może wypełniać 
swoją rolę w społeczeństwie. Jeżeli prawdą jest, że człowiek żyje z 
dorobku tych, którzy go poprzedzili, a jego przyszłość w 
decydującej mierze zależy od tego,  w jaki sposób zostały mu 
przekazane wartości narodu, do którego należy, to mądrość i 
doświadczenie osób starszych mogą oświecać jego kroki na drodze 
postępu ku coraz pełniejszej formie cywilizacji. 
 

Orędzie na Wielki Post 

Zgłębiając sens Liturgii  
W dniach 31 stycznia do 9 lutego br. w Głogowie prz y 

parafii p.w. św. Mikołaja odbywały si ę 13 rekolekcje KODAL. 
W tym roku brała w nich udział jedna osoba z naszej  parafii. 

Rekolekcje przebiegały w miłej przyjaznej atmosferze. Radosny 
śpiew przy dźwięku gitar na korytarzach domu i otwarta postawa 
uczestników powodowały, iŜ czas spędzany w Głogowie przez 
młodych ludzi z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a takŜe innych 
miast Polski, nie był tylko czasem nauki, ale przede wszystkim 
czasem obcowania z Bogiem obecnym w Eucharystii i drugim 
człowieku. KODAL kończył się w środę 9 lutego. 

W KODAL-u uczestniczyło 49 osób podzielonych na dwa 
stopnie formacyjne. Liczniejsza, 38-osobowa grupa uczestników 
stopnia podstawowego, poznawała treści dotyczące podstaw 
liturgiki. Nieco mniej liczna grupa uczestników przeŜywających 
KODAL po raz kolejny zgłębiała sens sakramentów i 
sakramentaliów. Nad przebiegiem rekolekcji czuwała 
ośmioosobowa grupa animatorów. KODAL prowadził moderator 
Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej ks. Andrzej Hładki. 

(owad)  
 

Wielki Post – droga powrotu do Boga. 
 

Środa popielcowa rozpoczęła okres Wielkiego Postu i nie 
ma absolutnie znaczenia długość trwania tego czasu jak 
próbują nam sugerować niektóre media, poniewaŜ istotą 
Wielkiego Postu jest modlitwa i nawracanie się do Boga 
przez odbywanie rekolekcji i sakramentu pojednania. Musisz 
być drogi czytelniku świadomy tego, Ŝe jedyną drogą 
powrotu do Boga Ojca jest Jezus, który powiedział „Ja 
jestem drogą i prawdą, i Ŝyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie.” (J 14,6). 

I nie wystarczy sama wiedza o Jezusie, jak niektórzy 
mniemają, ale jest konieczne bycie z Nim i powierzenie Mu 
steru „łodzi” naszego Ŝycia. 

W czas Wielkiego Postu, warto takŜe głęboko zastanowić 
się nad słowami papieŜa Pawła VI „Owszem, moŜna sobie 
Ŝycie urządzić bez Boga, ale prędzej czy później będzie to 
Ŝycie nieludzkie”. Czy warto iść taką drogą? 
śyczę wszystkim czytelnikom aby przez pełne przeŜycie 

Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego odkryli, Ŝe prawdziwy wymiar Ŝycia i śmierci 
chrześcijanina to wymiar zmartwychwstania i Ŝycia 
wiecznego. 

A.G 

1. Spowiedź św. będzie jedynie do środy włącznie od godz. 
1700. Mszą św. Chętnych do spowiedzi prosimy by nie 
przychodzili na ostatnia chwilę. 

2. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. 
NaboŜeństwa Triduum w Wielki Czwartek 
i Piątek  rozpoczynamy o godz. 1800.   

 Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 
adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do 
godz. 2200. 

3. W Wielki Piątek początek adoracji o godz. 800. 
Zakończenie adoracji o godz. 2200   

4. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Post ścisły 
dotyczy osób, od 21 do 65 roku Ŝycia. 

5. W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę do 
Miłosierdzia BoŜego.  

6. Ofiary zbierane w czasie adoracji krzyŜa W Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę są przeznaczone na utrzymanie BoŜego 
Grobu w Jerozolimie. 

7. W Wielką Sobotę początek adoracji o godz. 800. 
8. Święcenie pokarmów: 
      Przytoczna: od godz. 1000 co pół godziny do 1200 

i o godz. 1400. 
Lubikówko  - 1000, Lubikowo - 1030, Dębówko - 1100,  
Gaj i Poręba - 1130, Nowa Niedrzwica - 1200, 
Krasne Dłusko – 1230. 

9. W Wielką Sobotę Kościół zachęca do zachowania postu 
ścisłego    aŜ do Wigilii Paschalnej. 

10. Wigilia Wielkanocna w Wielką Sobotę rozpoczyna się o 
godz. 2000. Na naboŜeństwo Wielkiej Soboty 
przychodzimy ze świecami. 

11. Rezurekcja o godz. 600. Nie będzie Mszy św. o godz. 800. 
Pozostałe Msze św. o godz. 1000, 1200 i 1800. 
W drugi dzień świąt Msze św. wg porządku niedzielnego. 

12.Jak co roku juŜ po raz V Caritas Diecezji przygotowała 
akcję „Chleb miłości”. Chlebki będzie moŜna nabywać 
juŜ od Wielkiego Czwartku. 

13.W niedzielę po Wielkanocy przeŜywamy Niedzielę 
Miłosierdzia BoŜego. 

 

 
W lutym nikt nie przyjął Sakramentu Chrztu św. 
 
 
 
 
Związek małŜeński zawarli: 

1. Łukasz Woźniak i Anita Matuszak 
 
 
 
PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Zbigniew Betke zm. 01.02. pogrzeb odbył się 04.02.05r. 
2. Śp. Zofia Uszko zm. 24.02. pogrzeb odbył się 26.02.05r. 
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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. 

K a m y c z k i  –  i n f o r m a c j e  
 

„Sam decydujesz” 
 

Od pocz ątku stycznia trwa akcja Caritas Polska 
przypominaj ąca o mo Ŝliwo ści przekazania 1% swojego 
podatku dochodowego na rzecz jednej z organizacji 
poŜytku publicznego. Jedn ą z takich organizacji jest tak Ŝe 
Caritas, która w ubiegłym roku otrzymała 2,5mln zło tych. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w Ŝycie 
1 stycznia 2004 r., kaŜdy podatnik ma prawo sam decydować o 
tym, na jaki cel zostanie przeznaczony 1% jego podatku 
dochodowego. W tym roku na liście organizacji poŜytku 
publicznego znalazło się 2,3 tys. organizacji. Według danych 
Ministerstwa Finansów, podatnicy za 2003 rok dokonali odpisu 
w wysokości 10305000 zł. Skorzystało z tej moŜliwości jeszcze 
niewielu podatników, bo tylko 80194 osoby, czyli ok. 0,35 proc. 
wszystkich podatników - głównie ze względu na późne 
uregulowania prawne w tej sprawie. Na stronie internetowej 
www.jedenprocent.pl podano kwoty zebrane w ramach odpisu 
1 proc. przez wybrane organizacje poŜytku publicznego: 

— Caritas Polska - ponad 2,5 mln zł  
— Związek Harcerstwa Polskiego - ponad 1 mln zł  
— Fundacja im. Stefana Batorego (program "Równe 

Szanse") - ponad 600 tys. zł  
— Fundacja Dobroczynności Atlas - ponad 80 tys. zł 
Przy podejmowaniu decyzji, którą z organizacji uŜytku 

publicznego wesprzeć, nie naleŜy kierować się regionem, w 
którym ona działa. Na przykład na konto diecezjalnych Caritas - 
kieleckiej czy gnieźnieńskiej - mogą wpłacać osoby niezaleŜnie 
od miejsca zamieszkania. 

Numery kont Caritas Polska i Caritas diecezjalnych, 
spośród których kilkanaście ma status organizacji poŜytku 
publicznego, moŜna znaleźć na stronie www.caritas.pl. Numer 
Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej to Nr KRS: 
0000226818 Konto: PKO BP S.A. I O. Zielona Góra 07 1020 
5402 0000 0702 0020 5716.  

Chyba warto zastanowić się czy nie wesprzeć, choć trochę 
jednej z organizacji charytatywnych, tym bardziej, Ŝe są to i tak 
pieniądze, które przekazujemy Urzędowi Skarbowemu. 

(owad)  
 

Zasady pisowni słownictwa religijnego 
1.6. Nazwy budynków i obiektów  

Nazwy te piszemy małą literą, np.: kościół, bazylika, 
katedra, sanktuarium. W przypadku nazw własnych 
piszemy duŜą literą tylko ten człon, od którego zaczyna się 
właściwa nazwa własna, np.: kościół Mariacki, kościół 
Dominikanów i (kościół Ojców Dominikanów), kościół 
Świętego Marka (ale skrót piszemy zawsze małą literą, 
zatem: kościół św. Marka, kościół oo. Dominikanów), 
kościół pod wezwaniem (pw.) Świętego Wojciecha, 
sanktuarium Świętego Józefa (wyjątkowo Sanktuarium 
Miłosierdzia BoŜego, poniewaŜ rzeczownik sanktuarium jest 
w tym wypadku integralną częścią nazwy własnej), kościół 
Na Skałce (ale katedra na Wawelu, katedra wawelska – 
poniewaŜ to nie jest właściwa nazwa własna). PowyŜsze 
nazwy jako napisy umieszczone na budynku zaczyna się od 
duŜej litery, poniewaŜ jest to początek nowego tekstu. 
MoŜliwa jest równieŜ pisownia kościół dominikanów, jeśli 
dominikanów nie jest nazwą własną budynku, lecz jedynie 
wyraŜeniem określającym kościół, który naleŜy do 
dominikanów, a moŜe nosić jakąś inną nazwę, nieistotną w 
kontekście. 

Rzeczownik bazylika wyjątkowo pisze się duŜą literą w 
nazwach siedmiu bazylik patriarchalnych, zwanych równieŜ 
większymi (Bazylika Świętego Jana Chrzciciela na 
Lateranie, Bazylika Matki Boskiej Większej, Bazylika 
Świętego Pawła za Murami, Bazylika Świętego Piotra, 
Bazylika Świętego Wawrzyńca w Rzymie, Bazylika Świętego 
Franciszka w AsyŜu i Bazylika Najświętszej Maryi Panny od 
Aniołów w AsyŜu), poniewaŜ w tym wypadku rzeczownik 
ten stanowi część nazwy własnej. 
 

 (c.d.) 
 

 Chwała na wysokości Bogu... . 
 

 Pieśń, hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga. 
Tekst pochodzi z IV i V w. i korzeniami sięga greckiej 
tradycji. Od VI w. był on uŜywany w Rzymie w czasie 
Eucharystii. Początkowo śpiewano go tylko na BoŜe 
Narodzenie i w czasie Mszy celebrowanych przez 
biskupa. Od VII w. był on śpiewany w czasie świąt bez 
względu na to, czy celebrans był biskupem. 

Wsp o mni en i e  o  śp .  k s .  F ra nc i s zku  Wi erzb i ck i m  

15 marca mija kolejna ro-
cznica śmierci ks. 
Franciszka Wierzbickiego. 
pamiętajmy o Nim w 
naszych modlitwach.  

Obok frgment rękopisu 
śp. ks. Mieczysława 
Rumińskiego napisanego w 
czasie pobytu w Domu 


