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Jezusicku
Jezusicku nas Malućki!
Przyleć ku nom,
Bez uboce,
Bez upłazy,
Hań wiyrsykiym
W kosulince bielućkiyj!

Jezusicku miyły nas!
Niek Cie niesom janieli
Na skrzydełkak.
Choć śniyg kurzy,
Wartko ku nom,
Bo juz cas!

Jezusicku, Dziecie z nieba!
My Cie scyrze przytulimy
Do serduska,
Tak z miyłości
Barz serdecnie
Kochać trzeba!

Jezusicku nas Malućki!
Przyleć ku nom,
Bez uboce, bez upłazy,
Hań wiyrsykiym
W kosulince bielućkiyj!

Aniela Stapińska

Drodzy Parafianie i Goście, Czytelnicy i Współpracownicy 
naszego pisma parafialnego „Idzie Hyr” 

Opatrzność Boża pozwala nam przeżyć po raz kolejny Tajemnicę przyjścia na 
świat Boga, który stał się człowiekiem. Przeżywanie Bożego Narodzenia jest dla 
nas okazją do refleksji nie tylko nad miejscem i okolicznościami w jakich naro-
dził się Zbawiciel, ale przede wszystkim nad rzeczywistością w jakiej współcze-
sny świat i człowiek Go przyjmuje. 

Pamiętając o uniżeniu Syna Bożego, który z miłości do człowieka uniżył samego 
siebie (Flp 2,8), pragniemy Wam życzyć aby Boża Dziecina obdarzała Was swoim 
błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Aby Ten, który wybrał to, co najnędz-
niejsze w oczach świata, stale prowadził Was po drogach codzienności, a stając 
się żywym drogowskazem, dodawał wciąż nowych sił na drodze „adwentu życia”.

Duszpasterze i redakcja „Idzie Hyr”
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Dzień Bożego Narodze-
nia. Dzień, kiedy Bóg, 
który wielokrotnie i  na 

różne sposoby przemawiał nie-
gdyś do ojców przez proroków, 
w końcu postanowił przemówić 
do nas przez swojego Syna.

W ten dzień święty, gdy wiel-
ka światłość zstąpiła na ziemię…

Przychodzimy, aby dotknąć 
tajemnicy Betlejem – Domu 
Chleba.

Przychodzimy, aby fascyno-
wać się widokiem Dzieciny, któ-
ra leży w żłobie.

Przychodzimy, aby oddać 
chwałę Bogu, który jako Jedno-
rodzony Syn przybywa pełen ła-
ski i prawdy.

Jezus Chrystus – Boży Syn 
przybywa pełen łaski i prawdy.

Łaska Boga powinna być 
przez nas widziana i  rozumia-
na jako zmaganie się Jedyne-
go i Wszechmocnego Boga z sa-
mym sobą o przyszłość stworze-
nia, o przyszłość człowieka. Bóg 
ma na horyzoncie swojego wzro-
ku odkupienie i zbawienie ludzi. 
Przyjście na świat Jezusa jest wal-
ką o wolność, dobro, szczęście 
dla każdego z nas. Bóg niczego 
nam nie odbiera, niczego nie na-
rzuca. Przeciwnie, daje stokroć 
więcej. Daje nam historię: miej-
sce, czas, wydarzenia. I ludzi do 
miłowania, uszczęśliwiania i sza-
nowania, stworzonych na obraz 

i podobieństwo Boga.
Chrystus przybywa pełen 

prawdy. 
To ważna cecha Boga. Bóg 

jest bowiem samą Prawdą. Sło-
wa Boga nie mogą mylić, a jeśli 
prowadzą do błędu – nie są sło-
wami Boga. Szukać prawdy – to 
nasze zadanie. Szukać jak paste-
rze, którzy przychodzą do Gro-
ty Narodzenia. Szukać jak mę-
drcy, którzy oddają pokłon. Ale 
szukać również jak apostoło-
wie, którzy powołani pozosta-
li z Jezusem i towarzyszyli Mu; 
jak Nikodem, który wieczorami 
rozmawiał z Jezusem, jak boga-
ty młodzieniec, który zadał Mu 
pytanie o życie wieczne.

Kto wierzy, rodzi Chrystusa. 
Odwieczne Słowo Ojca przy-

szło do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli. Przeszło dwadzieścia 
wieków po historycznym przyj-
ściu Boga-Człowieka na świat 
ciągle są ci, którzy Go nie przyj-
mują. Niestety. Odrzucają Jego 
łaskę, prawdę, wolność. Walcz-
my z tym po katolicku. Przez styl 
naszego świętego życia poka-
zujmy im prawdę o Chrystusie, 
który niczego nie odbiera, tyl-
ko stokroć więcej daje. I  dzię-
kujmy Bogu w ten dzień Naro-
dzenia Pańskiego, że mimo od-
rzucenia Słowo stało się Ciałem 
i zamieszkało między nami. I oglą-
damy Jego chwałę.                   
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Właściwie nie ma chy-
ba drugiego takiego 
dnia w roku, który był-

by tak dla człowieka ważny, jak 
dzień urodzin, choć z perspek-
tywy wiary to dzień imienin – 
dzień świętego patrona – po-
winien być dla nas ważniejszy. 
Do każdych urodzin przygoto-
wujemy się, chcemy żeby to był 
szczególny dzień. Wystarczy 
spojrzeć na dzieci, które już kil-
ka miesięcy wcześniej przypo-
minają rodzicom: „A wiesz, co 
będzie w kwietniu?” – żeby tyl-
ko, broń Boże, nie zapomnieli 
o tak wyczekiwanym prezencie.

Ale czy ktoś z was kiedykol-
wiek był na takich urodzinach, 
gdzie zapomniano o  gościu 

Urodziny  
bez solenizanta?

wieczoru, o tej najważniejszej 
osobie? Dziwna by to była za-
bawa, na którą nie zaproszono 
obchodzącego urodziny, pod-
czas gdy goście bawiliby się 
wyśmienicie, byłby tort i balo-
ny i prezenty, tylko dla kogo? 
Niestety, coraz częściej tak dzie-
je się wśród uczniów Chrystu-
sa, wierzących katolików, któ-
rzy zapominają co, a właściwie 
KTO w czasie Świąt Bożego Na-
rodzenia jest najważniejszy.

Chleb 
powszedni
Nie bez przyczyny nie ma 

Bożego Narodzenia bez tra-
dycyjnej Mszy Pasterskiej, czy-
li tzw. Pasterki – Mszy Świętej 
sprawowanej równo o półno-
cy, w czasie której „Słowo cia-
łem się stało” a  Jezus zstępu-
je w postać małej, białej hostii 
– Świętego Chleba Euchary-
stycznego. Przecież całe życie 
Chrystusa było związane z chle-
bem, który jakby klamra, spina 
Ewangelię.

Zgodnie z zapowiedzią pro-
roka, Mesjasz miał narodzić się 
w Betlejem: „A ty, Betlejem Efra-
ta, najmniejsze jesteś wśród ple-
mion judzkich! Z ciebie mi wyj-
dzie. Ten, który będzie władał 

w  Izraelu” (Mi 5, 1). Sama na-
zwa miejscowości znaczy tyle 
co „Dom Chleba”, a  więc ro-
dzinne miejsce Chrystusa jest 
jednocześnie nazwane rodzi-
mym miejscem chleba, co wię-
cej, w czasie ziemskiej działal-
ności Jezus nazwie siebie tym 
Chlebem: „Ja jestem chlebem 
żywym, który zstąpił z  nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki. Chlebem, 
który Ja dam, jest moje Ciało 
za życie świata” (J 6, 51). 

Kolejną sceną uświadamia-
jącą nam związek Świąt Boże-
go Narodzenia z  Eucharystią, 
a  więc cudowną obecnością 
Jezusa Chrystusa pod posta-
cią chleba jest Jego złożenie 
w żłobie. Nie trzeba chyba tłu-
maczyć, że żłób jest tym miej-
scem, w które wkłada się po-
karm dla zwierząt. W przypad-
ku naszego Pana, żłób otoczy-
ło stado owiec, przyprowadzo-
nych przez znajdujących się nie-
opodal pasterzy. To niezwykły 
symbol! Ten Bóg, który przy-
szedł w  ludzkiej naturze, zo-
stał na początku swojego życia 
na ziemi złożony w żłobie oto-
czonym przez owce. Ten sam 
Bóg, na końcu ziemskiego ży-
cia, w czasie Ostatniej Wiecze-
rzy weźmie do rąk chleb i poda 
go uczniom mówiąc: „Bierzcie 
i jedzcie. To jest Ciało moje”, a na-
stępnie na krzyżu odda swo-
je życie, żeby stać się prawdzi-
wym pokarmem duchowym 
dla „owiec”, którymi są wszyscy 
wierzący. Tak oto Chleb z nie-
ba staje się chlebem na ziemi.

Ks. Sławomir Pietraszko
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Co dalej?
Śmiało możemy powiedzieć, 

że każda Msza Święta jest jak Boże 
Narodzenie, bo w  czasie każdej 
Eucharystii Słowo Ojca – jak nazywa 
Jezusa w swojej Ewangelii św. Jan 
– na słowa kapłana zstępuje z nie-
ba i  ukrywa się w  postaci białego 
chleba, by już na zawsze pozostać 
z nami: „I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymu-
je od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 
14). To uniżenie mamy sobie przy-
pomnieć w czasie Wieczerzy Wigi-
lijnej, kiedy łamiemy się opłatkiem, 
prostym znakiem pokory Pana Je-
zusa. Zobaczcie, czasem kawałek 
tego opłatka upadnie, może się na-
kruszy albo zbrudzi lub zamoknie... 
Zupełnie jak nasz Pan, kiedy za na-
sze grzechy przyjął na siebie wszyst-
kie zniewagi i niedogodności, któ-
rych nie brakowało zwłaszcza przy 
Jego narodzeniu.

Kultywujemy piękne zwycza-
je, dekorujemy domy, kościoły na 
te szczególne Święta, gotujemy jak 
najsmaczniejsze potrawy, żeby tyl-
ko rodzina była zachwycona, ale czy 
w tym wszystkim nie zapominamy 
o Tym, który 25 grudnia świętuje 
swoje urodziny? Czy mamy świado-
mość, że to nie Wigilia i prezenty są 
najważniejsze, ale Msza Święta, która 
jest prawdziwym przyjściem Boga na 
ziemię tego dnia? Czy jesteśmy go-
towi na Jego przyjście i chcemy go 
przyjąć do serca? Czy może sprząta-
jąc dom zapomnieliśmy posprzątać 
nasze sumienie i serce przez sakra-
ment spowiedzi i w ogóle Chrystusa 
tego dnia do duszy nie wpuścimy?

A jeżeli tak, to co to za urodziny, 
skoro solenizant nie został na nie 
w ogóle zaproszony...      

Mały  chłopiec 
na Rynku Głów-
nym w Krakowie 

wraz z rodzicami wycho-
dzi z Kościoła Mariackie-
go. Na płycie Rynku pa-
nuje wrzawa, kiermasz 
adwentowy, w powietrzu 
unosi się przyjemny za-
pach grzańca i mięsnych 
specjałów. Stragany zapeł-
nione gwiazdkowymi upo-
minkami, ozdobami świą-
tecznymi, a pomiędzy nimi 
mikołaje i anielskie orszaki 
zbierające na cele chary-
tatywne, bądź handlujące 
opłatkami na stół wigilijny.  
Z głośników płyną w eter 
świąteczne przeboje prze-
platane polskimi kolęda-
mi i ludowymi pastorałka-
mi. Przy Sukiennicach vis 
a vis Kamienicy pod Obra-
zem stoi szopka. Chłopiec 
niezwykle zaciekawiony 
przedstawieniem betle-
jemskiej stajenki ciągnie 
rodziców by czym prędzej 
do niej podeszli. Tata sta-
wia chłopca w szopce. Za-
bawna rzecz – jest wielko-
ści figur, idealnie pasuje 
do tej szopki. Mama poda-
je chłopcu dopiero co za-
kupioną fujarkę. Festiwal 
radości, czas dla reporte-
rów… Rodzice fotografu-
ją chłopca z każdej strony, 

O Bożym Narodzeniu 
inaczej…

Ks. Szymon Wykupil

zachwyceni, dumni... już 
myślą o  potomnych, to 
zdjęcie przejdzie do hi-
storii rodzinnych opowia-
dań… Jednak dla małego 
chłopca nie to jest istot-
ne… On jest w Betlejem. 
To teraz dla niego narodził 
się mały Jezusek. To chwi-
le jego szczęścia. Choć nie 
znał żadnych utworów, 
ani melodyjek, dmucha 
w  swoją fujarkę z  całych 
sił. Nikt nie stoi przy tej 
szopce. Ludzie zajęci świą-
tecznymi zakupami w opa-
rach grzańca, rodzice za-
jęci zachwytem nad syn-
kiem. Spotkanie odbywa 
się między chłopcem a Je-
zusem. Na myśl przycho-
dzą słowa pięknej polskiej 
kolędy: „Nie było miejsca 
dla Ciebie”. 

Siostro, Bracie. Przeżyj 
te Święta tak, byś spotkał 
Pana. Nawet jeśli to będą 
dwie, trzy minuty rozmo-
wy z Nim, gdy przyjmiesz 
Słowo, które stało się Cia-
łem podczas Pasterki. Na-
wet gdy w ferworze świą-
tecznych przygotowań na 
ostatnim miejscu w planie 
jest spowiedź. Chyba lepiej 
być w stajence z Nim, kie-
dy się narodzi, niż być tyl-
ko obserwatorem…    
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„Coraz bliżej święta” – to ha-
sło pojawia się na ekranach te-
lewizorów już na początku listo-
pada. W sklepach pojawiają się 
świąteczne wystawy. Mikołaje, 
bałwanki, kolorowe lampki wid-
nieją w niemal każdej witrynie 
zachęcając do świątecznych za-
kupów. Wszędzie spotykamy re-
klamy i ogłoszenia, które radzą, 
jak udekorować dom, co ugoto-
wać na wigilijną wieczerzę, ja-
kie prezenty wybrać dla najbliż-
szych. Niewiele mówi się o tym, 
że oczekujemy przyjścia na świat 
Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. 

Większość osób swoje świątecz-
ne przygotowania rozpoczyna 
już 6 grudnia. Sklepy i  centra 
handlowe są wówczas przepeł-
nione. W wielu miejscach mo-
żemy spotkać przebierańców 
w czerwonych kubrakach, czap-
ce smerfa, z długą brodą i wor-
kiem na plecach. Wszyscy nazy-
wają ich mikołajami nadając im 
określenie święty. Niewielu pa-
mięta i wie o tym prawdziwym 
biskupie z Miry. Adwent to bez 
wątpienia czas, w którym powin-
niśmy szczególnie pojednać się 
z Bogiem i bliźnim. Tymczasem 

biegamy miedzy sklepowy-
mi półkami, często kłócąc się, 
przepychając. Ignorujemy in-
nych myśląc tylko o swoich po-
trzebach. Świąteczne tradycje, 
jak ubieranie choinki, przygo-
towywanie dwunastu tradycyj-
nych potraw i śpiewanie kolęd 
stanowią przepiękną otoczkę 
i dopełnienie radosnego czasu 
Bożego Narodzenia. Zapomina-
my jednak o tym, że to wszyst-
ko służy na chwałę Nowona-
rodzonego Boga i to On powi-
nien być zawsze na pierwszym  
miejscu.     

Coraz bliżej święta...
Agnieszka Budz, lat 15
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Kościół uznał za wspólne dzie-
dzictwo wszystkich wierzących), 
usłyszała podczas jednej z roz-
mów z Jezusem: „Czy wiesz, 
kim ty jesteś i kim Ja jestem? 
Kiedy te dwie rzeczy poznasz, 
będziesz szczęśliwa. Otóż ty 
jesteś ta, która nie jest. Ja zaś 
JESTEM tym, który jest”. Moc-
no. Ja jestem ten, który nie jest. 
Mogłoby mnie nie być. Nie ist-
nieję sam z siebie, nie ja dałem 
sobie istnienie i nie ode mnie 
ono zależy. To spuszcza od razu 
powietrze z balonika mojej py-
chy i myślenia o sobie, że „co 
to nie ja”. Ale z drugiej strony 
skoro istnieję, to znaczy, że Ten 
co daje istnienie chciał, abym 

był.  Przy całym 
moim nadęciu 
i zadęciu jestem 
tyle co nic. Ale je
stem „nic” chcia
ne przez samego 
Boga!

Duch Jezusa 
przychodzi do 
mnie z darem mą-
drości, bym mógł 
patrzeć na sie-

bie i  postępować według tej 
wiedzy. Bym nie tracił sił, cza-
su i nerwów na udowadnianie 
sobie i całemu światu, kim to 
ja nie jestem i ile to nie mogę. 
Szkoda mnie. Szkoda mojego 
życia, które zamienione w „kon-
kurs piękności” rzadko kiedy 
bywa szczęśliwe.      

Ks. Bartłomiej Skwarek

Siedem darów Ducha Świętego

Rozpoczęty nowy rok dusz-
pasterski 2018/2019 pod 
hasłem „W mocy Bożego 

Ducha” po raz kolejny w centrum 
stawia nam Ducha Pocieszycie-
la – Ducha Świętego. Zatem Ko-
ściół jest miejscem poznania 
Ducha Świętego, ale także na-
szego spotkania z Duchem, co 
do którego już w czasach sta-
rotestamentowych uznawano, 
że jest jedną z osób Trójcy Świę-
tej, współistotny Ojcu i Synowi, 
jak mówimy w wyznaniu wia-
ry. Dlatego też na łamach na-
szego pisma przyjrzymy się da-
rom Ducha Świętego.

Nazwy darów Ducha Święte-
go, które weszły do tzw. małe-
go katechizmu, pochodzą z me-
sjańskiego proroctwa Izajasza, 
który zapowiada Tego, na któ-
rym spocznie „duch mądrości 
i rozumu, duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” 
(Iz 11, 2). Według Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego dary Ducha 
Świętego „są trwałymi dyspozy-
cjami, które czynią człowieka 
uległym, by iść za poruszenia-
mi Ducha Świętego”(KKK 1830). 
Czy ta katechizmowa definicja 
i z trudem kodowane w pamię-
ci wyliczanki mają wpływ na ży-
cie chrześcijanina? A może dary 
Ducha Świętego to tylko pewne 
symboliczne wartości, kryjące 
za sobą głębszą rzeczywistość? 
Spróbujmy pokrótce i na nowo 
przyjrzeć się każdemu z nich.

Dar mądrości
Mądrość, rozum, rada, mę-

stwo, umiejętność, pobożność 
i  bojaźń Boża. Siedem darów 
Ducha, które znamy z  Biblii 
i z Katechizmu. Aby zrozumieć 
i przyjąć dar, trzeba poznać 
intencje obdarowującego, 
a  więc wsłuchać się w  Jego 
Słowo.

Co to jest 
mądrość?

Mówimy nieraz o „mądrości 
ludowej” czy o mądrości „pro-
stych ludzi”. Nie jest więc ona 
równoznaczna z wiedzą, nawet 
bardzo rozległą. 
Można mieć jed-
nocześnie dużo 
wiedzy i mało mą-
drości.  Mądrość 
to raczej zdol
ność właściwego 
wykorzystania 
w  życiu posia
danej wiedzy. Na 
c z y m  p o l e g a 
zatem mądrość 
będąca darem Ducha? To umie-
jętność życia w zgodzie z naj-
bardziej podstawową wiedzą, 
jaką człowiek posiada – z wie-
dzą o sobie samym, o tym kim 
się jest i kim jest Bóg. Święta Ka-
tarzyna ze Sieny, którą z czasem 
ogłoszono Doktorem Kościo-
ła (a więc kimś, czyją mądrość 
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W  dobie różnorakich 
mód na zdrowe ży-
wienie i biblijne diety 

jakże nie może pojawić się także 
zainteresowanie tym, co jadał 
Pan Jezus, Apostołowie czy inni 
biblijni bohaterowie, jak choć-
by Jan Chrzciciel? Niektórzy my-
ślą, że skoro coś jadł sam Pan 
Bóg lub osoby Jemu bliskie, to 
na pewno musi to być zdrowe, 
pozwoli zachować długą mło-
dość, sprawność fizyczną, a już 
na pewno nie przyczyni się do 
nadwagi, a tym bardziej wzro-
stu cholesterolu czy też po-
wstanie komórek nowotwo-
rowych. Innymi słowy: Biblia 
i jej diety, zwłaszcza te stoso-
wane przez tzw. „Ludzi Boga” 
albo „Mężów Bożych” to cu-
downy sposób na długowiecz-
ność i zdrowie! Przecież kto jak 
kto, ale Pan Bóg to chyba dla 
swych umiłowanych nie poda-
wałby jakichś niezdrowych po-
karmów. A ponieważ zdrowie 
to najlepszy biznes, więc mno-
żą się jak grzyby po deszczu 
różnego rodzaju biblijne die-
ty, posty i inne zabiegi dające 
złudzenie, że stosując je poży-
je się dłużej i lepiej. No cóż, nie 
będę tutaj polemizował z takim 

myśleniem. Zyskałbym tysiące 
wrogów wśród tych, którzy takie 
diety zalecają i miliony wśród 
tych co je naiwnie stosują. Dość 
powiedzieć, że stosowanie 
tych diet podobne jest do 
sytuacji, gdy ktoś ma walący 
się dom i myśli, że jak wymieni 
w nim zamki w drzwiach, to od 
razu dom stanie się wygodny, 
bezpieczny, ciepły i przytulny. 
Święta naiwności… 

Nie o tym jednak chcę pisać, 
lecz o próbie „przerobienia” nie-
których biblijnych diet tak, by 
z jednej strony dawały złudze-
nie, że są biblijne (a więc zdro-
we), a z drugiej strony nie były 
takie radykalne! Co mam na my-
śli? Ano konkretnie dietę Jana 
Chrzciciela! Dwaj Ewangeliści 
(Mateusz i Marek) opisując dzia-
łalność tego proroka mimocho-
dem notują, że Jan mieszkał na 
pustyni, nosił odzienie z sierści 
wielbłądziej i „żywił się szarań-
czą i miodem leśnym” (por. Mt 
3,4 oraz Mk 1,6). 

Jan Chrzciciel to niewątpliwy 
autorytet w dziedzinie żywienia 
(he, he…), więc i jego dieta musi 
być cudowna! Ale jak tu jeść… 
szarańczę?! Jeszcze miód leśny 
to by jakoś przeszło, ale wcinać 

wyrośnięte koniki polne?! A fe! 
No to co trzeba zrobić? Spró-
bować problem „obejść”. Jak? 
Może jednak Jan nie jadł sza-
rańczy, lecz coś  innego, bar-
dziej „zjadliwego”. Spróbujmy 
pokombinować…

Obaj Ewangeliści uży
li w tekście greckiego słowa 
AKRIDES (ακριδες), które nie
stety jest bardzo jednoznacz
ne i oznacza tylko i wyłącznie 
szarańczę. 

Oczywiście jest wiele ga-
tunków szarańczy: wędrow-
na, pustynna… Ale zawsze to 
szarańcza, owad! Robal! Nie-
apetyczny, a  nawet obrzydli-
wy! Co więc zrobić? Zasugero-
wać, że może jednak nie cho-
dziło o „akrides” tylko o „egkri-
des”. Tym słowem wszak stara 
sekta ebionitów nazwała rodzaj 
„ciastka”. Może i dla ebionitów 
szarańcza była rarytasem, cia-
steczkiem do schrupania, ale na 

Czym żywił się 
Jan Chrzciciel?

Ks. Marek Suder

Zrozumieć Biblię
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pewno nie przestała być szarań-
czą! Takie naciąganie nie ucho-
dzi, zwłaszcza, że słowo to wy-
stępuje w  Nowym Testamen-
cie także w innych kontekstach 
i wcale nie pasuje wówczas do 
jedzenia. Chodzi mianowicie 
o Apokalipsę św. Jana (Ap 9,3 
i Ap 9,7). W tych fragmentach 
nijak „ciastka” nie pasują.

Inni „specjaliści” sugerują,  
że szarańcza jest bardzo mało 
pożywnym pokarmem, żeby wy-
starczyła Janowi Chrzcicielowi, 
więc to nie mogła być szarań-
cza. No niestety: znów „zonk”. 
Szarańcza jest bardzo pożyw-
nym pokarmem! Samo białko! 
Zresztą do dziś stosuje się ją jako 
karma dla różnych gadów 
hodowanych w  domu czy 
w zoo. Owszem, jedną sza-
rańczą, która z reguły waży 
około 2 gramy trudno się 
najeść, ale kto powiedział, 
że Jan jadał jedną sztukę na 
dzień? Poza tym Jan jadł sza-
rańczę  i miód leśny. To już 
o wiele więcej kalorii. Za cza-
sów Jana ludy pustynne żywi-
ły się w ten sposób. Szarańcza 
gotowana była w słonej wodzie 
i przypiekana na ogniu. Miód le-
śny to już większy problem, bo 
to nie klasyczny miód z pasie-
ki, lecz taki produkowany przez 
dzikie pszczoły. Dosyć rzadko 
się  go spotykało w  terenach, 
gdzie Jan działał, ale jednak był 
tam dostępny. Poza tym nie do-
ceniamy umiejętności naszych 
przodków jeśli chodzi o obser-
wację! To czego my byśmy ni-
gdy nie znaleźli, oni znajdywa-
li bez problemu: jak my maka-
ron w supermarkecie! Trzeba po 

prostu wiedzieć gdzie szukać!
Są też tacy, którzy sugerują, 

że owo „akrides” to dzikie, let-
nie owoce lub czarnorogie ro-
śliny. Być może są takie rośliny, 
ale jakoś nikt nie podał konkret-
nego gatunku, o co by to mo-
gło chodzić i gdzie to dokład-
nie występuje. Te „czarnorogie” 
rośliny to może ktoś wymyślił 
sugerując się  wyglądem sza-
rańczy pustynnej, która ma taki 
wyrostek, rożek na przedtuło-
wiu. Chyba, że chodzi o chleb 
świętojański. Sugeruje się cza-
sem, że Jan żywił się tzw. „chle-
bem świętojańskim” (stąd jego 
nazwa). Były to strąki pewnej ro-
śliny, która rzeczywiście nazywa 

się fachowo „szarańczyn strąko-
wy”. To dosyć wysokie drzewo, 
które rodzi właśnie takie strąki, 
bardzo popularne w Palestynie. 
Nie rośnie ono co prawda na te-
renach pustynnych, gdzie Jan 
przebywał, ale prorok znad Jor-
danu mógł je gdzieś kupować 
lub zbierać. Problem w tym, że 
to była roślina pastewna, a jej 
strąki stanowiły pożywienie dla 
świń. Świadczy o tym przypo-
wieść o synu marnotrawnym, 
który właśnie takimi strąkami 
się żywił. Nie wydaje się więc 
by Jan, który był nazirejczy-
kiem (nie pił wina, nie golił wło-
sów, drobiazgowo przestrzegał 

Prawa Mojżeszowego), sięgał po 
pokarm dla nieczystych zwie-
rząt. To by go mogło kompro-
mitować jako proroka! Żydzi, 
którzy czasem zmuszeni byli 
z głodu jeść chleb świętojań-
ski (chodzi o te strąki!) robili to 
w ukryciu! Ponadto określenie 
to nie występuje w Biblii w ten 
sposób. Ewangelia Łukasza (Łk 
15,16) używa na określenie tej 
rośliny słów „keration”, a  nie 
„akrides”. Gdyby chodziło o tę 
roślinę to po co Ewangeliści si-
liliby się na użycie tak jedno-
znacznego słowa jak „szarań-
cza”? Wystarczyło by po pro-
stu użyć słowa „keration” i na-
pisać, że Jan żywił się „keration” 

(chlebem świętojańskim czyli  
szarańczynem strąkowym), 
a  nie kombinować ze sło-
wem „akrides” czyli szarań-
czą - owadem. Skąd mógł 
wziąć się  problem? Praw-
dopodobnie stąd, że hebraj-
skie słowo oznaczające sza-
rańczę (owad) i szarańczyna 

strąkowego (roślinę) są bardzo 
podobne. Zresztą tak samo jak 
w  języku arabskim i  naszym 
także. Natomiast zarówno gre-
ka jak i łacina mają tu zupełnie 
inne słowa. Ewangelie jednak 
pisane były po grecku i wpro-
wadziły to rozróżnienie. Zatem 
musiało ono być istotne.

Tak więc Jan Chrzciciel ży-
wił się szarańczą, a nie szarań-
czynem, ale dzięki niemu i he-
brajskiemu podobieństwu nazw 
mamy dziś do czynienia z chle-
bem świętojańskim.

Mamy jednak coś jesz-
cze więcej dzięki tej roślinie! 
Po pierwsze mączkę  chleba 
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świętojańskiego inaczej zwaną gumą karobową 
(w przemyśle spożywczym to substancja zagęszczają-
ca i stabilizująca - E410). Drugie dobrodziejstwo drze-
wa świętojańskiego ma związek z przemysłem… ju-
bilerskim! O co chodzi? O grecką nazwę „keration”! 
Brzmi znajomo? Powinno! „Keration” to nic innego 
jak „karat” - jednostka wagi używana w jubilerstwie! 
Jak to się stało? Otóż Żydzi zauważyli, że nasionka ze 

strąków chleba świę-
tojańskiego są wszyst-
kie identyczne! Mają 
ten sam rozmiar i  tę 
samą wagę (ok. 200 
mg)! Nadają się więc 
świetnie jako precy-

zyjne odważniki. No i tak się przyjęło, że 200 mg to 
karat (czyli 1/24 zawartości wagowej czystego zło-
ta w stopie). Zatem jeśli mamy złoty łańcuszek z 10 
karatowego złota tzn, że 10/24 jego wagi to złoto, 
a reszta to jakieś inne metale. Jak nie trudno się do-
myśleć czyste złoto to złoto 24 karatowe. Ale to tak 
na marginesie, by uświadomić nam ile z pozoru nie-
winnych spraw zawdzięczamy Biblii.

I wreszcie ostatnia sprawa związana z „dietą” św. 
Jana: wegetarianizm! Byli i  tacy, którzy próbowa-
li dowodzić, że Jan Chrzciciel nie mógł jeść szarań-
czy, bo był wegetarianinem. Ble, ble, ble… Wegeta-
rianizm to wymysł religii Dalekiego Wschodu. Żydzi 
go nie praktykowali, a przynajmniej nie z pobudek 
religijnych! Owszem, Daniel i jego towarzysze upro-
wadzeni przez Nabuchodonozora do Babilonu żywi-
li się tylko warzywami, ale im nie chodziło o wege-
tarianizm jako zalecenie religijne, lecz jako pewien 
bunt przeciwko zwyczajom perskim. Przecież Prawo 
Mojżeszowe wcale nie zakazywało spożywania mię-
sa w ogóle. Można je było spokojnie jeść, byle było to 
mięso koszerne. Czyn Daniela i jego towarzyszy miał 
na celu ostentacyjne zademonstrowanie wierności 
Bogu Jahwe i celowo był przesadzony. Jan Chrzciciel 
był nazirejczykiem, a nie wegetarianinem. A nazirej-
czyk nie mógł pić wina, sycery soku z winogron ani 
nawet spożywać owoców winogron pod żadną po-
stacią, strzyc włosów na głowie oraz zbliżać się do 
zwłok. Wszystkie te zakazy (i tylko te) obwarowane 
były ślubami.

Źródło: Głos Miłosierdzia, styczeń 2018, nr 1 (173)

Dolindo 
Ruotolo – 
kapłan, mistyk, 

Sługa Boży
Renata Łukaszczyk

Jak mam w kilku, kilkudziesięciu zda-
niach napisać o  fenomenie księdza 
Dolindo? Najlepiej byłoby, gdybyście 

sięgnęli po książkę Joanny Bątkiewicz-Bro-
żek „Jezu, Ty się tym zajmij” i przeczytali 
tę wspaniałą biografię, pełną opowieści 
świadków życia księdza Dolindo Ruotolo. 
Autorka dotarła do tak wielu źródeł, tyle, 
przedtem zamkniętych drzwi się przed nią 
otwierało (niektóre pisma ludzie jej poka-
zywali jako pierwszej), że nie ulega wątpli-
wości, że to Boże dzieło. 

Dolindo Ruotolo urodził się 6 paździer-
nika 1882 roku, jako jedno z jedenaściorga 
dzieci. „Moje imię oznacza cierpienie, wy-
myślił je mój ojciec” – powie potem. Rodzi-
na żyła w nędzy i ciągłym terrorze, który 
wzbudzał pan Rafaele Ruotolo. Mały Dolin-
do głodował, był bity przez ojca, ale nigdy 
nie dał powiedzieć na niego złego słowa. 
Od dzieciństwa marzył o tym, aby zostać 
księdzem. Skończył seminarium ojców 
misjonarzy, tam wreszcie mógł jeść do syta. 
„Tam też zaczęły się pierwsze upokorzenia 
i tam wydarzył się pierwszy w jego życiu 
cud… Koleje losu neapolitańczyka 
– jest ojcem duchownym w  dwóch 
seminariach, kandydatem na biskupa – 
szybko się komplikują. W wyniku donosów 
i nieporozumień trafił po raz pierwszy przed 
Święte Oficjum (…). Wyrzucono go na bruk 
jak ekskomunikowanego. (…) Przeżywa 
wtedy pierwsze wewnętrzne lokucje, ma 
dar bilokacji, widzi anioły, spotyka się ze 
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św. Gemmą Galgani, czuje obec-
ność Jezusa, przeżywa ekstazy 
związane z widzeniami Matki 
Bożej. (…) Ojciec Dolindo jest 
niezwykle płodnym pisarzem – 
w niespełna dwa miesiące spo-
rządza kilka tysięcy stron zapi-
sków skierowanych do kapła-
nów. Pisze komentarze do Pi-
sma Świętego. (…) Fama o świę-
tości – a szczególnie o tym, jak 
ks. Dolindo spowiada, rozcho-
dzi się po Włoszech. Kiedy gło-
si kazania w Neapolu, kościo-
ły pękają w szwach”.1 W wyni-
ku głoszonych przez niego po-
stulatów o zmiany w kościele 
(wprowadził takowe Sobór Wa-
tykański II), donosów pełnych 
oszczerstw, Święte Oficjum za-
wiesiło kapłana w prawach do 
sprawowania Mszy Świętej.

„W czasie przesłuchań w pro-
cesie beatyfikacyjnym ks. Do-
lindo, o. Germano Ventura, pa-
sjonista z  domu generalne-
go w Rzymie, gdzie z nakazu 
Świętego Oficjum więziono 
ojca Dolindo, zeznał, że kapłan 
ten, choć znosił wszystko z po-
korą, cierpiał do granic możli-
wości”. Wspominał: „Pewnego 
razu znaleźliśmy księdza Do-
lindo przed otwartym taberna-
kulum. Wyciągał rękę do góry, 
jakby chciał go dotknąć. Zano-
sił się płaczem, bo zakazali mu 
nawet przyjmować Komunii. 
Pytał Jezusa z  anielską wręcz 
adoracją: Czemu?”.2

Po siedemnastu latach, po 

1 Bątkiewicz-Brożek Joanna, Ró-
żaniec zawierzenia z księdzem 
Dolindo, Wydawnictwo Esprit 
2017.

2 Tamże

bezskutecznym pisaniu do Rzy-
mu, w wyniku ingerencji kar-
dynała Ascaleziego, metropo-
lity Neapolu, kapłana zrehabi-
litował Pius XII. „Biegnę odpra-
wić Mszę Święta, błogosław 
mi! Kiedy ks. Dolindo dowia-

duje się o rehabilitacji, aż ści-
ska go w gardle. Księża płaczą 
razem z nim. Podobnie reagu-
ją ludzie, od dawna na ulicach 
Neapolu mówi się o ks. Dolin-
do: Święty kapłan”.3

Onże pewnego razu, w nad-
przyrodzonym natchnieniu „sia-
da do biurka i nanosi na papier 
krótkie Maryjne przesłanie. 
Trzynaście lat przed wyborem 
Jana Pawła II neapolitański ka-
płan już wie, że to Polak zosta-
nie papieżem. Nazywa go no-
wym Janem. Nie pada tu jed-
nak nazwisko Karola Wojtyły. 
Cały tekst z datą 2 lipca 1965 
roku brzmi tak: <<Maryja do 

3  Tamże

duszy: Świat chyli się ku upad-
kowi, ale Polska, dzięki nabo-
żeństwom do mego Niepo-
kalanego Serca, uwolni świat 
od straszliwej tyranii komuni-
zmu, tak jak za czasów Sobie-
skiego z dwudziestoma tysią-
cami rycerzy wybawiła Europę 
od tyranii tureckiej. Powstanie 
z niej nowy Jan, który poza jej 
granicami, heroicznym wysił-
kiem zerwie kajdany nałożone 
przez tyranię komunizmu. Pa-
miętaj o tym. Błogosławię Pol-
skę! Błogosławię Ciebie. Błogo-
sławcie mnie. Ubogi ks. Dolindo 
Ruotolo – ulica Salvator Rosa, 
58, Neapol>>”.4

Ksiądz Dolindo napisał (tyle 
jest w każdym razie znalezio-
nych) 220 tysięcy „imaginette” 
– karteczek z przesłaniem do 
konkretnej osoby. Te, napisa-
ne w proroczym natchnieniu, 
zawsze odpowiadały potrze-
bie danej chwili.

Dzieła ks. Dolindo przez dzie-
siątki lat były na Indeksie Ksiąg 
Zakazanych. Zrehabilitowane 
zostały dopiero cztery lata po 
jego śmierci w 1974 roku. 

„W  1995 roku oficjalnie 
wszczęto proces beatyfikacyj-
ny i kanonizacyjny Sługi Boże-
go. (…) Obecnie czekamy na 
wyznaczenie nowego postula-
tora (pierwszy zmarł, drugi jest 
zawieszony) i kontynuację pro-
cesu beatyfikacyjnego. 

Na grobie ks. Dolindo wyry-
to jedną z jego ostatnich my-
śli. Trudno ją czytać spokojnie: 
Zostawiłeś mnie okaleczonego 
w moim kapłaństwie o Kościele 

4  Tamże
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Święty, w ucisku niepokoju; nikt 
jednak nie mógł oddzielić mnie 
od Ciebie. Moje kapłaństwo roz-
kwitło w pokorze i niczym bluszcz 
w setkach rozgałęzień zanurzam 
się w Twoim wiecznym Kapłań-
stwie, o Chryste”. Na nagrobku 
jest jeszcze inny napis z ducho-
wego testamentu ks. Dolindo: 
„Gdy przyjdziesz do mojego gro-
bu, zapukaj. Ja nawet zza gro-
bu odpowiem ci: ufaj Bogu!”.5

Po przeczytaniu książki „Jezu, 
Ty się tym zajmij” (akt zawie-
rzenia tak nazwany podykto-
wał ojcu Dolindo sam Jezus), 
moim marzeniem było zapu-
kanie do grobu Sługi Bożego 
Ruotolo. Męczyłam moją ser-
deczną koleżankę Alę (też „fan-
kę” księdza Dolindo), żebyśmy 
pojechały do Neapolu na kilka 
dni. Ta w końcu uległa i tak oto 
w lutym tego roku my – grupka 
powiększyła się do pięciu ko-
bietek z naszą tłumaczką i „ci-
cerone” (przewodnikiem) Be-
atką – poleciałyśmy z Krakowa 
do Neapolu.

Pogoda? Koniec świata! Zim-
no, pada śnieg, oj, przydała się 
czapka i rękawiczki z Polski! Ale 
fajnie wyglądają palmy przy-
sypane śniegiem, o Wezuwiu-
szu nie wspominając. Cóż, nie 
każdemu turyście taki widok 
jest dany…

Następnego dnia z mapką 
w ręce jedziemy szukać kościo-
ła Matki Bożej z Lourdes i św. 
Józefa na via Salvatore Tom-
masi, gdzie znajduje się grób 
ojca Dolindo. Ulica prowadzi 
w górę, otaczają nas wysokie 

5  Tamże

kamienice, wszędzie suszy się 
pranie – to taki włoski klimat 
no i cóż – dookoła trochę śmie-
ci. Nie na darmo tak został nie-
pochlebnie nazwany Neapol – 
miastem camorry i śmieci. Ko-
ściół jest wtopiony w okolicz-
ne domy, wchodzimy – i miłe 
zdziwienie – ciepło, wnętrze 
jest piękne, zadbane. Z ogrom-
nym wzruszeniem podchodzi-
my do płyty grobu ojca Dolindo 
– znajduje się po prawej stro-
nie od wejścia. Tak czekałam na 

tę chwilę i oto jestem, padre… 
Na płycie jest kosz z bucikami 
dzieci, które narodziły się dzię-
ki wstawiennictwu Sługi Boże-
go, kartki z prośbami i podzię-
kowaniami. Dokładamy nasze. 
Obok stoją krzesła – tak bardzo 
chciałam siedzieć w tym miej-
scu i po prostu być…

Jest niedziela – trafiamy na 
Mszę św. dla Hindusów w ich 
języku. Nowe doświadczenie. 
Pięknie się modlą, pięknie śpie-
wają. Do grobu co chwilę ktoś 
podchodzi, puka, przytula czoło 

do płyty, kładzie rękę na zdję-
ciu ojca Dolindo. Dużo jest Po-
laków. Wszak powstanie pierw-
szej, obszernej biografii tego 
Sługi Bożego to zasługa naszej 
rodaczki.

Po zaopatrzeniu się w zakry-
stii w pamiątki, różańce – tylu 
przyjaciół na nie czeka i  mo-
dli się za nas – zwiedzamy Ne-
apol, ale aura nie sprzyja space-
rom. Chcemy wejść do restau-
racji żeby coś zjeść, ogrzać się 
i okazuje się, że dopiero gotu-

ją i gości wpuszczają od piątej! 
A w Bukowinie można od po-
łudnia posiedzieć byle gdzie. 
Tak to podróże, czasem bole-
śnie, kształcą.

Następnego dnia – Pompe-
je. Nie chodzi nam o odkopa-
ne ruiny miasta przysypanego 
popiołem w wyniku wybuchu 
Wezuwiusza przed wiekami, ale 
o  najważniejsze sanktuarium 
różańcowe świata, o  miejsce 
powstania nowenny pompe-
jańskiej. Historia sanktuarium 
to temat na osobny artykuł. 
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Doczytajcie, proszę, sami. Ba-
zylika po prostu rzuca na kola-
na! Bogactwo rzeźb, fresków, no 
i najważniejsze – jesteśmy przed 
obrazem Matki Bożej Różańco-
wej. Cudowny czas, spędzamy 
tu kilka godzin. Różaniec, spa-
cer i kawa, po południu udaje 
się nam być na Mszy Świętej. 
Ktoś inny zaplanował nam tak 
bogaty program na dziś.

Następująca scena: Męż-
czyzna – wnuk? – prowadzi do 
ławki starszą panią. Ta – (może 
babcia?) porusza się z trudem, 
siada i patrząc na obraz zaczy-
na mówić do Matki Bożej. Ge-
stykuluje, opowiada coś, śmie-
je się, potem mówi proszącym 
tonem. Niesamowita chwila. Na 
koniec macha ręką i mówi: „Ciao, 
Madonna!”. Mężczyzna poma-
ga jej wyjść. Taki obraz bezpo-
średniej relacji z Matką Bożą.

Ostatniego dnia pobytu 
w Neapolu jedziemy (to znaczy 
chcemy pojechać) pożegnać się 
z ojcem Dolindo. Spadło kilka 
centymetrów śniegu i miasto 
jest sparaliżowane, nie działa 
komunikacja miejska, niektóre 

sklepy są pozamykane. – E kie-
by oni widzieli hołde śniega, jak 
odkidom przed chałupom po 
dwók dniak kurzenio – myśli 
głośno któraś z nas. Chcąc nie 
chcąc, trzeba iść pieszo. Spacer 
trwa czterdzieści minut, to i tak 
dobrze, mieszkałyśmy dość 
blisko via Salvator Rosa. Tam 
chcemy, obok wizyty poże-
gnalnej u grobu ojca Dolindo, 
pójść. Tam mieszkał i umarł. Za-
dzieram głowę, usiłuję zlokali-
zować, który balkon należał do 
numeru 58. Ze sklepu wycho-
dzi kobieta, zagaduje nas, Be-
ata rozmawia i tłumaczy szyb-
ko. Okazuje się, że jest to Rosa-
lia o której pani Joanna pisała 
w  swojej książce. Opowiada 
nam to wszystko, co już znamy 
z kart lektury. Pokazuje, który 
balkon należał do mieszkania 
ojca Dolindo.

Jako dziecko widywała go 
codziennie. Zgarbiony staru-
szek nosił w torbie ciężkie ka-
mienie – jako pokutę za dusze. 

– Wszyscy wiedzieli, że oj-
ciec Pio odsyła ludzi tu, do księ-
dza Dolindo. Wszak powiedział: 

„Dolindo, do mnie przyszedłeś 
po spowiedź? Przecież ty cały je-
steś święty!”. Kolejki ludzi usta-
wiały się tu, na ulicy, aby do-
stać się do spowiedzi. Zdarza-
ło się, że po niej ojciec Dolin-
do wychodził z  konfesjonału, 
obejmował penitenta i płakał 
razem z nim. Gdy umarł wszy-
scy powtarzali: „To był święty 
kapłan!”. Z  Rosalią opowiada-
my sobie jeszcze o uczuciu do 
wnuków, pokazujemy zdjęcia. 
Dzięki Beacie tłumaczącej jak 
katarynka w  ogóle nie czuje-
my bariery języka. Na koniec 
serdeczności, uściski i „arrive-
derci!”. Następny piękny czło-
wiek nie przypadkiem spotka-
ny na drodze życia…

Po spotkaniu z Rosalią idzie-
my do kościoła Matki Bożej z Lo-
urdes i św. Józefa, siedzimy, cie-
sząc się chwilą, pukamy do gro-
bu w imieniu wszystkich zna-
jomych, którzy nas o to prosili. 
Po południu taksówka na lot-
nisko – i... addio Neapolu! Do 
widzenia ojcze Dolindo, jesz-
cze tu wrócimy!                  

MSZE ŚWIĘTE i NABOŻEŃSTWA
1 X - 31 III

– w dni powszednie - godz. 7.00 i 17.00;
– w niedziele i święta - godz. 8.00, 9.30, 

11.00, 17.00 
  (od 1 I do 28 II dodatkowa Msza Święta 

w niedziele - godz. 20.00);
– Nieszpory - godz. 16.30;

1 IV - 30 IX 
– w dni powszednie - godz. 7.00 i 19.00;
– w niedziele i święta - godz. 8.00, 9.30, 

11.00, 19.00;
– Nieszpory w niedzielę -  godz. 18.30; 

• Roraty w dni powszednie -  godz. 6.30;
• Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

w każdą niedzielę - godz. 7.30;
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11 listopada 1918 r. speł-
nił się sen pokoleń Polaków 
– Państwo Polskie narodzi-
ło się na nowo. Po rozbio-
rach i 123 latach niewoli, ru-
syfikacji i  germanizacji, po 
wielkich powstaniach, wol-
na Polska powróciła na mapę 
świata – czytamy w uchwale 
Sejmu ustanawiającej 2018 r. 
Rokiem Jubileuszu 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

8 listopada 2018 r. w Bu-
kowinie Tatrzańskiej zorga-
nizowane zostały powia-
towe obchody 100. roczni-
cy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Uroczystości rozpoczę-
ły się na Wierchu Olczań-
skim przy odnowionej ta-
blicy upamiętniającej pobyt 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w 1904 roku w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Zgodnie z cere-
moniałem wojskowym, zło-
żono meldunek, wciągnięto 
flagę na maszt i odśpiewano 
hymn narodowy przy akom-
paniamencie orkiestry woj-
skowej. Okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili przedsta-
wiciele władz powiatowych  
i  samorządowych. W  dal-
szej części nastąpił uroczysty 
przemarsz prowadzony przez 
banderię konną, orkiestrę 

Powiatowe obchody 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości
Beata Koszut

wojskową i kompanię hono-
rową 1Batalionu 21. Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich 
z  Rzeszowa pod dowódz-
twem porucznika Jana La-
szuka. W przemarszu uczest-
niczyły również poczty sztan-
darowe, reprezentacje szkół, 
obecni byli harcerze Hufca 
Podhalańskiego, przedstawi-
ciele organizacji społecznych 
i politycznych, urzędów oraz 
mieszkańcy gminy. Uczest-
nicy Narodowego Święta 
Niepodległości przeszli ulicami 
Bukowiny Tatrzańskiej, by na 
bukowiańskim cmentarzu zło-
żyć kwiaty na grobach czterech 
nieznanych polskich oficerów 
i  przewodnika – rozstrzela-
nych przez Niemców w 1940 
roku oraz symbolicznym gro-
bie bukowian, poległych pod-
czas I i II wojny światowej. Dla 
uczczenia zasług bohaterów 
Niepodległej na cmentarzu 
odczytano Apel Pamięci, po 
którym została oddana salwa 
honorowa. Następnie zgro-
madzeni goście uczestniczy-
li w uroczystej Mszy św. ofia-
rowanej za Ojczyznę konce-
lebrowanej przez ks. prof. Lu-
cjana Bielasa. Ksiądz profesor 
w  kazaniu nie tylko przypo-
mniał historyczne losy naszych 
przodków, ale także zwrócił 
uwagę na obowiązki, które 

stoją dziś przed nami, Polakami.  
Po nabożeństwie zgromadze-
ni przeszli do sali pod kościo-
łem, by wspólnie uczestniczyć  
w  akademii przygotowanej 
przez nauczycieli i  uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Bo-
haterów Warszawy w  Buko-
winie Tatrzańskiej.

Młodzież przedstawiła pro-
gram artystyczny, przywołu-
jąc najważniejsze wydarzenia 
związane z utratą niepodległo-
ści i dążeniami Polaków do jej 
odzyskania. Zarówno wiersze, 
jak i pieśni patriotyczne odda-
wały nastrój tego wspaniałe-
go dnia. Dopełnieniem wystę-
pów były projekcje filmów hi-
storycznych i układy taneczne. 
Ta niecodzienna lekcja patrio-
tyzmu ukazała odwagę i po-
święcenie naszych przodków 
w walce o niepodległość. 

Na zakończenie powia-
towych obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości 
licznie przybyli mieszkań-
c y oraz  przedstawicie -
le władz i  służb mundu-
rowych mogli skosztować 
smacznej grochówki przy-
gotowanej przez strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Bukowinie Tatrzańskiej.

Pamiętajmy: Cześć i chwa-
ła bohaterom wolnej, niepod-
ległej Ojczyzny!                       
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Duszpasterstwo Akade-
mickie Dominikanów 
w  Poznaniu powstało 

w 1937 roku jako chyba pierw-
sze w Polsce. Po wojnie wzno-
wiło swoją służbę studentom. 
My trafiliśmy do niego na prze-
łomie lat 60. i 70. Po prawie pół 
wieku spotkaliśmy się ponow-

nie. Wówczas widywaliśmy się 
niemal codziennie na „siódem-
kach”, czyli Mszach św. o 7.00 
rano, a po nich na agapach, czy-
li wspólnych śniadaniach przed 
udaniem się na uczelniane za-
jęcia. Były też wieczorne spo-
tkania z głęboką treścią, ale też 
zabawa, rajdy, obozy letnie i zi-
mowiska. Wielu z tych, którzy 
się przyjaźnili stało się z czasem 

narzeczonymi, a później mał-
żonkami, tak jak ja i  Stanisła-
wa, aktualnie tutejsi parafianie.

Dominikańskie duszpaster-
stwo w głębokim PRL-u dawa-
ło nam wolność, co nie ozna-
cza, że totalitarna rzeczywi-
stość nie była dla nas dotkli-
wa i uciążliwa. Odczuwaliśmy 

ją aż nadto. Zrozumieliśmy jed-
nak mocno, że prawdziwa wol-
ność nie zależy od czynników 
zewnętrznych. Ona jest w nas. 
Świat zewnętrzny kusił i nadal 
kusi, stwarzając złudne możli-
wości robienia kariery, pod wa-
runkiem podporządkowania się 
układom, a straszył i nadal stra-
szy konsekwencjami, gdy się 
nie podporządkujemy. Wszak 

wyboru dokonujemy sami, pła-
cąc za niego, ale też wzrastając 
po dobrym wyborze. W duchu 
duszpasterstwa dowiadywali-
śmy się, że przestrzeń wolności 
musimy budować sobie sami. 
Wolność to nie wzniosłe uczu-
cie, nie swoboda robienia  tego 
co dusza zapragnie. Wolność to 
konkret. To dobrowolne branie 
na siebie odpowiedzialności za 
choćby odrobinę dobra. Szuka-
liśmy więc w tamtych czasach 
pod spokojnym i  niekrępują-
cym okiem duszpasterzy tych 
konkretów, za pomocą których 
mogliśmy sprawić, że dobra 
będzie w świecie nieco więcej.

Dało nam też duszpaster-
stwo poczucie odpowiedzial-
ności za sumienie – przez wie-
le form i propozycji przekazu, 
jak homilie, rekolekcje, wykła-
dy, „trybuny duszpasterskie”, 
długie rozmowy z cierpliwymi 
duszpasterzami i spowiednika-
mi. I było to utrzymane w sfe-
rze wolności i przekonaniu, że 
niczego nie wolno narzucać, że 
każdy jako człowiek wolny musi 
w konkretnych sytuacjach sa-
modzielnie kształtować swo-
je sumienie, sam wybrać dro-
gę życiową.

W  dniach od 31.08. do 
2.09.2018 r. spotkaliśmy się 
w  Domu Rekolekcyjnym św. 
Józefa w Morasku pod Pozna-
niem prowadzonym przez Sio-
stry Misjonarki Chrystusa Kró-
la. Spośród żyjących przyjechali 
prawie wszyscy, czyli około 60 
osób. Z wielką radością mogli-
śmy stwierdzić, że trud duszpa-
sterski włożony głównie przez 

Dobry zasiew –  
obfite plony

Edward Jan Charczuk
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obecnego o. Konrada Hejmo 
(specjalnie przyleciał na te dni 
z  Rzymu) wydał dobry, obfity 
plon. A on, 80-latek doświad-
czony niedawno przez pogro-
bowców służb bezpieczniackich 
z czasów PRL, mógł poczuć się 
dumny z tego, co zostawił po 
swojej poznańskiej posłudze. 
Z tego okresu pięciu kolegów 
zostało mnichami, z czego jeden 
jest teraz Teologiem Domu Pa-
pieskiego (też przyleciał z Waty-
kanu), inny jest wicedyrektorem 
Katolickiej Agencji Informacyj-
nej, dwie koleżanki też wybra-
ły życie zakonne po kilku latach 
pracy w wyuczonych zawodach. 

A inni często byli i są zaanga-
żowanymi katolikami świecki-
mi będąc założycielami i preze-
sami Klubów Inteligencji Kato-
lickiej, Akcji Katolickiej i innych 
stowarzyszeń. Działali w „Soli-
darności” aż po internowanie 
i podobnych ruchach społecz-
nych lub na płaszczyźnie cha-
rytatywnej. Trzeba podkreślić, 
że wszyscy praktycznie owoc-
nie przeszli przez życie zawo-
dowe i rodzinne, bo większość 
jest bliska złotych godów. Miło 
było widzieć kochające się wielo-
dzietne małżeństwa (najliczniej-
sza to dziesięcioosobowa rodzi-
na), wielopokoleniowe (nawet 

czteropokoleniowe), z gromad-
ką wnuków (dwadzieścioro), ale 
i tych, którzy przeżyli życie sa-
motnie, głównie przez kłopoty 
zdrowotne i nieszczęścia. Ci też 
umieli być pogodni, a nie przy-
gięci życiem do ziemi.

Jesteśmy Panu Bogu i Jego 
sługom Ojcom Dominikanom 
wdzięczni, że udało się nam 
w  młodym wieku rozpoznać 
wartości, których czas nie znisz-
czył, pracować nad nimi i być 
w miarę przyzwoitymi ludźmi.

A  może przykład tych już 
emerytów pociągnie innych?

           

Od 4 sierpnia do 11 listo-
pada 2018 r. wielu na-
szych rodaków, w od-

powiedzi na apel uczestników 
Pielgrzymki Apostolstwa Trzeź-
wości na Jasną Górę, podjęło 
zobowiązanie „100 dni absty-
nencji na 100-lecie niepodle-
głości”. W naszej parafii oficjal-
nie 60 osób zobowiązało się do 
studniowej abstynencji.

20 października kolejny 
raz odbyła się pielgrzymka 
trzeźwości Archidiecezji Kra-
kowskiej do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Grupa Trzeźwościo-
wa z Bukowiny zorganizowała 
wspólny 50. osobowy wyjazd. 

Trzeźwymi bądźcie!
Z życia Grupy Trzeźwościowej 

w Bukowinie Tatrzańskiej
Albina Policht

Pod przewodnictwem ks. Miro-
sława Żaka odprawiliśmy dro-
gę krzyżową na dróżkach kal-
waryjskich. Przy każdej stacji 
chętni pielgrzymi dawali swo-
je świadectwa, dziękując i pro-
sząc o dar trzeźwości. Na zakoń-
czenie uczestniczyliśmy w uro-
czystej Mszy św. sprawowa-
nej przez ks. bpa Jana Szkodo-
nia, który dziękował kapłanom 
i wszystkim pielgrzymom za tro-
skę o trzeźwość w naszych ro-
dzinach i parafiach. O godzinie 
15.00 odmówiliśmy koronkę do 
Bożego Miłosierdzia i różaniec. 

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za aktywny udział 

W dniach od 2 do 8 marca odbyło się w na-
szej parafii tygodniowe czuwanie przy Krzyżu 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Niedziela po-
przedzająca czuwanie była niedzielą trzeźwościo-
wą. W liście „Na Wielki Post 2006 r.” metropoli-
ta krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz napisał: 
Byłoby rzeczą bardzo pożyteczną, gdyby w para-
fiach powstały wspólnoty modlitewne, do których 
należeliby wszyscy, którzy pragną pomóc rodzi-
nom cierpiącym z powodu nadużywania alkoho-

lu. Niech w tych wspólno-
tach znajdą się również 
sami uzależnieni, jeśli  
w Bogu szukają pomocy 
i chcą się wyrwać z nało-
gu, a także duchowo po-
ranieni ich bliscy: żony, 
rodzice, dzieci, dziad-
kowie, krewni…bez po-
mocy Boga zwycięstwo 
nad tym zniewoleniem 
jest niemożliwe, a Jego 
pomoc można wybłagać  
w usilnej i wytrwałej mo-
dlitwie, zwłaszcza wspól-
notowej. Bo gdzie dwaj 
lub trzej są zgromadzeni  

w imię Moje, tam ja jestem wśród nich (Mt18,19-20).  
W tak zorganizowanej modlitwie jest obecny Chry-
stus i to gwarantuje skuteczność naszego wołania 
do Ojca Niebieskiego. Istnieje pilna potrzeba moc-
nego szturmu do Boga o pomoc w zmaganiach  
z uzależnieniem, które paraliżuje życie tysięcy 
rodzin w naszym krakowskim Kościele.

 Odpowiadając na słowa biskupa, Ruch Świa-
tło – Życie archidiecezji krakowskiej wraz z Dia-
konią Wyzwolenia i Duszpasterstwem Trzeźwo-
ści, podjęły inicjatywę modlitwy przy Krzyżu Kru-
cjaty, zapraszając do niej parafie i wspólnoty ar-
chidiecezji. Krzyż Krucjaty powstał w pierwszym 
roku Trzeciego Tysiąclecia z inicjatywy człon-
ków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Krzyż ten 
gromadzi na modlitwie ludzi zatroskanych o we-
wnętrzne wyzwolenie człowieka, doświadczają-
cego coraz większych uzależnień. Od 2001 roku 

W trosce o trzeźwość
przy Krzyżu modliły się wspólnoty parafialne  
i oazowe w kilku diecezjach Polski i USA. 

W piątek 2 marca o godz. 17.00 przywitali-
śmy Krzyż. Później była Droga Krzyżowa, a na-
stępnie Msza św.

W sobotę różaniec przed Mszą św. prowa-
dziły Róże Różańcowe. 

Niedziela z Krzyżem. Ksiądz proboszcz pod-
kreślał na kazaniach wartość wolności od wszel-
kich uzależnień i konieczność przylgnięcia do 
Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Drogę Krzy-
żową w niedzielę prowadzili członkowie Grupy 
Trzeźwościowej. 

W poniedziałek różaniec prowadzili człon-
kowie Grupy Trzeźwościowej . 

We wtorek  adorację po Mszy św. prowadzi-
ła młodzież z Grupy Apostolskiej. 

W środę we Mszę św. i adorację włączył się 
chór naszej parafii. 

W czwartek różaniec przed Mszą św. prowa-
dziły siostry Sługi Jezusa. Dzieci i młodzież szkol-
na adorowały Krzyż, przychodząc do kościoła  
w ramach lekcji religii. 

W każdy dzień o godz. 15.00 modliliśmy się 
gorąco Koronką do Miłosierdzia Bożego o trzeź-
wość w naszej parafii. W ciągu dnia można było 
spotkać osoby modlące się przy Krzyżu Krucjaty. 
Nie mogło zabraknąć obecności Krzyża Kru-
cjaty w Domu Sióstr Sług Jezusa, w którym od-
bywają się spotkania grup trzeźwościowych. 
W czasie czuwania można było podjąć osobiście 
Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Kandydacką - 
na rok, albo członkowską - na czas trwania Kru-
cjaty. Każdego, kto pragnie podjąć Krucjatę Wy-
zwolenia Człowieka, prosimy o zgłoszenie się 
do Grupy Trzeźwościowej. Osoby takie są wpi-
sywane do Księgi Czynów Wyzwolenia Człowie-
ka. Dziękujemy Panu Bogu i ludziom za  nawie-
dzenie Krzyża Krucjaty w naszej parafii. Nawie-
dzenie skończyło się, ale nie może zakończyć 
się nasza modlitwa i ofiara. Umocnieni obecno-
ścią Krzyża Krucjaty pragniemy jeszcze bardziej 
szturmować do Boga o miłosierdzie Boże nad 
nami wszystkimi, bo wszyscy mamy się nawra-
cać i przemieniać swoje życie. 

Albina Policht

Krzyż KWC
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w pielgrzymce, za dzielenie się 
przeżyciami z osobistej relacji 
z Panem Bogiem i Matką Naj-
świętszą, a Marii z Białki Tatrzań-
skiej za recytację swoich wier-
szy, które zmuszają do refleksji.

Kończy się adwent. Przed 
nami święta Bożego Narodze-
nia. Warto zastanowić się jak 
przeżyć ten czas, aby miał war-
tość teraz, a przede wszystkim 
w wieczności. W naszych rodzi-
nach są osoby uzależnione od 
alkoholu. Wiele z nich na mitin-
gach Anonimowych Alkoholi-
ków mówi, że boją się świąt, po-
nieważ w trakcie świętowania 
podawany jest alkohol. A prze-
cież alkoholik, chcąc żyć godnie 
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„Przyznać muszę, 
że byłem i jestem zło-
dziejem w najgorszym 
– po ludzku sądząc – 
wydaniu. Kradnę rodzi-
nie najlepszych ojców 
i synów. Kościołowi – 
najwierniejsze dzieci. 
Ojczyźnie – najzdol-
niejszych obywateli. 
Szkole i  nauce – naj-
tęższe umysły. Rodzi-
nie ludzkiej – najpierw-
sze jednostki. A jednak 
cieszę się dotąd wolno-
ścią i mianem najlep-
szego dobroczyńcy 
ludzkości, przyjaciela 
człowieka, towarzysza 
jego radości i smutków.

Ja jestem na świe-
cie największym gang-
sterem i  przywódcą 
mafii, która codzien-
nie uśmierca miliony 
zabierając im wszyst-
ko. Włamuję się do 
kieszeni, domów, serc 
i rodzin. Tylko ja znam 
klucze do wszystkich 

zamków, skarbnic i kas.
Mój gang nie boi 

się szubienicy, bo 
mam w  swoim gro-
nie przedstawicie-
li wszystkich warstw 

społecznych, nie wy-

łączając sprawujących 
władzę i wymierzają-
cych sprawiedliwość.

Jestem panem, mo-
narchą, władcą. Mnie 
służą rządy, stawiając 
na czołowym miej-
scu w  czasie bankie-
tów i  przyjęć. W  mo-
jej obecności decydu-
je się o losach świata, 
życiu i  śmierci, ubija 

interesy. Moje zdanie 
w każdej sprawie jest 
ostateczne. Przy mnie 
ludzie bawią się, tań-
czą, płaczą, umierają.

Walą się trony je-
den po drugim, kurczą 

imperia, upadają 

r z ą -
dy, tylko moje impe-
rium nie kurczy się 
i nie upada, choć nie-
sie zagładę. Niszczę 
wszystko i wszystkich. 
Piękne dzieci, wspa-
niałą młodzież prze-
mieniam w zbrodnia-
rzy. Zapełniam nimi 
szpitale i zakłady po-
prawcze. Bogatych 

zamieniam w  nędza-
rzy. Zdrowych w cho-
rych. Mądrych w głu-
pich. Kołyski w trumny. 
Miasta w cmentarze.

Któż mnie nie do-
świadczył? Któż mnie 
nie zna? I  to dziecko 
mego przyjaciela pi-
jaka. I ta poniewiera-
na żona. Znają mnie 
dobrze kapłani, zała-
mując ręce nad owo-
cami wieloletniej pra-
cy. Znają mnie izby wy-
trzeźwień, sądy, wię-
zienia, ale też i szkoły, 
dyskoteki.

Teraz nie muszę się 
już chyba dłużej przed-
stawiać. Mam nadzieję, 
że i wy nie zrazicie się 
do mnie i tylko u mnie 
szukać będziecie mocy, 
szczęścia, tak, jak szu-
kają miliony. Że i was 
nie zabraknie w  mo-
jej armii, z którą od lat 
zdobywam dla piekła!”.

i w trzeźwości musi być absty-
nentem. Jest takie powiedze-
nie: „dla alkoholika kieliszek za 
dużo, a wiadro za mało”. Często 
to my ponosimy winę za poda-
nie tego pierwszego kieliszka. 
Po tym pierwszym jest następny, 
następny, następny... Dla osoby 
uzależnionej od alkoholu nie ma 
dozwolonej miarki! Ksiądz pra-
łat Władysław Zązel często po-
wtarza, że jeśli ktoś w rodzinie 

jest uzależniony od alkoholu, to 
pozostali członkowie rodzin po-
winni być abstynentami. Przez 
abstynencję wielu do trzeźwo-
ści rodzin, parafii, narodu. Abs-
tynencja ma wartość ekspiacyj-
ną, a także wyprasza potrzeb-
ne łaski dla tych, którzy o wła-
snych siłach nie podźwigną się 
z nałogu. Możemy też dać przy-
kład, że można żyć, pracować 
i świętować bez alkoholu.

Cieszmy się w  ten wigilij-
ny wieczór, że jesteśmy razem, 
życzmy sobie błogosławień-
stwa Bożego i  wszelkiej po-
myślności, przeżyjmy ten wie-
czór na wzór Nocy Betlejemskiej 
św. Rodziny, adorujmy Dziecię 
Jezus, które przyszło na świat, 
aby dać nam prawdziwy po-
kój i miłość w naszych sercach  
i w rodzinach.             

Gdyby alkohol mógł się przedstawić i przemówić,  
tak by to mniej więcej wyglądało:
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W  roku 2017 święto-
wałyśmy rok jubile-
uszowy. Minęło już 25 

lat…pięknych i trudnych – jak 
życie. W roku 1992 nasze pierw-
sze cztery misjonarki wyjechały 
do pracy misyjnej w Boliwii do 
miejscowości Guabira. Jubile-
usz świętowałyśmy razem z sio-
strami, które pochodzą z Boli-
wii. W obecnym czasie pracu-
jemy w czterech placówkach:

Guabira – liczy ponad 16 000 
mieszkańców. Większość z nich 
należy do klasy ludzi ubogich. 
Utrzymują się głównie z  pra-
cy w fabryce cukru, mężczyźni 
pracują jako mototaksówkarze, 
kobiety jako służące w bogat-
szych rodzinach. Część z nich  
utrzymuje się również z prania 
bielizny lub z handlu na targu.

Praca pastoralna, którą 

25-lecie posługi misyjnej  
Sług Jezusa w Boliwii

realizujemy to katecheza dzieci 
pierwszokomunijnych (ok. 250 
dzieci), bierzmowanych (ok. 
200 młodzieży), grupy dzieci 
i młodzieży z Milicji Niepoka-
lanej (ok. 80 osób), żywy róża-
niec (25 rodzin), pomoc rodzi-
nom ubogim i matkom samot-
nym (45 rodzin).Uczymy religii 
w szkole podstawowej i śred-
niej. Pod naszą opieką są rów-
nież dwa kościoły. 

Cochabamba to miasto 
w środkowej Boliwii położone 
w Andach na wysokości 2600 m 
n.p.m. Jest to trzecie co do wiel-
kości miasto w Boliwii (ok. 800 
tys. mieszkańców). W roku 2000 
nasze Zgromadzenie otwar-
ło tu dom formacyjny; siostry 
nowicjuszki przygotowują się 
do życia zakonnego i do złoże-
nia ślubów czystości, ubóstwa 

i posłuszeństwa. W 2005 roku 
na posesji wybudowany został 
dom pw. św. Józefa przezna-
czony do celów duszpaster-
skich z dużą salą na spotkania 
z dziećmi, młodzieżą i rodzica-
mi oraz trzema małymi salka-
mi katechetycznymi. Przy cen-
trum pastoralnym działają gru-
py młodzieży i dzieci z Milicji 
Niepokalanej. W naszej dzielni-
cy jest bardzo dużo biednych 
dzieci z rodzin wielodzietnych, 
dlatego też odwiedzamy te ro-
dziny, pomagamy w  ich do-
żywianiu, nauce, zakupie po-
trzebnych przyborów szkol-
nych, odzieży itp. 

Bulo Bulo to wioska w tro-
pikalnej części Boliwii. Powsta-
ła w 1985 roku. Wcześniej była 
tu dżungla, dzikie zwierzęta, 
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Adopcja Serca to życzliwe przyjęcie boliwijskiego dziec-
ka, objęcie go codzienną modlitwą oraz udzielenie finanso-
wego wsparcia.

Adopcja Serca polega na pomocy dziecku w zdobywa-
niu wykształcenia oraz zaspokojeniu najbardziej podstawo-
wych potrzeb. Rodzina adopcyjna wpłaca na konto Sekreta-
riatu Misyjnego równowartość 15 dolarów na miesiąc. Dzie-
ci nie otrzymują tych pieniędzy 
w gotówce, ale misjonarki czuwa-
ją, by dziecko nie było głodne oraz 
w miarę potrzeby miało ubrania, 
książki i przybory szkolne.

Do Adopcji Serca dzieci są zgła-
szane przez misjonarki ze Zgroma-
dzenia Sług Jezusa. To one wska-
zują najbiedniejsze dzieci z terenu 
misji i przesyłają ich aktualne dane.

Rodziną Adopcyjną mogą 
być rodziny, małżeństwa, osoby samotne, klasy szkolne oraz 
grupy kilku czy kilkunastu osób składające się na utrzymanie 
jednego dziecka. Decydując się na adopcję należałoby pomy-
śleć o tym, by wspomagać dziecko przez okres potrzebny do 
ukończenia przez niego co najmniej jednego etapu edukacji, 
zdobycia zawodu, itp.

Jak przystąpić do Adopcji Serca? Najszybciej przez wy-
pełnienie i przesłanie formularza, który znajduje się na stro-
nie internetowej: slugi.pl/misje. Można także przez kontakt 
e-mailowy: boliwia.sj@wp.pl lub pocztą zwykłą.

Rozpoczęcie adopcji liczy się od momentu dokonania 
pierwszej wpłaty na konto, a nie od wysłania deklaracji.

Przelew z dopiskiem „ADOPCJA SERCA” należy wysłać 
na nr konta:

Zgromadzenie Sług Jezusa, ul. Sewerynów 8, 00-331 
WARSZAWA

Bank PKO S.A. XIII O. w Warszawie
12 1240 2034 1111 0000 0306 9231
Telefon kontaktowy: + 48 694 702 450

Adopcja Serca  
przy 

Zgromadzeniu 
Sług Jezusa

nie było żadnych dróg. W mar-
cu 1996 r. do Bulo Bulo przyby-
ły Sługi Jezusa. Obecnie miesz-
ka tu ok. 6000 osób, a w szko-
le uczy się ponad 2000 dzieci 
i młodzieży. Praca, którą wyko-
nujemy, to: katechezy przygoto-
wujące do sakramentów, lekcje 
religii w szkołach, pomoc w in-
ternacie dla dziewcząt, prowa-
dzenie świetlicy dla dzieci, ap-
teki, prowadzenie grup para-
fialnych (ministrantów, dzieci, 
młodzieży oraz scholi), obsługi-
wanie kościoła i kaplicy dojaz-
dowej, towarzyszenie księdzu 
w wyjazdach do buszu.

Montero. W tym mieście, li-
czącym ok. 110 tys. mieszkań-
ców, prowadzimy przedszkole 
dla 150 dzieci w wieku od sze-
ściu miesięcy do 6 lat. Siostry 
troszczą się nie tylko o ich po-
trzeby materialne ale też o roz-
wój intelektualny. Dlatego też 
realizowany jest program edu-
kacyjny w zależności od wieku 
dzieci i program katechetycz-
ny. W  ramach prowadzonych 
zajęć została zorganizowana 
świetlica dla starszego rodzeń-
stwa, które ma trudności z na-
uką. Jest to też dom formacyj-
ny dla sióstr z Boliwii.

Dziękujemy Bogu za naszą 
misję i wszystko, co w tym cza-
sie mogłyśmy uczynić dobre-
go na boliwijskiej ziemi. Rów-
nocześnie wyrażamy wdzięcz-
ność w  modlitwie Bogu za 
wszystkich naszych dobroczyń-
ców, za rodziców adopcyjnych. 
Niech Bóg będzie we wszystkim 
uwielbiony!

Tekst i foto: Siostry Sługi 
Jezusa z Boliwii
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Święta Bożego Narodze-
nia mijają szybko. Pręd-
ko mija uroczystość No-

wego Roku i  świętych Trzech 
Króli. Ale nie prędko mija czas 
kolędowania czyli czas śpiewa-
nia kolęd, tych znanych dobrze 
i wesołych pieśni kościelnych. 
Nieprędko mija i ten czas, w któ-
rym wszędzie po wsiach i mia-
steczkach można widzieć miej-
scowego duszpasterza, idącego 
ze służbą kościelną od domu do 
domu i odwiedzającego swo-
ich parafian w birecie na gło-
wie, w komży i stule.

Jakżeż wesoło jest wtenczas 
w całej parafii. Cieszy się miej-
scowy duszpasterz, że przynaj-
mniej raz na rok może się sty-
kać bezpośrednio ze swoimi 
owieczkami. Cieszą się i para-
fianie, że przynajmniej raz na 
rok mogę przywitać swojego 
proboszcza w swym własnym 
mieszkaniu. Ale najbardziej cie-
szą się z przybycia proboszcza 

małe dzieci. Radość tę objawia-
ją już na kilka dni przedtem. 
Radość tę podtrzymują w nich 
matki pobożne. Cieszą się te ma-
leństwa, bo niejedno jeszcze ni-
gdy nie było w kościele i nigdy 
jeszcze nie widziało swojego 
proboszcza. Cieszą się, bo de-
likatne i niewinne ich serdusz-
ka odczuwają tak, jak nikt wiel-
ką i świętą godność kapłańską. 
Wesoło zatem jest w całej para-
fii. I jeśli wieczerza wigilijna jest 
świętem domowym i weselem 
każdej poszczególnej rodziny, 
to kolęda jest świętem domo-
wym i weselem wszystkich ro-
dzin w całej parafii.

Jakżeż dawny jest zwyczaj 
chodzenia z  kolędą. Jest tak 
dawny, jak dawny jest Kościół 
Katolicki. Tyle wieków już minę-
ło od Wniebowstąpienia Pana 
Jezusa, tyle lat już odwiedza-
ją duszpasterze swoich para-
fian, a mimo to nic nie straci-
ły te odwiedziny, ta kolęda, na 

swojej powadze, a nie straciły 
tylko dlatego, bo mają początek 
od samego Chrystusa Pana. On 
pierwszy chodził niejako z ko-
lędą i pierwszy uświęcił tę ko-
lędę. Pierwszy zatem odwie-
dzał ludzi i pierwszy wchodził 
do mieszkań ludzkich. 

Jakżeż w  nich często na-
uczał ludzi o odwiecznych praw-
dach Bożych i o zbawieniu du-
szy swojej nieśmiertelnej. Jak-
żeż w nich często  czynił cuda, 
aby nimi potwierdzić prawdzi-
wość swej Boskiej nauki. Jakżeż 
w nich często uzdrawiał chorych 
i wskrzeszał umarłych. W domu 
uzdrowił sługę setnika, w domu 
uzdrowił człowieka powietrzem 
ruszonego, w domu przywrócił 
wzrok ślepym, w domu wskrze-
sił córkę Jaira, w domu Mate-
usza jadł obiad, nauczał go i po-
wołał do posługi apostolskiej, 
w domu Szymona trędowate-
go karcił pychę faryzeuszów, 
w  domu często nauczał swo-
ich apostołów i  przygotowy-
wał ich do wzniosłej pracy na-
uczycielskiej i kapłańskiej. 

I  dziwna rzecz. Chrystus 
Pan mógł przecież przekazać 
ludziom, aby się zeszli na jed-
no miejsce i aby razem słucha-
li Jego Boskiej nauki. Byliby go 
przecież na pewno usłucha-
li. Często bowiem bywało tak, 
że Pan Jezus ani słowa nie po-
wiedział, a mimo to ludzie sami 
wychodzili na Jego spotkanie, 
z uwielbieniem patrzeli na Jego 
prześliczną postać i z zachwy-
tem słuchali Jego przepięknych 
kazań. Mógł zatem polecić lu-
dziom, aby zeszli się na jednym 

W roku 1942 ówczesny  
proboszcz naszej parafii,  

ks. kan. Stanisław Fox pisał:

Z kart 
dawnego 

kaznodziejstwa

Kolęda czyli odwiedziny 
duszpasterskie
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miejscu i często tak czynił. Ale 
nadto pragnął ich osobiście 
odwiedzać w domach i w tym 
celu „chętnie przebiegał wsie 
i  miasta”. On zatem pierwszy 
wnosił do ich domów błogo-
sławieństwo, radość życia i we-
sele. Jakżeż wielką radość spra-
wiał już przez to samo, że On 
– Jezus Chrystus, prawdziwy 
Bóg i prawdziwy Człowiek zara-
zem, raczył zaglądać do miesz-
kań ludzkich, że pocieszał stra-
pionych i smutnych, uzdrawiał 
chorych i  że nawet 
umarłych wskrzeszał 
do życia.

Ale Pan Jezus nie 
tylko sam odwiedzał 
ludzi. To samo kazał 
czynić swoim aposto-
łom i  uczniom swo-
im. Do nich bowiem 
powiedział te słowa: 
„Do któregokolwiek 
domu wnijdziecie, 
powiedźcie najpierw: 
Pax huic domui (Po-
kój temu domowi). 
A  ktobykolwiek was 
nie przyjął, odcho-
dząc precz z  domu, 
otrząśnijcie proch 
z  nóg waszych”. Po-
kój zatem przyobiecał Chry-
stus Pan wszystkim tym, którzy 
ich przyjmą z  uszanowaniem 
i życzliwością, a wzgardę tym, 
którzy by ich nie przyjęli. Jak-
żeż cenny jest ten pokój Chry-
stusowy! Jakżeż świat chciałby 
dać ten pokój ludziom, ale go 
dać nie może. 

I  wstępowali apostołowie 
za przykładem Pana Jezusa do 

domów ludzkich i przemienia-
li te mieszkania w  chwilowe 
kaplice i nauczali w nich ludzi 
i pocieszali strapionych i cho-
rych i  spieszyli z pomocą nę-
dzarzom. Pismo Święte wyraź-
nie wspomina o Ananiaszu, któ-
ry był posłan do domu Szawła 
w Damaszku i o Piotrze, który 
się udał do Korneliusza i który 
go odwiedził w jego własnym 
domu w Cezarei.

(...) Idąc za wzorem Mistrza 
swego i apostołów i świętych 

Pańskich, odwiedza także każdy 
duszpasterz raz na rok swoich 
parafian. I odwiedza nie tylko 
bogatych, ale także i ubogich, 
a że ta wizytacja pasterska od-
bywa się po świętach Bożego 
Narodzenia, w tym czasie kie-
dy ludzie śpiewają jeszcze ko-
lędy w domu i w kościele, prze-
to ta wizytacja nazywa się tak-
że „kolędą”.

Pierwszym celem kolędy 
jest to, aby duszpasterz dokład-
niej poznał swoją parafię i aby 
tym lepiej czuwał nad nią. Są 
tacy parafianie, którzy nigdy 
nie przychodzą do kościoła – 
a  nie przychodzą albo z  leni-
stwa, albo z powodu braku ubra-
nia. Tych więc pragnie zastać 
w domu i poznać ich i z nimi 
porozmawiać. Tych pragnie 
ująć swoją uprzejmością i do-
brocią i pozyskać ich dla Boga 
i dla Kościoła, bo i oni nie będą 

wiekować i prędzej czy później 
zetkną się z Bogiem na sądzie 
Boskim. Wypada przeto aby ci 
parafianie nie uciekali z domu 
wtedy, kiedy ksiądz idzie z ko-
lędą, by biednej żony nie zosta-
wiali samej w mieszkaniu, ale 
żeby razem z żoną oczekiwali 
jego przybycia. Zresztą nawet 
dobry ton tego wymaga, aby 
swojego księdza proboszcza 
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lub jego zastępcę, to jest księ-
dza wikariusza, przyjąć w domu.

Drugim celem kolędy jest 
to, aby dzieci, które jeszcze nie 
mogą przychodzić do kościo-
ła, czy to dlatego, że są za sła-
be i niewytrzymałe, czy to dla-
tego, że na polu jest zimno i że 
nie mają ciepłego ubrania, aby 
swojego księdza proboszcza wi-
działy z bliska w ciepłym miesz-
kaniu, że je ochrzcił, że je będzie 
uczył w szkole i że je nawet bę-
dzie karcił kiedy podrosną i kie-
dy sobie na to zasłużą. Podczas 
kolędy składają też małe dzie-
ci egzamin, czy ich matki coś 
wartają, czy zasługują na tytuł 
matki, czy są dla nich księżmi 
w  domu, czy je uczą przeże-
gnać się i pacierza i czy im po-
kazują „Bozię” na świętych ob-
razach wiszących w mieszkaniu.

Trzecim celem kolędy jest 
to, aby duszpasterz przekonał 
się osobiście o stanie moralnym 
swoich parafian i o ich potrze-
bach duchowych i ażeby przez 
osobiste zetknięcie się z nimi, 
wpływać na nich i wykorzeniać 
wśród nich złe nałogi, jak próż-
nowanie, pijaństwo, kradzież, 
niesnaski domowe, niechluj-
stwo w domach, nieuczęszcza-
nie do kościoła i wiele innych, 
o których dowiaduje się nieraz 
w kancelarii parafialnej w bar-
dzo mglistych i niewyraźnych 
tylko barwach. Nieraz niesłusz-
nie komuś ubliżą i wtedy po-
trzeba, aby to podczas kolędy 
zostało niezwłoczne wyjaśnio-
ne i sprostowane.

Czwartym celem kolę
dy jest to, aby duszpasterz 

pocieszał chorych i cierpiących 
i strapionych i szedł z pomocą 
nieszczęśliwym i ubogim. Któż 
z was nie wie, jak nieraz jedno 
słowo przynosi pociechę nie-
szczęśliwym i strapionym, jak 
jedno słowo wypowiedziane 
dobrotliwie i ze współczuciem 
dodaje otuchy cierpiącym i cho-
rym. A jakżeż bardzo potrzeba 
nieraz osłody choremu ze stro-
ny żyjących. Nawet cierpiący 
Chrystus Pan szukał pociechy 
w ogrodzie oliwnym u swoich 
drzemiących apostołów.

Piątym celem kolędy jest 
to, aby duszpasterz przekonał 
się osobiście o stanie material-
nym swoich parafian, a  mia-
nowicie czy się mają dobrze, 
czy źle, żyją dostatnio, czy też 
przymierają głodem, czy dzie-
ci mają jakieś ubranie, czy też 
bose i pół nagie i sine od zim-
na, czy mieszkają w mieszka-
niu czystym i wietrzonym, czy 
też w stęchłym i niezdrowym 
i wreszcie, czy trzymają się zdro-
wo, czy też chorują i słabują.

Podczas kolędy duszpasterz 
stwierdza, czy parafianie pre-
numerują i czytają jakąś gaze-
tę i czy ta gazeta nie jest prze-
ciwna wierze świętej i zasadom 
Kościoła Świętego Katolickie-
go. Każdy duszpasterz jest bo-
wiem nie tylko księdzem kato-
lickim, lecz także stróżem sta-
jącym na straży wiary świętej 
i  moralności chrześcijańskiej 
w swojej parafii. 

Podczas kolędy duszpasterz 
stwierdza, czy parafianie mają 
już jakąś kulturę i ogładę, czy 
dalej są nieokrzesani. Kulturalni 

parafianie uważają miejscowe-
go duszpasterza za posłańca 
Chrystusowego i  ojca parafii, 
cieszą się, że chodzi z  kolędą 
i dlatego porządkują najpierw 
mieszkanie. A kiedy je uporząd-
kują, wtedy nakrywają stół bia-
łym obrusem, potem stawiają 
na nim krzyż z  dwoma świe-
cami zapalonymi, obok krzy-
ża stawiają talerz z wodą świę-
coną, a obok talerza kropidło. 
Wreszcie sami starają się o to, 
aby się ubrać trochę piękniej niż 
na co dzień, i aby wszyscy byli 
obecni na tej uroczystości do-
mowej, aby na klęczkach uca-
łować krzyż Chrystusa i przyjąć 
błogosławieństwo Boże. 

(...) I nadchodzi wreszcie ta 
chwila, kiedy duszpasterz zbliża 
się ze służbą kościelną powo-
li do domu. Już są niedaleko! 
Już słychać dzwonki dzwoniące 
donośnie na końskich chomą-
tach! Już ich widać! Widać ich 
nawet z domu przez okno! Im 
bliżej podjeżdżają, tym dokład-
niej widzą wszystko domowni-
cy. Widzą zatem, że w  pierw-
szych saniach jedzie gróbarz, 
w drugich – kościelny,  w trze-
cich pan organista, a w czwar-
tych – ks. proboszcz z biretem 
na głowie, ubrany w  komżę 
i  w  stułę pięknie wyszywaną. 
Widzą, że wszystkie cztery sa-
nie są pięknie malowane i  że 
siedzenia mają obite czerwo-
nym pluszem. Widzą – dalej 
– że konie gróbarza, kościel-
nego i organisty mają uprząż 
piękną, lśniącą mosiężnymi kó-
łeczkami i że mają na chomą-
tach wysokie na metr gałązki 
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jałowca przybrane we wstąż-
ki biało-czerwone, przedsta-
wiające nasze barwy narodo-
we, polskie. Widzą wreszcie, że 
tylko ksiądz proboszcz ma ko-
nie ubrane w barwy papieskie, 
żółto-białe na znak, że należy 
do Kościoła Katolickiego, któ-
rego głową jest każdorazowy 
Ojciec Święty, czyli Papież. Wi-
dok zatem niecodzienny. Jest 
na co popatrzeć! Jadą bowiem 
jak z weselem. Tak co roku jeż-
dżą z kolędą kolędnicy. 

Ale oto już dojeżdżają. Oj-
ciec, jako głowa domu, wycho-
dzi przed dom, aby przed do-
mem przywitać gości. Tak każe 
stary obyczaj. Tego wymaga 
prosta grzeczność i  przyzwo-
itość. Człowiek grzeczny umie 
każdego uszanować. 

(...) Po modlitwie w  cza-
sie której wszyscy domowni-
cy klęczą, bierze duszpasterz 
krzyż ze stołu, odwraca się do 
obecnych i daje go wszystkim 
do pocałowanie.

(...) I następuje miła rozmo-
wa, w  której duszpasterz wy-
typuje obecnych o  zdrowie 
i powodzenie, udziela im rad, 
poucza, utwierdza we wierze 
świętej i  w  przykładnym, do-
brym życiu, ostrzega ich przed 
przewrotnymi naukami, godzi 
zwaśnionych, podnosi na du-
chu strapionych i chorych i roz-
daje medaliki, i obrazki. Potem 
wstaje, żegna wszystkich słowa-
mi: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus” i odprowadzo-
ny przez ojca rodziny wsiada 
na sanie i  jedzie do drugiego 
domu. Domownicy zaś stojąc 

w  oknach, odprowadzają go 
miłym i życzliwym okiem.

(...) Podczas kolędy otrzy-
mują tak zwaną „kolędę” (po 
miarce owsa, albo po kilka-
dziesiąt groszy) organista, ko-
ścielny i gróbarz. Za co się im 
to należy?

Organiście należy się  „ko
lęda” za to, że w kościele przez 
cały rok gra na organach w nie-
dziele i w święta na dziewiąt-
ce i na sumie i przy obrzędach 
kościelnych i że przez cały rok 
śpiewa „Godzinki” przed dzie-
wiątką, a różaniec przed sumą.

Kościelnemu należy się 
„kolęda” za to, że przez cały 
rok codziennie odmyka i zamy-
ka kościół, że codziennie ubiera 
księdza do Mszy św. i że zapa-
la świece na ołtarzu, że w każ-
dą niedzielę i w każde święto 
zbiera ofiarę na dziewiątce  i na 
sumie, że na Boże Narodzenie 
ustawia szopkę, we Wielkim Ty-
godniu –  Boży Grób, a na Boże 
Ciało – ołtarze, że po każdej uro-
czystości i niedzieli musi zamia-
tać posadzkę kościelną itd. Za-
jęć tych jest dosyć dużo i trud-
no wszystkie tutaj wyliczać. 

Gróbarzowi należy się 
„kolęda” za to, że przez cały 
rok w każdą niedzielę i w każ-
de święto i przy wszystkich ob-
rzędach kościelnych ciągnie 
organiście miechy i że kościel-
nemu pomaga ustawiać Boży 
Grób we Wielki Czwartek i oł-
tarze na Boże Ciało, że przez 
cały rok musi dzwonić umar-
łym i utrzymywać porządek na 
grobach i na cmentarzu.

„Kolęda” ta należy się organi-
ście, kościelnemu i gróbarzowi 
sprawiedliwie, bo poza nią inne-
go wynagrodzenia nie mają od 
parafii. To wynagrodzenie bo-
wiem jakie mają z pogrzebów 
i ślubów jest tak małe, że gdy-
by im przyszło żyć tylko z tego, 
nie mając na przykład gospo-
darstwa, to by im to nie wystar-
czyło ani na trzy miesiące. 

Kolęda jest rzeczą bardzo 
piękną, ale do zbawienia nie 
jest koniecznie potrzebna. Wie 
o tym każdy proboszcz i dlate-
go nie chodzi z kolędą w takim 
czasie, jak obecnie, kiedy biedni 
parafianie mają co chwilę „ko-
lędników” i kiedy co chwila mu-
szą oddawać na cele wojenne 
bydło, ziarno, ziemniaki, siano, 
słomę, len, wełnę, mleko i wie-
le innych. Każdy proboszcz wie 
o tym, że gdyby chodził z kolędą 
teraz, w takim czasie jak obec-
nie, toby pokazał, że jest chciwy 
na pieniądze, że jest księdzem 
bez litości i bez serca dla swo-
ich parafian i że chce, by tylko 
jemu było dobrze, a  wszyscy 
inni mogą zginąć; wie o  tym, 
że wobec parafian okazałby się 
egoistą w najgorszym znacze-
niu tego słowa, że jego kolęda 
pociągnęłaby za sobą więcej 
przekleństwa niżeli błogosła-
wieństwa Bożego, i że Kościo-
łowi Świętemu Katolickiemu 
przynosiłby tylko wstyd i wyrzą-
dziłby wielką szkodę, gdyż na 
chciwości wielu księży wyrósł 
w Niemczech potworny w skut-
kach protestantyzm, a w naszej 
Polsce obrzydliwy mariawityzm 
i inne sekty religijne.
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Najbardziej oczekiwane-
mi przez lud są święta 
Bożego Narodzenia. 

Czekaja na nie młodzi i starzy, 
parobcy i  dziewczęta, czeka 
niejeden pachołek i gazda, ba, 
czeka i ksiądz, bo to czas „ko-
lędy” na Podhalu zawsze obfi-
tej. Małe dziecko nawet, od ty-
godnia przed Świętami suszy 
co wieczór matce głowę pyta-
niem: „Mamo, a kielo jesce razy 
sie wyśpimy, zakiela przydzie 
mały Poniezus?”. Toteż wszyst-
ko gotuje się na to, by schlud-
nie, pięknie, przyjąć małego Je-
zusa. Gospodynie pieką chleby, 
kukiełki, babki, przygotowu-
ją i mięso na Święta, kiełbasę, 
słoninę – a jeśli gdzie bieda nie 
doganiała to i gęsina się znaj-
dzie upieczona lub na „kwaśni-
cy” uwarzona. Gospodarz czy-
ści oborę, obejście całe porząd-
kuje tak, by w Święta panował 
wszędzie ład.

Przez cały okres Świąt aż 
do Wielkiego Postu w  każdej 
wsi widać wesołość na twa-
rzach, muzyka rozbrzmiewa 
prawie w każdy tydzień w ja-
kiejś chałupie, gdzie indziej 
znów „namowiny” się odbywa-
ją, lub parobczak popija razem 

z towarzyszami, wśród których 
jeden za „cłeka” niby swat, rej 
wodzi w  domu, gdzie piękna 
a bogata dziewka mieszka. Na 
„prządkach” wesoło też, bo tam 
kolędy się śpiewa, o zabawach, 
weselach dawnych i przyszłych 
się opowiada – a  ledwie wie-
czerzę zjedzą w każdym domu, 
to już tam do nocy brzmią we-
sołe piosneczki; czasem się do 
chałupy „turoń” zabłąka, albo 
z „gwiazdą” przyjdą kolędni-
cy, lub jak to dawniej bywało, 
z „betlejem” Orawcy za zbójni-
ków przebrani, a  w  Czarnym 
Dunajcu wodzili rej za pamię-
ci naszych dziadków „bursia-
nie”, niby towarzystwo zaba-
wowe, które się na czas God-
nich Świąt zawiązywało i miało 
swoją muzykę, mistrza swego, 
sąd swój – a ubiór ich był zbój-
nicki. W czasie adwentu zbiera-
li oni owies na piwo, ziemnia-
ki na wódkę, słoninę, mąkę na 
chleb – a potem w Gody bawi-
li się w karczmie.

U starożytnych, pogańskich 
ludów obchodzono święta zi-
mowe z podobną wesołością. 
Były to święta na cześć zamie-
rającej na zimę przyrody całej, 
okrywającej się w białą płachtę 

W 1913 roku Józef Kantor, etnograf 
i nauczyciel rodem z Czarnego 

Dunajca, pisał:

Święta Bożego 
Narodzenia na Podhalu

Aby jednak ktoś złośliwie 
nie powiedział, że ksiądz pro-
boszcz nie chodzi z  kolędą 
podczas wojny, bo gardzi swo-
imi parafianami, to powinien 
to zapowiedzieć mniej więcej 
w ten sposób: „Ponieważ teraz, 
w  tym czasie wojennym ma-
cie dużo różnych ciężarów na 
cele wojenne, przeto, aby dla 
was nie być nowym ciężarem, 
to w tym roku postanowiłem 
z kolędą nie chodzić. Wiem, że 
choćbym wam zakazywał nie 
raz, lecz sto razy, to mimo to 
oddalibyście kolędnikom osta-
tek owsa. A tej reszty wam nie 
chce zabierać, bo bym miał wy-
rzuty sumienia. Nie chcę się 
teraz nic wyróżniać. Nie chcę 
mieć teraz nic więcej, aniżeli 
wy macie. Natomiast chcę być 
takim biednym, jak i wy jeste-
ście biedni. Jak mi Bóg pozwoli 
dożyć, to was odwiedzę na dru-
gi rok. Może się do tego czasu 
wojna skończy, może już u was 
będzie lepiej, to wtedy będzie 
i z kolędą lżej chodzić. Służbie 
kościelnej zaś, by jej tej pracę 
przy kościele wynagrodzić, da-
cie wtedy dwa razy więcej, ani-
żeli w latach przedwojennych”. 

Na drzwiach mieszkania 
wymażcie rok 1942, a na jego 
miejscu wpiszcie 1943, byście 
wiedzieli, że teraz mamy 1943 
rok od narodzenia Pana Jezusa, 
i że 1943 lat minęło już od tej 
chwili, kiedy święci trzej królo-
wie: Kasper, Melchior i Baltazar 
przyjechali na wielbłądach do 
stajenki betlejemskiej pokło-
nić się Panu Jezusowi.

Wybór i opracowanie: 
Krzysztof Kudłaciak

Zachowano oryginalną pisownię
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śniegu do snu długiego, aż do 
czasu wiosny trwającego. U na-
szych przodków pogan uro-
czystość ta, zwana dotąd Go-
dami lub Świętami Godniemi, 
była jakby pożegnaniem sta-
rego i  powitaniem nowego 
roku. Musiano też o niej śpie-
wać dużo pieśni wesołych, bo 
radość gospodarzy wielką była, 
gdy widzieli w swoich stodo-
łach zgromadzony plon cało-
rocznej swej pracy.

I zdaje się, że te wesołe piosn-
ki nasze polskie zastąpiło du-
chowieństwo kolędami 
pobożnemi, w których nie 
brak i naszych pasterzy, 
wyśpiewujących o swych 
„bieliczkach”, a wesołość 
iście weselna, nasza, pol-
ska, wieje z tych kolęd, czy 
to kiedy o tańcach przed 
żłóbkiem Jezusa wyśpie-
wują, o starym św. Józe-
fie i o owych apostołach, 
którzy na weselu w Kanie 
Galilejskiej nie już szklan-
kami, pucharkami przy-
pijali, ale garncem, ba – 
nawet pił „Filip konewką 
do Mateusza”.

W średnich wiekach, za cza-
sów naszych królów, Piastów 
i  Jagiellonów, obchodzono 
Nowy Rok w dniu Bożego Na-
rodzenia, a więc też stąd u nas 
Polaków nazwano to święto 
Godami, bo tu schodził się rok 
stary (czyli jak dawniej mówio-
no „god” stary) z nowym. 

Do najpiękniejszych, naj-
więcej poetycznych dni świą-
tecznych w roku, należy dzień 
wigilii. Cały dom wygląda 

z  upragnieniem w  ten jeden 
dzień wieczoru, kiedy ukaże 
się na niebie pierwsza gwiazda. 
Dzieci cichuteńko się sprawują 
w ten dzień, by nie dostać bit-
ki, bo cały rok taki będzie, jak 
wigilia. Wszyscy uważają na to, 
komu się kichnie, bo to wróży 
zdrowie, nie pożyczają niczego 
z domu, patrzą, kto wchodzi do 
izby z rana pierwszy, baba czy 
chłop, bo od tego zależy w roku 
nieszczęście i szczęście domu.

Zaledwie pierwsza gwiazd-
ka ukaże się na niebie, gazda 

spieszy do stodoły i zrobiwszy 
dwa snopy z owsa, jeszcze nie-
wymłóconego, jeden większy, 
a  drugi mały, wchodzi z  nimi 
do izby uroczyście, chwaląc 
Pana Boga. Następnie gaździna 
rozściela snop większy na sto-
le, przykrywa go białem prze-
ścieradłem i stawia na niem ta-
lerz z  miodem i  opłatki. Sno-
pek mały ustawia gazda w ką-
cie ławy, około stołu, tuz przy 
oknie i za tym snopkiem ukry-
wa się, według wiary ich, mały 

„Jezusicek” i patrzy, „cy sie zgo-
dzajom ludzie i zyjom na woli 
Boskiej”. Przed samą wieczerzą 
wigilijną („obiadem”) wszyscy 
klękają do modlitwy, a gospo-
darz zwraca się z głośną prośbą 
do Jezusa Nowonarodzonego, 
by raczył błogosławić i te dary, 
które spożywać będą z  łaski 
Jego i dom cały i rodzinę miał 
w Swej świętej opiece. Po mo-
dlitwie zasiadają wszyscy do-
mownicy do stołu, oglądnąw-
szy się za siebie, czy każdy ma 
swój cień (bo brak jego uważa-

ją za wskazówkę śmierci 
swej w przyszłym roku). 
Wszyscy też, zwłaszcza 
dzieci, starają się zapa-
miętać osoby, z któremi 
siedzą przy stole, bo wy-
starczy potem w razie za-
błąkania się w lesie, czy 
w drodze, kiedy mamo-
ny wodzą nieraz człeka, 
wspomnieć sobie, z kim 
się jadło „obiad” wigilijny, 
a od razu trafi się na do-
brą drogę.

Gospodarz umaczaw-
szy opłatek w miodzie, ła-

mie się nim z każdym domow-
nikiem, życząc każdemu zdro-
wia, szczęścia i błogosławień-
stwa Bożego, a po nim wszyscy 
robią to samo. Po opłatku go-
spodyni stawia miskę z kwaśni-
cą grzybową i ziemniakami, po 
niej groch z kapustą, śliwki go-
towane – a kiedy wszyscy spoży-
ją potrawy wigilijne, jedzą jabł-
ka, bo to usuwa ból zębów. Po 
spożyciu potraw wszyscy zno-
wu klękają do modlitwy. Reszt-
ki obiadu wraz z opłatkiem dają 
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krowom do „polewanki” („bo wół Pana Jezusa 
ogrzewał i  przewoził go bez wode, a koń nie 
kciał, bo Mu pedział wte: „E, dyć pockaj, jino po-
jem!” – i temu wej koń zawse nienazarty, a wół, 
krowa, to se jino raz poje, a potem miereńdza”). 

Wierzą też, że bydlęta w noc wigilijną rozma-
wiają o gospodarzu, jakie będą urodzaje w tym 
roku, czy będzie się mu w gospodarstwie szczę-
ściło, ile lat będzie jeszcze gazda żył. Dziewczę-
ta wybiegają po obiedzie w pole, nadsłuchu-
jąc, w której stronie pies szczeka, bo z tej stro-
ny przyjdzie kawaler, który się z nią ożeni. Po 
uprzątnięciu wieczerzy i izby, gospodyni myje 
dzieciom głowy w  ługu, a kiedy już wszystko 
zrobione, zasiadają wszyscy na ławy i śpiewa-
ją kolędy.

O północy spieszy prawie cały dom do ko-
ścioła na pasterkę – po drodze widno ludzi idą-
cych z dalekich wsi, by być w kościele, zaśpie-
wać kolędę Jezusowi malućkiemu. Dawniej – 
pamiętam – rozpoczynał je stary kościelny za-
wsze jedną i tą samą piosenką swojską:

Gwiazda gore Jezusowi w obłoku, w obłoku,
Anioł Pański asistuje przi boku, przi boku.
Hojze jino dyna, dyna,
Narodził sie Bóg-Dziecina
W Betlejem.

Na drugi dzień rano po śniadaniu, złożonem 
z kawy i chleba dawniej, a dziś mięsnego już, idą 
wszyscy do kościoła, a każdy z jakąś ofiara dla 
małego Jezusa. Gospodyni bierze nadto z sobą 
chleb, kukiełkę, by rozdać to między ubogich, 
w krypcie kościelnej siedzących i z nimi podzie-
lić się radością z powodu świąt.

Za czasów staropolskich godzono służbę 
w drugi dzień świąt, tj. w dzień św. Szczepana, 
co też zachowało się dotąd na Podhalu. W ten 
dzień od samego rana chodzą mali chłopcy 
(podłaźnicy) od domu do domu po kolędzie 
„na podłazy” i podsypują gospodarzy owsem, 
mówiąc przytem:

Na scęście, na zdrowie, na to Boze Narodzenie!
Coby wam sie darzyło w oborze, kumorze
Sędyl dobrze;
Coby wam sie darzyły kury cubate, gęsi siodłate;
Telo wołków, kielo na dachu kołków,
Telo cielicek, co w lesie jedlicek.
Coby wam sie darzyły konie z białymi nogami,
Cobyście orali śtyroma pługami,
Jak nie śtyroma, to trzoma,
Jak nie trzoma, to dwoma,
Jak nie dwoma, to jednym, ale co godnym.
Siągnijcie do pieca, wyjmijcie kołoca,
Siągnijcie do skrzynie, wyjmijcie pół świnie,
Siągnijcie na wyzke, wyjmijcie masła łyzke,
Siągnijcie do safki, wyjmijcie gorzałki.
Piekliście, kłuliście... suć!...

    i sypią owsem.

Za to dostają, jako kolędę, parę groszy, albo 
kromkę chleba, lub kukiełki.

Ponieważ zbliża się czas wesel, więc też tam, 
gdzie dziewka na wydaniu, spieszy parobczak, 
by ją „podsuć” owsem, a zarazem dać poznać 
rodzicom, że się stara o jej rękę. Rozumie się, że 
jeżeli jest mile widziany, przedstawia dla dziew-
czyny „dobrą partyę”, rozpoczynają z nim poga-
wędkę rodzice, aż wtem zjawiają się i jego „to-
warzysia”, ale nie z próżnemi rękami, tylko z ba-
ryłką wina, lub z beczułką piwa. – Wśród popi-
jawy rozbrzmiewają śmiechy, śpiewki i nieraz 
ciągnie się taka zabawa do rana – a potem na 
drugi dzień idzie hyr po wsi, gdzie, u kogo, któ-
ry parobek pił.

Od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uwa-
żają na dni, jaka w który dzień pogoda, bo taki 
będzie każdy miesiąc; gdzieniegdzie pogodę 
wróżą od Trzech Króli do „rusnockich Trzek Kró-
li”. Urodzaj zaś w roku przyszłym zależy od nocy 
wigilijnej, bo

Jak Pastyrka jasno,
To w kumorze ciasno.

Źródło: Gazeta Podhalańska nr 53, 25-28.12.1913 r.
Wybór i opracowanie: Krzysztof Kudłaciak

Zachowano oryginalną pisownię
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Jak też pięknie dookoła  
– setki lampek w krąg migają.  
Przez otwarte drzwi kościoła

dźwięki kolęd dobiegają. 
W domach stoją już choiny
oraz pachnie w nich jedzenie.
Pośród wierchów Bukowiny
przyszło Boże Narodzenie. 

– Tak wspaniale świętujemy! 
– mówi mamie mała Hania. 
– Dziś pierniczki jeść możemy 
i jest dużo przytulania.  
I prezenty wymarzone
pod choinką znajdujemy!
I potrawy ulubione
cały dzień pałaszujemy! 

Mama obok Hani siada.
W główkę daje jej całusa
i tak oto jej powiada:
– Urodziny dziś Jezusa.  
Te ozdoby, te zabawki –
miłe sprawy, wszyscy wiemy, 
lecz to tylko są dodatki, 
bo czym innym dziś żyjemy. 
Chodźmy Haniu do kościoła, 
tam na Mszy się to okaże  
– mama tak do córki woła. 
Idą razem przed ołtarze. 

A w kościele, wśród półmroku, 
szopka stoi malowana. 
– Zobacz Haniu, tam po boku, 
żłóbek jest naszego Pana.  
– Jak też biednie! – woła Hania. 
– Jezus nie ma nic w ogóle!  
Nawet łóżka brak do spania,
tylko siano, owies, grule…
Gdzież to Jego są zabawki? 
Gdzie prezenty są błyszczące?

Prezent dla Jezusa 
Katarzyna Targosz

 
Mama na to odpowiada:
– Serca nasze to gorące!  
Nasza wiara i modlitwy, 
wszystko, co Mu oddajemy, 
nasze codzienne gonitwy, 
i radości, i problemy. 
Co Mu z wiarą powierzamy, 
czym z innymi się dzielimy, 
to, co ludziom z serca damy, 
to Mu w darze przynosimy! 
Jezus tak nas umiłował, 
przyszedł aby nas wybawić  
i nie patrzał na wygody, 
aby światu się objawić. 

Hania nic nie odpowiada, 
tylko klęka obok żłóbka.
Do modlitwy rączki składa
kilkuletnia ta osóbka. 
I z serduszka gorącego
Chrystusowi tu dziękuje, 
i wychwala imię Jego
oraz coś Mu obiecuje. 

A do domu kiedy wraca, 
bierze prezent spod choinki
i na pięcie się obraca, 
biec do innej chce dziewczynki. 
– Mamo, odwiedźmy Rozalkę,  
tę, co mieszka tam pod lasem. 
Chcę jej podarować lalkę
oraz babkę z ananasem. 
Bo Rozalka mi zdradziła, 
że ubogą ma rodzinę. 
Kiedy o tym mi mówiła, 
bardzo smutną miała minę.
Chcę jej buzię rozweselić, 
Jezusowi prezent sprawić, 
tym, co dobre, chcę się dzielić,
i z Rozalką się pobawić. 

– Więc nie traćmy nawet chwili! 
– odpowiada na to mama. 
– Co im, Mnieście uczynili, 
słowa to naszego Pana.  
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Składamy serdeczne podziękowania 
Firmie PLASMA Strukowski Robert 
za profesjonalne zabezpieczenie 

powłoką metalizacyjno-malarską 
głównych drzwi naszego kościoła. 

Trwałość powłoki ocenia się na 30 lat. 
Bóg zapłać!

Duszpasterze i parafianie

Z życia parafii
fo

t. 
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Z wielką radością 25 listo
pada 2018 roku w Uro
czystość Chrystusa Kró

la Wszechświata, a więc w Pa
tronalne Święto Liturgicznej 
Służby Ołtarza nasza wspól
nota parafialna powitała dzie
sięciu nowych ministrantów.

Obrzęd przyjęcia miał miej-
sce podczas Mszy Świętej 
o godz. 9.30 i dokonał go opie-
kun ministrantów (ks. Bartło-
miej Skwarek, przyp. red.)

Kandydaci na ministrantów 
od września spotykali się w każ-
dy poniedziałek na specjalnych 
zbiórkach, prowadzonych przez 
księdza wikariusza i Piotra Kra-
marza – animatora ministran-
tów, na których poprzez wy-
kłady i  ćwiczenia praktyczne 
przygotowywali się do podję-
cia posługi ministranta. 

nowi ministranci
Ks. Bartłomiej Skwarek

Nowi ministranci złożyli wo-
bec zgromadzonych wiernych 
przyrzeczenie, że wszelkie, świę-
te czynności liturgiczne będą 
wypełniać pobożnie, gorliwie 
i radośnie na chwałę Bożą i dla 

dobra całej wspólnoty parafial-
nej. Oby nie zabrakło im gorli-
wości i zapału w służbie Bogu 
i parafii.

Bycie ministrantem to wiel-
ki zaszczyt, ale też pewne 

fo
t. 

B.
 K

am
iń
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obowiązki i zadania. Ministran-
tura uczy bowiem odpowiedzial-
ności i sumienności. Ministrant 
ma to być człowiek, na którym 
można polegać. Powinien więc 
być wzorowym synem, sumien-
nym uczniem, szlachetnym czło-
wiekiem i wiernym wyznawcą 
Chrystusa.

Ministrant jest także w szcze-
gólny sposób wezwany do 

dawania świadectwa w otocze-
niu, w  którym przebywa. Re-
prezentuje bowiem nie tylko 
swoją osobę, ale także wspól-
notę do której należy. Wszelkie 
uczynione przez niego dobro 
ubogaca wspólnotę, a wszelkie 
zło ją zubaża. I  tak oto nowy-
mi ministrantami zostali: Woj
ciech Galica, Jan Gąsienica, 
Jan Głód, Wojciech Kramarz, 

Paweł Łukanus, Kacper Mar
tinczak, Krzysztof Okular, Ka
mil Skawiniak, Maciej Toma
la, Jan Turza.

Miejmy nadzieję, że nie za-
braknie w  naszej parafii mło-
dych i gorliwych chłopców, pra-
gnących z całego serca służyć 
Bogu i Kościołowi.                    

Z okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości 
16 listopada w kościele 

parafialnym w  Bukowinie od-
był się  koncert pieśni narodo-
wych i  religijnych w  wykona-
niu Chóru Katedry Lwowskiej 
im. Jana Pawła II. Czterdziesto-
osobowy chór mieszany z Kre-
sów wystąpił pod Tatrami pierw-
szy raz. Kierownikiem artystycz-
nym zespołu jest Bronisław Pa-
can. Nie tak dawno Chór Kate-
dry Lwowskiej obchodził  45-le-
cie swojego istnienia (działa od 
1971 roku). Do Polski, na Pod-
hale zespół przyjechał z progra-
mem pieśni narodowych i reli-
gijnych  wyrażających patrio-
tyzm Polaków w kraju i na ob-
czyźnie. Podczas koncertu mo-
gliśmy usłyszeć najpiękniejsze 
patriotyczne pieśni religijne jak 
i wojenne.

W czerwcu 2001 roku chór 
śpiewał podczas pielgrzym-
ki Ojca Świętego Jana Pawła 
II do Lwowa. Wielokrotnie wy-
stępował w  miejscowościach 
należących do Archidiecezji 
Lwowskiej oraz poza jej grani-
cami. W 1998 roku Chór Kate-
dry Lwowskiej, jako najstarszy 
zespół artystyczny działający 
w środowisku polskim Lwowa 
(obok Polskiego Teatru Ludo-
wego), otrzymał Nagrodę im. 
Włodzimierza Pietrzaka za krze-
wienie kultury chrześcijańskiej 
i kultywowanie polskich trady-
cji. W 2005 roku chór jako pa-
trona przyjął Jana Pawła II. Re-
pertuar zespołu obejmuje czę-
ści stałe łacińskiej Mszy Święto-
krzyskiej Adama Maklakiewicza 
oraz pieśni adwentowe, wielko-
postne, pasyjne, wielkanocne, 
bożonarodzeniowe.

W repertuarze chóru obecne 
są też dzieła wielkich mistrzów: 
Bacha, Mozarta, Beethovena, 
Brucknera, Gounoda oraz kom-
pozytorów polskich: Gomółki, 
Gorczyckiego, Kurpińskiego, 
Moniuszki, Nowowiejskiego, 
Maklakiewicza, również tych 
związanych ze Lwowem: Nie-
wiadomskiego, Nikodemowi-
cza, Kołaczkowskiego, Surzyń-
skiego, Galla, Wóźnego, Uru-
skiego, Żukowskiego.

Nasi rodacy mieli okazję po-
znać Zakopane i Tatry. Nato-
miast w drodze powrotnej do 
Lwowa obejrzeli zabytki stare-
go Krakowa.

Po koncercie odbyła się kwe-
sta na rzecz Polaków mieszka-
jących we Lwowie.                   

Chór Katedry LwowsKiej  
w BuKowinie tatrzańsKiej 

Ks. Bartłomiej Skwarek
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Siedem dni przed Świętem 
Niepodległości odbyło się 
w Ludźmierzu, w Sanktu-

arium Matki Bożej Królowej Pod-
hala, Jerycho Różańcowe czyli 
siedem dni i siedem nocy nie-
ustającej modli-
twy –  „szturmu 
do nieba”.

Dziękowali-
śmy Bogu za stu-
lecie odzyskania 
nieodległości Pol-
ski i za tych, któ-
rym niepodle-
głość zawdzię-
czamy, za wszel-
kie otrzymane ła-
ski i dary, docze-
sne i nadprzyro-
dzone.

P r o s i l i ś m y 
między innymi 
o  pokój dla ca-
łego świata, ła-
skę wiary dla 
narodów Euro-
py i świata i po-
wstrzymanie zła, o otwarcie się 
na Ducha Świętego, o zachowa-
nie wartości duchowych i dóbr 
materialnych narodu, aby stule-
cie odzyskania przez Polskę nie-
podległości było jubileuszem 
pojednania i jedności Polaków.

Z  Bukowiny wyruszył bus 
z około trzydziestoma osoba-
mi. O  godzinie 15.00 odmó-
wiliśmy Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego. Złożyliśmy znicz 

pod pomnikiem Jana Pawła II 
w ogrodzie różańcowym, tam 
zawsze wspominam wspaniałe-
go człowieka – budowniczego 
tego miejsca – ks. Tadeusza Ju-
chasa. Czuwanie odbywało się 

w kaplicy św. Jana Pawła II pod 
ołtarzem papieskim przy sank-
tuarium, przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem.

Gdy w maju witał nas w ka-
plicy kustosz sanktuarium, ks. 
Jerzy Filek, opowiedział histo-
rię wielkiego kamiennego blo-
ku, który spoczywa na ołtarzu. 
Blok ten (z wyrytą datą 1648) 
był bazą pod pomnikiem z XIX 
wieku – grobem proboszcza  

ludźmierskiego. Pomnik remon-
towano i tak oto znaleziony zo-
stał ten głaz, był bazą pomnika.

Co cztery godziny zmieniały 
się na modlitwie parafie z Pod-
hala, Spisza  i Orawy. Bukowina 

miała wyznaczo-
ną modlitwę na 
dzień 8 listopada 
2018 r. w bardzo 
„przyzwoitych” 
godzinach – od 
16.00 do 20.00. 
Dojechało nas 
kilkoro, w sumie 
około czterdzieści 
osób reprezento-
wało Bukowinę. 
Pomodliliśmy się 
czterema częścia-
mi różańca, były 
piękne rozważa-
nia, po każdej ta-
jemnicy – pieśń.

Czter y go-
dziny modlitwy 
mogą wydawać 
się komuś cza-

sem długim, może nudnym – 
nie, te chwile upływają  niepo-
strzeżenie szybko. To oderwa-
nie od naszego życia w biegu, 
czas na uporządkowanie spraw 
we właściwej kolejności. Któryś 
ze świętych powiedział: „Gdy 
Bóg jest na pierwszym miej-
scu, wszystko jest na swoim  
miejscu”.               

„Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a podbiję świat”
           Bł. Pius IX

Jerycho różańcowe w Ludźmierzu 
Renata Łukaszczyk
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18 listopada grupa buko-
wian pojechała do Zabawy, koło 
Tarnowa, gdzie znajduje się ko-
ściół, w którym pochowana jest 
bł. Karolina Kózkówna. W tym 
dniu obchodzono 104. rocz-
nicę jej śmierci oraz Światowy 
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 
Drogowych.  Odwiedziliśmy 
Szczepanów i bazylikę mniej-
szą św. Marii Magdaleny i św. 
Stanisława biskupa, męczenni-
ka, patrona Polski. Po Mszy św. 

pojechaliśmy do Zabawy, a po 
zwiedzeniu domów rodziców 
bł. Karoliny odprawiliśmy dro-
gę krzyżową na 2,5 km szlaku 
męczeństwa. Towarzyszyły nam 
rozważania osób, które tu do-
świadczyły łask. Błogosławiona 
Karolina Kózkówna jest patron-
ką rolników. 

Karolina Kózkówna urodzi-
ła się 2 sierpnia 1898 roku. Mia-
ła dziesięcioro rodzeństwa. Jej 
rodzice byli ludźmi głębokiej 

wiary. Karolina była bardzo 
zaangażowana w życie swojej 
wspólnoty parafialnej. Należa-
ła do Apostolstwa Modlitwy 
i  była zelatorką Koła Żywego 
Różańca. Wraz z  koleżankami 
dbała o  porządek w  kościele 
parafialnym. 18 listopada 1914 
roku podczas nieobecności mat-
ki wszedł do Kózków rosyjski żoł-
nierz i kazał wyjść na zewnątrz 
Karolinie oraz jej ojcu. Pogonił 
ich w stronę lasu. Po chwili ojcu 
kazał wracać do domu... 

4 grudnia zwłoki Karoliny 
znalazł jeden z mieszkańców. 
Liczne rany świadczyły wyraź-
nie o walce Karoliny w obronie 
czystości i o jej wielkim cierpie-
niu. Kilkakrotnie cięta szablą, 
wyrwała się oprawcy i uciekała 
przez bagna w stronę wsi. Jed-
nak wyczerpana walką, upły-
wem krwi i bólem zakończyła 
swoje życie. Pogrzeb odbył się 
6 grudnia 1914 roku i przero-
dził się w manifestację patrio-
tyczno-religijną okolicznej lud-
ności przekonanej, że uczestni-
czy w pogrzebie męczennicy.

10 czerwca 1987 roku w Tar-
nowie św. Jan Paweł II beatyfi-
kował Karolinę. W czasie Mszy 
św. powiedział: „Święci są po 
to, ażeby świadczyć o wielkiej 
godności człowieka. Świad-
czyć o Chrystusie ukrzyżowa-
nym i zmartwychwstałym dla 
nas i dla naszego zbawienia – 
to znaczy równocześnie świad-
czyć o tej godności, jaką czło-
wiek ma wobec Boga. Świad-
czyć o tym powołaniu, jakie czło-
wiek ma w Chrystusie”.           

„Ukaż mi ścieżkę życia pełną nadziei” (Ps. 16,11)

104. rocznica śmierci  
bł. Karoliny Kózkówny

Zofia Babiarz
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W  ostatnią nie-
dzielę  wrze-
śnia grupa pa-

rafian udała się po raz ko-
lejny na pielgrzymkę na 
Słowację. Najpierw poje-
chaliśmy do Litmanowej, 
gdzie wśród lasów na pola-
nie Zvir znajduje się grec-
kokatolickie Sanktuarium 
Matki Bożej Litmanowskiej. 
Tam 5 sierpnia 1990 roku 
objawiła się Matka Boska 
dwóm dziewczynkom, któ-
re schroniły się w  czasie 
burzy w  szałasie paster-
skim. Gorliwie się modli-
ły i  wtedy obok nich na 
ławeczce usiadła Mary-
ja i zaczęła z nimi rozma-
wiać. Ostatnie orędzie Mat-
ki Bożej z dnia 06.08.1995 
r. brzmiało: „Moje drogie 
dzieci! To objawienie tutaj 
jest ostatnie. Kocham was 
i dziękuję wam wszystkim 
za to coście dla mnie uczy-
nili. Moje umiłowane dzie-
ci tak chciałam, aby was 
przebudzić ze snu próżno-
ści, abyście zrozumieli, że 
potrzebujecie nawrócenia. 
Pozostańcie w moim ser-
cu. Ja was kocham i ocze-
kuję was w  niebie”. Wia-
domość o  objawieniach 

szybko rozeszła się po ca-
łej Słowacji. Na polanę za-
częli przybywać ludzie. 
Wybudowano kaplicę mo-
dlitewną z obrazem Mat-
ki Boskiej, potem kościół 
i  trybuny z  ławkami dla 
pielgrzymów. Na polanie 
znajduje się źródło, woda 
wytryskująca z niego ma 
właściwości oczyszczające. 

Po krótkiej modlitwie 
i  chwili skupienia poje-
chaliśmy do bazyliki na 
Mariańskiej Górze. W  oł-
tarzu znajduje się figu-
ra Maryi Panny otoczona 
pięknymi witrażami. Hi-
storia sanktuarium sięga 
okresu najazdów turec-
kich. W podziękowaniu za 
ocalenie mieszkańcy Le-
woczy zbudowali na Ma-
riańskiej Górze kapliczkę, 
do której organizowali pro-
cesje. W tym roku modli-
twę, śpiew i różaniec pro-
wadziła młodzież z Zako-
panego. Po Mszy św. od-
prawionej w  języku pol-
skim i  słowackim ksiądz 
z  Lewoczy podziękował 
pielgrzymom z  Polski za 
piękną modlitwę oraz za-
prosił na kolejne spotka-
nie za rok.                         

Pielgrzymka do Lewoczy
Zofia Babiarz

Z  okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
w Ochotnicy Górnej odbył się bi-

wak Hufca Podhalańskiego, w  trakcie 
którego miał miejsce III Harcerski Festi-
wal Piosenki Patriotycznej.

16 listopada 2018 r. już po raz trzeci zu-
chy, harcerze i wędrownicy Hufca Podha-
lańskiego spotkali się w Ochotnicy Górnej 
na Harcerskim Festiwalu Piosenki Patrio-
tycznej. Festiwal cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem gromad i drużyn har-
cerskich oraz wędrowniczych, w tym roku 
do udziału zgłosiło się 13 drużyn. Młodzi 
artyści zaśpiewali pieśni i piosenki, które 
przez wieki zagrzewały Polaków do walki  
o niepodległość.

Jury w składzie: hm. Henryk Chrobak, 
przewodniczący oraz członkowie: hm. 
Barbara Ufir, phm. Radosław Fiedler, pani 
Renata Rusnarczyk, pan Wiesław Macią-
ga, jednogłośnie wyłoniło zwycięzców. 
W  kategorii drużyn 1. miejsce zajęła dru
żyna harcerska „Dzikie Buki” z Buko
winy Tatrzańskiej z piosenką „Jak szło 
wojsko raz ulicą”.

Po wręczeniu pamiątkowych pucha-
rów ufundowanych przez komendanta 
Hufca Podhalańskiego hm. Radosława Fie-
dlera, wszyscy uczestnicy Festiwalu uda-
li się przed budynek Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Górnej, by wspólnie 
odśpiewać „Sto lat” dla Polski i wypuścić 
w niebo biało-czerwone balony.

Gratuluję wszystkim uczestnikom kon-
kursu i trzymam kciuki za kolejne sukcesy.

Czuwaj!

III Harcerski  
Festiwal Piosenki 

Patriotycznej
Phm. Beata Koszut
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Moja przygoda z kon-
kursem zaczęła się 
gdy byłam w  klasie 

IV. Wówczas pierwszym etapem 
były eliminacje szkolne. Wraz 
z Helenką Bryją i Frankiem Ha-
ładyną reprezentowaliśmy na-
szą szkołę w Gminnym Konkur-
sie Wiedzy o św. Janie Pawle II. 
Finał  odbył się  w Rzepiskach. 
W pierwszą niedzielę po kon-
kursie pojechaliśmy do Rze-
pisk na obchody Dnia Papie-
skiego. Po Mszy św. i wspólnym 

posiłku nastąpiło ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród. Za-
jęliśmy wówczas trzecie miej-
sce i w nagrodę otrzymaliśmy 
piękne obrazy  z wizerunkiem 
Ojca Świętego. W tym roku nie 
było już eliminacji. Do Rzepisk 
pojechałyśmy w  nieco innym 
składzie, a mianowicie byłam 
ja oraz Helenka Bryja i Marce-
linka Cikowska. Rywalizowały-
śmy z dziewięcioma szkołami 
i jako jedyne byłyśmy z piątej 
klasy. Ostatecznie zajęłyśmy 

 fo
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Kinga Budz, lat 11

Konkurs 
o św. Janie Pawle II

drugie miejsce, a nagrodą były 
figurki Matki Bożej. Nasz suk-
ces zawdzięczamy również na-
szej ukochanej katechetce, sio-
strze Małgorzacie. To właśnie 
ona uczyła się z nami, pomaga-
ła nami i poprowadziła do po-
dium. Bardzo, bardzo siostrze 
katechetce dziękujemy! Bóg 
zapłać! Wspomnienia związa-
ne z tym konkursem na długo 
pozostaną mi w pamięci.           
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25.10.2018 r. –  Konkurs Piosenki Żołnierskiej 
i  Patriotycznej. Do rywalizacji przystąpiło bardzo 
wielu uczestników z naszej szkoły. Uczniowie wy-
stępowali solo, w duecie, a także zespołowo. Nie-
którzy śpiewali a cappella, a inni z podkładem mu-
zycznym. Przez cztery godziny w szkole rozlegał się 
głośny śpiew. Cieszy, że z roku na rok rośnie liczba 
uczestników, jak również poziom wykonawców. 
Konkurs zorganizowały panie Anna Liptak i Doro-
ta Sztokfisz.

5.11.2018 r. – Konkurs fotograficzny zorganizo-
wany pod hasłem: „Moja mała Ojczyzna”. Na sali gim-
nastycznej miało miejsce podsumowanie konkur-
su. Jurorzy przyznali: I miejsce – Magdalenie Mące 
z klasy III b Gimnazjum; II miejsce – Zuzannie Trzop 
z klasy V b SP; III miejsca przypadły w udziale Alek-
sandrze Grocholi z klasy V b SP i Karolowi Koniecz-
nemu z klasy VIII a SP. Przyznano również siedem 
wyróżnień. Uczniowie otrzymali nagrody książko-
we i piękne dyplomy.

7.11.2018 r. – Konkurs „Podhalańskie, spiskie 
i  orawskie drogi do niepodległości”, którym go-
ścinnych progów użyczył budynek naszej szkoły. 
W konkursie udział wzięli uczniowie nie tylko z Pod-
hala, ale i z dalszych zakątków Polski. Naszą gmi-
nę reprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Białce Tatrzańskiej. Po konkursie uczestnicy 
zmagań, jak również zaproszeni goście posilili się 
smacznym obiadem w szkolnej stołówce. Finałem 
dnia było otwarcie wystaw „Drogi do niepodległo-
ści oczyma naszych dzieci”. Przewodnikami po wy-
stawach byli uczniowie klas ósmych.

Serdecznie dziękuję wszystkim Wybor-
com, którzy oddali na mnie głos w wy-
borach do Rady Powiatu Tatrzańskiego 

w dniu 21 października 2018 roku. Jest to dla 
mnie wielkie zobowiązanie, z którego posta-
ram się wywiązać jak najlepiej.

Z wyrazami szacunku 
Zbigniew Proszowski

Co słychać 
w szkole?

Monika Bobula

Intencje Mszy Świętych
Od 1.01. do 24.02.2019

Wtorek 1.01.2019
8.00 + Józef Łapka, Helena żona 

9.30 + Franciszek Turza, Marianna żona w 10. 
rocz. śmierci

11.00 Za parafian
17.00 + Andrzej Body 

20.00 + Maria Paruzel, Ambroży Dunajczan, 
Józef i Aniela rodzice 

Środa 2.01.2019
7.00 + Franciszka Chowaniec

17.00 + Piotr Waligóra, Józef Budz
Czwartek 3.01.2019

7.00 O rozeznanie woli Bożej i podjęcie 
właściwej decyzji

17.00 Msza Święta nowennowa w intencji 
żyjących

Piątek 4.01.2019
7.00 + Franciszka Chowaniec

17.00 + Msza Święta nowennowa w intencji 
zmarłych

Sobota 5.01.2019
7.00 + Józefa Kuchta

17.00 + Maria Wałcerz
Niedziela 6.01.2019

8.00 + Bronisław Łapka, Helena żona
9.30 W 40. rocz. ślubu Marii i Józefa
11.00 Za parafian 

17.00 + Józefa Galica-Chowaniec w 4. rocz. 
śmierci 

20.00 + Franciszka Chowaniec
Poniedziałek 7.01.2019

7.00 + Sylwester i Aniela Koszarek
17.00 + Józefa Kuchta

Wtorek 8.01.2019
7.00 + Aniela Pacyga

17.00 + Piotr Budz, Helena żona w 14. rocz. 
śmierci

Środa 9.01.2019
7.00 + Helena, Tadeusz Budrzeński, Józef 

w 32. rocz. śmierci
17.00 + Maria Budz w 1. rocz. śmierci

Czwartek 10.01.2019
7.00 + Franciszek i Bronisława Bafia

17.00 Msza Święta nowennowa w intencji 
żyjących

Piątek 11.01.2019
7.00 + Wiktoria Kuchta

17.00 + Msza Święta nowennowa w intencji 
zmarłych

Sobota 12.01.2019
7.00 + Aniela i Jan Czernik, 30. rocz. śmierci 

Anieli
17.00 + Andrzej Body

Niedziela 13.01.2019
8.00 + Józefa Kuchta 
9.30 + Maria Dunajczan w 5. rocz. śmierci
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11.00 Za parafian 
17.00 + Jan Łacniak
20.00 + Ludwik Staszel, Agnieszka żona

Poniedziałek 14.01.2019
7.00 Dziękczynno-błagalna w 30. rocz. ślubu 

Urszuli i Wojciecha Sztokfiszów
17.00 + Aniela Pacyga

Wtorek 15.01.2019
7.00 + Andrzej Budz

17.00 + Wawrzyniec i Ludwika Furczoń w 25. 
rocz. śmierci Wawrzyńca

Środa 16.01.2019
7.00 + Aniela Pacyga 
17.00 + Franciszek i Maria Chowaniec

Czwartek 17.01.2019
7.00 + Marian Zając

17.00 Msza Święta nowennowa w intencji 
żyjących

Piątek 18.01.2019
7.00 + Sebastian Turza w 48. rocz. śmierci

17.00 + Msza Święta nowennowa w intencji 
zmarłych

Sobota 19.01.2019
7.00 + Wiktoria Kuchta
17.00 + Sebastian Gogola

Niedziela 20.01.2019
8.00 + Marian Zając
9.30 + Maria Lichaj
11.00 Za parafian 
17.00 + Bogdan Twardowski 
20.00 + Józef Turza w 11. rocz. śmierci

Poniedziałek 21.01.2019
 7.00 + Andrzej Budz 

17.00 O opiekę Bożą dla Wojciecha z okazji 12. 
urodzin

Wtorek 22.01.2019
7.00 + Andrzej Body
17.00 + Jan Łacniak 

Środa 23.01.2019
 7.00 + Aniela Kuchta
17.00 + Wiktoria Kuchta

Czwartek 24.01.2019
 7.00 + Jan Łacniak

17.00 Msza Święta nowennowa w intencji 
żyjących

Piątek 25.01.2019
7.00 + Tomasz Rusin w 16. rocz. śmierci

17.00 + Msza Święta nowennowa w intencji 
zmarłych

Sobota 26.01.2019
 7.00 + Helena Sztokfisz, Jan mąż
17.00 + Jan Łacniak

Niedziela 27.01.2019
8.00 + Jerzy Górkiewicz

9.30 + Jan Chowaniec, Stefania żona, Jan 
syn, Maria córka

11.00 Za parafian 
17.00 + Piotr i Monika Dunajczan 
20.00 + Stanisław Głód, Antonina żona

Poniedziałek 28.01.2019
 7.00 + Andrzej Budz
17.00 + Bogdan Twardowski 

Wtorek 29.01.2019
7.00 + Władysław i Krystyna Dunajczan

17.00 + Marian Zając
Środa 30.01.2019

 7.00 + Bogdan Twardowski
17.00 + Ludwika Bieniek, Józef syn

Czwartek 31.01.2019
 7.00 + Stanisław Sieczka, Józefa żona

17.00 Msza Święta nowennowa w intencji 
żyjących

Piątek 1.02.2019
7.00  + Jerzy Górkiewicz

17.00 + Msza Święta nowennowa w intencji 
zmarłych

Sobota 2.02.2019
8.00 + Maria Lichaj

9.30 O zdrowie i bł. Boże dla syna Józefa 
Dunajczana

11.00 Za parafian
17.00 + Jacek Koszarek 

Niedziela 3.02.2019
8.00 + Tomasz Głowacki w 7. rocz. śmierci

9.30 + Maria Paruzel, Ambroży Dunajczan, 
Józef i Aniela rodzice

11.00 Za parafian 
17.00 + Adam Mrowca, Marian ojciec 
20.00 + Aniela Kuchta

Poniedziałek 4.02.2019
 7.00 + Jacek Koszarek
17.00 + Aniela Kuchta

Wtorek 5.02.2019
7.00 + Marianna Turza w 42. rocz. śmierci

17.00 + Jerzy Górkiewicz
Środa 6.02.2019

  7.00 + Janina Czernik w 1. rocz. śmierci
17.00 + Jacek Koszarek

Czwartek 7.02.2019
 7.00 + Stanisław i Karolina Czernik

17.00 Msza Święta nowennowa w intencji 
żyjących

Piątek 8.02.2019
7.00 + Maria Stępel

17.00 + Msza Święta nowennowa w intencji 
zmarłych

Sobota 9.02.2019
  7.00 + Maria Lichaj
17.00 + Władysław Ustupski 

Niedziela 10.02.2019
8.00 + Jakub i Wiktoria Budz
9.30 + Aniela Kuchta
11.00 Za parafian 
17.00 + Stanisław Mędlak w 14. rocz. śmierci 
20.00 + Maria Stępel

Poniedziałek 11.02.2019
 7.00 + Maria Lichaj
17.00 + Stanisław Adamczyk w 9. rocz. śmierci
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Sakrament chrztu przyjęli:
28.10.2018 r. 

Oskar Gabriel Samek  
Wiktoria Maria Wąsik
Wiktor Stanisław Gut

Paweł Michalik
Sakramentu udzielił ks. Władysław Pasternak

25.11.2018 r. 
Maria Janina Buńda

Pola Chowaniec
Barbara Maria Górnik
Dorota Agata Kostka 

Sakramentu udzielił ks. Władysław Pasternak

Do Pana odeszli:
+ Józefa Sztokfisz 

ur. 06.06.1950 r. – zm. 26.10.2018 r. 
+ Stanisław  Stasik 

ur. 18.03.1939 r. – zm. 03.11.2018 r. 
+ Tomasz Chowaniec 

ur. 24.05.1962 r. – zm. 06.11.2018 r. 
+ Maria Chlipała 

ur.21.12.1936 r. – zm. 16.11.2018 r. 
+ Stanisław Turza 

ur. 06.03.1945 r. – zm. 29.11.2018 r. 

Wtorek 12.02.2019
7.00 + Jacek Koszarek

17.00 + Maria Stępel
Środa 13.02.2019

  7.00 + Józef i Andrzej Staszel-Polankowy, 
Aniela w 27. rocz. śmierci

17.00 + Danuta Orłowska w 10. rocz. śmierci
Czwartek 14.02.2019

7.00  + Katarzyna i Józef Głodziak

17.00 Msza Święta nowennowa w intencji 
żyjących

Piątek 15.02.2019
7.00  + Maria Stępel

17.00 + Msza Święta nowennowa w intencji 
zmarłych

Sobota 16.02.2019
7.00  + Jerzy Górkiewicz
17.00 + Jan Gracjasz w 1. rocz. śmierci

Niedziela 17.02.2019
8.00 + Bronisław Buńda

9.30 + Anna i Franciszek Ciułacz w rocz. 
śmierci Anny

11.00 Za parafian 

17.00 + Józefa Sieczka w 1. rocz. śmierci, 
Stanisław mąż  

20.00 + Bronisław Buńda w 20. rocz. śmierci
Poniedziałek 18.02.2019

 7.00 + Stefan Hełdak, Elżbieta żona
17.00 + Józef Głód

Wtorek 19.02.2019
7.00 + Ryszard Mrowca
17.00 + Bronisława Kramarz, Józef mąż 

Środa 20.02.2019
  7.00 + Eugeniusz Kramarz w 12. rocz. śmierci
17.00 + Helena i Stanisław Czernik

Czwartek 21.02.2019
 7.00 + Teofil Grela w rocz. śmierci

17.00 Msza Święta nowennowa w intencji 
żyjących

Piątek 22.02.2019
7.00 + Stanisław Galica, Maria żona

17.00 + Msza Święta nowennowa w intencji 
zmarłych

Sobota 23.02.2019
  7.00 + Władysław Stasik w 91. rocz. śmierci

17.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Marii 
Bukowskiej z rodziną

Niedziela 24.02.2019
8.00 Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin 

dla Barbary
9.30 + Anna Budz, Jan mąż w 15. rocz. śmieci
11.00 Za parafian 
17.00 + Zofia Głód w 20. rocz. śmierci, Jan mąż
20.00 + Tadeusz Chowaniec w 10. rocz. śmierci
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