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Bogu chwała, ludziom pokój - brzmią anielskie głosy, 

gdy Maryja w dłoniach tuli Owoc Ŝycia swego. 

Bóg człowiekiem, naszym Bratem 

− jak to zmieścić w głowie? 

DrŜy radośnie serce, chce kolędy śpiewać 

− za miłość dziękować. 

I otwieram drzwi radośnie 

− Panie, przyjdź do serca mego. 
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Jednocząc się duchowo z wszystkimi parafianami, którzy  
adorować będą Dzieciątko Jezus, pragnę Wam złoŜyć świąteczne 

Ŝyczenia. 
 śyczę Wam radosnych i błogosławionych świąt BoŜego 

Narodzenia i wielu 
 łask w Nowym Roku 2011. 

     
    Duszpasterz parafii 

NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA PARAFIALNE 
(1.IX – 30.XI 2010) 

 
1. 1 Września –   Msza św. na boisku szkolnym na rozpoczęcie  

    nowego roku szkolnego. 
2. 8 października –  Msza św. na terenie szkoły, z okazji 100-lecia  

    śmierci Marii Konopnickiej( patronki szkoły). 
3. 16 października –  uroczysty Dzień Papieski połączony z   

    naboŜeństwem róŜańcowym. Msza św. z apelem 
    przy pomniku Jana Pawła II. 

4. 24 października –  liczenie wiernych obecnych na Mszy świętej.  
    frekwencja wyniosła 60%. 

5. 7 listopad –   kleryk z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego-
    Poznań gościł w naszej parafii. Wygłosił homilię na 
    Mszy św.- zbierał ofiary na pomoc dla Seminarium- 
    spotkał się z młodzieŜą i ministrantami. 

6. Na wieŜy kościoła trwają prace remontowe – tynkowanie wewnątrz 
wieŜy. 
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Ministranci 
 

„ Ministrare” ( z łaciny) znaczy słuŜyć- Bogu i kapłanowi! Ministrant jest po-
mocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych naboŜeństw 
liturgicznych. Ministrant posługuje księdzu:  

a) przygotowuje ołtarz i zapala świece, 
b) przynosi na ołtarz dary ofiarne potrzebne do Ofiary Mszy Świętej,  
c) dzwonkiem daje znak, Ŝe Chrystus zstępuje na ołtarz pod świętymi postaciami  

 „Chleba i Wina”, 
pomaga równieŜ po zakończeniu Mszy świętej. 
 

Do patronów 
ministrantów 
n a l e Ŝ ą : 
św.Stanisław 
K o s t k a - 
ś w . A l o j z y -
ś w . Do mi n i k 
Savio i ewan-
geliczny chło-
piec, który 
ofiarował Je-
zusowi 5 chle-
bów i 2 ryby, a 
którymi Chry-
stus nakarmił 
cudownie ty-
siące ludzi. 
 

Ministranci naszej parafii: Bąk Hubert i Przemysław, Apolinarski Dawid, Zapłata 
Szymon, Grześkowiak Maciej, Marcinek Jakub, Płócieniczak Adam i Bartosz, Mej-
za Marcel, Wieczorek Krystian, Wolański Artur i Kamil, Figlarz Marcel, Nabywa-
niec Marcin, PoniŜy Krzysztof. Prezesem jest Wolański Artur, a jego zastępcą Bąk 
Hubert. 
     Ministranci są zdyscyplinowani i przestrzegają planu naboŜeństw. Są moją rado-
ścią i nadzieją. Dziękuję rodzicom ministrantów za wyraŜenie zgody by ich dzieci 
posługiwały do Mszy świętej. Dziękuję za dopilnowanie i przypominanie im o dniu 
słuŜby. Bóg sam wie, a moŜe który z tych chłopców zostanie księdzem i mnie za-
stąpi, gdy mnie zabraknie? 
 
       KRÓLUJ NAM CHRYSTE! 



KÓŁKO RELIGIJNE W NASZEJ SZKOLE 

 

Od pewnego czasu kółko religijne w naszej szkole cieszy się duŜym zainteresowa-

niem. 

Uczniowie chętnie przychodzą na te zajęcie, i z równie wielką chęcią aktywnie w 

nich uczestniczą. Głównym celem naszych spotkań jest pogłębienie świadomości 

chrześcijańskiej uczniów – ich wiedzy religijnej, zachowań zgodnych z dekalogiem i 

chrześcijańską moralnością. W większości przypadków, to sami uczniowie proponu-

ją tematy do dyskusji, jednocześnie aktywnie w niej uczestnicząc. 

 

Oto niektóre z tematów poruszanych na naszych zajęciach: 

- eutanazja 

- aborcja 

- kara śmierci 

- in vitro 

- klonowanie (ROZMOWA PO OBEJRZZENIU FILMU „WYSPA”) 

- eksperymenty medyczne (EKSPERYMENTY NA EMBRIONACH) 

- naturalne planowanie rodziny 

- cuda eucharystyczne 

- niezniszczalni (OSOBY ŚWIĘTE, KTÓRYCH CIAŁA NIE ROZŁOśY-

ŁY SIĘ PO ŚMIERCI) 

- dowody na istnienie Boga 

- okultyzm, sekty (NIEBEZPIECZEŃSTWO) 

Poza wymienionymi wyŜej tematami uczniowie na kółku religijnym pod przewod-

nictwem nauczyciela pracują z Pismem Świętym, tworzą gazetkę o tematyce religij-

nej, oraz organizują oprawę mszy świętej (Dzień Papieski, czytania mszalne na roz-

poczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje). Od początku listopada nasze 

kółko religijne działa równieŜ jako grupa CARITAS. Jednym z pierwszych zadań 

Caritasu jest zorganizowanie adwentowej zbiórki darów (zabawek, przyborów szkol-

nych),które zostaną przekazane dzieciom z domów dziecka. Chcielibyśmy aby jedną 

z form pomocy potrzebującym, była bezpośrednia pomoc tym osobom w ich co-

dziennym Ŝyciu- np. pomoc starszym samotnym ludziom w ich pracach. 
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Uczniowie z koła religijnego przygotowali równieŜ przedstawienia na BoŜe Naro-

dzenie i Wielkanoc. Jasełka w poprzednich latach przedstawiane były przez starsze 

dzieci i młodzieŜ. Dotychczas w boŜonarodzeniowe wydarzenia wplecione były wy-

darzenia i problemy naszych czasów (narkomania, alkoholizm, rozbite rodziny, woj-

na). W ubiegłym roku jasełka dodatkowo wystawiane były na Sali wiejskiej w 

Krzycku Wielkim z okazji koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego-

roczne jasełka przedstawiane będą przez uczniów klasy piątej, i będą miały tradycyj-

ny charakter, to znaczy będą w nich brały udział wyłącznie postacie biblijne - Mary-

ja, Dzieciątko Jezus, Józef, pasterze, aniołowie, trzej mędrcy – jedynie historia naro-

dzin. 

Uczniowie z kółka religijnego w ubiegłym roku w kościele parafialnym w Krzycku 

Małym wystawiali równieŜ mękę Pańską. Scenariusz Męki opierał się głównie na 

Ewangelii według Świętego Mateusza. Dekoracje w całości wykonane zostały przez 

uczniów obecnej klasy pierwszej gimnazjum, a dzięki rodzicom powstały piękne 

stroje dla aktorów. Kacper Skopiński obecnie uczeń III klasy gimnazjum, grający 

postać Jezusa nie został rozpoznany przez widzów, ponadto dzięki świetnej charakte-

ryzacji i doskonałemu strojowi do złudzenia przypominał postać Chrystusa. Świetna 

gra aktorów, ich przebrania, odpowiednia muzyka i nastrój świątyni, sprawiły Ŝe 

przedstawienie bardzo spodobało się oglądającym. Najlepiej świadczyły o tym sku-

pienie, zaciekawienie, łzy wzruszenia a po wszystkim gromkie brawa. W przyszłym 

roku planowane jest równieŜ wystawienie Męki Pańskiej. Być moŜe w odpowiedzi 

na zaproszenie, z przedstawieniem odwiedzimy sąsiednie parafie. Mamy nadzieję Ŝe 

ponownie cieszyć się one będą duŜą oglądalnością. 
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         Z przeszłością w przyszłość 

 Na kartach kroniki parafialnej ks. Mariana Balcerka odkryliśmy czarno-białą 
przedwojenną fotografię, w bardzo dobrze zachowanym stanie. Na zdjęciu tym  
widać Ŝelazny krzyŜ umieszczony na owalnym betonowym postumencie.  
Na dalszym planie fotografii widnieje cmentarz parafialny. Nasuwa się zatem  
pytanie: w jaki sposób ówczesny proboszcz wszedł w jej posiadanie i od kogo ją 
otrzymał? Tej odpowiedzi nie udało się nam ustalić.  Jednak dzięki ogromnemu  
zaangaŜowaniu parafian z Krzycka Wielkiego dowiedzieliśmy się, Ŝe przed wojną w 
róŜnych częściach naszej parafii znajdowało się wiele przydroŜnych obiektów  
religijnych. Jednym z nich był ów krzyŜ, który przed wojną stał niedaleko cmentarza 

w Krzycku Wielkim. Został 
on zniszczony podczas II 
wojny światowej na skutek 
celowych działań okupanta 
niemieckiego. Z relacji pa-
rafian wynika, Ŝe gdyby 
krzyŜ przetrwał do czasów 
współczesnych to stałby 
między pos iadłośc ią  
państwa Ratajczaków  
a Szadych, przy ulicy  
P r y m a s a  A n d r z e j a  
Krzyckiego.           
Tak po krótce przedstawia 
się historia krzyŜa z tajem-
niczej fotografii. 

Mamy nadzieję, Ŝe w kolej-
nych odsłonach „ Zorzy” 
przedstawimy kolejne cie-
kawostki z przeszłości na-
szej parafii. Bo warto ją 
zbadać i ocenić, aby na-
stępnie móc przekazać ją 
następnym pokoleniom. 

    
    
   
 L.D 
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„Dawnych wspomnień czar” 

28 sierpnia 1966 r. wyruszyła z naszego Kościoła pielgrzymka do Górki Du-
chownej. Prowadził parafianin Józef Migacz z Krzycka Małego (102 osoby). 
„Odprowadziłem pielgrzymkę do figury św. Józefa.” Furmanką towarzyszył pątni-
kom p. Jan Pirzecki, chorągiew niósł Zenon Poloch w asyście Marii Langnerówny i 
Krystyna Pięty. Z Krzycka do Górki pielgrzymka idzie ok. 3 godz. Powrót pielgrzy-
mów ok. godz.18.30. 

„25.IX.1966 we wszystkich Kościołach i Kaplicach odczytany został List Pa-
sterski Arcybiskupa Poznańskiego i Jego Biskupów Sufraganów w obronie czci Ja-
snogórskiej Królowej, protestujący przeciwko zakazowi władz dalszej peregrynacji 
Obrazu matki BoŜej Częstochowskiej. (w dniu 4 września obraz miał rozpocząć na-
wiedzanie kolejnych parafii Diecezji Katowickiej, ale w drodze z Warszawy do Kato-
wic został zatrzymany i skierowany na Jasną Górę)” 

Z kroniki moŜemy dowiedzieć się, Ŝe w październiku podczas wieczornych 
naboŜeństw róŜańcowych były przedstawiane czytanki , które ukazywały sylwetki 
diecezjalnych apostołów Miłosierdzia oraz diecezjalne dzieła charytatywne. 

Dowiadujemy się równieŜ, Ŝe w pierwszym tygodniu października panowały 
prawdziwie letnie upały, temperatura w cieniu dochodziła do ok.26oC. 

Roraty w 1966 roku były odprawiane dwa razy w tygodniu: środa i sobota o 
godz. 6.15. frekwencja była bardzo liczna. 18 grudnia był odczytywany komunikat 
Episkopatu Polski w sprawie „zagroŜonych w swej pracy i istnieniu WyŜszych Semi-
nariów Duchownych” z wezwaniem do modlitwy w ich intencji. 

„Święta BoŜego Narodzenia przypadają w niedzielę i poniedziałek. Podczas 
Pasterki – mimo mokrej pogody w Kościele było bardzo wielu parafian. Kolędy z 
pogadanką religijną przy Ŝłóbku o godz. 14.30.” 

Kronika przypomina nam waŜne wydarzenia z naszej Parafii, a 31 grudnia 
1966 r. nastąpiło zakończenie roku jubileuszowego. „Dziękujemy Bogu za zachowa-
ny skarb wiary, za łaskę religijnego przebiegu Roku Jubileuszowego, za utwierdze-
nie w czasie Kościelnych uroczystości jedności Kościoła i Narodu. Prosimy o wier-
ność Bogu, KrzyŜowi, Ewangelii i Kościołowi w drugim Tysiącleciu”. W 1966 roku 
do wspólnoty Kościoła Katolickiego przez chrzest zostało przyjętych 31 dzieci: 11 
dziewczynek i 20 chłopców; 28 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię św.; udzielono 6 
ślubów, rozdano 24.000 Komunii św.; odprowadzono na miejsce wiecznego spo-
czynku 7 parafian. 
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 Wambierzyce to niewielka miejscowość (ok. 1000 mieszkańców), naleŜąca 

do gminy Radków, usytuowana malowniczo między trzema wzgórzami, w dolinie 

potoku Cedron u podnóŜa Gór Stołowych, oddalona o 21 km. na południowy 

zachód od Kłodzka. W centrum króluje barokowa bazylika z ukoronowaną w 1980 

roku XIII wieczną figurką Wambierzyckiej Królowej Rodzin. 

Wambierzyckie Sanktuarium Maryjne zwane Dolnośląską Jerozolimą, czyli 

bazylika, Kalwaria z 74 kaplicami oraz ruchoma szopka, stanowi prawdziwą perłę 

wśród zabytków Ziemi Kłodzkiej. 

Najstarsze dokumenty pisane w języku łacińskim z roku 1417 podają pierwotną 

nazwę Wambierzyc: Albertvilla, czyli po niemiecku Albertsdorf. Z biegiem czasu 

uproszczono wymowę na Albendorf. Przybywający tu licznie Czesi przyjęli własną 

nazwę tego pielgrzymkowego miejsca:Vamberice. W roku 1945 wyraźnie czeski 

źródłosłów posłuŜył do ustalenia polskiej nazwy Wambierzyce. Pierwotna ustna 

tradycja spisana w XVIII wieku odsłania początki kultu Maryjnego w 

Wambierzycach. 

W pierwszych latach 

XIII stulecia niewidomy 

Jan z Raszewa odzyskał 

wzrok modląc się przed 

figurką Maryi z 

Dzieciątkiem 

umieszczonej na potęŜnej 

lipie. Wieść o cudownym 

wydarzeniu rozchodzi się 

bardzo szybko. Przed 

figurkę zaczynają 

napływać coraz większe 

grupy pielgrzymów. Dla 

ułatwienia praktyk religijnych u stóp lipy z figurką wybudowano kamienny ołtarz, 

kropielnicę i lichtarz (przechowywane obecnie w kruŜgankach bazyliki). 

SZLAKIEM  SANKTUAR IÓW   
DOLNOŚLĄSKA JEROZOLIMA 
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 Od początku istnienia Ŝycie miejscowości toczyło się w cieniu uroczystości 

religijnych i pielgrzymek. Kult maryjny w Wambierzycach zapoczątkowali i 

podtrzymywali w ciągu następnych stuleci pątnicy, którzy przybywali z Czech, 

Moraw, Austrii, Opolskiego i Górnego Śląska. Wielka encyklopedia Herdera 

podaje, Ŝe rokrocznie przybywało do Wambierzyc ok. 200 tys. pielgrzymów. 

Obecna świątynia została wybudowana w latach 1715-1720. Konsekracja 

kościoła nastąpiła w roku 1720, w 1721 wykonano we wnętrzu ławki, w 1724 

ukończono budowę schodów przed fasadą, a w 1725 rzeźbiarz Karol Sebastian 

Flaker wykonał ołtarz główny i ambonę. Na początku XX wieku zainstalowano 

na fasadzie oświetlenie 1390 Ŝarówek rozmieszczonych w charakterystycznych 

miejscach głównych podziałów architektonicznych. 

W roku 1936 papieŜ Pius XI nadał świątyni tytuł bazyliki mniejszej. 

Kolejnym elementem wambierzyckiego ośrodka kultowego jest Kalwaria 

załoŜona w latach 1683-1708 przez Daniela Osterberga. W roku 1698 za Kaplicą 

Matki BoŜej Bolesnej powstał domek pustelnika. W latach 1769-1775 

przebudowano tzw. Wielkie Schody na Górze Kalwarii. W roku 1885 nastąpiła 

ostatnia juŜ na szeroką skalę zakrojona przebudowa zespołu pielgrzymkowego 

Wambierzyc. Na przełomie XIX i XX stulecia prawie wszystkie kaplice 

wyposaŜono w naturalistyczne polichromowane drewniane figury, będące 

dziełem rzeźbiarzy tyrolskich. 

DuŜe zainteresowanie zwiedzających budzi ruchoma szopka. Mieści się ona w 

budynku u podnóŜa Kalwarii. Tradycje budowy ruchomych szopek w 

Wambierzycach sięgają XVIII wieku. Obecna szopka powstała w drugiej połowie 

XIX wieku, a jej twórcą jest Longinus Wittig, ślusarz z zawodu a rzeźbiarz z 

zamiłowania. 

Traktując struganie lipowych figurek jako Ŝyciowe hobby Longinus przez 28 lat 

wyrzeźbił ok. 800 postaci, z tego 300 jest ruchomych. Napęd stanowi zachowany 

w dobrym stanie technicznym mechanizm zegara wagowego. Obok pięciu scen o 

tematyce religijnej (BoŜe Narodzenie, sceny z Ŝycia Jezusa, święta Rodzina i 

sceny Męki Pańskiej) dwie sceny przedstawiają pionowy przekrój kopalni węgla 

kamiennego oraz zabawę ludową. 

          Z.A 



Zorza nr 9                    10 

Wiktoria i kolędy dziadka 
 
 Ostatnie roraty juŜ za nami, teraz tylko czekamy na Wigilię i Pasterkę. 
Lampion został schowany przez mamę do szafki. Wiktoria nie mogła doczekać się 
juŜ ubierania choinki, ale mama stwierdziła, Ŝe zrobią to dopiero w Wigilię, 
poniewaŜ najpierw trzeba posprzątać cały dom, upiec ciasta i przygotować ozdoby na 
upragnioną choinkę. Wiktoria miała jeszcze starszą siostrę Lilkę, z którą ulepiły 
piękny, kolorowy łańcuch. 
- Piękny – podziwiała Wiktoria. – I na pewno nikt z mojej klasy nie będzie miał 
takiego! – Pokazały łańcuch mamie i zabrały się za przyczepianie nitek do 
cukierków. Na szczęście było ich bardzo duŜo, bo dziewczynki bardzo ochoczo 
zabrały się do próbowania choinkowych słodkości. 
- Co lubisz najbardziej w Wigilię? – zapytała Lilka. 
- Najbardziej to lubię choinkę, jest taka piękna, kolorowa, no i są na niej cukierki! – 
odparła szybko Wiktoria. 
- I lubisz prezenty pod tą choinką. – dodała Lilka. 
- Taka jesteś mądra, to powiedz co Ty lubisz najbardziej w Wigilię? – Wiktoria 
spytała Lilkę. 
- Zdziwisz się, ale najbardziej lubię śpiewać kolędy i juŜ się nie mogę doczekać, 
kiedy usiądziemy w Wigilię z rodzicami, babcią i dziadkiem przy choince. Tak fajnie 
się wtedy śpiewa! – powiedziała bez zastanowienia się Lilka. 
- E tam to ja juŜ wolę prezenty.- wzruszyła ramionami smutna Wiktoria. 

Lilka doskonale wiedziała, dlaczego jej młodsza siostrzyczka tak właśnie 
mówi. Kolędy są piękne i bardzo lubiły je śpiewać, ale w tym roku nie będzie juŜ tak 
wesoło jak zawsze. W rodzinie dziewczynek to ich ukochany dziadziuś śpiewał 
najładniej, to on zawsze rozpoczynał śpiew i znał chyba wszystkie kolędy i 
pastorałki. Dziadziuś był jeszcze niedawno w szpitalu i miał bardzo powaŜną 
operację. Był słaby i mówił tak cichutko, a jak tu marzyć o wspólnym śpiewie. 
- Wiesz – powiedziała Lilka do Wiktorii – powinniśmy się cieszyć, Ŝe operacja 
dziadka się udała, i chyba nie myślisz, Ŝe dziadziuś przynajmniej nie spróbuje czegoś 
z nami zanucić, a juŜ na pewno nie pozwoli, Ŝebyśmy zrezygnowali ze śpiewu. 
Wiktoria uśmiechnęła się tylko smutnie. 
 Lilka poszła do swojego pokoju i włączyła płytę i po chwili w całym domu 
rozbrzmiewała znana pastorałka „Oj Maluśki, Maluśki”. Nie było słychać Ŝadnych 
instrumentów, tylko przejmujący, wzruszający śpiew. 
- Kto to śpiewa? – zapytała Wiktoria. 
- Nie poznałaś? To Jan Paweł II, kiedy jeszcze nie był tak bardzo chory i mógł 
śpiewać. 
- Bardzo przypomina głos naszego dziadziusia – westchnęła Wiktoria i zamyśliła się. 
- A wiesz, Ŝe mi teŜ – westchnęła równieŜ Lilka. – A pamiętasz, jak Ojciec Święty 
był juŜ bardzo chory i nie mógł mówić, a tak bardzo chciał wszystkich 
pobłogosławić, ale mu się to nie udało? Ja myślę, Ŝe on nas wszystkich 
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pobłogosławił, ale tak bez mówienia, bez słów, tylko samą myślą, tak jak czasem 
się modlimy. 
- To moŜe i dziadziuś zaśpiewa tylko w myślach? - zapytała Wiktoria. 
- A wiesz co, mam pomysł, moŜe my zaśpiewamy tak pięknie kolędy, Ŝeby nasz 
dziadziuś był z nas dumny. – powiedziała Lilka. 
 Dziewczynki postanowiły, Ŝe będą ćwiczyć, bo do Wigilii pozostały tylko 
dwa dni, a nie chciały dziadziusiowi zrobić wstydu. 
 Nadeszła wyczekiwana Wigilia. Najpierw tatuś przeczytał fragment z Pisma 
Św. o Narodzeniu Pana Jezusa, następnie była wspólna modlitwa, Ŝyczenia i 
wieczerza. Po wieczerzy dziewczynki pobiegły do choinki zobaczyć prezenty. 
Trochę czasu zajęło zanim zostały rozpakowane wszystkie prezenty, następnie 
wszyscy usiedli wokół choinki i zaczęło się śpiewanie kolęd. Dziadziuś usiadł 
razem ze wszystkimi, chociaŜ bez śpiewnika, ale on nigdy nie potrzebował 
śpiewnika, znał wszystkie kolędy na pamięć. Babcia, rodzice i dziewczynki 
popatrzyli po sobie. Kto ma rozpocząć śpiew. I kiedy tak wszyscy siedzieli w 
ciszy, rozległ się cichutki, a potem mocniejszy głos Wiktorii. 
- „Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina…” – po chwili dołączyli 
pozostali. Dziadziuś siedział i uśmiechał się do swoich wnuczek, a w jego oczach 
pojawiły się łzy. Czy wzruszył go śpiew wnuczek, czy to, Ŝe nie moŜe sam 
śpiewać. Kiedy ukradkiem chciał otrzeć łzę toczącą się po policzku, podeszła do 
niego Wiktoria. 
- Dziadziu, wiem Ŝe nie moŜesz śpiewać z nami, ale moŜesz zaśpiewać w myślach, 
Pan Jezus na pewno usłyszy. Lilka tak mówiła … Dobrze dziadziu? 
- Dobrze, kochanie, dobrze – wyszeptał dziadziuś wprost to uszka swojej młodszej 
wnusi. 
 Po wesołej kolędzie „PrzybieŜeli do Betlejem”, postanowiono zaśpiewać coś 
nastrojowego. Wszyscy zastanawiali się między „Jezus Malusieńki” a „Anioł 
pasterzom mówił”. 
I nagle … „Oj Maluśki, Maluśki, Maluśki jako rękawicka…” rozległo się najpierw 
ciszej, a potem coraz mocniej i czyściej. Wszyscy zamilkli i starszy pan musiał 
sam dokończyć pastorałkę. Potem zaśpiewał jeszcze jedną i jeszcze jedną. Do 
końca wieczoru cała rodzina śpiewała juŜ razem. Jak to się stało, Ŝe dziadziuś, 
któremu niedawno cięŜko było nawet mówić, podczas Wigilii śpiewał jak za 
dawnych lat, nikt nie potrafił tego wyjaśnić. MoŜe to starszy pan tak bardzo chciał 
zaśpiewać małemu Panu Jezusowi, a moŜe to Pan Jezus tak bardzo chciał 
posłuchać jego głosu? Jedno jest pewne: tej Wigilii nie zapomniała cała rodzina. 
     
           J.K. 
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 Skończyły się rzewne z brzaskiem dnia odprawiane roraty, ucichły tęskne a 
nadzieję budzące pienia adwentowe, ustąpiły miejsca radosnym kolędom, nadszedł 
bowiem tętniący Ŝyciem i weselem okres BoŜego Narodzenia, którego zasadniczą 
nutą jest anielska pieśń: „ Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom 
dobrej woli” (Łk.2, 14 ). 

Na tę pieśń długo czekała strapiona ludzkość, i -  niestety – musimy wyznać z 
bólem, Ŝe jej w pełni nie pojęła i dotąd jeszcze nie urzeczywistniłam Trudno nam 
prorokować, kiedy zapanuje na świecie całkowity pokój, ale wiemy, Ŝe przyjdzie 
czas, iŜ śpiew anielski nie będzie rozlegał się w próŜni, lecz znajdzie wdzięczne 
echo w sercach ludzkich. 

Cicha noc jest w miasteczku Betlejem. Wszystko śpi, czuwa tylko Matka- i Święty 
Opiekun. Cicha noc zalega niwy betlejemskie, tylko gromadka pastuszków czuwa 
przy ognisku. W cichą noc rodzi się Jezus. Jest to wskazówka z nieba, Ŝe gdzie się 
Jezus rodzi tam musi być cisza. Wszystkie sprawy, troski i kłopoty muszą milczeć. 
Tylko w cichym miejscu zapuszcza Bóg swoją kotwicę. 

Piękne legendy związane ze świętem BoŜego Narodzenia. Gdy Aniołowie, którzy 
śpiewali nad stajenką, wracali do nieba, ostatni z nich zostawia nieco złota ze 
wszystkich skrzydeł u tych wszystkich ludzi, którzy ich ugościli i stół dla nich 
nakryli. Zapytajmy, czy kto z nas widział to złoto? Było ono tam dla nas. Zbawiciel 
nasz chce z kaŜdym z nas święcić tę świętą noc. Teraz jest wiara, a kiedyś będzie 
oglądanie. Po ostatniej wieczerzy wigilijnej na ziemi nastąpi wieczerza w górnej 
Ojczyźnie. A ta wieczerza i te kolędy się nie skończą. 

Inna stara legenda mówi: Drzewo Ŝywota, które rosło w środku raju, dał Bóg 
Noemu, Ŝeby zrobił z niego podstawowy trzon swej arki. Później Salomon 
zbudował na nim świątynię. Z tego drzewa  następnie zrobiony był Ŝłóbek, w 
którym połoŜony był Jezus a wreszcie krzyŜ, na którym Zbawiciel dokonał naszego 
odkupienia. 

 My wierni czciciele Maryi rozumiemy , dlaczego pierwsza część róŜańca nazywa 
się radosna. Tu bowiem w pięciu tajemnicach z radością przypominamy sobie i 
rozwaŜamy ogrom miłości Ojca niebieskiego ku nam, który „tak umiłował świat, 
Ŝe Syna swego jednorodzonego dał, aby wszelki, kto wierzy weń, nie zginął, ale 
miał Ŝywot wieczny” (Jan 3, 16). 
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Pod koniec oktawy BoŜego Narodzenia przypada koniec roku kalendarzowego. 
Noc wigilijna mówiła do nas: Chrystus Zbawca jest tu! 

Noc sylwestrowa woła: Chrystus –Sędzia jest blisko! 

Wiemy co te głosy znaczą. Koniec roku! Ile tu smętnych Myśli ciśnie  się do 
głowy! Wyznaczony nam w  początkach naszego istnienia czas , kurczy się z 
kaŜdym rokiem -ba –z kaŜdym dniem, z kaŜdą minutą, z kaŜda chwilą. I przeciw 
temu nie ma Ŝadnego sposobu, Ŝadnej rady: to nieubłagana konieczność. 

RóŜaniec poboŜnie odmawiany przypomina nam znikomość rzeczy doczesnych i 
napomina do dobrego uŜytkowania czasu, dopóki jeszcze. Zegar idzie. Ale nim 
się zrobi postanowienie poprawy na rok następny, który puka juŜ do drzwi, trzeba 
zrobić rachunek z roku ubiegłego. To, co mija juŜ się nie powtórzy, bo wciąŜ 
nadchodzi nowy czas i tak zesnuwa się z kłębka naszego przydziału u Boga 
pasmo naszego Ŝywota. Apostoł stwierdza, Ŝe „czas krótki jest” ( 1 Kor. 729), i 
któŜ mu nie przyzna racji? Dlatego tez zachęca: „Póki czas mamy, czyńmy 
dobrze” ( Gal. 6, 10).  

Jeśli przeto chcesz iść pewnym krokiem w zakrytą przed tobą przyszłość i dojść 
do wiecznego domu ojczystego wyszukaj dobrego przewodnika. 

Najlepszym zaś przewodnikiem, jakiego moŜesz znaleźć jest sam Bóg. 

„ Bo choćbym chodził wpośród cienia  śmierci, nie będę się bał złego; Ty bowiem 
jesteś ze mną. Łaska twoja i kij Twój, tę mię pocieszyły. ... Miłosierdzie Twoje 
pójdzie za mną po wszystkie dni Ŝywota mego. I bym mieszkał w domu Pana na 
długość dni” ( Ps.22, 1-7 ). 

 Za bramami ciemnej doliny otwierają się jasne rozłogi i skąpane w świetle 
wzgórza, gdzie świta dla nas  Nowy Rok, nie znający więcej sylwestrowego 
wieczoru, bo jest on ciągłym dniem radości bez poranków i wieczorów. Tam 
włączymy się w niebiański Chór, śpiewający: „ Królowi wieków 
nieśmiertelnemu, samemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen”. 

           K.W. 
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Uwaga Konkurs Plastyczny!!! 
 

Parafialna gazetka „Zorza” zaprasza 
wszystkie dzieci naszej parafii do 
konkursu plastycznego. Temat 
konkursu: „Z czym kojarzą Ci się 
Święta BoŜego Narodzenia” 
Technika prac dowolna. Prace z 
podpisanym imieniem i nazwiskiem 
naleŜy złoŜyć u księdza kanonika 
Stefana Stachowiaka w zachrysti do 6 
stycznia 2011r. Gorąco zapraszamy do 
udziału w konkursie!!! 

           
           Redakcja 

 OD REDAKCJI 
 
Wigilijny nadszedł czas- pozdrawiamy ciepło 
Was. 
Chcemy złoŜyć Wam Ŝyczenia w Dniu 
BoŜego Narodzenia. 
Niechaj gwiazdka Betlejemska, która świeci 
Wam o zmroku, 
doprowadzi Was do szczęścia w 
nadchodzącym Nowym Roku!  
       
    Redakcja 
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U śm i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .     
Jasiu pojechał do wujka 
w odwiedziny i chwali się: 
- Wujku, wiesz, Ŝe mój tata daje mi 2 zł za kaŜdą dobrą ocenę. 
- O, to ile juŜ zarobiłeś? 
- E tam, zaraz zarobiłem. 
Chwilowo jestem mu winien 50 zł. 

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

MałŜeństwa w Parafi Krzyckiej w 2010r. 

1. Marcin Wojciech –Wośkowiak Maja 
2. Mikołajczak Sławomir – Lorych Agnieszka 
3. Szymaniak Mariusz – Skopińska Paulina 
4. Ratajczak Krystian – Konieczna Ilona 
5. Janowicz Mariusz  - Jęśkowiak Anna 

Chrzty w Parafi Krzyckiej w 2010r 

1. Kowalski Mariusz 
2. Gardynik Vanessa 
3. Ratajczaj Nikodem  
4. Wróblewska Marcelina  
5. Jankowska Marina 
6. Jankowska Natalia 
7. Homa Weronika  
8. Schmidt Wojciech 
9. Skopińska Nilkola 
10. Kamieniarz Wojciech 
11. Szmyt Adrian 
12. Wojkowiak Patryk 
13. Szymaniak Amelia 
14. Rydlichowska Milena 
15. Pludra Julia 
16. Kaczmarek Marcin 

Zmarli w Parafi Krzyckiej w 2010r. 
 

1. StróŜak Władysław 
2. Majorek Józef 
3 .Urbańczak Jolanta 
4. Nadolna Bronisława 
5. Małecki Grzegorz 
6. Szwajor Feliks 
7. Stanisławska Zofia 
8. Stryczyńska Małgorzata 
9. Guziak Władysław 
10. Adamski Józef 
11. Lorek Eugeniusz 
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Hasło z wykreślanki i rebusu naleŜy wpisać wraz z imieniem i nazwiskiem na 
kartce, umieścić  w kopercie i wrzucić do umieszczonej na bocznym ołtarzu puszki 
z napisem KRZYśÓWKA. Wśród czytelników, którzy złoŜą prawidłowe 
rozwiązanie do 21 stycznia 2011 roku rozlosowana zostanie 1 nagroda - 
niespodzianka, Powodzenia! 

WYKREŚLANKA 

K B O L B Ę B D B Y 

B I B P A B S T B B 

O B R B A B Ł K I B 

Wykreśl z diagramu najczęściej powtarzającą się literę. 
Pozostałe litery utworzą hasło. 

REBUS 

F = J OL=EŁ 


