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Z okazji Zbli¿aj¹cego siê Wielkiego Jubileuszu
Narodzin Jezusa Chrystusa

Wszystkim Parafianom i Czytelnikom �Pos³añca Zwyciêskiej�
¿yczymy

aby, Ten który przed dwoma tysi¹cami przyszed³ na �wiat
 by³ wci¹¿ w�ród nas i hojnie b³ogos³awi³.

B¹d�my sol¹ ziemi!
Niech w 2000 roku chrze�cijañstwa króluje pokój i dobro,

Niech nikomu nie zabraknie chleba,
A betlejemska rado�æ niech trwa nieustannie!

 Duszpasterze i Zespó³ Redakcyjny

- Panie uszli�my ju¿ tak daleko..., wspiê-
li�my siê tak wysoko..., dlaczego wiêc
musimy teraz wracaæ? Czy nie mo¿na
pozostaæ tutaj i podziwiaæ z oddali to
wszystko, co siê wydarzy³o przed dwo-
ma tysi¹cami lat.
- Mo¿na piæ wodê ze �ród³a i mo¿na
gasiæ pragnienie w dolnym biegu rze-
ki, tam gdzie wpada ona do morza.
Wybór zawsze nale¿y do ciebie..., ale
pamiêtaj, smak wody zawsze zale¿y
od miejsca, w którym bêdziesz czerpa³.

Po tych s³owach zrozumia³em in-
tencje Mistrza i po�piesznie wsta³em,
by ruszyæ za mym Panem po kamieni-
stym stromym zboczu, wpatruj¹c siê w

�lady historii, które pozostawi³ dla
wszystkich swoich wyznawców i czci-
cieli, odci�niête w pyle dróg wiod¹cych
w stronê BETLEJEM.

Maleñka miejscowo�æ zamiesz-
ka³a g³ównie przez pasterzy i pracuj¹-
cych na roli, ¿yj¹ca w³asnym �wiatem,
gdzie jeden dzieñ podobny by³ do dru-
giego. Gdzie wszyscy siê znali i wszyst-
ko o sobie wiedzieli.... Betlejem pra-
cy..., spokoju... i ciszy....Ten, wydawaæ
by siê mog³o, sielankowy nastrój, pew-
nego dnia zak³óci³ g³os rzymskiego wy-
s³annika oznajmiaj¹cy, ¿e z woli cesa-
rza ma byæ przeprowadzony spis lud-
no�ci i ka¿dy obywatel musi udaæ siê
do miasta sk¹d pochodzi jego ród.
- To i dobrze, bo i przez nasze Betlejem
przewinie siê spory t³um ludzi, przecie¿
to st¹d wywodzi siê ród króla Dawida,
rzuci³ z zadowoleniem karczmarz.

Zszed³em wraz z wieloma inny-

mi z góry spotkañ, by stan¹æ u bram
ma³ego Betlejem.
- Panie co dalej...? Co teraz po-
cz¹æ...? Co uczyniæ...? Gdzie siê udaæ...?
- Czekaj i uzbrój siê w cierpliwo�æ,
otwórz swoje serce na prawdê, a mo-
dlitw¹ skracaj czas oczekiwania, nie
lêkaj siê, bo Ja bêdê z tob¹. Ws³uchuj
siê g³os sumienia, nie marnuj czasu
rozmy�laniem dlaczego musia³e� opu-
�ciæ górskie szczyty, pamiêtaj to, Ja wy-
znaczam ka¿demu najw³a�ciwsz¹ dro-
gê, któr¹ je¿eli pójdzie, nigdy nie po-
b³¹dzi, lepiej sprawd� czy masz wystar-
czaj¹cy zapas oliwy do swojej lampy,
by nie zgas³a, kiedy niespodziewanie
nadejdê, aby odkryæ i ods³oniæ to, co
zakryte tym, którzy wiernie czuwaj¹.
Mijaj¹ dni, tygodnie, w tym czasie przez
Betlejem przechodzi t³um nieznanych,
tak czêsto umêczonych d³ug¹ wêdrów-
k¹ ludzi wype³niaj¹cych cesarski de-

MOJE SPOTKANIA
Z CHRYSTUSEM

SPOTKANIE CZWARTE
U POCZ¥TKU DROGI...
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kret. Przypatrujê siê z zaciekawieniem
obcym, nierzadko smutnym i pe³nym
niepokoju twarzom, wyczekuj¹c choæ-
by najmniejszego nawet znaku, który
wska¿e, ¿e to ONI - CI, na których cze-
ka³ od tylu wieków ca³y Izrael. Tymcza-
sem miasteczko przyzwyczaja siê do
ci¹gn¹cego korowodu nieznajomych,
znów ¿yje w³asnym, codziennym ¿y-
ciem i zdaje siê nie dostrzegaæ TYCH,
którzy przyszli, by nie tylko daæ siê za-
pisaæ w mie�cie dawidowym, ale
przede wszystkim przynie�æ ca³emu
�wiatu upragniony pokój i zbawienie.
Czy znów powtórzy siê ta dramatycz-
na noc pe³na nieczu³ych, obojêtnych
serc? Noc, w czasie której rodz¹cy siê
Bóg nie zostanie rozpoznany. Bóg, któ-
remu miasto odmówi schronienia,
w my�l s³ów �w. Jana �o S£OWIE, któ-
re przysz³o do swojej w³asno�ci a swoi
GO nie przyjêli� (por. J1). Czy znów za-
troskany �w. Józef bêdzie zmuszony
szukaæ opuszczonej groty, by w niej
mog³o przyj�æ na �wiat DZIECIÊ JEZUS?
Czy znów pierwszymi odbiorcami tej
radosnej nowiny bêd¹ pro�ci i pe³ni
wiary pastuszkowie? Czy Maryja bê-
dzie mog³a okryæ Twoje cia³o szat¹
godn¹ Stwórcy i po³o¿yæ Ciê w miej-
scu godnym Pana i W³adcy ca³ego
stworzenia? Czy dalej zimny i twardy
¿³ób stanie siê darem ludzko�ci?

Panie, tak wiele pytañ, a prze-
cie¿ w naszym ¿yciu potrzeba tylko jed-
nego, tego najwa¿niejszego, potrzeba
tej postawy ewangelicznej Marii, któ-
ra obra³a najlepsz¹ cz¹stkê, której nie
bêdzie pozbawiona. Czy potrafiê tak
jak ona, trwaæ u Twoich stóp i s³u-
chaæ..., s³uchaæ otwartym sercem
i wype³niaæ to, co jest Twoj¹, zbawcz¹
wol¹?

Zapad³ kolejny zmierzch, w od-
dali widaæ nik³e p³omyki oliwnych
lamp roz�wietlaj¹ce kamienne �ciany
niskich domów. Betlejem utrudzone
ciê¿arem dnia zasypia. Noc zwiastun
pokoju i trwo¿nego lêku rozlewa siê
po bia³ych, surowych murach zamyka-
j¹c snem ciê¿kie powieki. Nikt z miesz-
kañców nie przeczuwa, ¿e nadesz³a
tak bardzo upragniona GODZINA, ¿e

w³a�nie teraz w grocie poza miastem
przyszed³ na �wiat MESJASZ PAN.
Chod�my tam, nie zwlekajmy..., oddaj-
my wraz z pasterzami pok³on DZIECIÊ-
CIU..., JEGO MATCE I WIERNEMU JÓ-
ZEFOWI..., a potem �piesznie wróæmy
do Betlejem, by oznajmiæ wszystkim,
¿e ON przyszed³, tak jak zapowie-
dzia³..., przyszed³, aby zbawiæ...

To ju¿ dwa tysi¹ce lat od chwili,
gdy Bóg sta³ siê CZ£OWIEKIEM..., jed-
nym z nas..., gdy dotkn¹³ nas swoim
bezgranicznym mi³osierdziem, i wska-
za³ drogê wiod¹c¹ w stronê OJCA...

Gdzie jestem?... Czy potrafiê
skierowaæ swoje kroki w stronê betle-
jemskiej groty, by tam poznaæ i uznaæ
PRAWDÊ, której na imiê JEZUS i za-
czerpn¹æ tej niezwyk³ej si³y i mocy, by
tê PRAWDÊ uczyniæ tre�ci¹ swego ¿y-
cia? Czy podejmê próbê, aby prze¿yæ
ten niezwyk³y czas inaczej? Potrzeba
tak niewiele, by choæ w czê�ci wyko-
rzystaæ ten zdrój o¿ywczych ³ask, któ-
rych Bóg tak hojnie udziela.

Stojê wpatrzony w pusty ¿³ób...
- Gdzie jeste� pytam nie�mia³o? Czy
przyszed³em zbyt pó�no? Czy zszed³em
z mojej góry na pró¿no? Czy znów noc
betlejemska by³a tylko dla wybranych?
Dlaczego milczysz? Dlaczego nie
chcesz nic powiedzieæ?
 - Oczekujesz odpowiedzi? JA ju¿
dawno odpowiedzia³em, znów zapo-

mnia³e�, ¿e aby us³yszeæ trzeba na-
uczyæ siê s³uchaæ i choæ trochê poko-
chaæ ciszê..., nie przyszed³e� ani za
pó�no..., ani zbyt wcze�nie..., dzi� bo-
wiem do Betlejem zd¹¿a siê po to, aby
sw¹ wiarê umocniæ..., nadziejê utrwa-
liæ..., a mi³o�æ przed nienawi�ci¹ oca-
liæ. Nie dziw siê wiêc, ¿e ¿³ób jest pu-
sty..., ¿e nie spotka³e� pasterzy..., ra-
czej postaw sobie pytanie czy Bóg ma
le¿eæ w ¿³obie na sianie po�ród ubo-
gich pasterzy...? Czy mo¿e w sercu
twym znajdzie siê dla ZBAWCY miesz-
kanie...?

Jest w ¿yciu ka¿dego z nas czas
naznaczony niezwyk³ymi, lecz tak bar-
dzo koniecznymi powrotami. Spróbuj
wiêc wróciæ do �RÓD£A..., do jego po-
cz¹tku, by tam odnale�æ pozostawio-
nego kiedy� MISTRZA. ON ci¹gle cze-
ka i nie rezygnuje z ka¿dego z nas.
A serce JEGO pe³ne jest mi³osiernej mi-
³o�ci, pokoju i rado�ci jak¹ wniós³ w
ludzkie ¿ycie przed dwoma tysi¹cami
lat u pocz¹tku drogi...

Na czas nowych wyborów, po-
wrotów i spotkañ z MA£YM DZIECIÊ-
CIEM JEZUS w Betlejemskiej Grocie
z serca b³ogos³awiê.

 z modlitewn¹ pamiêci¹
 x Stanis³aw

Bo¿e Narodzenie
Kraków ´1999
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CHLEBEM I SOL¥
WITAMY ROK 2000

Chleb Powszedni
U pocz¹tków cz³owiek po prostu rozgryza³ ziarna

zbó¿. Od jakich� dwunastu tysiêcy lat potrafi upiec z nich
chleb. Biblijne wyra¿enie �je�æ chleb� oznacza �po¿ywiaæ
siê� a wiêc tak¿e � ¿yæ. Chleb od pocz¹tku ³¹czy naturê
z kultur¹.

Modlitwa, której nauczy³ nas Jezus Chrystus
przed dwoma tysi¹cami lat zawiera pro�bê o chleb
(Mt 6,11). Jezus Chlebem karmi g³odnych (J 6,1-13),
ale te¿ przypomnia³, ¿e nie samym Chlebem ¿yje cz³o-
wiek (Mt 4,4). To Jezus � S³owo Bo¿e jest prawdziwym
chlebem ¿ycia (J6,35). Zostawi³ nam swoje Cia³o �
Chleb Eucharystyczny.

 �wiêtujemy Rok Wielkiego Jubileuszu Chrze�cijañ-
stwa. Dostrzegamy wci¹¿ wielu rozproszonych i bardzo
wielu g³odnych: zarówno chleba ze zbo¿a jaki Chleba ̄ y-
cia. Trzeba nieustannie o tym pamiêtaæ: wtedy gdy widzi-
my chleb walaj¹cy siê na �mietnikach i wtedy, gdy wo³a-
my do Boga. Trzeba wci¹¿ o tym pamiêtaæ, ¿yj¹c w Pol-
sce do której têskni³ na wygnaniu Cyprian Norwid: �do

HISTORIA
BO¯ONARODZENIOWEJ CHOINKI.

    Gdy wracam wspomnieniami do wigilii mojego dzieciñ-
stwa, pamiêtam choinkê pachn¹c¹ lasem, srebrn¹ jod³ê
ustawion¹ w rogu pokoju. Ubrana by³a w kolorowe ozdoby
wykonane przez nas w³asnorêcznie w d³ugie grudniowe
wieczory. Wisia³y na niej jab³ka, orzechy, ciasteczka, by³a
roz�wietlona migoc¹cymi �wieczkami.
Choinka to nieod³¹czny symbol wigilijnego wieczoru.

Polskim pierwowzorem bo¿onarodzeniowej choinki by³y
jod³owe lub �wierkowe ga³¹zki, którymi dekorowano izby.

Wk³adano je za �wiête obrazy, które wisia³y w ka¿dym pol-
skim domu, przybijano je równie¿ do �cian mieszkania oraz
do drzwi domów, obór, stajni - by³y symbolem trwaj¹cego
¿ycia i wzrostu plonów.
Bardziej wyszukan¹ form¹ dekoracyjn¹ by³a tak zwana
«»pod³a�niczka�� czyli obrêcz z drutu lub s³omy opleciona
jedlin¹, zawieszona u sufitu, ozdobiona kolorowymi op³at-
kami, bibu³¹, na której wieszano jab³ka i orzechy.
Nazwa «»pod³a�nik�� oznacza³a w dawnej Polsce kogo�, kto
w dzieñ Bo¿ego Narodzenia jako pierwszy wszed³ do domu

z ¿yczeniami. Wisz¹ca u sufitu «»pod³a�niczka�� jak i cho-
dz¹cy po domach «»pod³a�nik�� mieli zapewniæ domowni-
kom pomy�lno�æ, wnie�æ do domu pokój i zdrowie oraz
chroniæ domostwo przed z³ymi duchami.
Pierwsza wzmianka o choince bo¿onarodzeniowej pocho-
dzi z Alzacji z koñca XV wieku. Do Polski tradycja ta dotar³a
na prze³omie XVIII i XIX wieku i nie od razu zosta³a przyjê-
ta.
Przezwyciê¿y³a jednak wszelkie opory i zago�ci³a najpierw
w domach magnackich i szlacheckich, a¿ ostatecznie wy-
par³a «»pod³a�niczkê��.

Dzisiaj zielon¹, pachn¹c¹ choinkê zast¹pi³o plastikowe
drzewko, oplecione sieci¹ elektrycznych lampek, obwie-
szone szklanymi �wiecide³kami. Pomimo, ¿e choinka stra-
ci³a du¿o ze swojego uroku, w �wiêta Bo¿ego Narodzenia
wnosi do naszych domów nastrój spokoju, szczê�cia i ra-
do�ci.

E.W.

Zwracamy siê do Czytelników z pro�b¹ o nadsy³anie do naszej
redakcji swoich wspomnieñ wigilijnych, tych z dawna minionych
lat, odleg³ych w czasie, a które g³êboko zapad³y nam w pamiêci.
Przys³ane wspomnienia wydrukujemy w «»Pos³añcu Zwyciêskiej��.

Redakcja.

kraju, gdzie kruszynê chleba /Podnosz¹ z ziemi przez usza-
nowanie/ dla darów Nieba...� Wci¹¿ jeste�my rozproszeni
i g³odni.

Sól Ziemi
 Sól jest niezbêdna do ¿ycia. Cz³owiek wydziela sól

z organizmu, musi zatem uzupe³niaæ jej zapas. Wydoby-
wa j¹ z wody i z ziemi.

 Sól by³a niegdy� niezwykle cenna jako �rodek kon-
serwuj¹cy ¿ywno�æ. By³a tak cenna, ¿e u¿ywano jej jako
daru ofiarnego i zawierano przy niej przymierza. W³a�ci-
wo�ci soli i u¿ytek, jaki z nich czyniono, sprawi³y, ¿e sta³a
siê symbolem odporno�ci na zepsucie, tak¿e moralne,
i nie�miertelno�ci, a przy chrzcie � czysto�ci.

 Dzi� w kraju �w. Kingi i hetmana Czarneckiego, sól
potania³a i straci³a smak: jeste�my na co dzieñ �wiadkami
gorsz¹cych swarów, niezgody, niepokojów. Dobra jest sól
� wo³a³ Jezus � lecz je�li sól smak swój utraci, czym¿e j¹
przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój
miêdzy sob¹! (Mk 9,50).

Miejcie sól w sobie.... Przywitajmy przysz³o�æ, któr¹
mamy tworzyæ. Przywitajmy j¹ chlebem i sol¹. /por.
Miejsca �wiête nr 12/99/
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KALENDARIUM DUSZPASTERSKIE
PARAFIA MATKI BO¯EJ ZWYCIÊSKIEJ

W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU 2000.

25.12.1999 � Katedra Wawelska- Msza �w.
z udzia³em przedstawicieli Rady Parafialnej, odbiór zna-
ku Jubileuszowego dla parafii � w ko�ciele Uroczysta
Msza �w. w dniu otwarcia Jubileuszu 2000 o godz.12.00

26.12.1999 � Msza �w. � godz. 10.30 Jubileusze
Ma³¿eñskie.

31.12.1999 � Nocne czuwanie od. 23.00. Msza �w.
godz. 24.00 na powitanie Roku 2000

Styczeñ 2000
2.01 � Jubileusz Dzieci � Jase³ka wystawia-

ne przez M³odzie¿ naszej parafii
6.01 � Msza �w. w Katedrze na Wawelu z

udzia³em przedstawicieli parafii Krako-
wa

9.01 � Msze �w. dla Mieszkañców os. Kliny
� kolêdowanie i op³atek

16.01 � Msza �w. dla Os przy ul. Jagodowej,
Kepnej, ¯ywieckiej i dolnej czê�ci pa-
rafii kolêdowanie i op³atek

23.01 � Msza �w. dla. Os, Jugowice
29.01 � �wiêto Chrztu Pañskiego � umiesz-

czenie znaku Jubileuszowego
Luty 2000

28.02 � 75 ROCZNICA ERYGOWANIA PA-
RAFII

Marzec 2000
8.03 � �roda popielcowa � pro�ba o prze-

baczenie - procesja pokutna

Droga krzy¿owa, Gorzkie ¯ale z na-
bo¿eñstwem stacyjnym, Adoracja,
Ró¿aniec.

19�24.03 � Rekolekcje przed Nawiedzeniem
Matki Bo¿ej � Prowadz¹ OO. Pauli-
ni

24.03 � Bierzmowanie m³odzie¿y
25.03 � Dzieñ �wiêto�ci ¿ycia-

Duchowa adopcja
26 03 � Nawiedzenie obrazu Matki Bo¿ej

Kwiecieñ 2000
8-15.04 � Pielgrzymka do Fatimy.

23.04 � Wielkanoc

Maj 2000
13.05 � Msza �w. w ramach g³ównych

obchodów Jubileuszowych Archi-
diecezji Krakowskiej

21.05 � I Komunia �w.
28.05 � I Komunia �w.

Sierpieñ 2000
15.08 � ODPUST PARAFIALNY

Wrzesieñ 2000
20�27.09 � pielgrzymka do Ziemi �wiêtej

Pa�dziernik 2000
29.10 � 25 ROCZNICA KONSEKRACJI KO�CIO£A

SPOTKANIE
RADY PARAFIALNEJ

28 listopada odby³o siê spotkanie
Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Rozpoczêto je wspóln¹ modlitw¹, a nastêpnie przypomnie-
niem ustaleñ podjêtych na poprzednim posiedzeniu.
Ksi¹dz Proboszcz przedstawi³ wykonane przez parafiê w
bie¿¹cym roku dzia³ania inwestycyjne. Na cmentarzu pa-
rafialnym dokonano odnowienia kaplicy i uzupe³niono
skradzione nag³o�nienie, wykonano 1100 metrów alejek
asfaltowych z obrze¿ami oraz przeprowadzono wycinkê
11 starych drzew i pielêgnacjê 32 najbardziej zaniedba-
nych. Na os. Kliny kontynuowano budowê ko�cio³a, a na

ul. ̄ ywieckiej rozpoczêto budowê kaplicy.
Spotkanie w du¿ej czê�ci po�wiêcone by³o przygotowa-
niom duszpasterskim, w tym modlitewnym, do Jubileuszu
2000 Roku oraz Nawiedzenia Obrazu Matki Bo¿ej w na-
szej parafii. Ksi¹dz Proboszcz przypomnia³, ¿e w przysz³ym
roku - 28 lutego przypada równie¿ 75 - lecie erygowania
naszej Parafii, a 27 pa�dziernika 25 - lecie konsekracji ko-
�cio³a.

Now¹ grupê w parafii - Akcjê Katolick¹ oraz plano-
wane przez ni¹ przedsiêwziêcia, przedstawi³a Pani Prezes
Janina Chmura. Obecni zostali równie¿ poinformowani
przez ks. Bogdana o organizowanym przy naszej parafii
Katolickim Klubie Sportowym.
Czê�æ koñcowa po�wiêcona zosta³a wolnym wnioskom
i spotkanie zakoñczono modlitw¹.

M. REMBI�
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RÓ¯AÑCOWA NOWENNA

15-TU TYGODNI
W OCZEKIWANIU NA NAWIEDZENIE

MATKI BO¯EJ W NASZEJ PARAFII - 26.03.2000
Od 4.10 1998 roku trwa nawiedzenie Kopii Obrazu Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej w parafiach naszej Archidiecezji.
Ten oczekiwany dzieñ dla nas, to 26 i 27 marca 2000 roku.
Do tego wydarzenia Duchowo przygotowujemy siê ju¿ od
kilku miesiêcy. Wprowadzone Nabo¿eñstwa Fatimskie od
13 maja tego roku i nabo¿eñstwa maryjne ka¿dego 13-tego
w miesi¹cu s¹ wielk¹ modlitw¹ najgorliwszych parafian
o dobre prze¿ycie czasu nawiedzenia dla nas wszystkich.
Echem, który pozostaje w naszych uszach to wo³anie Matki
Bo¿ej z Fatimy �ODMAWIAJCIE RÓ¯ANIEC....�. Chcemy
z modlitw¹ Ró¿añcow¹ oczekiwaæ Maryi w naszych ro-
dzinach i parafii.

Od 12 grudnia uczestniczymy w RÓ¯AÑCOWEJ NOWEN-
NIE � 15 TYGODNI.
W ka¿dej rodzinie naszej parafii odmawiamy jeden dzie-
si¹tek ró¿añca ka¿dego tygodnia i rozwa¿amy kolejne ta-
jemnice ró¿añca �wiêtego. Przez modlitwê ró¿aniec chce-
my jak najlepiej przygotowaæ siê na dzieñ nawiedzenia
Maryi w naszej parafii.

Od 12 grudnia 1999 r. � tajemnica Zwiastowania N.M.P.
Od 19 grudnia 1999 r. � tajemnica Nawiedzenia �w. El¿biety.
Od 26 grudnia 1999 r. � tajemnica Narodzenia Pana Jezusa
Od 02 stycznia 2000 r. � tajemnica Ofiarowania Pana Jezusa w �wi¹tyni
Od 09 stycznia 2000 r. � tajemnica Znalezienia Pana Jezusa
Od 16 stycznia 2000 r. � tajemnica Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu
Od 23 stycznia 2000 r. � tajemnica Biczowania Pana Jezusa
Od 30 stycznia 2000 r. � tajemnica Cierniem ukoronowania Pana Jezusa
Od 6 lutego 2000 r. � tajemnica D�wigania Krzy¿a
Od 13 lutego 2000 r. � tajemnica Ukrzy¿owania Pana Jezusa.
Od 20 lutego 2000 r. � tajemnica Zmartwychwstania Pana Jezusa
Od 27 lutego 2000 r. � tajemnica Wniebowst¹pienia Pana Jezusa
Od 05 marca 2000 r. � tajemnica Zes³ania Ducha �wiêtego
Od 12 marca 2000 r. � tajemnica Wniebowziêcia Matki Bo¿ej
Od 19 marca 2000 r. � tajemnica Ukoronowania Matki Bo¿ej

26 i 27 marca Nawiedzenie Matki Bo¿ej w naszej Parafii.

Zachêcamy aby wszystkie rodziny naszej parafii w³¹czy³y
siê w to modlitewne oczekiwanie. W modlitwach pole-
cajmy Matce Bo¿ej trudne sprawy naszych rodzin.

 11 LISTOPADA

Ko�ció³ wolno zatapia siê w mroku. Blask czerwonych
zniczy, zlewa siê z faluj¹cym, bia³ym �wiat³em nieregular-
nie roz³o¿onych na ko�cielnej posadzce �wiec. Zapada
krótka cisza, przerwana nag³ym uderzeniem dzwonu - ni-
czym zapowied� oznajmiaj¹ca sens i cel listopadowego
spotkania. Dalej ko�cielna �Rota� - stajemy w³¹czaj¹c siê
w podnios³y �piew. A po hymnie s³owa, wiele s³ów..., pro-
za przeplatana wierszem i �piew m³odych serc krzepi¹cy
ducha.
Tak, � Polsko nie jeste� ty ju¿ niewolnic¹...�, Tak, Chryste
pokornie b³agamy: �Obdarz nas pokojem...�, nas dzieci tej
ziemi i t¹, któr¹ Matk¹ nazywamy, ojczyznê nasz¹ POLSKÊ,
racz nas zachowaæ i b³ogos³aw Panie.
Rozb³ys³y �wiat³a, to ju¿ koniec. Szkoda, ¿e te 40 minut
trwa³o tak krótko. Opuszczam ko�ció³ w zadumie, ale i z
nadziej¹, mo¿e znowu za rok m³odzi arty�ci pod przewod-
nictwem ks. Stanis³awa poka¿¹ nam jak ceniæ i kochaæ
woln¹ Ojczyznê. Dzi� za to z serca im dziêkujê.

 A.R.

DROGI, M£ODY PRZYJACIELU...

Nie zwlekaj d³u¿ej... do³¹cz siê do nas...

jest jeszcze kilkana�cie wolnych miejsc,
aby jedena�cie sierpniowych dni roku 2000 spê-

dziæ w ziemi w³oskiej, a przede wszystkim

spotkaæ siê w Rzymie
z OJCEM �WIÊTYM.

Wszelkie informacje na temat wyjazdu

i zapisy u ks. Stanis³awa.
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AKCJA KATOLICKA
w Naszej
Parafii

- SPRZEDA¯ ZNICZY

Ju¿ od kilku lat organizujemy sprze-
da¿ zniczy na kiermaszu przed na-
szym ko�cio³em. W tym roku by³o
podobnie. Ca³kowity zysk z tego-
rocznej sprzeda¿y w wysoko�ci
1.100 z³ przekazali�my ksiêdzu Pro-
boszczowi z przeznaczeniem na
dofinansowanie obiadów dla dzie-
ci z biednych rodzin.
T¹ drog¹ serdecznie dziêkujemy
osobom, które ofiarowa³y swój czas
(i zdrowie bo by³o naprawdê zim-
no), a tak¿e tym, którzy bezp³atnie
zaofiarowali nam swój transport.

(W.B)

- ZBIÓRKA ODZIE¯Y

Przez dwie kolejne soboty zorgani-
zowali�my w naszej parafii zbiórkê
u¿ywanej odzie¿y. Ofiarno�æ para-
fian przekroczy³a nasze oczekiwa-
nia. Pomimo bardzo niesprzyjaj¹-
cych warunków atmosferycznych
zjawili siê d�wigaj¹c ciê¿kie pakun-
ki, ci¹gn¹c wózeczki lub sanki wy-
pchane darami. Czêsto te¿ zdarza-
li siê kierowcy samochodów, którzy
przywozili te¿ rzeczy ofiarowane
przez s¹siadów. Wiêkszo�æ odzie-
¿y i butów by³a w dobrym, lub bar-
dzo dobrym stanie. Je�li to tylko
by³o mo¿liwe rzeczy by³y uprane
u czêsto wyprasowane. Zebrali�my
oko³o jednej tony (!) odzie¿y. Prze-
sz³o po³owa darów zosta³a rozda-
na w naszej parafii.
Serdecznie dziêkujemy paniom
z zespo³u charytatywnego za po-

moc przy rozdawaniu odzie¿y.
Pozosta³¹ czê�æ darów przekazali-
�my potrzebuj¹cym do Towarzy-
stwa im. Brata Alberta na ul. �w.Jó-
zefa w Krakowie. Zajmuje siê ono
pomoc¹ osobom starszym, rodzi-
nom znajduj¹cym siê w trudnej sy-
tuacji finansowej i rodzinom wielo-
dzietnym.

W czasie trwania akcji zwró-
ci³ siê do nas nasz parafianin z pro-
pozycj¹, aby pozosta³ym rzeczami
podzieliæ siê te¿ z rodzin¹ spoza na-
szej parafii, której los przedstawio-
ny w reporta¿u telewizyjnym bardzo
go poruszy³. Rodzina ta sk³adaj¹ca
siê z matki i dziewiêcioroga dzieci
w wieku od 5 do 15 lat wskutek wiel-
kiego nieszczê�cia utraci³a ojca �
swojego jedynego ¿ywiciela. Ksi¹dz
proboszcz z parafii na której tere-
nie zamieszkuje ta rodzina
z wdziêczno�ci¹ przyj¹³ ofiarowan¹
pomoc.
Mamy nadziejê, ¿e podobne akcje
bêdziemy mogli organizowaæ regu-
larnie. Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II
bardzo prosi³ nas wszystkich, aby-
�my nie zapominali o ubogich. Cie-
szymy siê, ¿e jego apel znalaz³ taki
odzew w naszej parafii.
Wszystkim, którzy ofiarowali swój
czas i pracê - serdeczne �Bóg za-
p³aæ !�.

(W.B)

- WYSTAWA TWÓRCÓW

Na prze³omie listopada i grud-
nia w sali teatralnej pod ko-
�cio³em wystawiali swo-
je prace twórcy, któ-
rych los zwi¹zany jest
z nasz¹ parafi¹. Tema-
tyk¹ ich prac by³y : ko-
�cio³y Krakowa, pejza-
¿e, a tak¿e kwiaty, mar-
twe natury i zwierzêta.
Osobn¹ grupê obra-
zów stanowi³y obrazy
o tematyce religijnej,
a tak¿e kilka widoków

naszego ko�cio³a. Na wystawie by³
tak¿e, namalowany jaki� czas temu
obraz przedstawiaj¹cy nasz¹ cmen-
tarn¹ kaplicê. Na jego przyk³adzie
mo¿na by³o dostrzec zmiany, jakie
zasz³y w tym miejscu przez ostat-
nie lata.
Wystawa, która prezentowa³a bar-
dzo wysoki poziom cieszy³a siê
sporym zainteresowaniem parafian.
O wysokim poziomie prac �wiadczy
te¿ fakt, i¿ wiele obrazów znalaz³o
od razu nabywców.
Swoje prace wystawiali:
Adam Pochopieñ, Ewa Niemiec,
Barbara Grabowska (z domu Bie-
drzycka).

Adam Pochopieñ � artysta malarz
urodzi³ siê w Krakowie i od piêædzie-
siêciu lat mieszka w Borku Fa³êc-
kim. Studiowa³ na Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie - uzyskuj¹c
dyplom na Wydziale Architektury
Wnêtrz w 1972 roku. Bra³ udzia³
w 80 wystawach, a prace Jego s¹
w zbiorach prywatnych kolekcjone-
rów z Polski, Francji, Niemiec,
Szwecji, USA i Japonii.
Jest cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Ar-
tystów Plastyków.

Ewa Niemiec � jest magistrem geo-
grafii, absolwentk¹ Wydzia³u Biolo-
gii i Nauk o Ziemi UJ. Ca³e swe za-
wodowe ¿ycie po�wiêci³a pracy pe-
dagogicznej w szkolnictwie podsta-
wowej i �redniej. Po przej�ciu na
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emeryturê po�wiêci³a siê swojej pa-
sji - malarstwu. Maluje akwarel¹,
temper¹ i farbami olejnymi, a g³ów-
nym motywem jej twórczo�ci jest te-
matyka sakralna.

Barbara Grabowska (z d. Bie-
drzycka) jest magistrem in¿ynie-
rem, absolwentk¹ AGH. Ca³¹ swo-
j¹ zawodow¹ dzia³alno�æ skierowa-
³a na pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Pasjonuje siê malarstwem i grafik¹.
Pracuje w Szkole Podstawowej
nr 56 w Krakowie � £agiewnikach
jako nauczyciel.

W trakcie trwania wystawy obrazów
w sali teatralnej pod ko�cio³em od-
by³a siê tak¿e pokonkursowa wysta-
wa kartek �wi¹tecznych. Na wysta-
wê trafi³o prawie 200 prac zakwali-
fikowanych przez jury. Pierwsz¹ na-
grodê, zdoby³a Barbara Grotow-
ska z kl.8 b ze Sz.P.Nr 49. Przyzna-
no te¿ 11 wyró¿nieñ, które otrzyma-
³y: Ma³gosia Krzyworzeka, Klau-
dia Wierzchowicz, Tomasz Goraj,
Andrzej Cyganik, Piotr Wojak, Ad-
rian Gurgul, £ukasz Wi�niak,
Agnieszka Pikulicka, Weronika
Mikrut, Marta Góralczyk, Marze-
na �lêczka.
Brak szczegó³owych danych na te-
mat wieku autorów uniemo¿liwi³ wy-
³onienie zwyciêzców w ka¿dej kate-
gorii wiekowej. Niestety, z powodu
ró¿nej techniki wykonywanych prac,
a tak¿e jako�ci reprodukcji nie mo-
¿emy zaprezentowaæ nagrodzonych
prac. Bardzo ¿a³ujemy � by³y bardzo
piêkne.
Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie dziêkujemy !
Mamy nadziejê, ¿e �w. Miko³aj od-
wiedzi³ wszystkich autorów prezen-
towanych prac i nie zapomnia³
o prezentach. Jury chcia³o wyró¿-
niæ wiêkszo�æ prezentowanych
prac � ale niestety nie mogli�my.
Nam naprawdê podoba³y siê
wszystkie!.
Na dwie soboty grudnia zaplanowa-

li�my warsztaty plastyczne. Dzieci
pod opiek¹ artysty plastyka Adama
Pochopienia zg³êbia³y technikê bu-
dowania szopki krakowskiej. Po-
cz¹tki zawsze bywaj¹ trudne tak, ¿e
szopki wykonywane przez dzieci na
pewno bêd¹ ró¿ni³y siê od tych naj-
piêkniejszych prac, które prezento-
wane s¹ co roku na konkursie pod
pomnikiem Adama Mickiewicza, ale
¿eby daleko doj�æ zawsze trzeba
postawiæ pierwszy krok. Mamy na-
dziejê, ¿e wykonane prace bêdzie-
my mogli zaprezentowaæ na osob-
nej wystawie.

Dzieñ 5 grudnia by³ w naszej pa-
rafii dniem intronizacji Pisma
�wiêtego. Aby umo¿liwiæ parafia-
nom zakupienie Pisma �wiêtego
zorganizowali�my przed ko�cio³em
sprzeda¿ ³adnie wydanych egzem-
plarzy.
Jednocze�nie przypominamy, ¿e
du¿y wybór Biblii znajduje siê ca³y
czas w sprzeda¿y w sklepiku para-
fialnym.

(W.B)

WYSTAWA
Z OKAZJI 75-LECIA PARAFII

W zwi¹zku z planowan¹ wy-
staw¹ z okazji 75 lat Parafii pod we-
zwaniem Matki Bo¿ej Zwyciêskiej

prosimy parafian o wypo¿yczenie
pami¹tek zwi¹zanych tematycznie
z wystaw¹ :
- zdjêæ starego i nowego ko�cio-

³a,
- plakatów i afiszy, zaproszeñ do-

tycz¹cych uroczysto�ci w na-
szym ko�ciele

- obrazów, rysunków, rze�b,
(ewentualnie makiet)

- przedmiotów kultu,
- pamiêtników wspomnieñ
- fotografii z uroczysto�ci ko�ciel-

nych: �lubów, uroczysto�ci ko-
munijnych, odpustów, chrztów,
procesji

Poszukujemy zw³aszcza fotografii
pracuj¹cych w naszej Parafii. Eks-
ponaty bêdziemy przyjmowaæ
w dniach 8 i 15 stycznia 2000 w go-
dzinach 1600 � 1800 w sali ko³o kan-
celarii. Bli¿szych informacji udziela
organizator wystawy pan Adam Po-
chopieñ tel. 267-00-86 w godzinach
20-21. Po zakoñczeniu wystawy
eksponaty zostan¹ zwrócone w³a-
�cicielom.

WYDARZENIA KULTURALNE
W NASZEJ PARAFII

Klub osiedlowy Iskierka ul. ¯ywiec-
ka 44 zaprasza na
- wystawê pt. �Hej kolêda, ko-

lêda�. Jest to prezentacja kar-
tek �wi¹tecznych pochodz¹-
cych z czasów miêdzywojen-
nych ze zbiorów znanego kolek-
cjonera pana Zdzis³awa Rusze-
la

- spotkanie �Przy Wigilijnym
Stole� - Bo¿e Narodzenie w hi-
storii, legendzie i wspomnie-
niach polskich pisarzy oraz
wspólne kolêdowanie, które
odbêdzie siê 22.12.1999 o go-
dzinie 1700. Scenariusz i opra-
cowanie Anna Ranza � Rad³ow-
ska.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA 1999/2000

W okresie liturgicznym �wi¹t Bo¿ego Narodze-
nia, kap³ani naszej parafii tradycyjnie odwiedzaæ
bêd¹ rodziny naszej parafii. Celem tej wizyty jest
wspólna rodzinna modlitwa, której przewodniczy
kap³an, a tak¿e rozmowa na tematy zwi¹zanej z ¿y-
ciem naszej wspólnoty parafialnej. Chcemy osobi�cie
poinformowaæ o najwa¿niejszych wydarzeniach ja-
kie czekaj¹ nasz¹ wspólnotê w 2000 Roku Jubileuszo-
wym a szczególnie pragniemy zwróciæ uwagê na du-
chowe przygotowanie do Nawiedzenia Obrazu Mat-
ki Bo¿ej Czêstochowskiej i prze¿ywanie Roku �wiê-
tego.
Radujemy siê obecno�ci¹ ca³ej rodziny w czasie ko-
lêdy, choæ rozumiemy, ¿e nie zawsze jest to mo¿liwe
z uwagi na pracê. Bardzo czêsto wierni na tê chwilê
� raz w roku� staraj¹ siê byæ razem i to nas ogromnie
cieszy. Niejednokrotnie jeste� wzruszeni atmosfer¹
jak panuje w czasie kolêdy. Od�wiêtny nastrój, przy-
gotowany krzy¿, pismo �w.,woda �wiêcona sprawia,
¿e rado�æ Bo¿ego Narodzenia udziela siê nam wszyst-
kim. W tym roku trzeba aby�my szczególnie prze¿y-
wali okres Bo¿onarodzeniowy z racji Wielkiego Ju-
bileuszu 2000 lat od Narodzenia naszego Zbawicie-
la.

Tym razem najpierw planujemy odwiedzaæ ro-
dziny na Os. Kliny, nastêpnie Osiedla przy ul ¯ywiec-

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZÊTEGO

W Bo¿e Narodzenie kilkadziesi¹t osób w naszej parafii

zakoñczy 9-cio miesiêczn¹ modlitwê w intencji dziecka poczê-

tego. Tym, którzy wahaj¹ siê jeszcze czy podj¹æ tak¹ adopcjê

po raz pierwszy lub po raz kolej-

ny � dedykujemy s³owa Ojca �w.

Jana Paw³a II:

�... Ka¿dy z nas jest dzi� tutaj

dziêki mi³o�ci Boga, który nas

stworzy³, i naszych rodziców, któ-

rzy nas przyjêli i zechcieli obda-

rzyæ nas ¿yciem. ¯ycie jest  naj-

piêkniejszym darem Boga. Dla-

tego z tak wielkim bólem patrzy-

my na to, co dzieje siê w wielu

kiej i Jagodowej, Kêpnej a pó�niej dolna czê�æ para-
fii, i na zakoñczenie osiedle dawne Jugowice.
Na zakoñczenie danego rejonu odprawimy Mszê �w.
w intencji mieszkañców, a pó�niej bêdzie okazja do
wspólnego spotkania przy op³atku i �piewie kolêd.
Organizacj¹ spotkania op³atkowego zajmuj¹ siê
cz³onkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dane-
go rejonu. Zapraszamy tak¿e Radnych z danej Dziel-
nicy, niech to bêdzie nasze wspólne spotkanie, które
umocni wzajemn¹ mi³o�æ, jedno�æ i wiê� w s¹siedz-
twie, na osiedlach i w naszej parafii.

Planowane Msze �w. i spotkania op³atkowe:
1. Niedziela 9.01.2000 godz.16.00 - Osiedle Kliny
2. Niedziela 16.01.2000 godz.16.00 - Dolna czê�æ Pa-
rafii i Osiedla przy ul Jagodowej, Kêpnej, ¯ywieckiej.
3. Niedziela 23.01.1999 godz.16.00 � Osiedle Jugowi-
ce.

Do udzia³u we wspólnej
modlitwie i spotkaniu
op³atkowym ser-
decznie zapra-
szamy.

miejscach �wiata: ¿ycie jest umy�lnie niszczone przez wojnê,

przemoc, aborcjê�

 ...........

Broñcie dalej ¿ycia! Jest to wasz wielki wk³ad w budowanie cy-

wilizacji mi³o�ci. Niech szeregi obroñców ¿ycia wci¹¿ rosn¹. Nie

traæcie otuchy. To jest wielkie  Pos³annictwo i misja, jakie Opatrz-

no�æ wam powierzy³a. Niech Bóg, od którego pochodzi wszel-

kie ¿ycie, b³ogos³awi wam !

 ...........

 Z tego miejsca jeszcze raz powtarzam to, co powiedzia³em

w pa�dzierniku ubieg³ego roku : �naród, który zabija w³asne

dzieci, jest narodem bez przysz³o�ci�. Wierzcie, ¿e nie by³o mi

³atwo to powiedzieæ. Nie by³o mi ³atwo powiedzieæ to z my�l¹

o moim Narodzie, bo ja pragnê dla niego przysz³o�ci, wspania³ej

przysz³o�ci...
(Msza �wiêta � Kalisz, Sanktuarium �w.Józefa 4 czerwca 1997r.)

(W.B)



9P O S £ A N I E C  Z W Y C I Ê S K I E J6 / 9 9  ( 2 1 )

Wigilia Bo¿ego Narodzenia � to
dla mnie prze¿ycie najrado�niejsze w
ca³ym roku, to dzieñ wyj¹tkowo jed-
nocz¹cy ludzi, dzieñ, w którym nie
odgrywaj¹ ¿adnego znaczenia: po-
chodzenie, stanowisko, wyznanie,
p³eæ czy kolor skóry. Moj¹ rado�æ
w dniu Wigilii mo¿na porównaæ do
rado�ci nielicznych osób, które ciesz¹
siê z wygranej 100.000 nowych z³o-
tych np. w TOTO-LOTKU.

Pragnê daæ �wiadectwo niety-
powej dla mnie Wigilii Bo¿ego Naro-
dzenia, któr¹ zorganizowa³am dwa
lata temu. Bank, w którym pracujê do
tej pory istnieje nied³ugo, bo zaledwie
cztery lata. Dwa lata temu nie by³a
uruchomiona w banku sala przezna-
czona do obs³ugi klientów. Postano-
wi³am wykorzystaæ t¹ sytuacjê. Dy-
rekcja wyznaczy³a mi najbardziej od-
powiedzialn¹ pracê w Banku tj. zor-
ganizowanie pracy wydzia³u kasowo
� skarbowego. W bankowo�ci pracu-
jê od 25 lat, wiêc nie by³o dla mnie
trudno�ci¹ zorganizowanie samej
pracy lecz problem tkwi³ w dograniu
osiemnastoosobowego zespo³u ludzi,
których wcze�niej nie zna³am. Inte-
gracja ludzi w takim zespole polega
na ograniczonym wzajemnym zaufa-
niu, gdy¿ w grê wchodzi du¿a odpo-
wiedzialno�æ materialna. Nie musia-
³am d³ugo zastanawiaæ siê w jaki spo-
sób po³¹czyæ tak niczym nie zwi¹za-
n¹ ze sob¹ grupê ludzi. By³ grudzieñ
i nadchodzi³y �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia. Wpad³am na pomys³ wyko-
rzystania piêknej du¿ej sali w banku,
(nieczynnej) wtedy dla klientów, do
urz¹dzenia Wigilii dla ca³ego wydzia-
³u oraz dyrekcji banku. Dyrekcja przy-
jê³a zaproszenie, choæ by³a nieco za-
szokowana moim pomys³em. Wszy-
scy pracownicy zaakceptowali mój

pomys³, z wyj¹tkiem jednej osoby nie-
wierz¹cej, która w tym dniu poprosi-
³a mnie o dzieñ urlopu wypoczynko-
wego. Organizacja Wigilii zaanga¿o-
wa³a wszystkich pracowników do po-
mocy. Panowie przynie�li biurka a¿
z czwartego piêtra. Ustawili je na
�rodku sali wraz z fotelikami. Panie
natomiast ugotowa³y barszcz czerwo-
ny z uszkami. Ja przynios³am z domu
bia³y obrus ze �wi¹tecznymi akcen-
tami, ¿³óbek z dzieci¹tkiem i sian-
kiem, �wieczniki, stroiki. W dzieñ Wi-
gilii zamówi³y�my dwie patery z kar-
piem po ¿ydowsku i w galarecie. Przy-
nios³am z domu równie¿ piêkne ka-
sety z kolêdami, które dyskretnie two-
rzy³y piêkne t³o muzyczne. Wigiliê roz-
poczê³am modlitw¹ z wszystkimi
obecnymi. Po modlitwie poczêstowa-
³am ka¿dego op³atkami, którymi dzie-
lili�my siê, sk³adaj¹c sobie z serca p³y-
n¹ce ¿yczenia. Ju¿ po tych ¿yczeniach
czu³am, ¿e jeste�my jedn¹ bankow¹,
serdeczn¹ rodzin¹. Wyczuwa³am, ¿e
prze³ama³y siê bariery, znik³ dystans
i onie�mielenie, poczucie wy¿szo�ci.
W atmosferze bardzo uroczystej za-
siedli�my do sto³u, nie pozostawiaj¹c
na talerzach nic oprócz o�ci z karpia.
Nikt nawet nie wyla³ czerwonego

barszczu, co czêsto zdarza siê
w domu moim domownikom. Pragnê
dodaæ, ¿e na t¹ okazjê przygotowa-
³am dla ka¿dego pracownika drobny
upominek pod choinkê. W ³adnych
reklamówkach �wi¹tecznych ka¿dy
pracownik otrzyma³ ode mnie obra-
zek Matki Boskiej z Fatimy du¿ego for-
matu oraz porcelanowego s³onia na
szczê�cie. Atmosfera rado�ci udzieli-
³a siê równie¿ wszystkim nieobecnym
na Wigilii, którzy z ciekawo�ci zagl¹-
dali przez oszklone okna.
Na zakoñczenie pragnê dodaæ, ¿e
obrazki Matki Bo¿ej otrzymane ode
mnie na Wigilii, widzê do tej pory na
stanowiskach pracy w kasach, skarb-
cu. Przez ca³e dwa lata naszej pracy
(ju¿ z klientami) nie zdarzy³ siê niko-
mu ani jeden przypadek pomy³ki,
a wyniki kontroli przeprowadzonej
przez jednostkê nadrzêdn¹ by³y
wprost perfekcyjne.

�... Podnie� r¹czkê Bo¿e Dzieciê, b³o-
gos³aw Ojczyznê mi³¹... �

Szczê�æ Bo¿e !

Janina Chmura

�MOJA WIGILIA�
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 DO
 M£ODZIE¯Y

Kiedy� zapytano pewnego Hindusa: �Co to
znaczy byæ chrze�cijaninem?� Udzieli³ on bar-
dzo prostej i zarazem niezwyk³ej odpowiedzi:
�Byæ chrze�cijaninem znaczy dawaæ�. I rzeczy-
wi�cie, istotê chrze�cijañstwa od samych jego
pocz¹tków mo¿na okre�liæ s³owem �dawaæ�.
Bóg umi³owa³ �wiat tak bardzo, ze da³ swojego
Syna � to by³a pierwsza wielka ofiara. Bóg bê-
d¹c bogaty, sta³ siê ubogi dla ciebie i dla mnie.
Odda³ siê nam ca³kowicie. Ale to Mu nie wy-
starczy³o. On chcia³ daæ co� wiêcej � chcia³ daæ
nam szansê aby�my i Jemu mogli co� ofiaro-
waæ. Uczyni³ siebie samego g³odnym i nagim
po to, by�my i my mogli Go czym� obdarzyæ.

Matka Teresa

Znowu obchodzimy w Ko�ciele radosny czas na-
rodzin Boga. Pan Jezus witany w stajni przez pasterzy,
wo³y, os³y. To Bóg � cz³owiek poczêty za spraw¹ Du-
cha �wiêtego. Zapowiadany kilka tysiêcy lat Zbawiciel.
Jednak dla urzêdników cesarza rzymskiego, którzy
urz¹dzili spis ludno�ci to tylko kolejny numer w ewi-
dencji, mo¿e jeden z ostatnich. Choæ w historii zba-
wienia numer jeden � Mesjasz, obiecany Abrahamo-
wi, Dawidowi i innym z narodu ¿ydowskiego.

Spójrzmy na rodowód Jezusa � ¿eby Jego rodzi-
na by³a taka wspania³a to nie mo¿na powiedzieæ. Przo-
dek Abraham, cz³owiek prawy. Ale kolejni - jego wnu-
kowie...... No có¿?
Prawnukowie, a by³o ich dwunastu, sprzedali jedne-
go ze swoich braci � Józefa do Egiptu. Co nimi powo-
dowa³o � zwyk³a zazdro�æ.
Juda ¿y³ z nierz¹dnic¹, która okazuje siê ¿on¹ jego zma-
r³ego syna. No a Dawid, syn Jessego? Niby porz¹dny
facet, pogromca Goliata, cz³owiek prawy, ale niefor-
tunnie zakocha³ siê w Batszebie, ¿onie Uriasza Chety-
ty, jednego ze swoich ¿o³nierzy. Wiêc co zrobi³ ten król
izraelski? Wys³a³ Uriasza w ogieñ walki. Chetyta zgi-
n¹³. Batszeba jest wolna.... Mo¿na by tak dalej.... Ale
oczywi�cie nie wszyscy przodkowie Jezusa byli tacy,
czego przyk³adem mo¿e byæ szlachetna Rut, czy �w.
Anna, matka Maryi. Oni wszyscy byli lud�mi ca³kiem
zwyczajnymi, wraz ze swoimi wadami i zaletami. Jed-
nak potrafili Boga przepraszaæ. A Jahwe jest mi³osier-
ny i przebacza.

¯ARTY, DJWCIPY, KAWA£Y...

Z cyklu Humor Ojców pustyni:

- Wiesz, bracie jak nazywa stworzenie, które ma wie-
le ³ap, zielone oczy i ¿ó³ty grzbiet w czarne kreski?

- Naprawdê nie wiem, bracie... Có¿ to takiego?
- Ja te¿ nie wiem.... ale w³a�nie ci lezie po szyi...

*****

Kiedy� pewien starzec w taki sposób przekaza³ wia-
domo�æ innemu bratu: �Wczoraj abba Agaton po za-
paleniu ognia niespodziewanie zgas³�.

*****
- Gdzie mogê znale�æ abba Stacjana? � zapyta³ wê-

drowiec mnicha z Celle.
Ten odpowiedzia³:
- Jest w zagrodzie dla �wiñ. Poznasz go, poniewa¿

ma kapelusz na g³owie.

Najwiêkszym dowodem przebaczenia i mi³o�ci
Boga do nas jest w³a�nie wcielenie Syna Bo¿ego.

R.U.
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Z LISTÓW
DO REDAKCJI

Zarys historii orkiestry dêtej �Solvay�
w Krakowie - Borku Fa³êckim (3)

W 1966 roku orkiestra obchodzi³a 40-lecie swej
dzia³alno�ci i by³a wspó³organizatorem kolejnych eli-
minacji orkiestr dêtych przemys³u chemicznego. Z tej
okazji Zarz¹d Okrêgowego Zwi¹zku Zawodowego
Chemików w Krakowie wrêczy³ orkiestrze jubileuszo-
wy proporzec.

W uznaniu zas³ug dla miasta Krakowa orkiestra otrzy-
ma³a kilka dyplomów, a z okazji jubileuszu - sze�ciu
najbardziej zas³u¿onych cz³onków orkiestry otrzyma³o
uchwa³¹ Rady miasta Krakowa Z³ote Odznaki Za Pra-
cê Spo³eczn¹ dla miasta Krakowa tj. Jan Wojnowski -
dyrygent, W³adys³aw Petri - gospodarz Orkiestry, oraz
d³ugoletni cz³onkowie: Bronis³aw Puka, Stanis³aw Ha-
nusiak, W³adys³aw £abu�, Wojciech Pietruszka.

W lutym 1975 r. orkiestra obchodzi³a 50-lecie swej
dzia³alno�ci, skupia³a w swych szeregach 37 orkiestran-
tów. W�ród nich jubileusz 50-lecia swej pracy artystycz-
nej obchodzi³ jej kapelmistrz mjr Jan Wojnowski.
Ponadto 50-lecie w orkiestrze obchodzili:

W³adys³aw £abu�
Stanis³aw Hanusiak
Bronis³aw Puka
Wojciech Pietruszka
W³adys³aw Petri

40-lecie:
Stanis³aw Wrona
Jan Luzar
W³adys³aw Cwierz
Zdzis³aw £abu�

35-lecie:
Józef Koza
Józef Bro¿ek
Edward £abu�

25-lecie
W³adys³aw Laszczyk
Stanis³aw Maci¹g
Spo�ród listów gratulacyjnych, dyplomów i od-

znaczeñ wyró¿niæ nale¿y nadanie Z³otej Odznaki Zwi¹z-
ku Zawodowego Chemików dla orkiestry dêtej Kra-
kowskich Zak³adów Sodowych w uznaniu zas³ug, za

ca³okszta³t pracy spo³ecznej i artystycznej w �rodowi-
sku miasta Krakowa.

Ze wzglêdu na stan zdrowia, po 23 latach prowa-
dzenia orkiestry, kapelmistrz mjr Jan Wojnowski prze-
szed³ na zas³u¿ony odpoczynek i zosta³ honorowym
cz³onkiem orkiestry.

Od 1 czerwca 1975 r. obowi¹zki kapelmistrza
przej¹³ pracownik - Komendant Stra¿y Przemys³owej
w Krakowskich Zak³adach Sodowych - plut. Józef
Gnach - cz³onek orkiestry od 1974 r., bogaty sta¿em
i do�wiadczeniem. Z orkiestrami wojskowymi zwi¹za-
ny by³ od 1933 r., kiedy jako elew wst¹pi³ do orkiestry
Wojska Polskiego, gdzie ukoñczy³ �redni¹ szko³ê mu-
zyczn¹. Bra³ udzia³ w dzia³aniach wojennych w 1939 r.
W grudniu tego¿ roku zosta³ powo³any do Armii Czer-
wonej na szefa orkiestry. W marcu 1944 r. zosta³ zmo-
bilizowany do Wojska Polskiego w Sumach 1 Zaporow-
skiego Pu³ku Piechoty jako szef orkiestry. Zdemobili-
zowany w czerwcu 1945 r. zosta³ przeniesiony do re-
zerwy.

W styczniu 1980 r. �mieræ przerwa³a jego dzia³al-
no�æ, a orkiestra straci³a wspania³ego cz³owieka i ko-
legê, kapelmistrza, do�wiadczonego muzyka nieszczê-
dz¹cego si³ ani trudu dla rozwoju i utrzymania dobre-
go poziomu orkiestry.

Nastêpnym kapelmistrzem orkiestr y zosta³
st. sier¿. sztab. Jerzy Czy¿owski pe³ni¹cy obowi¹zki od
lutego 1980 r., równie¿ by³y kapelmistrz wojskowy. Od
pierwszej chwili wzbogaci³ orkiestrê o by³ych muzy-
ków wojskowych, a to:
H. Seweryna, K. Prajznera, M. Piwowarczyka, J. Pyrka,
Idzi Waszaka, J. Tañmala. Opracowa³ nowy program,
wzbogaci³ repertuar marszy pochodowych, co przyczy-
ni³o siê do podniesienia poziomu muzycznego.

Orkiestra w latach 1986-87 (z po�lizgiem) prze-
¿ywa³a 60-lecie swej dzia³alno�ci artystycznej daj¹c na
t¹ okoliczno�æ szereg koncertów w Krakowie
i w Szczawnicy. Orkiestra otrzyma³a gratulacje, podziê-
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kowania i kwiaty od w³adz dzielnicy Podgórze, odzna-
czenia i nagrody cz³onków i zas³u¿onych dla orkiestry
od Dyrekcji, Samorz¹du Pracowniczego, organizacji
spo³eczno-politycznych Krakowskich Zak³adów Sodo-
wych.

Na szczególne wyró¿nienie w�ród jubilatów za-
s³u¿yli wtedy W³adys³aw £abu� i Stanis³aw Hanusiak
obchodz¹cy 60-lecie pracy w orkiestrze, czyli pracuj¹-
cy w niej od samego pocz¹tku. Równie¿ 60-lecie mu-
zykowania obchodzi³ gospodarz orkiestry - W³adys³aw
Petri. Z okazji jubileuszu 60-lecia orkiestry, Krakowskie
Zak³ady Sodowe odznaczy³y nastêpuj¹cych orkiestran-
tów tytu³ami �Zas³u¿ony Pracownik Krakowskich Za-
k³adów Sodowych�:

W³adys³aw Petri - 60 lat
Stanis³aw Wrona - 50 lat
Zdzis³aw £abu� - 50 lat
Józef Koza - 50 lat
Józef Bro¿ek - 50 lat
Wilhelm Kaczmarczyk - 30 lat
Józef Leñczowski - 30 lat
Antoni Jacher - 25 lat

oraz tytu³ami �Za Zas³ugi dla Krakowskich Zak³adów
Sodowych�:

Stanis³aw Hanusiak - 60 lat
W³adys³aw £abu� - 60 lat
W³adys³aw Cwierz - 50 lat
W³adys³aw Laszczyk - 40 lat
W³adys³aw Nowacki - 30 lat
Rudolf Bednarz - 25 lat

Tadeusz Bednarz - 25 lat.
Nale¿y przy tej okazji podkre�liæ du¿e zaanga¿o-

wanie w sprawy orkiestry w latach 1945 - 1991 Dyrek-
cji Zak³adów i Organizacji Spo³eczno - Politycznej. Wy-
ra¿a³o siê ono w bezpo�rednim nadzorze patronackim
nad orkiestr¹, który to nadzór przej¹³ nastêpnie Zak³a-
dowy Dom Kultury. Pomoc ta mia³a wyraz w pokrywa-
niu aktualnych potrzeb w zakresie zakupu niezbêdnych
instrumentów muzycznych, ich remontów, zakupu
umundurowania w pe³nym asortymencie, czy wresz-
cie wynagrodzenia za próby i wystêpy, niejednokrot-
nie mo¿e symboliczne, ale zawsze stanowi¹ce pewn¹
zachêtê do pracy.

Na szczególne uznanie za fakt osobistego zainte-
resowania siê orkiestr¹ zas³uguje osoba d³ugoletniego
Dyrektora Zak³adów mgr W³adys³awa Palki, który by³
jej wyj¹tkowym sympatykiem. Do osób tych nale¿y za-
liczyæ równie¿ dyrektorów: Krzysztofa Uziêb³o, Janu-
sza Dziadura i Krzysztofa Stefanowicza, oraz wielolet-
niego opiekuna orkiestry - Zygmunta Bielê - Kierowni-
ka Dzia³u S³u¿b Pracowniczych.

E.FOLTA, T.BEDNARZ

CI¥G DALSZY NAST¥PI...
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SERNIK
Ciasto: 1 kostka margaryny
2 szklanki cukru
2 szklanki m¹ki
4 jajka
4 ³y¿ki kakao
1/2 szkl. wody
ma³y proszek do pieczenia.

Margarynê, cukier, kakao i wodê- moc-
no podgrzaæ stale mieszaj¹c- do po³¹-
czenia siê sk³adników. Przestudziæ, na-
stêpnie dodaæ 4 ¿ó³tka, m¹kê wymie-
szan¹ z proszkiem do pieczenia, na
koniec pianê z bia³ek.  Po³owê ciasta
wlaæ do formy wysmarowanej mas³em,
wstawiæ do lodówki. Gdy zastygnie na-
k³adaæ masê serow¹.

Masa serowa: 1 kg. t³ustego sera
1/2 kg cukru
10 dag mas³a
6 jajek
10 dag m¹ki ziemniaczanej
olejek cytrynowy, rodzynki.

Ser zmieliæ - nastêpnie ucieraæ z cu-
krem dodaj¹c po jednym ¿ó³tku,  dodaæ
roztopione przestudzone mas³o, m¹kê
ziemniaczan¹, olejek cytrynowy i ro-
dzynki.
Na koniec ubit¹ pianê - lekko wymie-
szaæ. Masê wy³o¿yæ na zastygniête
ciasto, drug¹ po³owê ciasta na masê
serow¹. Piec w dobrze nagrzanym pie-
karniku oko³o 45 min.

KRAJANKA CZEKOLADOWA

Ciasto: 10dag czekolady w bloku
12 dag mas³a
20 dag cukru
6 jajek
15 dag m¹ki
szczypta soli, cynamonu
otarta skórka z cytryny.

Czekoladê roztopiæ. Mas³o utrzeæ z po-
³ow¹ cukru i przyprawami na  g³adki
krem, dodaæ ¿ó³tka, roztopion¹ czeko-
ladê, wymieszaæ z m¹k¹. Bia³ka utrzeæ
na sztywn¹ pianê z pozosta³ym cukrem,
dodaæ do ciasta.
Ciasto wy³o¿yæ na wysmarowan¹ ma-
s³em blachê i piec 30 minut w tempe-
raturze 180 stopni. Gdy przestygnie
przekroiæ na pó³.

Krem: 20 dag gorzkiej czekolady
4 jajka
40dag cukru pudru
2 kieliszki rumu.

Jajka z cukrem ubiæ na parze, dodaæ
drobno start¹ czekoladê oraz rum. Wy-
studziæ. Czê�ci¹ kremu prze³o¿yæ cia-
sto reszt¹ posmarowaæ wierzch i ude-
korowaæ.

Mniaaaam ...

TORT ORZECHOWY

 Ciasto : 40 dag m¹ki
 20 dag cukru
 2 jajka
 15 dag gor¹cego miodu
 1³y¿eczka sody oczyszczonej.

Do przesianej m¹ki dodaæ wszystkie
sk³adniki, wyrobiæ ciasto. Nastêpnie w
wysmarowanej mas³em i wysypanej
tart¹ bu³k¹ tortownicy upiec z niego
trzy kr¹¿ki.

Masa: 20 dag zmielonych orzechów
15 dag cukru pudru
1/4 l �mietany
1 ³y¿ka mas³a, cukier waniliowy.

Sk³adniki masy w³o¿yæ do rondelka, mie-
szaj¹c aby siê nie przypali³y - zagoto-
waæ. Odstawiæ z ognia i krótko ucie-
raæ. Gdy masa przestygnie prze³o¿yæ
ni¹ upieczone poprzedniego dnia kr¹¿ki
tortu.

 Polewa: pó³ kostki mas³a
 pó³ szklanki cukru
 2 ³y¿ki kakao
 3 ³y¿ki wody.

Sk³adniki polewy równie¿ w³o¿yæ do ron-
delka, czêsto mieszaj¹c doprowadziæ
do zagotowania i 5 minut gotowaæ. Gdy
polewa przestygnie i zacznie gêstnieæ,
oblewamy ni¹ wierzch i boki tortu, de-
korujemy po³ówkami orzechów.
Tort mo¿na upiec trzy dni przed poda-
niem, lepiej smakuje.

OPOWIE�CI SPOD ROZ£O¯YSTEGO DÊBU

NARESZCIE �CO��

O LE�NYCH LUDKACH

Wiadomo�æ z ostatniej chwili, przyniesiona przez
wróbelka Æwierka: Wódz Le�nych Ludków wszystkich,
Drogich Czytelników, którzy zaniepokoili siê losami Le�nej
Wspólnoty uspokaja i zapewnia, ¿e ¿adnemu z jego ma-
³ych braci nic siê nie sta³o, wszyscy czuj¹ siê dobrze, do-
tarli ju¿ na miejsce, gdzie ro�nie stary roz³o¿ysty d¹b i te-
raz dzielnie pracuj¹, by móc jak najszybciej zamieszkaæ
na nowym, bezpiecznym miejscu. Le�ny wódz dementu-
je równie¿ pog³oskê, jakoby jego le�na wspólnota zosta³a
uprowadzona przez zielony samochód marki Polonez w
celu uzyskania okupu. Obiecuje równie¿, ¿e od nastêpne-

go numeru naszej parafialnej ga-
zetki zmobilizuje swego osobiste-
go pisarza (miejmy nadziejê - przyp.
Redakcji) do uzupe³nienia wszel-
kich zaleg³ych wiadomo�ci z
¿ycia Le�nych Ludków.

Wódz Le�nych Ludków
Sam �rodek lasu, grudniow¹ por¹, w konarach roz³o¿ystego dêbu.

PS
Ca³a le�na wspólnota wszystkim Czytelnikom ¿yczy
wiele rado�ci i upragnionego pokoju na czas �wi¹t
i zbli¿aj¹cy siê Nowy 2000 rok.

Do zobaczenia!

PRZEPISY NA SMAKO£YKI ..
(...oczywi�cie z zapisków kulinarnych
naszego ksiêdza proboszcza)
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A co to takiego?

Klub taki, jak wiele innych, chocia¿ ró¿ni¹cy siê kil-
koma szczegó³ami. Przede wszystkim ma na celu wycho-
waæ przez sport. Wiemy jak w ostatnich latach wiele siê
pozmienia³o. Niestety powsta³o bardzo wiele zjawisk i za-
chowañ negatywnych. Bardzo czêsto m³odzi ludzie nie
maj¹ dobrych wzorców do na�ladowania i sposobów
m¹drego wykorzystania czasu. Sport jest jedn¹ z form
kszta³towania cz³owieka. Nie tylko rozwoju fizycznego, ale
równie¿ a mo¿e przede wszystkim osobowo�ciowego.

Aby zapewniæ mo¿liwo�æ dobrego wykorzystania
czasu i rozwój charakteru i umiejêtno�ci, grupa �doros³ych
zapaleñców�, za³o¿y³a przy parafii klub sportowy.
Nazwa �Victoria�, nawi¹zuje do tytu³u naszego ko�cio³a �
M.B. Zwyciêska.
Na razie ukonstytuowa³ siê zarz¹d klubu, stosowne doku-
menty zosta³y z³o¿one w s¹dzie i trwa oczekiwanie na
prawn¹ rejestracje klubu, jako stowarzyszenia sportowe-
go. Rejestracja pozwoli na rozpoczêcie oficjalnej dzia³al-
no�ci. Równolegle prowadzona jest akcja informacyjna
w�ród rodziców i dzieci. Do wszystkich dzieci dociera ulot-
ka informuj¹ca o dzia³alno�ci klubu. Klub rozpocznie dzia-
³alno�æ w sekcjach koszykówki i siatkówki. Wykorzysty-
wane bêd¹ sale gimnastyczne szkó³ znajduj¹cych siê na
terenie parafii. Dyrekcje Szkó³ s¹ nastawione bardzo po-
zytywnie do tej dzia³alno�ci. Zajêcia bêd¹ prowadzone
przez instruktorów. Raz w miesi¹cu bêdzie �trening du-
chowy�, tzn. spotkanie modlitewne w my�l zasady: w zdro-
wym ciele zdrowy duch.

Powa¿nym problemem, z którym przyjdzie siê zmie-
rzyæ jest strona finansowo � materialna tego przedsiêwziê-

cia. Cz³onkowie klubu bêd¹ op³acaæ sk³adkê, na czê�cio-
we pokrycie kosztów sprzêtu sportowego. Bêdzie koniecz-
no�æ op³at instruktorów, wynajmu sal i ubezpieczenia tre-
nuj¹cych dzieci. Na pewno bêdziemy szukaæ i prosiæ
o pomoc ró¿nych sponsorów. Po zarejestrowaniu klub bê-
dzie siê móg³ ubiegaæ o pomoc w Urzêdzie Miasta.

Nasza parafia le¿y na terenie dwóch dzielnic. Rad-
nym chyba te¿ bêdzie zale¿a³o, aby wspomóc tego typu
dzia³alno�æ.

W ci¹gu roku organizowane s¹ turnieje dla klubów
parafialnych i uczniowskich. A raz w roku na obiektach
AWF odbywaj¹ siê zawody ogólnopolskie.
Tego typu klubów powsta³o w Krakowie ponad 20. Nie-
które funkcjonuj¹ ju¿ od kilku lat. Do ich zak³adania, jak
równie¿ U.K.S �ów /uczniowskie kluby sportowe /, zachê-
ca Prezes Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu minister Ja-
cek Dêbski, który zatwierdzi³ Statut naszego klubu.

Czy taki klub jest potrzebny? Czy ksi¹dz i inni ludzie
nie maj¹ co robiæ? Na pewno zajêæ nie brakuje. W osta-
teczno�ci mo¿na nic nie robiæ i narzekaæ, ¿e jest �le.
A mo¿na spróbowaæ co� zrobiæ. Czas poka¿e, czy jest taka
potrzeba, czy taka forma wychowawcza zda egzamin w
¿yciu, tu w naszym �rodowisku. Wszystkich zainteresowa-
nych dzia³alno�ci¹, czy te¿ jak¹kolwiek form¹ wspó³pra-
cy serdecznie zapraszamy.
Równie¿ w ten sposób zwracamy siê o pomoc materialn¹
do tych, którzy chc¹ nam j¹ okazaæ, którzy chc¹ pomóc
dzieciom.

 Ks.Bogdan

Parafialny Klub Sportowy
�Victoria�
30 �418 Kraków
ul. Zakopiañska 86

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY
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NIEZAPOMNIANY WYJAZD
DO KRZCZONOWA

W dniach od 26 do 28 listopada grupa scholek z naszej parafii zmieni-
³a miejsce zamieszkania na Krzczonów. Pojechali z nami: kierowniczka � siostra
Dorota, pani Ziutka z Dobczyc oraz super trójca: Monika, Agnieszka i Bartek.
W Krzczonowie czeka³ na nas diakon S³awek. Mieszkali�my na starej plebani,
której u¿yczy³ nam tutejszy ks. Proboszcz. Na pocz¹tku wydawa³ nam siê ten
dom trochê dziwny, poniewa¿ w niewielkich pokojach spa³y�my po 8 osób na
materacach. Nie by³y to wymarzone warunki.

Wspania³¹ kuchniê prowadzi³a siostra Dorota z pani¹ Ziutk¹. W pi¹tek
wieczorem poszli�my jeszcze zobaczyæ ko�ció³ pod wezwaniem ��w. Stanis³a-
wa�.

Na drugi dzieñ, czyli w sobotê diakon S³awek zaprowadzi³ nas na górkê
(górka to ma³o powiedziane, raczej na górzysko) by zje¿d¿aæ na sankach lub
desce. Za³atwi³ te¿ worki ze s³om¹ dla tych co nic nie mieli. Kiedy ju¿ wyszli�my,
a szli�my oko³o dwóch godzin, zobaczyli�my wielk¹ górê, na widok której wszy-
scy oniemieli, poniewa¿ sami musieli�my sobie wy�lizgaæ to wielkie górzysko.

Zapomnia³abym napisaæ, ¿e w³a�nie wtedy, gdy my wychodzili�my
z domu przyjecha³ ksi¹dz Edward. Nie poszed³ jednak z nami lecz zosta³ w bu-
dynku. Kiedy my siê �wietnie bawili�my (razem z siostr¹ i ks. Diakonem) On
(tzn. ks. Edward) ugotowa³ wspania³y obiad. Gdy przyjechali�my kuligiem do
domu przemoczeni, bardzo spragnieni i zg³odniali okaza³o siê, ¿e na drugie
danie jest chiñszczyzna z pos³odzonymi ziemniakami. Wszyscy jednak zjedli z
apetytem.

Za ten pyszny obiad chcia³am podziêkowaæ wspania³emu kucharzowi -
ks. Edwardowi.

W Uroczysto�æ Chrystusa Króla do scholki dzieciêcej w naszej parafii zo-
sta³o przyjêtych 17 nowych osób.
Na chwa³ê Bogu �piewaj¹ :Kingusia Biernat, Natalia Surówka, Joasia
Bazior, Joasia Surówka, Justynka Biernat, Karolina Biegan, Ania Proæ, Kasia
Chyl, Marta Bilska, Anna Wolska, Natalia May, Paulinka Gomó³ka, Nata-
lia G¹gorowska, Joasia Kulesza ,Kasia Kierdaj,
Paulinka Bieñczycka, Anetka Bieñczycka. Uro-
czy�cie wypowiedziane przyrzeczenie w obec-
no�ci ks. Proboszcza i wspólnoty parafialnej, pe-
³nienia s³u¿by pilnie, pobo¿nie i rado�nie oraz
otrzymane pelerynki stworzy³y  nastrój bardzo
uroczysty. W prezbiterium przez pewien moment
zrobi³o siê niebiesko od nowo �piewaj¹cych
scholanek. Ka¿da ju¿ w stroju, to i �piew by³
bardziej podnios³y i uroczysty. �piewaæ z rado-
�ci¹ na chwa³ê Panu, jest to zadanie jakie so-
bie postawi³y �B³êkitne Bemolki�(taka jest na-
zwa scholki),a ka¿dy �piewaæ mo¿e je�li tylko
tego chce.
W pewnym sensie nagrod¹ jak te¿ i czasem na
wspóln¹ integracjê by³ wyjazd do Krzczonowa
27 i 28 listopada. Pojecha³o 30 osób, by wspól-
nie spêdziæ dwa dni. I jak siê okaza³o by³o tak
fajnie, ¿e zosta³ zorganizowany protest w dniu

Popo³udniu poszli�my na Mszê �w., a wieczorem mieli�my zabawê z tam-
tejszymi ministrantami. By³o nawet parê �Randek w ciemno�.

To by³ mi³o spêdzony dzieñ.
W niedzielê rano, po �niadaniu przygotowywali�my siê do �piewu na

Mszê �w. Pó�niej, ju¿ po Mszy podziêkowali�my ks. Proboszczowi za go�cinê i
zaczê³o siê co� okropnego: pakowanie ... .

Chocia¿ na pocz¹tku nie za bardzo nam siê tam podoba³o, to jednak
nikt nie chcia³ odje¿d¿aæ.

By³y to dni, które bêdê zawsze mi³o wspominaæ.
Chcia³abym podziêkowaæ s. Dorocie, ¿e podjê³a siê trudu opiekowania

siê nami.
Marta M.

wyjazdu. Wszystkim by³o tak dobrze, ¿e nikt nie chcia³ wracaæ. Zje¿d¿anie
na jab³uszkach i tradycyjnych workach i to z bardzo wysokiej górki, dostar-
czy³o tak wielu wra¿eñ i emocji, ¿e nawet mniej cieszy³ kulig, zorganizowa-
ny przez jednego z gospodarzy i jak¿e ¿yczliwego nam ks. diakona S³awka.
Dziewczynki od klasy II do VI chwal¹ Pana Boga �piewem podczas ka¿dej
Mszy �w. niedzielnej i nie tylko.

�PANU �PIEWAJ, PANA CHWAL - CA£YM SERCEM, CA£¥ DUSZ¥.�
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Z KSI¥G PARAFIALNYCH (24 X 1999 - 11 XII 1999):

Sakramentu Chrztu �w. dost¹pili:

Daria Renata Ciszewska, Damian Daniel Wrzesieñ

Odeszli do wieczno�ci:

Maria Lencka (67), Kazimierz Gardoñ (63), Eugeniusz Fol-
ta (77), Adela Eisenberg (87), Zdzis³aw Ba³a (65), Wiktoria

Romañska (85), Zofia Bosakowska (71), Józef ¯urad (66)

Z LISTÓW
DO REDAKCJI

..... BY£ KIEDY�  �SOLVAY� ...(3)

(wspomnienie solvay�czyka)

Wraz z odzyskaniem niepodle-
g³o�ci nast¹pi³o zreorganizowanie
systemu zarz¹dzania fabryk¹. Repre-
zentowanie firmy Solvay�a, dotych-
czasowej I Galicyjskiej Fabryki Sody
Amoniakalnej w Podgórzu - przesz³o
w rêce Polaków.  W 1921 roku uchwa-
³¹ Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy Solvay�a - nast¹pi³a
fuzja fabryk sody w M¹twach ko³o Ino-
wroc³awia i w Borku Fa³êckim pod
wspóln¹ nazw¹ Zak³ady Solvay w Pol-
sce.

Lata dwudzieste charakteryzu-
je intensywna modernizacja i rozbu-
dowa fabryki, która bardzo szybko
zmienia swój wygl¹d i z zak³adu �kop-
ciuszka� staje siê wkrótce najwiêk-
szym w okolicy zak³adem przemys³o-
wym.
Przyjêty kierunek uniezale¿nienia fa-
br yki od zakupu surowców z ze-
wn¹trz - znalaz³ wyraz w uzyskaniu
koncesji 1922 (na wiercenie otworów
solankowych i wydobycie solanki
w Baryczy), wykupiono te¿ tereny w
Zakrzówku do eksploatacji kamienia
i wydzier¿awiono 2 kamienio³omy od
w³a�cicieli Gubernata i Batki.

Instaluje siê wiele nowoczesnej
aparatury produkcyjnej jak: wielopiê-
trowe 2 kolumny destylacji sody, apa-
raty wyparne i michy topne dla sody
kaustycznej, piece wapienne, oczysz-
czalniê solanki, olbrzymi zbiornik na
sodê amoniakaln¹ tzw. Silos na 2800
ton, dla zabezpieczenia ci¹g³o�ci pro-
dukcji zwiêksza siê powierzchniê sta-
wów odpadów pofabrykacyjnych itd.

Przy tak dynamicznym rozwo-
ju bazy produkcyjnej zaniedbano jed-
nak unowocze�nienie oddzia³ów po-
mocniczych jak warsztatów, transpor-
tu wewn¹trz zak³adowego, mechani-
zacji robót pracoch³onnych. By³o to
podyktowane wzglêdami ekonomicz-

nymi, gdy¿ si³a robocza by³a wtedy
bardziej op³acalna ni¿ mechanizowa-
nie.

Dla robót inwestycyjnych sta-
wiano bardzo wysokie wymagania ja-
ko�ciowe, a¿ do przesady np. zak³a-
dowy inspektor nadzoru wykonaw-
stwa pos³ugiwa³ siê wyrywkowo sza-
blonem wykazuj¹cym nierówno�ci
w uk³adaniu cegie³ przy budowie
�cian magazynu sody kaustycznej.
Wykonawca musia³ bezwzglêdnie
usuwaæ niedok³adno�ci na w³asny
koszt (dotyczy³o to firm obcych).

Wynikiem tak intensywnie i ry-
gorystycznie prowadzonych dzia³añ -

by³ znaczny wzrost produkcji sody su-
rowej w roku 1938 do 180 ton dobo-
wo i sody kaustycznej do 60 ton do-
bowo, przy zatrudnieniu oko³o 400
pracowników macierzystego zak³adu
i oko³o 200 pracowników firm, stale
wspó³pracuj¹cych z fabryk¹ miêdzy in-
nymi TRIB, Junik, Szurak i £empicki.

W kolejnym odcinku przedsta-
wiê typowo solvay�owskie zasady za-
rz¹dzania, bardzo ciekawe i nie po-
dawane w innych publikacjach - miê-
dzy innymi o tajemnicy s³u¿bowej
i zwyczajach.

RYSZARD STEFAÑSKI
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MOIM ZDANIEM....

Coraz bli¿ej rok 2000. Wiele re-
klam i szumu wokó³ tych czterech cyfr -
jednej dwójki i trzech zer. Wszystko jest
wyj¹tkowe, jedyne i niepowtarzalne. Tak
to prawda, ale wielekroæ pope³niany jest
b³¹d, gdy mówi siê o nowym wieku,
nowym tysi¹cleciu które to pojawi siê z
wybiciem pó³nocy w tym roku. A sylwe-
ster roku 1999/2000 to wcale nie pocz¹-
tek nowego stulecia. Od wieków przy-
jêto mierzyæ czas traktuj¹c pocz¹tek na-
szej ery od momentu narodzenia Chry-
stusa, a to co by³o wcze�niej nazywaæ
er¹ przed Chrystusem.
I tu problemu pojawia siê g³êbia. Czym-
¿e jest bowiem liczenie? Popatrzmy na
matematykê klas m³odszych szko³y
podstawowej. Liczenie to wskazywanie,
to prosty sposób stawiania kreseczek,
a mo¿e patyczków. Do przeprowadze-
nia liczenia potrzebne s¹ tak zwane licz-
by naturalne (nie bez znaczenia jest to,
¿e s³owo naturalne pochodzi od s³owa
natura). Liczymy jab³ka, liczymy samo-
chody, liczymy pieni¹dze. Kto� mo¿e ich
posiadaæ np. 120 z³ , a kto� inny ich nie
ma (nie powiemy ma zero, lecz, ¿e ich

nie ma), a jeszcze inny jest komu� wi-
nien np. 50 z³ i nie powiemy, ¿e ma -50
(minus piêædziesi¹t) lecz, ¿e jest zad³u-
¿ony na 50 z³. Ca³e nasze liczenie to
kwestia nazywania.

Dzieci ju¿ w szkole poznaj¹ takie
proste pojêcie jakim jest o� liczbowa.
To taka sobie prosta, która nie ma ani
pocz¹tku, ani koñca, ale ma zaznaczo-
ne miejsce zerowe i okre�lon¹ jednost-
kê. Miejsce zerowe to jakby centrum tej
osi, miejsce wzglêdem którego okre�la-
my po³o¿enie innych punktów na osi
liczbowej, a jednostki mog¹ byæ ró¿ne:
dla czasu mo¿e t¹ jednostk¹ byæ rok,
wiek, tysi¹clecie. Od miejsca zerowego
posuwamy siê w jedn¹ stronê prostej
zaliczaj¹c kolejne jednostki lub w dru-
g¹ stronê zaliczaj¹c takie same jednost-
ki ale w kierunku przeciwnym. Wniosek
jest prosty nie ma jako takiego roku ze-
rowego. Nasze ogólno�wiatowe liczenie
czasu polega na zamykaniu kolejnych
lat poczynaj¹c od narodzenia Chrystu-
sa (to w³a�nie miejsce zerowe na osi
czasu), lub w kierunku przeciwnym
mówi¹c o czasach staro¿ytno�ci. Je�li
kto� urodzi³ siê np. w grudniu roku 1950
to w grudniu 1999 roku skoñczy lat 49 i
rozpocznie piêædziesi¹ty rok ¿ycia, ale

50-tkê skoñczy dopiero w grudniu roku
2000. Proszê spróbowaæ policzyæ na pa-
tyczkach kiedy taka osoba zbierze 5
dziesi¹tek lat. Albo jeszcze inaczej -za-
trzymajmy siê samochodem, wyzerujmy
licznik i przejed�my 100 kilometrów, aby
to siê sta³o nasz licznik musi pokazaæ
99,1, 99,2 ...99,8, 99,9 i 100,0 - wtedy to
zaliczymy nasze 100 km i rozpocznie-
my nastêpn¹ setkê, nieprawda¿? Potem
zastanówmy siê, kiedy to zakoñczy siê
20 setek lat (lub 2 tysi¹clecia) od uro-
dzenia Chrystusa, zak³adaj¹c, ¿e naro-
dziny Pana Jezusa to pocz¹tek roku
pierwszego naszej ery, pocz¹tek odmie-
rzania czasu naszej ery. Moje wylicze-
nia wskazuj¹, ¿e sylwester prze³omu
wieków i naszych tysi¹cleci wypadnie
dopiero za rok, a do nowego wieku po-
zosta³o trochê ponad 366 dni.

A tak przy okazji spostrzegam, ¿e
na osi czasu miejsce Chrystusa jest
po�rodku miêdzy odwieczn¹ przesz³o-
�ci¹ i równie odleg³¹ przysz³o�ci¹, i
prawdê mówi¹c - ani jednej ani drugiej
rozumem obj¹æ nie sposób, a ON sto-
j¹c po�rodku osi czasu jednym ramie-
niem obejmuje to co przed NIM i to co
po NIM.

(TAS)

Drodzy m³odzi
Czytelnicy �Pos³añca Zwyciêskiej� ,

Zbli¿aj¹ siê �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, robimy w domu porz¹dki, szy-
kujemy menu na wieczerzê wigilijn¹,
staramy siê o prezenty d1a innych, za-
praszamy go�ci - najbli¿sz¹~ rodzinê.
Ale na �wiecie, obok nas jest jeszcze
drugi cz³owiek, dla którego czêsto w
naszym sercu nie ma miejsca. Stoi tak
blisko, a my go nie widzimy. Bezdom-
ni, g³oduj¹cy i marzn¹cy ka¿dego dnia
i ka¿dej nocy, dzieci porzucone i siero-
ty wyci¹gaj¹ce do ludzi rêce, starsi lu-
dzie, niepe³nosprawni, to w³a�nie oni
potrzebuj¹, dzisiaj Twojej pomocy. To
oni z nadziej¹ wycigaj¹ pust¹ d³oñ. Oni
wo³aj¹ do Ciebie o pomoc. Ale my wi-
dzimy tylko �help� pojawiaj¹cy siê na
szklanym ekranie komputera, które
wykrzykuje ludzik, gdy go zabijamy.

Otwórz oczy i zobacz, co przeszkadza
Ci dzisiaj pomóc innemu cz³owiekowi,
w³o¿yæ mu w d³oñ choæby symbolicz-
n¹ z³otówkê, podarowaæ tak d³ugo
oczekiwany u�miech.

Zapatrzeni w pêdz¹cy, nowocze-
sny �wiat, nie spostrzegamy, ¿e stawia-
nie pustego talerza dla nieznajomego
przy wigilijnym stole sta³o siê ju¿ su-
ch¹ tradycj¹ i zwyk³ym nawykiem. Czy
ktokolwiek z nas wpu�ci dzisiaj do
swojego domu i serca brudnego i �mier-
dz¹cego ¿ebraka? Nikt nie widzi w nim
Jezusa Chrystusa, który jest w ka¿dym
z nas. A czêsto dziwimy siê: Jak ludzie
mogli nie przyj¹æ pod swój dach spo-
dziewaj¹cej siê dziecka Maryi? Tymi
lud�mi jeste�my my. Dlatego musimy
dzisiaj i teraz to zobaczyæ i pozwoliæ siê
otworzyæ naszemu sercu. Pomóc mate-
rialnie i duchowo. Kiedy kupujesz cu-
kierki, kiedy chcesz daæ innym prezent,
kiedy siedzisz w swym cieplutkim, ³ad-

nym domku pomy�l o innych, którzy
tego nie widzieli. Biedne afrykañskie
dzieci marz¹ o cukierkach, tymczasem
nie maj¹ nawet chleba. Bezdomni i ¿e-
bracy �ni¹, aby ogrzaæ siê w piêknym
salonie, przy kominku, tymczasem nie
mog¹ nawet przy³o¿yæ r¹k do ciep³ego
pieca. Dlatego mówiê dzisiaj do Ciebie,
Droga Kole¿anko i Drogi Kolego,
otwórz oczy! Zobacz to z³o, aby� móg³
zobaczyæ dobro i pokazaæ je innym.
Podczas wielu tegorocznych akcji bêd¹
zbierane pieni¹dze, które przeznaczo-
ne zostan¹ na potrzeby domów dziec-
ka, biednych, bezdomnych, i osób star-
szych.

Czytelniczka z VIII klasy
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Bo¿oNarodzeniowy POS£ANIEC dla Dzieciaków

KOCHANI
MALI CZYTELNICY !

Pos³uchajcie!

To by³a noc. Mro�na i grudnio-
wa. �nieg przylega³ do butów, wci¹¿
sypa³, skrzy³. P³atki miêkko opada³y
kolejn¹ warstw¹, tworz¹c puszysty
dywan. Po nim w³a�nie szed³ zmêczo-
ny ojciec Janka. Spieszy³ do domu na
wigilijn¹ kolacjê. Mija³ kolejne osie-
dlowe domki. No, nareszcie mój
dom. Uf, jak dobrze - pomy�la³.
Drzwi otworzy³a córeczka. Rozbiera-
j¹c p³aszcz ujrza³ w g³êbi saloniku
krz¹taj¹c¹ siê ¿onê. Zmêczona, ale
u�miechniêta nakrywa³a do sto³u.
Gdzie¿ jest mój syn? Janku! Mo¿e by�
siê przywita³ w ten uroczysty wie-
czór? Ale Janek ani my�la³. Nawet nie
s³ysza³ wo³ania ojca, tak by³ poch³o-
niêty now¹ gr¹ komputerow¹, któr¹
otrzyma³ w prezencie, od mamy.
Uprosi³, by da³a mu wcze�niej wy-
�niony upominek i zapomnia³ o ca-
³ym �wiecie. Matka poprosi³a syna by
pomóg³ w przygotowaniach �wi¹-

¯yczenia, ¿yczenia...!

Najs³odszy u�miech na �wiecie.
Miêkkie, puszyste r¹czêta Ma³ej Dzieciny.
Co� dziwnego poci¹ga nas do Niej.
Urzeka i sprawia, ¿e Jej wierzymy.

Chciejmy stawaæ siê jak To Dzieciê.
Ufne, radosne, pe³ne pokoju.
Zawsze pogodne, doskona³e we
wszystkim.
Oczekiwane, kochane, narodzone w
znoju.

Maria Rochowiak

tecznych. Na pró¿no, komputerowy
�wiat zaw³adn¹³ Jankiem. Zreszt¹ nie
tylko tego wieczoru.
Gdzie jest twoje serce synku?- pomy-
�la³a. Co� drgnê³o w matczynej pier-
si, przeszy³ ostry ból. Spojrza³a nañ
ze smutkiem i ukradkiem otar³a ³zê.
Ogromnie kocha³a syna, ale by³a m¹-
dr¹ kobiet¹ i postanowi³a, choæ ser-
ce krwawi³o, daæ mu nauczkê. Nic
nie mówi¹c Jankowi, ca³a rodzina za-
siad³a do wigilijnej kolacji. Ucztowa-
li, �piewali nawet kolêdy, ale Janek
�piewania nie s³ysza³. Och, Jak¿e
pe³en pu³apek jest dzisiejszy �wiat -
my�la³a.

A Janek? Gra komputerowa,
potem wiadomo�ci internetowe. Tak
czas dobieg³ pasterki.

Poszli wszyscy, on nie, bo mat-
ka by³a ¿a³o�nie konsekwentna. Nie
powiadomi³a Janka i tym razem.
Nagle Janek poczu³ ssanie w ¿o³¹d-
ku. By³ zwyczajnie, przera�liwie g³od-
ny. Mamo! Mamusiu! Kiedy bêdzie ta

kolacja? Nikt nie zareagowa³, bo ni-
kogo nie by³o w domu. Niecierpliwie
zszed³ do salonu. Zobaczy³ nakryty
stó³, ale... z resztkami wybornych
dañ. Cisza i pustka domowa zrobi³y
swoje. Zrozumia³! No nareszcie do
niego dotar³o, ¿e nikt nie chcia³ od-
rywaæ go od �wiata komputera, ale
te¿ domownicy nie zrezygnowali
z rado�ci i ciep³a wigilijnego dnia,
z Pasterki tylko dlatego, ¿e by³ ego-
ist¹. Obrazi³ uczucia matki, ojca, sio-
stry, jednym s³owem zachowa³ siê
podle. Policzki ch³opca pokry³y siê ru-
mieñcem. Poczu³ wstyd. Przypomnia³
sobie, ¿e ju¿ kilka dni wcze�niej mat-
ka prosi³a go o pomoc w pracach do-
mowych i zakupach. A poniewa¿ ko-
cha³ j¹ zawstydzi³ siê jeszcze bardziej.
Co ja zrobi³em? Bo¿e, przecie¿ nie je-
stem a¿ taki z³y?!
Pasterka dobiega³a koñca, wiêc ju¿
nie pójdzie. Co robiæ? No w³a�nie!
My�l by³a przednia. Posprz¹ta³ ze sto-
³u, pomy³ naczynia. I czeka³. A kiedy
otworzy³y siê drzwi i wesz³a rodzina,
Janek zawstydzony przeprosi³ wszyst-
kich. Poca³owa³ matkê. Wybacz ma-
musiu, wybacz mi! Oczywi�cie ura-
dowana, przytuli³a Janka.

My�lê, ¿e moje opowiadanie da nie-
jednemu z Was wiele do my�lenia.
Prawda?
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Milusiñscy!

Na pewno u niejednego z Was,
Kochani
W pokoiku, stoi papierowa szop-
ka.
A w niej wo³u, osio³ka spotkasz.
¯³óbek suto siankiem wy�cielony.
Stary pasterz nad nim pochylo-
ny.
Co powiedzia³by staruszek mi³y?
Otó¿, by wszystkie dzieci siê cie-
szy³y.
A osio³ g³o�no zarycza³ do wo³u,
Kochajmy Dzieci¹tko pospo³u.

*****

Czy znacie takie przys³owia?
- Adam i Ewa pokazuj¹, jaki sty-
czeñ i luty po nich nastêpuj¹.
- Gdy zamarznie pierwszego
grudnia, wyschnie niejedna stud-
nia.
- Je�li w grudniu czêsto dmucha,
to w marcu i kwietniu plucha.
- Suchy grudzieñ � sucha wiosna
i suche lato.
- �wiêta Barbara po lodzie, Bo¿e
Narodzenie po wodzie.
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INFORMACJE Z PARAFII MATKI BOSKIEJ ZWYCIÊSKIEJ
Adres parafii:  ul. Zakopiañska 86, 30 - 418 Kraków, tel. 266 - 38 - 50

K o n t a k t  z  r e d a k c j ¹ :   o s o b i s t y   w  k a n c e l a r i i  p a r a f i a l n e j ,  Z a k o p i a ñ s k a  8 6 , l u b  t e l e f o n i c z n y  2 6 6 - 3 8 - 5 0  w e  w t o r k i  w  g o d z .  1 6 - 1 7 . 3 0

R e d a k c j a :  P a r a f i a  R z y m s k o k a t o l i c k a  p w .  M a t k i  B o s k i e j  Z w y c i ê s k i e j ,  3 0 - 4 1 8  K r a k ó w  B o r e k  F a ³ ê c k i ,  u l .  Z a k o p i a ñ s k a  8 6 ,  t e l .  ( 0 1 2 )  2 6 6 - 3 8 - 5 0
Z e s p ó ³  r e d a k c y j n y : k s .  G r z e g o r z  S z e w c z y k ,  k s .  S t a n i s ³ a w  F i g u r a ,  k s .  E d w a r d  P a s t e c z k o ,  k s .  B o g d a n  J e l e ñ ,  s .  D o r o t a  Tu c k a ,  W .  i  A .  B a z i o r ,

A .  i  E .  O r z e c h o w s c y ,  M .  R e m b i � ,  M .  R o c h o w i a k ,   T.  S c h u s t e r ,  E .  W o � n y ,
D r u k :  D r u k a r n i a  S K R Y P T  -  A . M ¹ d r y  ,  F o r t e c z n a  6 0 ,  K r a k ó w ,  t e l  6 3 7 0 2 2 2  w .  3 2 3 . ,  2 6  2 2 2  4 1  O d d a n o  d o  d r u k u  1 5  X I I  1 9 9 9 .  N a k ³ a d  8 0 0  e g z .
Z a p r a s z a m y  c h ê t n y c h  C z y t e l n i k ó w  d o  w s p ó ³ p r a c y  p r z y  r e d a g o w a n i u   n a s z e g o  p i s m a  ( c i e k a w e  p o m y s ³ y ,  p r o p o z y c j e ,  k o n s t r u k t y w n e  u w a g i  i t p . )
R e d a k c j a  z a s t r z e g a  s o b i e  p r a w o  w y b o r u  i  s k r a c a n i a  t e k s t ó w .

POS£ANIEC ZWYCIÊSKIEJ

Msze �w.:
w Niedziele i �wiêta: 7.00 9.00 10.30 12.00 18.00
w dni powszednie: 6.30 7.00 18.00

Sakrament Chrztu �w. w sposób uroczysty udzielany jest w III niedzielê miesi¹ca na
Mszy �w. o godz. 14.00. Katecheza chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych
we czwartek przed III niedziel¹ o godz. 19.00 w sali obok kancelarii.
Poradnia ¯ycia Rodzinnego:

dla narzeczonych: poniedzia³ek godz. 16.00 - 17.30,
dla ma³¿onków: poniedzia³ek godz. 17.30 - 18.30

Kursy dla narzeczonych:  I, II, III i IV wtorek miesi¹ca, godz. 18.00 - 20.00
Msza �w. z modlitw¹ w intencji o poszanowanie ¿ycia w Ojczy�nie:
I sobota miesi¹ca, godz. 18.00
Biblioteka: niedziela godz.10.00-12.00

Ka¿dy numer �Pos³añca� wydawany jest dziêki ofiarom parafian, sk³adanym przy jego dystr ybucji - Bóg zap³aæ

Kancelaria  parafialna czynna :

poniedzia³ek 10. 00 - 11. 00
wtorek 16. 00 - 17. 30
�roda 16. 00 - 17. 30
czwartek 10. 00 - 11. 00  16. 00 - 17. 30
pi¹tek 9. 00 - 11. 00 - sprawy cmentarne
sobota 10. 00 - 11. 00

WARTO PRZECZYTAÆ

W wa¿nych momentach
naszego ¿ycia choæ odczuwamy
uroczysty nastrój chwili, czêsto bra-
kuje nam s³ów, by w odpowiedni
sposób uczciæ solenizanta. I czy
bêdzie to ksi¹dz, wychowawca, ro-
dzice, czy m³oda para ¿yczenia
wyra¿one wierszem sprawi¹ rado�æ
nie tylko solenizantom, ale tak¿e
wspó³uczestnikom uroczysto�ci czy
rodzinnego �wiêtowania. Zachêca-
my dzi� Naszych Czytelników do
zakupu ksi¹¿ki Emili Berndsen � Z
obfito�ci serca � � Powinszowania i
wiersze na ró¿ne okazje./*
Pragniemy jednocze�nie zadedy-
kowaæ fragment jednego z wierszy
tym, którzy ju¿ nied³ugo bêd¹ ob-
chodziæ swoje �wiêto: Naszym uko-
chanym Babciom ( 21.01 ) i Dziad-
kom ( 22.01 ).

� ... Tupu, tupu, tupu,
kosi, kosi, ³apci
by³by ten �wiat smutny
bez dziadzia i babci

Babcia zawsze m³oda,
i dzi� u�miechniêta,
raduje siê z dziadziem,
¿e da³ Bóg wnuczêta !

Babciu, Droga Babciu !
Ty ziemski aniele, *
dla Ciebie w serduszku
mam dzi� ¿yczeñ wiele !
Przez mi³o�æ, przez u�miech,
przez cierpliwo�æ �wiêt¹
mimo srebrnych w³osów
jeste� zawsze piêkn¹ !

 �... Mam ja lat niewiele jeszcze,
wiêc ¿yczenia krótko streszczê:
¯yjcie sto lat... Nawet wiêcej �
bo�cie dla nas wielkim szczê�ciem !

¯yj mi Drogi Dziadku,
¿yj chocia¿ sto latek,
bo Ciebie tak kocham,
jak swojego tatê !
Niech Ci da Pan Jezus
czego Ci potrzeba
a ¿yciowa droga
niech skrêca do Nieba

W.B.
PS. Ksi¹¿ka dostêpna jest w sklepiku parafial-
nym.

*/ Emilia Berndsen � Z obfito�ci serca� �
Powinszowania i wiersze na ró¿ne okazje
 Wyd.I - 1999


