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Czy ksiądz Proboszcz
miał grzywkę?
Wywiad z naszym Proboszczem – Ks. Edwardem Bąbolem
– Księże Proboszczu zacznijmy nieoryginalnie. Skąd
Ksiądz pochodzi?
– Jestem urodzony w Jordanowie, ale całe dzieciństwo spędziłem w Łętowni (73 km od Jazów w kierunku Zakopanego).
– Bardzo „ciepło” to zabrzmiało. Jak Ksiądz wspomina swoje dzieciństwo?
– Moje dzieciństwo to przede wszystkim mój rodzinny dom – dom na górze. Z okien widać było góry,
las, rzekę, łąki i pola. To spokojny i pracowity tato
– piekarz, zmarł 1-go czerwca 1994 r., mając 62 lata.
To dobra i pobożna mama – krawcowa. Zawsze, gdy
dzwonię, pyta, czy dziś przyjadę. To bardzo wesoła
i zaradna babcia i dziadek pełen spokoju – żyli razem
66 lat w małżeństwie. To moi bracia – Romek i Krzysiek, siostra Basia i wychowująca się z nami Marta. To
dobrzy sąsiedzi, duża rodzina, koledzy i koleżanki. To
kilometr do drewnianej szkoły, gdzie wszyscy się znali i 3 kilometry do pięknego, drewnianego kościoła,
z którego potem długo wracało się z kolegami. Trudno
sobie wyobrazić lepsze dzieciństwo.
– Czy Ksiądz od zawsze chciał być księdzem?
– Zawsze chciałem pracować z ludźmi. Myślałem,
że to się spełni wtedy, gdy pracuje się jako nauczyciel,
lekarz lub ksiądz. Chyba kiedyś później zauważyłem, że
ksiądz łączy w sobie trochę nauczyciela i trochę lekarza,
ale wiem, że ostatecznie to Bóg zadecydował.
– Proszę wybaczyć ciekawość, ale czy Ksiądz miał kiedyś grzywkę?
– Odpowiem przy pomocy zdjęcia, bo inaczej i tak
nikt mi nie uwierzy (śmiech).
– Jakie były kolejne stacje
w drodze Księdza do Niepołomic?
– Na praktyce byłem
w Chrzanowie-Rospontowej. Na pierwszej paraﬁi w Jaworznie Dąbrowie
Narodowej przez dwa
lata. Potem siedem lat
w Krakowie na Białym
Prądniku, pięć i pół roku
w centrum Starego Miasta Krakowa – Kościół
św. Piotra i Pawła przy

ul. Grodzkiej. Mieszkałem przy ul. Kanoniczej. Obecnie od dziesięciu lat jestem w Niepołomicach.
– Czy może nam Ksiądz zdradzić, jak to było z powierzeniem właśnie księdzu tego odpowiedzialnego i trudnego
w dzisiejszych czasach zadania budowy kościoła i wspólnoty paraﬁalnej i jak Ksiądz to przyjął?
Biskup Nycz zapytał mnie czy umiem kosić kosą,
czy kosiarką? Odpowiedziałem mu, że tym i tym. Powiedział mi wtedy: „…w takim razie nadajesz się do
budowy kościoła.” Na drugi dzień kazał mi iść do kardynała Macharskiego. Ksiądz kardynał wręczył mi
mały krzyżyk na drogę i powiedział, że czeka mnie
większy. Potem kazał mi iść po decyzję, wypisano decyzję i po raz pierwszy, nie – po raz drugi, przyjechałem do Niepołomic. Pierwszy raz byłem tu jako diakon
w 1984 roku.
– A jak się Księdzu pracuje w naszej paraﬁi?
– Lubię to, co robię i lubię ludzi. Mówiąc codziennie tak jak i wy „Ojcze nasz”, wierzę, że ostatecznie jesteśmy braćmi, stąd chcę traktować ludzi jak moją rodzinę. Co prawda wiem, że rodziny się nie wybiera, ale
rodzina ostatecznie jest bliska i to ona najbardziej cię
kocha. Poza tym życie nauczyło mnie, że trzeba być
bardzo cierpliwym i tego że jeżeli coś rani uszy to nie
traﬁ do duszy. Dlatego wiem, że trzeba dużo spokoju
i cierpliwości, a reszta przychodzi sama – czasem trzeba
długo czekać.
– Jakie Ksiądz ma plany na ten rok, dotyczące świątyni i wspólnoty?
– Elewacja zachodnia – jest już przygotowany kamień, ołtarz, dokończenie rzeźb, ambonka, chrzcielnica, montowanie tabernakulum, czyli urządzenie prezbiterium. Jeżeli uda się coś więcej to będzie bardzo
dobrze. A jeśli chodzi o naszą wspólnotę, to już działa kilka grup przy paraﬁi. Mam nadzieję, że będą się
one rozwijać i że każdy znajdzie w którejś z nich swoje
miejsce, by ubogacać duchowo siebie i innych wokół.
Liczę, że powstaną kolejne Róże Różańcowe oraz Krąg
Biblijny. Bardzo dziękuję Księdzu za przybliżenie nam
swojej osoby. Wiele zostało już zrobione i wiele jeszcze
jest do zrobienia.
– Życzymy Księdzu wiele sił i zdrowia, a o błogosławieństwo będziemy się modlić.
– Bóg zapłać.
Rozmawiała Bożena Henke
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Podsumowanie roku 2008
Parafia Matki Bożej Różańcowej Niepołomice Jazy
Wydarzenia * Wydatki * Wpływy

Ważniejsze wydarzenia:









Liczba wszystkich paraﬁan – około 1500 osób

powstanie paraﬁi – 7 październik 2008 roku
pierwszy odpust parafialny 07.10.2008 roku
przeniesienie obrazu Matki Bożej Różańcowej
Dzień Matki i Prymicje ks. Marcina Rozmusa –
11.06.2008 roku
uroczyste Triduum Paschalne
pierwsze liczenie wiernych naszej parafii
Adwent z udziałem dzieci z lampionami (około 70)
pierwsza parafialna spowiedź

Plusy:
 liczny udział wiernych podczas pierwszego Triduum Paschalnego
 udane obchody Dnia Matki oraz Prymicji pomimo
niesprzyjającej pogody
 liczny udział w uroczystości erygowania parafii
 liczny udział dzieci w Adwencie
 dobrze przeprowadzone akcje charytatywne
– 20 paczek dla chorych
– 120 paczek dla dzieci
– 20 paczek dla gości z Włoch
– 20 paczek dla biedniejszych parafian
 otrzymaliśmy brązową rzeźbę NMP, wykonaliśmy
rzeźbę św. Józefa do szopki oraz jednej owcy (dalsze
są w planie do wykonania – anioły i pasterze)
 pracujemy nad rzeźbami do prezbiterium oraz zamontowaniem tabernaukulum, i to chyba najważniejsze wydarzenie, które nas czeka, żebyśmy w miarę szybko doczekali się tej prawdziwej obecności
Chrystusa w tabernakulum; tam, gdzie jest tabernakulum, tam jest wspólnota wiernych zebranych przy
Jezusie.

foto Paprota
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Wpływy:
 składki w kościele na Jazach
106 303 zł
(w ubiegłym roku 91 566 zł)
 składki w starym kościele (do X)
70 640 zł
(w ubiegłym roku 89 442 zł)
 ofiary w kopertach
9 300 zł
(w ubiegłym roku 12 150 zł)
 ofiary z innych parafii
(Zabierzów Boch. i Wola Batorska)
8 070 zł
(w ubiegłym roku 32 000 zł)
 wpłaty na rachunek bankowy
6 450 zł
(w ubiegłym roku 7 680 zł)
 loteria fantowa
15 490 zł
(w ubiegłym roku 11 501 zł)
Razem: 216 253 zł
(w ubiegłym roku 238 239 zł)
Średnia składka w Niedzielę
Średnia składka na osobę
Średnia składka na osobę w ciągu roku

1 687,34 zł
3,45 zł
200,00 zł

Wydatki:





na potrzeby liturgii i wystroju kościoła
opłata za wodę
opłata za prąd
opłata za gaz

4 200 zł
2 579 zł
2 579 zł
9 669 zł

Z większych wydatków:
 dokończenie spłaty posadzki, schodów
przed kościołem (materiały i robocizna)
 zaliczka na wykonanie końcowej elewacji
ściany zachodniej
 wykonanie tabernakulum
 meble do zakrystii oraz wystrój
 prace przy mieszkaniu nad zakrystią
 ławki (zaliczka)
 materiały z Instalbudu (spłata)
 obrzeża (robocizna)
 rzeźby do szopki oraz do kościoła
(zaliczka)

Odpust – Erygacja Paraﬁi

41 000 zł
25 000 zł
24 050 zł
13 000 zł
11 904 zł
4 100 zł
20 000 zł
5 000 zł
11 000 zł
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Sakramenty święte przyjęte w tym roku:
 chrzty z terenu naszej parafii
24
(w naszym kościele 12)
 śluby z terenu naszej parafii
16
(w naszym kościele 2)
 pogrzeby z terenu naszej parafii 17
(w naszym kościele 1)
foto Paprota
Prymicje ks. Marcina Rozmusa
Pierwszy chrzest: Aleksandra Flis
Pierwszy ślub: Małgorzata i Mariusz
Pierwszy pogrzeb: † Stanisława Skóra
Razem w niedzielnych mszach uczestniczyło 671 osób
(296 mężczyzn i 375 kobiet)
Do Komunii przystąpiło
220 osób
(86 mężczyzn i 134 kobiety)
Przez cały rok rozdano
około 24 000 Komunii
(średnio 38 na osobę)
foto Paprota
Przeniesienie obrazu

Wmurowanie Kamienia Węgielnego

foto Paprota

Udział
w Triduum paschalnym
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Z niczego czyli z głowy...
foto Paprota

z kazań
księdza
kanonika

a więc co
wynika

Czy masz Bogu za co dziękować?
Jeżeli masz jedzenie w lodówce, ubranie, jeżeli masz łóżko do spania i ocieplony dom, to jesteś bogatszy niż
75% ludzi żyjących na Ziemi. Tylko 1/4 ludzi na Ziemi ma zapas jedzenia, ubrania i ma dach nad głową. Dzięki
Bogu należymy do tej 1/4. Możemy więc na koniec roku zaśpiewać Panu Bogu Te Deum Laudamus – Ciebie Boga
wysławiamy.
Jeżeli masz odłożone jakieś pieniądze, schowane w domu, albo na koncie, lub przy sobie, to należysz do 8%
tych, którzy mają pieniądze. 90% ludzi na Ziemi żyje bez żadnych oszczędności. Skoro należysz do tych 8%,
a pewnie należysz, to tym bardziej śpiewaj głośno i z wielkim zaangażowaniem serca Ciebie Boga wysławiamy.
Jeżeli obudziłeś się dziś rano i czułeś się nienajgorzej, jesteś w lepszej sytuacji niż jeden milion ludzi, którzy
dzisiaj umrą.
Jeżeli nigdy nie doznałeś wojny, cierpienia, samotności, tortur oraz głodu, to jesteś w lepszym położeniu niż
ponad 500 milionów, czyli pół miliarda (ludzi jest około 6 miliardów), którzy żyją w takich sytuacjach jak: głód,
tortury, zastraszenia, wojny.
Jeżeli możesz chodzić do kościoła, modlić się bez obawy, że Cię ktoś aresztuje, albo pozbawi życia, to jesteś
szczęśliwszy niż kilkaset milionów prześladowanych za wiarę. Co 3 minuty na świecie ginie chrześcijanin.
Jeżeli masz rodzinę, ludzi, którzy Cię kochają lub zapraszają, to jesteś szczęśliwszy niż wiele milionów tych,
którzy w tej chwili są samotni i nie mają gdzie iść.
Jeżeli potraﬁsz się uśmiechać, okazać wdzięczność, to jesteś szczęśliwszy niż wielu, którzy tego nie potraﬁą.
Dlatego pomyśl, że naprawdę masz Bogu za co dziękować!
(fragment z podsumowania roku
wygłoszonego podczas Nieszporów 31.12.2008 r.).
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Na ręce wszystkich parafian składam serdeczne podziękowania za ciepłe, pełne życzliwości i modlitwy życzenia nadesłane z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Ks. Edward Bąbol

Narodziny Miłości
Noc święta, noc jasna, jedyna –
W stajence świat zmieścił się cały,
Na niebie jasność niezwykła
– Bóg wielki… a taki mały
Odsłania się Tajemnica
I cisza przejawia Słowem
A Słowo Ciałem się staje,
By ludziom dać życie nowe.
A w żłóbku zmarznięte Dzieciątko
Rączęta po gwiazdkę wyciąga,
Tak kiedyś po Krzyż je wyciągnie
I za nas swe życie odda…
Radosnym sercem witajmy
Tę Miłość przysłaną nam z Nieba,
Ogrzejmy Ją najpierw, utulmy,
Tak bardzo miłości Jej trzeba

Najcenniejsze życzenia
Najorginalniejsze życzenia
– od p. Teresy Biernat

Ksiądz Prymas Józef Glemp pisze życzenia dla naszej Paraﬁi
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25.II
1.III
6.III
2.IV

–
–
–
–

5.IV –
9.IV –
10.IV –
11.IV –
12.IV –
13.IV –
19.IV –
1.V –
3.V –
4.V –
9.V

–

Środa Popielcowa
I Niedziela Wielkiego Postu
Pierwszy piątek miesiąca
IV rocznica śmierci Jana Pawła II – rozpoczęcie rekolekcji
Niedziela Palmowa – zakończenie rekolekcji
Konkurs Palm po Mszy św. o godz. 11.30
Wieki Czwartek
Wielki Piątek
Wielka Sobota
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Poniedziałek Wielkanocny
Święto Bożego Miłosierdzia
Pierwszy piątek miesiąca
Święto Narodowe Trzeciego Maja
Święto NMP Królowej Polski
(przeniesione z 3.V)
spowiedź święta dla rodzin dzieci I komunijnych (od godz. 9.00)

10.V
8.30 –
11.30 –
13.30 –
18.00 –
13.V –

Msza św. dla wszystkich
I Komunia św.
Msza św. dla wszystkich (dodatkowa)
Msza św. dla wszystkich
rocznica pierwszego Objawienia Matki Bożej
Fatimskiej
31.V – Święto Zesłania Ducha Świętego

Kalendarium
Nabożeństwa
Droga Krzyżowa – w każdy piątek Wielkiego Postu
o godz. 17.30 potem Msza św. o godz. 18.00 z koronką do Miłosierdzia Bożego
Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 15.00
Nabożeństwa majowe – codziennie przez cały maj
o godz. 17.30
W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 21.00 módlmy się w rodzinach o kanonizację Papieża Jana Pawła II.
Każda pierwsza niedziela miesiąca w naszej paraﬁi to
dzień szczególnej oﬁary i modlitwy o duchowy i materialny rozwój paraﬁi.

Konkurs na tytuł gazetki
Tytuły, które zaproponowaliście, drukujemy poniżej. Sami zdecydujcie, który podoba się Wam najbardziej. Karteczki z numerem tytułu wrzucajcie do skrzynki „Gazetka parafialna”. Kolejny kwartalnik będzie miał już nowy tytuł.
1. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
2. W drodze do Maryi
3. Ave Maryja na Jazach
4. Dobrze, że jesteś
5. Kromka słowa
6. Legio Mariae (Legion Maryi)
7. Nasz czas
8. Nasza droga
9. Okienko
10. Salve Regina (Witaj Królowo)
11. Wspólna droga
12. Zatrzymaj się
13. Z Emaus na Jazy
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14. Zwiastun różańcowy
15. Alleluja
16. Blask nadziei
17. Nie jesteś sam
18. Nadzieja
19. Magniﬁcat
20. Dom na skale
21. Iskra
22. Kromka chleba
23. Ave
24. Benedictum
25. Dobra nowina
26. Bliżej siebie

27. Fiat
28. Hosanna
29. Ku Niebu
30. Nasza rodzina
31. Głos Maryi
32. Kielich radości
33. Jesteśmy dziećmi bożymi
34. Jesteśmy wspólnotą
35. Różańcowy krąg
36. Soki Bożej winnicy
37. Trzeba obłoków sięgać
38. Ave Maria
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Rekolekcje parafialne
2-5 kwietnia 2009 Niepołomice-Jazy
Bóg naszym Ojcem

2 kwietnia 2009 roku rozpoczynamy pierwsze w historii nowo
powstałej paraﬁi rekolekcje. Będą one przeżywane od dnia, w którym 4 lata temu odchodził z tej ziemi do Boga Jan Paweł II. Wierzę, że będzie nam błogosławił w tym czasie zadumy, reﬂeksji,
modlitwy i świętej spowiedzi.
Paraﬁalne dni skupienia zakończymy w Niedzielę Palmową.
Przygotujmy serca na działanie Ducha Świętego w nas, naszych
rodzinach, sąsiedztwie, w naszej paraﬁi. Serdecznie proszę o codzienne jedno Zdrowaś Maryjo w intencji rekolekcji paraﬁalnych.
Przy pomocy rozumu nie sposób zrozumieć ani siebie, ani swej
drogi życiowej. Można to uczynić jedynie na drodze wiary. Właśnie rekolekcje są sposobem przemiany serca na drodze wiary.
– A zatem, proszę Was, bracia, przez Miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na oﬁarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako
wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe
(12, 1–2).
Ks. Jan Lis – salezjanin

Zapraszamy na święte

Triduum Paschalne
Niepołomice Jazy
Wielki Czwartek
18.00 – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej – Pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa
(po Mszy Św. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do 21.00)
Wielki Piątek
15.00 – Godzina Śmierci Jezusa (Koronka do Miłosierdzia Bożego i początek adoracji)
18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku (Adoracja Krzyża,
Modlitwy, Komunia Św. i adoracja Pana Jezusa w Grobie do 24.00)
21.00 – 22.00 Adorację prowadzi Ks. Jacek, Siostry Karolanki i Mieszkańcy Domu Bożego Narodzenia)
Wielka Sobota
10.00 – Początek Adoracji Pana Jezusa w Grobie. Poświęcenie Pokarmów (o 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 i 14.00 na Koźlicy)
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
20.00 – Początek Liturgii Wielkiej Soboty (Poświęcenie ognia, wody, Paschału, Msza Św. i Procesja
Rezurekcyjna – przynosimy świece)

Rekolekcje – program
Parafia Matki Bożej Różańcowej
Niepołomice – Jazy, 2–5 kwietnia 2009

Bóg naszym Ojcem
Czwartek, 2 kwietnia
17.30 – Nauka dla kobiet
18.00 – Msza święta
19.00 – Nauka dla mężczyzn
Piątek, 3 kwietnia
17.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci
18.00 – Msza święta
19.00 – Droga Krzyżowa dla dorosłych
Sobota, 4 kwietnia
8.30–12.00 – Spowiedź
14.30–17.30 – Spowiedź
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza święta
19.00 – Nauka dla młodzieży
Niedziela, 5 kwietnia
8.30 – Msza święta
11.30 – Msza święta dla dzieci
18.00 – Msza święta
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Przyjechał do Niepołomic wykonać dla Kościoła na Jazach trzy rzeźby: Matki Bożej Różańcowej, św. Józefa
i Chrystusa.
Wydobywa z drewna jego opowieść i dopisuje swoją. Siekierą. Choć jest artystą najprawdziwszym, z dyplomem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Skąd ta siekiera?
– Tata drwal, dzieciństwo w lasach koło Jordanowa. Drewno po prostu znam najlepiej, a że ciągnie wilka do
lasu… – mówi Józek Nowak. – Od 14 lat mieszkam z rodziną w Niemczech, w Pöcking nad Starnbergersee w Bawarii. Tam mam pracownię w starym folwarku.
Do Niepołomic przyjechał dla przyjaciela z lat dzieciństwa, z tej samej Łętowni koło Jordanowa, w której
chodzili do jednej podstawówki, razem zapamiętale
„grali w nogę”, a w okolicy
wydeptali wszystkie ścieżki.
– To oryginał w każdym calu. Bardzo utalentowany. Pewnie się nie pochwali, ale przed katolicką katedrą
St. Marien w Hamburgu stoi od kwietnia zeszłego
roku jego pomnik Jana Pawła II. Józek wygrał konkurs
ogłoszony przez hamburską archidiecezję – opowiada
ks. Edward Bąbol, pierwszy
proboszcz nowego kościoła
na niepołomickim osiedlu Jazy. – I nie znosi, jak się go pyta, ile rzeźba waży czy mierzy – przestrzega.
– Najbardziej lubię u Edwarda jego poczucie humoru. Jest piekielnie inteligentny, choć może to nie najzręczniejsze określenie w przypadku księdza – mówi z uśmiechem Józek.
Józek Nowak przyjechał do Niepołomic wykonać zamówione przez ks.
Edwarda trzy rzeźby do jego kościoła: Matki Bożej Różańcowej – patronki świątyni, św. Józefa i korpus Chrystusa na krzyż w głównym ołtarzu. Gościnę znalazł w Domu dla Niewidomych Mężczyzn u ks. Jacka Ponikowskiego na Jazach.
Serdecznie jest mu za to wdzięczny. I za to nowe doświadczenie, którym jest dla
niego ten dom, jego mieszkańcy i opiekunowie niewidomych.
Tymczasową pracownię artysta ma na Woli Batorskiej, w magazynie ﬁrmy
Bogdana Kołodziejczyka, także kolegi rodem z Łętowni. Tam z ogromnych,
dębowych bali, przywiezionych z Niemiec, Józek wyciosuje trzy okazałe ﬁgury. Dopiero, gdy zabiera się do pracy, widać jak precyzyjnym narzędziem może
być siekiera.
– Lata wprawy – komentuje trochę żartobliwie. – I poszukiwań, eksperymentów z drewnem, poznawania jego duszy, mowy… – dodaje, poważniejąc.
Bo Józek umie rozmawiać z drewnem. Dla niego porzucił kamień, z którym jakiś czas po akademii próbował się dogadać. To nie było to. Wrócił do
drewna. Pracuje tylko w świeżym. I wie już, jak ono pęknie, a potem za jakiś
czas, jak zejdzie się, jak zacznie schnąć. To jego warsztat, lata doświad czeń.
Józek Nowak
Z tych powodów nigdy nie używa suchego drewna. I z tych powodów nigdy
z Burmistrzem Niepołomic
nie tworzy rzeźby z całego pnia, ale z połówek. Z takich dwóch ogromnych
– Stanisławem Kracikiem
połówek tego samego dębowego kolosa wyciosuje Matkę Bożą Różańcową
i św. Józefa dla kościoła na Jazach.
– Prosiłem Józka, by twarzy swego patrona, dał trochę swoich rysów – mówi
ks. Edward. Może przyjaciel spełni tę prośbę? Na razie na tę propozycję artysta
lekko się uśmiecha.
Figura Matki Bożej Różańcowej to rzeźba najbardziej bliska ukończenia.
Jak to Józek zrobił tą swoją siekierą, że jej twarz jest tak piękna, łagodna, delikatna? Jak to wyczarował, że niemal słyszy się słowa Matki Boskiej: „We mnie
jest pomoc, ratunek, ocalenie…”?
Powierzchnie rzeźb Józka Nowaka są niezwykłe. To cały kosmos większych
i mniejszych nacięć, rys, pęknięć. Nie ma dwóch jednakowych, tak jak nie ma
dwóch jednakowych uderzeń siekierą, która tak precyzyjnie wyciosuje piękno.
Paradoksalnie, właśnie to proste narzędzie nadaje jego rzeźbom szlachetną
surowość, tak współgrającą z fakturą drewna.

Józka Nowaka
piękno od siekiery

Przedruk artykułu Wandy Ryszkiewicz z „Tygodnika Wielickiego”
(dodatek „Dziennika Polskiego” z dn. 29.11.2008 r.
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Parafie, z których pochodzimy
Ponieważ, jako młoda wspólnota paraﬁalna, składamy się z osób, które mieszkają tu od „zawsze”, ale i tych,
które od niedawna zdecydowały się tu osiedlić, rozpoczynamy w tym numerze cykl pt. Paraﬁe, z których pochodzimy. Prosimy osoby, które przeprowadziły się z innych paraﬁi, aby zechciały podzielić się z nami swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami ze wspólnot, w których żyły. Piszcie, co dobrego i ciekawego chcielibyście
przenieść z Waszych poprzednich kościołów do tego obecnego, bo przecież warto czerpać z doświadczeń innych,
a ten kościół będzie taki, jakim go wspólnie stworzymy!

Arka Pana
„Arka”, czyli paraﬁa Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nowej Hucie – Bieńczycach (we wzorcowym
mieście socjalizmu, czyli mieście bez Boga), to kościół, który nasi rodzice i my budowaliśmy również od podstaw.
Każdy na miarę swoich możliwości włączał się w drobne prace przy budowie świątyni. Jedną z ciekawszych form
pomocy było przywożenie okrągłych kamieni kwarcowych z podgórskich potoków na elewację kościoła. Były one
potem sortowane na placu przed kościołem w zależności od wielkości (obecnie elewację świątyni tworzy ok. 2 mln
kamieni). Entuzjazm tamtych początków z lat 70-tych jest porównywalny ze współczesnym entuzjazmem naszych
paraﬁan. Jednym z gorętszych pragnień pierwszego proboszcza – śp. ks. Józefa Gorzelanego – była organizacja
Nabożeństw Fatimskich na wzór tej portugalskiej Fatimy. Każdego 13-tego dnia miesiąca od maja do października w Bieńczycach panowała bardzo odświętna atmosfera. Nabożeństwa rozpoczynały się Mszą św. o godzinie 18.00, okolicznościowym kazaniem, zwykle na temat wydarzeń, towarzyszących objawieniom Matki Bożej
w Fatimie. Następnie formowała się procesja wiernych ze świecami, która okrążała kościół, śpiewając Litanię Loretańską. Po litanii odmawiano modlitwę różańcową – również w formie śpiewanej. Szczególnie podniosłe były
wezwania O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…, kiedy to kilka tysięcy rąk z różańcami unosiło się w błagalnym
geście ku niebu. Po różańcu odmawiano modlitwę Anioła z Fatimy i kierowano specjalne wezwania do Matki
Bożej. W początkowych latach, po rozesłaniu, puszczano oryginalny ﬁlm o objawieniach Matki Bożej w Fatimie
tłumaczony przez ks. Proboszcza z języka włoskiego na polski. W latach 80-tych kolejne nabożeństwa fatimskie
zbiegały się z kolejnymi miesiącami sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego, który jak pamiętamy został
wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Szczególnie drastyczne wydarzenia miały miejsce 13 czerwca 1982 r., kiedy to
pod koniec „Fatimy” na modlących się ludzi natarły oddziały ZOMO (Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej), uprzednio zgromadzone wokół świątyni. Nabożeństwa odbywały się pod gołym niebem, a ludzi zwykle
było tak dużo, że stali daleko poza placem kościelnym na chodnikach i nawet na ulicy. Wobec nieoczekiwane-

fot. Stanisław Markowski,
Fotograﬁe/Photography
1980–1989
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go ataku sił milicyjnych, zaatakowani wierni nie mieli gdzie uciekać, rażeni strumieniami z milicyjnych armatek
wodnych i zasypywani gradem syczących pojemników z gazem łzawiącym. Po tych wydarzeniach udział w nabożeństwach fatimskich wiązał się z dużym ryzykiem zatrzymania na 48 godzin przez Milicję Obywatelską, pod
zarzutem udziału w nielegalnym zgromadzeniu, bądź z uszczerbkiem na zdrowiu na skutek poturbowania przez
interweniujące oddziały ZOMO. Mimo to nabożeństwa, choć z trudnościami, odprawiano nadal i trwa to do dziś.
Mam nadzieję, że w przyszłości Nabożeństwa Fatimskie będą odprawiane na Jazach i ubogacą nasze przeżywanie
wiary oraz będą odpowiedzią na przesłanie Matki Bożej Fatimskiej.
Nasza poprzednia paraﬁa NMP Królowej Polski w roku konsekracji kościoła, która odbyła się w 1977 r., a dokonana była przez Kardynała Karola Wojtyłę, liczyła ok. 92 tys. osób i nosiła miano najliczniejszej w Europie.
Nic więc dziwnego, że wśród tak dużej ilości wiernych, była naturalna potrzeba do pogłębiania życia duchowego
w rozlicznych wspólnotach i zespołach studyjnych, których nie sposób w tym momencie wymienić z powodu ich
dużej liczby. Zwłaszcza, że w czasach, w których przyszło nam tam żyć – lata 70-te i 80-te – kościół był niejako
oazą życia kulturalnego i wolności wymiany poglądów na bieżącą sytuację, bez centralnej cenzury.
Myślę, że to, co robimy dziś jest wynikiem formacji, jaką otrzymaliśmy w przeszłości od naszych rodziców
i duszpasterzy. Zachęcam wiec, żeby każdy z nas na bazie swoich doświadczeń życiowych, włączył się w codzienne
życie naszej paraﬁi i podzielił się tym, co z jego punktu widzenia, mogłoby ubogacić naszą wspólnotę paraﬁalną.
Może ktoś jest byłym animatorem, może był w składzie jednej z rozlicznych wspólnot działających w swojej poprzedniej paraﬁi i nie tylko. Może uczestniczył w ruchu „Światło i Życie”, „Ku Cywilizacji Miłości”, „Domowego
Kościoła,” Akcji Katolickiej” czy słynnej „Beczce” u Ojców Dominikanów, a obecnie czuje się jakby z boku po
zmianie sytuacji życiowej.
Mirosław Henke

Do wszystkich Parafian, a szczególnie do chorych
Z okazji pierwszego numeru naszego paraﬁalnego pisma, proszę wszystkich o serdeczne przyjęcie, życzliwą
lekturę, konkretne uwagi, a przede wszystkim o współpracę. Pismo nasze będzie na razie kwartalnikiem. Rozprowadzane będzie w Kościele za dobrowolną oﬁarę.
Ponieważ jest to numer na czas Wielkiego Postu i Świąt Wielkanocnych, życzę: Wiary i Nadziei, a wtedy Miłość przyjdzie sama. A poza tym:
„Życzę Ci…
…spokojnego snu
i radosnego przebudzenia;
…abyś czasami mógł pozwolić sobie na to,
Św. Mikołaj
czego od dawna pragnąłeś,
z wizytą
a nie tylko na to, co musi Ci wystarczyć;
u chorych
…tylu dobrych wspomnień, abyś dzięki nim
mógł przetrwać złe chwile;
…wiosny – tego zachwytu,
który ciągle przerasta Twoje oczekiwania;
…abyś zawsze był komuś potrzebny;
…tej radości, gdy czyjaś twarz
rozjaśnia się na Twój widok,
albo gdy dostrzegasz ukochana osobę
na końcu peronu;
…radości myślenia, ostrożności spojrzenia,
triumfu zrozumienia
i satysfakcji tworzenia;
…abyś znalazł szczęście,
którego szukasz.”
Drodzy chorzy, w zamiarach Bożych jesteście niezbędni na swoim miejscu, jak Archanioł na swoim. Bądźcie Archaniołami pokoju,
cierpliwości i prawdy. Wprowadzajcie dobro wokół siebie. Niech otacza
Chór Cantata wystąpił z koncertem kolęd Was szacunek, życzliwość i pogoda ducha. Pomagajcie nam modlitwą
i dobrą radą.
dla chorych i starszych
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Podróże z K… Odcinek 1.

Katedra w Chartres – niebiańska budowla
Drogi Czytelniku, w moich artykułach zamieszczanych w gazetce paraﬁalnej chciałabym przedstawić cykl
opowiadań z podróży, które do tej pory udało mi się
odbyć. Podróży niezwykłych na tyle, że postanowiłam
się podzielić wspomnieniami, wrażeniami i wiedzą,
jaką udało mi się podczas nich zdobyć.
I chociaż tytuł, który wybrałam jako przewodni dla
cyklu artykułów może być mylący przede wszystkim ze
względu na zbieżność pierwszej litery imienia, jestem
winna wyjaśnić jego pochodzenie już w pierwszym „odcinku”.
Podróże z K… to podróże ze Św. Krzysztofem – patronem pielgrzymów, przewodników, podróżnych. Dziś
w naszej zmotoryzowanej epoce postrzegany jest przede wszystkim jako patron kierowców. Dlatego wyruszając w podróż zawsze zwracam się do niego z prośbą
o opiekę i wstawiennicwto u Pana Boga, o dobrą, bezpieczną drogę dla mnie i współtowarzyszy podróży. Jak
dotąd nigdy nie zawiódł, więc śmiem twierdzić, że zawsze ze mną podróżuje.
Cykl artykułów będzie dotyczył budowli najpiękniejszych, budowli mistycznych, katedr i kościołów,
które udało mi się odwiedzić w czasie podróży. Wybór
opisywanych przeze mnie zabytków nie jest do końca przypadkowy, wiąże się z subiektywnymi odczuciami. Jako pierwszą postanowiłam przedstawić francuską
katedrę w Chartres, która zrobiła na mnie największe
wrażenie i wydaje się być początkiem, natchnieniem,
motorem do powstawania kolejnych wielkich dzieł ludzi poświęconych Bogu .
Odcinek pierwszy opowieści z podróży będzie mówił o niezwykłej budowli Katedrze Notre-Dame (org.
Cathedrale Notre-Dame de Chartres*), arcydziele architektury gotyckiej, którą udało mi się zobaczyć
w Chartres – mieście środkowej Francji. Katedra wznosi się na wzgórzu nad rzeką
Eure, jednym z nielicznych
wzniesień równiny Chartres. Teren ten uważany był
za święty już w czasach prehistorycznych, jak większość
wzgórz przyciągających pioruny na równinach, co miało
manifestować obecność i siłę
ówczesnych bóstw.
Katedra w Chartres została wzniesiona na popio-

łach jedenastowiecznego kościoła romańskiego, który niemal całkowicie spłonął w czasie pożaru w lipcu
1194 r. W starym kościele znajdowała się najważniejsza
relikwia maryjna na zachodzie – „święta suknia”, którą Maryja miała podobno na sobie, kiedy narodził się
Jezus. Okropny pożar strawił niemal wszystko i zrozpaczeni mieszkańcy małej miejscowości, jaką wówczas
było Chartres, odchodzili od zmysłów. Nie tyle z powodu znacznych strat materialnych, ile z powodu utraty tak cennej relikwi. Kiedy okazało się, że relikwia
ukryta w podziemiach Kościoła ocalała, uznano to za
cud. Cud ów stał się bezpośrednią przyczyną mobilizacji całego miasta, która pozwoliła wznieść i ukończyć
budowę nowej wspaniałej katedry już w roku 1230.
Duchowni, szlachta, a także liczni znaczniejsi obywatele miasta oﬁarowali przez okres trzech lat wszystkie
swoje dochody na budowę nowej katedry. Fakt ten
odbił się szerokim echem w Europie. Ówczesny opat
Aymon z Chartres tak pisał do swoich współwyznawców w Anglii: „Czy kto słyszał, by panowie możni tego
świata, nadęci bogactwem, pochylali się nad problemami dostarczania wina, zboża, oliwy, wapna, kamienia,
drewna i innych rzeczy potrzebnych do budowy kościoła schronienia Chrystusa?”
W ten sposób powstała najpiękniejsza i najbardziej
mistyczna Katedra rozsławiająca kult Maryjny nie tylko
w Europie, ale i na świecie. To właśnie Katedrę w Chartres po raz pierwszy przyozdobiono trzema ogromnymi
rozetami o rozpiętości 13,0 m. Później ten widowiskowy ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej
róży, umieszczony zazwyczaj nad głównym portalem
kościoła, wykorzystywano niemal w każdej gotyckiej
budowli sakralnej. Warto przytoczyć jako przykłady:
Katedrę Notre-Dame w Paryżu, Katedrę Św. Wita
w Pradze, czy też bliższą naszemu sercu Katedrę Wawelską w Krakowie
wraz z rozetą widniejącą
nad wejściem głównym.
Katedra w Chartres
swoją wyjątkowość zawdzięcza również wykorzystanym rozwiązaniom
konstrukcyjnym, w których po raz pierwszy zastosowano wysokie przypory, przejmujące całkowicie
funkcję podpierania mu-
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rów, co pozwala na powiększenie powierzchni okien
i maksymalne doświetlenie wnętrza. Ostre sklepienia
osiągają wysokość 38 m, a fundamenty tej monumentalnej budowli sięgają 8,0 m w głąb ziemi. Wszystkie
te zabiegi budowlane połączone w jedną spójną całość
pozwoliły stworzyć cudowne wnętrze oświetlone feerią barw uzyskaną poprzez montaż 173 witraży o łącznej powierzchni niemal dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Odwiedzający katedrę zwrócą zapewne
uwagę nie tylko na kunszt architektów i konstruktorów wznoszących tak monumentalną budowlę, ale także na niezwykłą precyzję, z jaką zostały dopracowane
detale i symbolika elementów wystroju jej wnętrza. Do
najdziwniejszych i najbardziej tajemniczych należy labirynt ułożony na posadzce katedry zajmujący środek
nawy pomiędzy trzecim a siódmym ﬁlarem. Labirynt
ten jest symbolem duchowej drogi człowieka na ziemi,
którą musi odbyć każdy, chcąc uzyskać życie wieczne.
Poddano go licznym wnikliwym badaniom, które potwierdziły fakt, że liczba kamieni użytych do budowy
labiryntu odpowiada liczbie dni w okresie ciąży. Każdy
pielgrzym pokonywał tę „symboliczną drogę narodzenia
do wieczności” o długości 262 m na kolanach, osiągając w ten sposób kolejne etapy wtajemniczenia. Koniec
drogi dla strudzonego pielgrzyma i zarazem środek labiryntu stanowi rozeta na krzyżu, symbolizująca poznanie i męczeństwo Chrystusa. Innym ciekawym zjawiskiem związanym z labiryntem jest promień słoneczny
przechodzący w sierpniu przez mandorlę** na rozecie
po stronie zachodniej przedstawiającej Madonnę, który
pada dokładnie na różę znajdująca się pośrodku labiryntu. Obecnie z powodu ruchu precesyjnego*** ziemi
zjawisko to zachodzi 20 sierpnia, ale w średniowieczu
występowało dokładnie 15 sierpnia w święto Matki
Boskiej (w Kościele Rzymskokatolickim jest to święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny).

Z tą wspaniałą budowlą wiąże się wiele ciekawych
historii, legend i opowieści odkrywających jej bogate
wnętrze, nie sposób jednak przytoczyć wszystkich. Ja
wybrałam te, które w sposób szczególny obrazują nierozerwalną więź łączącą fenomen i wielkość Istoty Boskiej z monumentalizmem ludzkiej twórczości, która
do historii sztuki przeszła pod jakże trafnym określeniem „niebiańskiej sztuki”.
Oddając hołd ludzkiej myśli i rzemiosłu starałam się
opowiedzieć o wielkości Katedry pod względem architektonicznym, dekoratorskim z całym kunsztem zastosowanych detali i rozwiązań. Nie można jednak zapomnieć, że nie byłaby ona tym, czym jest bez szczególnej
atmosfery gęstej od ludzkich próśb, modlitw, dziękczynień i błagań wznoszonych do Marii i Boga.
Opowieść o katedrze, jej pięknie i zjawiskowości
chciałabym zakończyć cytatem z wiersza Juliana Przybosia pt.: Widzenie katedry w Chartres:
To nie katedra, to ciężar
Kamieni wydźwigniętych
Od oczu do lazuru […]
Do zobaczenia w następnej podróży…
Katarzyna Siwek-Szostek
* Katedra w Chartres w 1979 r została wpisana na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO.
** Mandrola – owalna aureola o ostrych zakończeniach otaczająca najczęściej Postać tronującego Jezusa lub Marii.
*** Ruch precesyjny – zjawisko zmiany kierunku osi obrotu
obracającego się ciała. Oś obrotu sama obraca się wówczas wokół pewnego kierunku w przestrzeni zakreślając
powierzchnię stożkową.

Z ostatniej chwili
Redakcja gazetki wraz z księdzem Proboszczem
serdecznie gratuluje Markowi Wójcikowi – naszemu
paraﬁaninowi z ul. Pociągów Pancernych – zakwaliﬁkowania się do etapu wojewódzkiego konkursu wiedzy religijnej. Jest to duże osiągnięcie dla ucznia I klasy
naszego niepołomickiego gimnazjum, bowiem pytania
konkursowe mają wysoki stopień trudności. Życzymy
Markowi dalszych sukcesów. Wyniki konkursu i wywiad z naszym uczestnikiem zamieścimy w następnym
numerze.
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Czytajmy Pismo Święte
Rodzinny quiz biblijny
To propozycja dla nas wszystkich, którzy tak mało czasu mamy w tygodniu na wspólne bycie, a co dopiero na
wspólne czytanie. Spróbujmy w któreś niedzielne popołudnie wspólnie poszukać w Piśmie Świętym odpowiedzi
na pytania zamieszczone poniżej. Może szukając ich nieoczekiwanie znajdziemy odpowiedzi na inne pytania, które od dawna nas nurtują, bo Pismo Święte to Księga Życia.
Wśród rodzin (osób), które prawidłowo odpowiedzą na pytania quizowe rozlosujemy nagrodę. Podpisane odpowiedzi prosimy zostawiać w skrzynce gazetki do dnia 30.04.

Pytania
1. Gdy Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, wielu ludzi układało swoje płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i również ścielili je przed Jezusem. Tłumy, które za Nim szły wołały głośno: „Hosanna Synowi
Dawida!” Co oznaczało słowo „hosanna”?
2. Ile razy w Ewangelii św. Mateusza Jezus zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie?
3. W nocy, zanim został pojmany, Jezus modlił się w ogrodzie Getsemani słowami: „Abba, Ojcze, dla Ciebie
wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie!” Co oznacza słowo „Abba”?
4. Co zapowiedział Jezus, gdy wraz z uczniami spożywał Ostatnią Wieczerzę?
5. Ile razy Piotr zaparł się Jezusa, zanim zdążył zapiać kogut?
6. Zdrajca Judasz ustalił z arcykapłanami znak, za pomocą którego miał im wskazać Jezusa wśród uczniów. Jaki
to był znak?
7. Gdy Jezus został pojmany, jeden z towarzyszących mu uczniów wyjął miecz i ugodził nim sługę najwyższego
kapłana. Jaką ranę zadał mu w ten sposób?
8. Jaką nagrodę otrzymał Judasz za wydanie Jezusa arcykapłanom oraz starszym?
9. Arcykapłani i starsi ludu wspólnie postanowili, że Jezusa należy zgładzić. W czyje ręce Go wydali?
10. Który prorok przepowiedział, że za 30 srebrników zapłaconych Judaszowi za zdradę Jezusa zostanie kupione
pole noszące nazwę Pole Krwi?

Łamigłówki małej główki
Dodaj wszystkie liczby znalezione na obrazku, aby
dowiedzieć się, ile lat miał Jezus, kiedy umarł na krzyżu. Potem pokoloruj obrazek.

Jezus umarł za różnych ludzi. Znajdź na obrazku
nazwy 24 osób.
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Bartek jak burza wpadł do pokoju.
– Tato, tato! – krzyczał. – Gdzie jest moja hulajnoga? Chciałem wyjść na podwórko pojeździć z Markiem! Szukałem wszędzie! Nie ma po niej śladu!
– Uspokój się – tatuś siedział wygodnie w fotelu
i przeglądał gazetę. – Mama wzięła.
– Mama wzięła hulajnogę? – zapytał z niedowierzaniem Bartek. – Wzięła do naprawy? Czy hulajnoga
była zepsuta? – dopytywał chłopiec.
– Nie była zepsuta – odparł spokojnie tato. – mama
pojechała na niej do fryzjera.
– Mama pojechała do fryzjera na mojej hulajnodze?
– chłopiec zdziwił się jeszcze bardziej.
– A kiedy wróci?
– Chyba nie tak prędko – rzekł tato. – Pojechała aż
na drugi koniec miasta…
Pewnego dnia Bartek grał
z kolegami w piłkę na podwórku. Nim się spostrzegł, mama
ubrana w sportowy dres, dołączyła do zespołu.- Mamo! Co
tu robisz? – zapytał chłopiec.
– Jak to co? Gram z wami!
Będę w twojej drużynie.
I mama ruszyła do ataku. Nawet tato nigdy tak się
nie poświęcał. Nie biegał też tak szybko po boisku.
Mama minęła jednego zawodnika, drugiego, a potem… O rety! Bartek nie mógł w to uwierzyć… Mama
podstawiła nogę trzeciemu zawodnikowi i padła bramka.
– Goool! Goool! – krzyczała mama chyba głośniej,
niż dziesięciu chłopców razem wziętych. Potem zaczęła
podskakiwać z radości i znów ruszyła do ataku. Padły
kolejne bramki. Bartek próbował ją powstrzymać, lecz
na próżno. Mecz zakończył się wynikiem 7 : 0. Niestety
dla przeciwników, gdyż mama wszystkie gole wbiła do
swojej bramki. W ogóle się tym nie zmartwiła…
W dzień urodzin Bartek był bardzo przejęty. Mama
obiecała, że wszystko jest przygotowane i nie trzeba się
martwić. U drzwi rozległ się dzwonek. Bartek otworzył
je i do mieszkania zaczęli wchodzić kolejno zaproszone
dzieci. Gdy złożyły chłopcu życzenia, mama zaprosiła
wszystkich do gościnnego pokoju:
– Proszę bardzo – mówiła wskazując miejsce przy
stole. – Bartuś nalej dzieciom soku malinowego, a ja
idę po tort. Po chwili mamusia weszła do pokoju z czekoladowym tortem, na którym znajdowało się dziewięć

płonących świeczek. Wzrok wszystkich dzieci skierowany był jednak na wielką papierową czapkę w kształcie rożkowego loda, na mamusinej głowie.
– Co się tak patrzycie dzieciaki? – zapytała. –
W końcu mamy urodziny! Prawda?
Ale co to? Bartek zauważył, że dwie świeczki na torcie zgasły.
– Zaraz je zapalę – powiedziała mama i biorąc zapałki nachyliła się nad tortem.
– Mamo pali się! – krzyknął z przerażeniem Bartek.
– To dobrze, że się pali – odparła mamusia spoglądając dumnie na tort.
– Ale… ale… Na głowie się pani pali! – wydukał
w końcu drżącym głosem Andrzejek.
Papierowa
czapka mamy zapaliła się od
świeczek na urodzinowym torcie. Całe szczęście, że wszystko dobrze
się skończyło. Mamusia
śmiała się potem z tej
przygody tak bardzo, że
aż turlała się po dywanie.
Gdy dzieci poszły już do domu, Bartek popatrzył na
mamę i krzyknął:
– Dość tych szaleństw, mamo! – I pobiegł do swojego pokoju.
Słyszał potem, jak mamusia mówiła do taty:
– Tak bardzo się starałam. Chciałam być najlepszym kolegą, najlepszym przyjacielem Bartusia. Tak
bardzo go kocham.
– On ma wielu przyjaciół i wielu kolegów – powiedział spokojnie tatuś. – A mamę ma tylko jedną i niech
tak zostanie. W tym momencie chłopiec wyszedł z pokoju.
– Ja też cię kocham mamo – powiedział i przytulił
się do niej mocno.
Mama pogłaskała go czule po głowie, a potem spytała:
– Urządzimy sobie jutro prawdziwe wyścigi na rolkach?
– Mamo – jęknął Bartek. – Tylko żartowałam – powiedziała mama z uśmiechem.

Familijne
opowieści
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Myśli napisane, niewypowiedziane
Zimowa sobota

Moja Mateńka

Zimowy spacer po lesie…
i cóż w nim ciekawego?
Drzewa czarne, obdarte
i nawet nie ma śniegu.
Są też białe, płaczące
włosami do ziemi
epitaﬁum śmiertelne
nad siostrami czarnemi.

Paciorek różańca
zbawia cały świat
słońce w kropli rosy
jej promienny uśmiech
róże na jej stopach
i to cudne Fiat.
Krystyna Rudnik

To sobota.
Czy drzewa tu z piątku zostały?
Bowiem jeden i drugi, trzeci promyk mały
po kroplach mgły maleńkich
na ziemię zstąpiły,
tworząc drogi – jak mleczne
– dla aniołów siły,
głoszących Zmartwychwstanie.
I nawet posłanie
dla stóp jego uczyniły
z liści co przecież umarły,
a teraz ożyły,
kolorami ciepłymi widzów zaskoczyły,
którzy przyszli przypadkiem.

Powiew wiosny
Dotychczas codziennie płakałam
Lecz teraz znowu się śmieję
Że będzie tak – wierzyć się bałam
Tymczasem łez coraz mniej leję
Podobno czas dobrym lekarzem
Wybawia z tęsknoty największej
Obawa, co przyszłość pokaże
Broniła mi życiem się cieszyć
Na razie cichutko, nieśmiało
W jutro z nadzieją spoglądam
Choć ciągle do szczęścia to mało
Dzień coraz lepiej wygląda

Tylko dzieci biegały,
krzycząc z całej siły:
„Niedługo będzie wiosna!”
– one uwierzyły.

Choć jeszcze niepewność otacza
Wciąż czasem ogarnia mnie strach
Optymizm powoli powraca
Przyszłości już nie chcę się bać

Bożena Henke

Sylwia Kukuła

Aforyzmy
- szczególny prezent dla pań
Słabości ! Twoje imię jest Kobieta!
Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata za chłopcem. Czy kto widział, żeby pułapka goniła mysz! Julian Tuwim
To kobieta wybiera tego, który ją wybierze. Paul Geraldy
Jedyna możliwość żonatego mężczyzny, by w domu mieć ostatnie słowo, to przyznać żonie rację. Vittorio de Sica
Tak czy inaczej żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą – zostaniesz ﬁlozofem. Sokrates
Kobiety przypominają krawcowe: szyją grubymi nićmi, haftują, a czasem robią z igły widły.

Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet, życzymy wszystkim naszym Paniom, aby potraﬁły postrzegać siebie
z przymrużeniem oka, oraz aby częściej się uśmiechały, bo uśmiech kobiety rozjaśnia świat.
Redakcja gazetki
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Walentynki



– To takie zwierzę jak ja albo pan
profesor, tylko że ma długi ogon!

Zachód słońca. Dwa ogromnie zmęczone koty wloką się łapa za łapą po pustyni. W pewnej chwili jeden
staje i mówi do drugiego:
– Stary, nie wiem jak ty, ale ja już nie ogarniam tej
kuwety!
Zmarznięty w czasie śnieżycy turysta
puka do bacówki. Otwiera baca.
– Macie, baco, coś do jedzenia?
– Niii!
– To może chociaż wrzątek macie?
– Mom… ino zimny.

1
1

3

5

5

Program otwarcia pewnej wystawy rolniczej przedstawiał się tak:
Godz. 11.00 – przyjazd nierogacizny i bydła rogatego.
Godz. 12.00 – przybycie zaproszonych gości.
Godz. 13.00 – wspólny obiad.

6
9

10

8

5

2
1
3

Głos z radia:
– Czas na poranną gimnastykę. Jesteście gotowi? No to zaczynamy! Góra-dół, góra-dół…
A teraz druga powieka!

4
2

6
4

7

7

2
8

3

6

7

Litery z pól ponumerowanych na czerwono wpisane w kolejności utworzą hasło. Wśród osób, które do
30.04. wrzucą do skrzynki redakcyjnej wycięte z gazetki, prawidłowo wpisane rozwiązanie, rozlosujemy nagrodę. Prosimy pamiętać o podpisaniu kuponów.
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Pionowo
1. Nazwa części rzeki Skawinka w Kalwarii Zebrzydowskiej, lub dolina w Izraelu.
2. Bogini zwycięstwa w mitologii greckiej.
3. Dawna nazwa Iranu.
4. „…zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz Mu piętę”.
5. Nakrycie głowy biskupa.
6. Miasto św. Franciszka
7. Łódź Noego.
8. O nią żołnierze rzymscy rzucali losy.
Poziomo
1. Prorok, który przepowiedział, że za 30 Judaszowych
srebrników, zostanie kupione Pole Krwi.
2. Miara gruntu.
3. Babcia Pana Jezusa.
4. Mocny, nieprzyjemny zapach.
5. Twój osobisty anioł.
6. Część ciała, na której spoczywał główny ciężar krzyża.
7. Konsekrowany mężczyzna
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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I Komunia Święta
W intencji dobrego przygotowania dzieci i ich rodzin do I Komunii Świętej, przez 25 dni przed tą uroczystością będziemy modlić się codziennie po Mszy św. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami według poniższego kalendarium:
15 kwiecień –
16 kwiecień –
17 kwiecień –
18 kwiecień –
19 kwiecień –
20 kwiecień –
21 kwiecień –
22 kwiecień –
23 kwiecień –
24 kwiecień –
25 kwiecień –
26 kwiecień –
27 kwiecień –
28 kwiecień –
29 kwiecień –
30 kwiecień –
1 maj –
2 maj –
3 maj –

Maksymilian Bętkowski
Wiktoria Krzysztoﬁak
Filip Bielecki
Michał Pyż
Bartosz Ślęzak (godz. 11.30)
Kacper Surdziel
Sandra Dziadoń
Piotr Zamojski
Aleksandra Broda
Julia Grzyb
Wiktoria Gołąb
Jakub Krosta (godz. 11.30)
Joanna Krzyżanowska
Konrad Zdebski
Małgorzata Warda
Marek i Paweł Henke
Bartosz Mazur
Jan Kaczmarczyk
Damian Kmieć (godz. 11.30)

4 maj –
5 maj –
6 maj –
7 maj –
8 maj –
9 maj –

Patrycja Ślusarczyk
Wojciech Przydatek
Karolina Żarnik
Jakub Pokrywka
Weronika Steczek
spowiedź święta dzieci i ich rodzin
(od godz. 9.00)
10 maj – Uroczystość I Komunii Świętej
– godz. 11.30 (dzieci gromadzą się przed
kościołem 20 min. przed mszą)

11 maj –
12 maj –
13 maj –
14 maj –
15 maj –
16 maj –

Biały Tydzień – intencje Mszy Św.
za rodziców dzieci I komunijnych
za rodziców chrzestnych
za rodzeństwo
za dziadków
za nauczycieli, wychowawców i katechetów
za dzieci I-komunijne

Święto naszych mam
Miesiąc maj kojarzy nam się również ze świętem naszych ziemskich Mam.
W Polsce święto naszych mam po raz pierwszy obchodzono 26 maja 1923 r. w Krakowie.
Pochodzi ono ze starożytnej Grecji, w ten dzień składano hołd Matce Naturze.
W innych krajach również jest ono obchodzone,
ale w zupełnie innych terminach:
8 marca świętują mamy w Bośni i Hercegowinie,
Chorwacji, Serbii, Czarnogórze, Słowenii, Macedonii, Albanii, Bułgarii oraz Rumunii, w drugą niedzielę
maja (w tym roku 10.05) świętują mamy w Australii,
Austrii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chile, Chinach,
Kolumbii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech,
Hongkongu, Italii, Japonii, Łotwie, Malcie, Holandii, Nowej Zelandii, Peru, Filipinach, Singapurze,
Słowacji, Szwajcarii, Tajwanie, Turcji, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Tylko w Polsce Dzień Matki obchodzi się 26 maja
– pamiętajmy o życzeniach.
Konkurs dla dzieci pt. Kocham moją mamę !!!
Podpisane prace dzieci w formie pisemnej lub rysunkowej prosimy składać do dnia 30.04. w skrzynce
gazetki paraﬁalnej. Nagrody niespodzianki rozdamy
na pikniku paraﬁalnym.
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Dzisiaj
Dzisiaj zrobiłeś więcej okrążeń na rowerze
niż przeciętny kolarz podczas treningu,
zaliczyłeś więcej niebezpiecznych wspinaczek
niż przeciętny taternik,
mówiłeś szybciej i więcej
niż przeciętny disc-jockej,
zadałeś więcej pytań
niż wszyscy dziennikarze razem wzięci,
rozrzuciłeś swoje zabawki szybciej,
niż zrobiłby to największy huragan.
Dzisiaj skończyłeś trzy lata.
Dzisiaj przeszłam jeden kilometr, a przynajmniej dwa przebiegłam,
trzy razy udzieliłam ci natychmiastowej pomocy ratunkowej
i przeprowadziłam cztery mniejsze „zabiegi”,
odpowiedziałam na pytania z biologii, mechaniki, astronomii i religii,
byłam pielęgniarką, kierowcą, kucharzem i komikiem.
Dzisiaj byłam twoją mamą.
W naszej paraﬁi jak co roku Święto Mam uczcimy piknikiem paraﬁalnym, na którym rozdamy nagrody z wszystkich
konkursów ogłoszonych w tym numerze gazetki. Termin pikniku będzie podany w ogłoszeniach paraﬁalnych.

Pan Bóg stworzył dobre jedzenie,
diabeł dołożył kalorie 
Migdałowo-orzechowy dziadek
Ciasto – składniki:
30 dag mąki pszennej
25 dag margaryny
1 szklanka cukru pudru
5 żółtek
1 cukier waniliowy
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia



 Ciasto Kokosowe
Składniki:
 6 białek
1 szklanka cukru kryształu
20 dag wiórek kokosowych
1 łyżka mąki ziemniaczanej
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie: Z podanych składników zarobić ciasto
kruche i podzielić na dwie części.

Wykonanie: Białka ubić na sztywna pianę, stopniowo
dodając cukier. Na końcu delikatnie wmieszać wiórki kokosowe, mąkę i proszek do pieczenia. Piec ok.
20 min. W temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Piana do ciasta – składniki:
4 białka
30 dag cukru pudru
25 dag pokrojonych orzechów

Masa kawowo-orzechowa – składniki:
 1,5 kostki masła
5 łyżek cukru pudru
2–3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej
4–5 łyżek zmielonych orzechów

Dodatek:
1 mały słoik powideł śliwkowych.
Wykonanie: Białka ubić z cukrem pudrem i dodać pokrojone orzechy. Ciasto rozłożyć do dwóch blaszek,
posmarować powidłami i równomiernie rozłożyć piane
z białek. Upiec.

Wykonanie: Kawę rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej przegotowanej wody. Masło utrzeć z cukrem na
pulchną masę, dodać przestudzoną kawę i orzechy (do
smaku można dodać spirytusu)
Przełożenie ciasta: Ciasto kruche – połowa masy – ciasto kokosowe – druga część masy – ciasto orzechowe
(orzechy do środka) – polewa. Smacznego!
Maria Augustyn

20

Kwartalnik Matki Bożej Różańcowej w Niepołomicach. 1/09
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk, 16,15–16).

Sakrament Chrztu przyjęli
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Amelia Dulba
Karolina Warda
Jakub Sieja
Justyna Goryczka
Piotr Kryza
Damian Mrozowski
Filip Srzekut
Julia Adamczyk
Rozalia Kurzeja
Roksana Kurzeja
Bartłomiej Głąb
Gabriel Grzegorczyk
Krzysztof Szumielewicz

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Aleksandra Bęben
Oliwia Bęben
Zuzanna Mnich
Daria Zaworska
Angelika Zaworska
Franciszek Białas
Oliwia Gapis
Anna Liszkiewicz
Anna Nawara
Michał Kowalski
Angoni Mazurek
Aleksandra Flis
Oliwia Rojewska

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Wiktoria Jagusińska
Jan Sieńczyło
Grzegorz Grzegorzak
Jonatan Atanasow
Mikołaj Czuma
Oliwier Stępień
Wiktoria Kłopcia
Bastian Fiema
Szymon Sekunda
Izabela Wąs
Borys Uchwat
Błażej Dziadkowiec

Rodzicom dzieci życzymy światła Ducha Świętego w codziennym prowadzeniu drogą ku wieczności.

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela… (Mk, 10, 2–16).

Sakrament małżeństwa przyjęli
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Paulina Ptak i Paweł Stępień
Janina Ślęzak i Krzysztof Dziadkowiec
Monika Żak i Grzegorz Wąs
Aneta Kaczmarczyk i Patryk Góra
Renata Wróblewska i Damian Jałocha
Monika Utrata i Łukasz Czuma
Aneta Grandys i Marcin Trochimiuk
Beata Łabuz i Grzegorz Grzegorczyk
Marta Siwek i Piotr Jachta
Życzymy wytrwałości we wspólnym budowaniu.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Katarzyna Wierzba i Marek Czekaj
Małgorzata Wójcik i Mariusz Spyrka
Renata Landowska i Maciej Ptak
Agata Kaczmarczyk i Piotr Kasprzyk
Dorota Grondowska i Dawid Waryan
Monika Ringer i Zbigniew Kurzawa
Bożena Skołucka i Wojciech Porębski
Estera Ponikiewicz i Maciej Klima

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…

Z naszej parafii
na wieczny odpoczynek odprowadziliśmy
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Krystyna Wywiał
8) Zbigniew Windelbandt
Tadeusz Kowalski
9) Stanisław Tomasik
Zoﬁa Sokołowska
10) Artur Godlewski
Emilia Góra
11) Stefan Rogowski
Janina Siwek
12) Marcin Piepiora
Kazimiera Krzysica
13) Wanda Niedbała
Anna Wywiał
14) Emilia Ponikiewicz
Żyli wśród nas, pamiętajmy o nich w modlitwie.

15)
16)
17)
18)
19)

Stanisława Skóra
Kazimierz Dudliński
Władysława Korzeniowska
Stanisław Kita
Stanisław Siwek
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Ogłoszenie
Proponowane rejony do sprzątania kościoła
(alfabetycznie)
Sprzątanie w piątki po Mszy św. o 18.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Akacjowa (od państwa Żurków do końca)
Batorego (od państwa Rudnik do państwa Bobowskich, numery parzyste)
Batorego (od państwa Flisak nr 31 do państwa Kaniów nr 41 d)
Batorego (od państwa Maślańców nr 43 do państwa Jaworskich nr 65)
Boczna, Klonowa, Zielona
Długa
Grzybowa
Kaptarz
Kępa, Koźlica
Kasztanowa
Krucza i EkoPark (Rumiankowa, Nagietkowa, Lawendowa)
Krzywa
Na Grobli
Na Tamie i Prosta
Okrężna
Piaskowa i Smutna
Ples i Kątowa
Pociągów Pancernych (numery nieparzyste)
Pociągów Pancernych (numery parzyste)
Podwale i Wiśniowa
Powiśle (od państwa Stalmach nr 1 do państwa Sznajdrowicz nr 17)
Powiśle (od państwa Puchałów do końca)
Słoneczna (od państwa Drabinów do pana Jagły)
Słoneczna (reszta ulicy) oraz Zacisze i Łanowa
Suszówka (od państwa Trzosów do państwa Motyków)
Suszówka (od państwa Wojciechowskich do państwa Trzosów)
Suszówka Osiedle (nowe domy wokół kościoła)
Ścieżka Głogowa
Topolowa i Wiślana
Trudna
Wesoła
Wiśniowa i Podwale
Wroniarka
Zabierzowska (od państwa Jędrzejek do Ks. Jacka)
Zabierzowska (od państwa Nawarów do państwa Małyszek) i ul. Czackiej
Zabierzowska (od państwa Falbierskich do państwa Kulpa) i ul. Zabłocie
Zawiła

Bardzo prosimy zgłaszać propozycje ewentualnych zmian ustalonych z sąsiadami, aby można było ustalić ostateczny podział.
Dokładne terminy sprzątania dotyczące poszczególnych rejonów, będą podawane w ogłoszeniach paraﬁalnych.
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