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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Parafianom
życzymy pełni łask Bożych,
odwagi do pełnego zaufania
Bożemu Miłosierdziu,
wytrwałości w drodze za Chrystusem
oraz radości i pokoju,
przynoszonych przez Ducha Świętego.
Podążajcie za Nowonarodzonym
Panem z radością,
nie tylko w tym świątecznym czasie,
ale także w Nowym Roku.
Bądźcie zawsze zjednoczeni z Maryją
i Jezusem – nieście Go wszystkim
poprzez świadectwo Waszego życia.
Redakcja

JUBILEUSZ BRACTWA ADORACYJNEGO
BARBARA ZAPADLIŃSKA

13 października odbyło się jubileuszowe spotkanie Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak szybko
płynie czas, to już cztery lata istnienia naszej wspólnoty
i adoracji przy naszym Kościele – w kaplicy. O, gdyby policzyć każdą godzinę i każdą minutę bycia przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie...
W dniu jubileuszu członkowie Bractwa spotkali się wspólnie na adoracji i modlitwie różańcowej. Mszę Świętą dziękczynną w intencji członków Bractwa, także tych, których
już Pan powołał do siebie, odprawił ks. proboszcz Andrzej
Klimara.
Po Mszy świętej miłemu spotkaniu na plebanii przy tradycyjnej herbacie i ciastku towarzyszyły rozmowy, planowanie oraz dzielenie się nie tylko świadectwami, ale i
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przyniesionymi przez p. Zofię Pyś wyhodowanymi przez
nią „fasolkami eucharystycznymi”. Są to fasolki, na których
jest wizerunek podobny do Monstrancji z Hostią. Jak głosi podanie, historia ich sięga czasów rewolucji francuskiej,
gdy były wielkie prześladowania religijne i jedna z mieszkanek parafii zgodziła się ukryć Najświętszy Sakrament,
który umieszczono w rosnącej fasoli. Jakaż była niezwykła
radość, gdy podczas zbiorów okazało się, że na każdej fasolce znajdował się wizerunek Hostii. Legenda głosi, że tak
Pan Bóg podziękował za heroiczny czyn wieśniaczki. Gdyby znaleziono Najświętszy Sakrament, kobieta straciłaby
życie. Od tego czasu „fasolka eucharystyczna” cały czas
wyrasta już z wizerunkiem Monstrancji i Hostii.
Na spotkaniu podziękowano też dotychczasowym organizatorom modlitewnego czuwania: koordynatorce Anecie
Szlęk oraz grupie koordynującej: Honoracie Tuleja, Jarosławowi Kłapa i Barbarze Zapadlińskiej.
Przez kolejne dwa lata koordynację będzie prowadzić:
Barbara Zapadlińska oraz grupa koordynująca: Honorata
Tuleja, Teresa Kawiak, Aneta Szlęk, Jarosław Kłapa.
Serdecznie zapraszamy na adorację wszystkich Parafian.
Pan Jezus pragnie być z nami. Adoracja trwa od ponie-
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działku do niedzieli. Kaplica jest otwarta od rana do wieczora.
Pan Jezus przyszedł na ziemię z miłości do nas, rodząc się
z Maryi Panny. Pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie. To cud Jego łaski i miłości. Jest z nami i dla nas
cały czas w naszej Kaplicy Adoracji w znaku Najświętszej
Hostii.
Do zobaczenia w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

PAPIESKIE INTENCJE

Styczeń 2019
Intencja ewangelizacyjna: za młodzież.
Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby
idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii

Luty 2019
Intencja powszechna: za ofiary przemocy.
O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i
przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

KANCELARIA PARAFIALNA
• Od poniedziałku do piątku po Mszach św. o 7.00 i 18.00

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA
Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00
• RORATY - godzina 6.30
• Każdy wtorek – nabożeństwo do św. Antoniego po Mszy św. wieczornej.
• Każda środa – nowenna do MB Nieustającej Pomocy po Mszy św. wieczornej.
• Każda sobota – Msza św. zbiorowa, niedzielna o godz. 18.00.
• Każda niedziela – Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, a po niej Msza św.
• W pierwszy czwartek miesiąca spowiedź od godz. 17.15.
• W trzeci czwartek miesiąca adoracja N.S. prowadzona przez Kobiety
• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.00. Msze św. o 7.00, 16.30 i 18.00
• W trzeci piątek miesiąca Koronka do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej.
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CHRZEST W PARAFII

SPIS TREŚCI
Jubileusz Bractwa Adoracyjnego
Zespół Charytatywny
Tylko wiara jest odpowiedzią
O przyjaźni (3)

CHRZTY w naszej Parafii odbywają się w 2 i
4 niedzielę miesiąca na Mszy świętej oraz w 3
sobotę miesiąca o godzinie 13.00 - liturgia bez
Mszy świętej. Dodatkowo w uroczystość Św.
str. 1 Szczepana - 26.12 i drugi dzień świąt wielkanocnych
str. 3
ROCZKI - Msza św. dziękczynna w 1 rocznistr. 4 cę urodzin odprawiana jest w trzecią niedzielę
miesiąca o godzinie 11.00
str. 6

Teatr Bynajmniej

str. 7

Święto Niepodległości w naszej Parafii
Polscy święci
Betlejem w kopalni
Intencje Mszy św.
Z życia Parafii

Niezbędne dokumenty do zapisu chrztu:

• akt urodzenia dziecka z USC, w przypadku dziecka
urodzonego za granicą – tłumaczenie urzędowe aktu,
str. 8 • wyciąg z aktu małżeństwa rodziców lub dowody
osobiste rodziców,
str. 9 • dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, adres),
str. 9 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców
chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli są z innej
str. 10 parafii). Zaświadczenia mogą być dostarczone przed
uroczystością chrztu.
str. 12
• Aby przyśpieszyć zapis, można posłużyć się przygotowanym formularzem znajdującym się na stronie internetowej Parafii. Należy formularz pobrać, wypełnić
i wydrukować.

Pa ra fia Św. Pawła Apos toł a , u l. Ja śmi n owa 2 ; 3 2 - 0 2 0 W i eli c z k a ,
e- ma i l: pawlaparaf ia@ gma i l.co m, T elefo n d y ż u r n y : 5 0 5 90 2 5 72

PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
„Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz”
TERESA BRYKALSKA
Od wielu lat w naszej Parafii działa Zespół Charytatywny,
który pomaga ludziom poprzez zbiórkę żywności w okolicach świąt oraz odwiedziny osób samotnych. Dwa lata
temu powstała inicjatywa zbiórki odzieży, w której zostało zebrane ponad tysiąc sztuk ubrań. Podobnie było pół
roku później. W tym roku Zespół Charytatywny wraz ze
Stowarzyszeniem Przewodników Kopalni Soli w Wieliczce
zorganizował akcję „Kubek”. Zebranych zostało łącznie ponad 1500 akcesoriów kuchennych, w tym 850 talerzy oraz
600 kubków i szklanek. W akcji „Wieszak” zebrano 3,5 tysiąca ubrań oraz pościel, obrusy, firanki, ręczniki i inne.
Ilość przeszła najśmielsze oczekiwania. Segregowanie takiej ilości zajęło 3 dni. Do Fundacji św. Ojca Pio pojechały
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z darami z naszej parafii dwa samochody wyładowane po
sam dach. Część ubrań zimowych trafiła do naszych wielickich podopiecznych na ul. Kosiby. Równie wielkim zainteresowaniem cieszyła się zbiórka żywności. Wielu Parafian
włącza się co roku w tę przedświąteczną akcję, przynosząc
produkty spożywcze i pieniądze. Dzięki wielkiemu sercu
Darczyńców można było wesprzeć wielu potrzebujących
na terenie naszej Parafii. Za tak wielką hojność i dobroć
Zespół serdecznie dziękuje staropolskim zwyczajem „Bóg
zapłać” i zaprasza do następnych akcji.
Jeśli Ktoś ma jakieś ciekawe pomysły i chce się nimi podzielić, czy też do nas dołączyć, gorąco zapraszamy!

Zespół redakcyjny Parafii Św. Pawła Apostoła w Wieliczce - Krzyszkowicach.

Redakcja: Teresa Brykalska, Jacek Grabowski, ks. Rober Nęcek, Bożena Nowak, ks. Janusz Pasternak, Romulad Rudzik, Barbara Zapadlińska, Redaktor Naczelny: ks. Andrzej Klimara.

Korekta: Mirosław Kost i Anna Grzybowska. Adres Redakcji: pawlaparafia@gmail.com

4

GRUDZIEŃ 2018

6ň2:2

TYLKO WIARA JEST
ODPOWIEDZIĄ
Z ks. Bp. Romanem Pindlem, biblistą
- Ordynariuszem diecezji Bielsko - Żywieckiej
rozmawia ks. Andrzej Klimara
Bardzo mało wiemy o narodzinach i dzieciństwie Jezusa, gdyż ewangelie niewiele mówią na ten temat. Mało
też mamy materialnych śladów związanych z tym wydarzeniem. Wielu ludzi chciałoby jednak wiedzieć, jak
naprawdę wyglądało narodzenie i potem życie małego
Jezusa. Badają Pismo święte, szukają historycznych dowodów.
Pokłon Trzech Króli
- Fra Angelico (XV w)

Ostatnio wiele pytań wprowadziły odkrycia archeologiczne
w Azji Mniejszej, gdzie jakoby znaleziono sarkofag brata Jezusa. Czy Jezus miał braci?
– Jeżeli chodzi o problem braci i sióstr Jezusa, to rzeczywiście
w ewangeliach znajdujemy takie sformułowania. Trzeba jednak
powiedzieć, że zwrot „brat” był rozumiany w środowisku semickim bardzo szeroko. Nie tylko jako brat pochodzący od tej
samej matki, tego samego ojca, ale jako kuzyn, dalszy krewny,
czy w ogóle - Izraelita. I na podstawie sformułowania „brat” nie
można według mnie twierdzić, że Jezus miał na pewno fizycznych braci i siostry. Pismo święte podkreśla, że Jezus jest jedynym synem Maryi.
U krytyków chrześcijaństwa ciągle pojawia się pytanie o
prawdziwy życiorys Pana Jezusa. Są opinie, że ten opisany w
ewangeliach to wytwór wiary chrześcijańskiej.
– Trzeba wiedzieć, że najbardziej precyzyjne szczegóły odno-

szące się do osoby Jezusa z Nazaretu jako historycznej postaci,
mamy zawarte tylko i wyłącznie w Piśmie świętym. Jesteśmy
skazani na takie źródło, ponieważ nie mamy innych. W związku z tym pojawia się pytanie, jak to źródło możemy czy mamy
prawo interpretować. Z jednej strony jest to niewątpliwie świadectwo konfesyjne, ponieważ ono wyraża wiarę ludzi, którzy
nie opisują życia Jezusa w kategoriach takich, jak się przedstawia biografię kogoś, ale jest to życiorys, w którym są zawarte
pewne przesłania teologiczne.
Nie wszyscy autorzy ewangelii przedstawiają dzieciństwo Jezusa…
– O narodzeniu i dzieciństwie Jezusa mówią tylko tzw. ewangelie dzieciństwa – u św. Mateusza i św. Łukasza. One mają przekonać do wiary przez zestawienie tylko wybranych wydarzeń,
wydobycie istotnych faktów. Mateusz i Łukasz przedstawiają
tylko kilka szczegółów: narodziny, wniesienie do świątyni, znalezienie w świątyni itd. Dlaczego akurat ewangeliści te szczegóły
opisali? Dlatego by właśnie w nich wyrazić prawdę - że Jezus
jest synem Bożym. Ale w tych szczegółach zawarte są też jakiś
elementy historyczne. Chodzi o to, że te wydarzenia musiały
mieć miejsce.
Czy to jest celowy zamysł Boży, że właśnie tak niewiele z tego
dzieciństwa nam przekazano?
– Po pierwsze jesteśmy przekonani, że to Duch Święty pokierował ludźmi, którzy spisywali Pismo św. aby przekazali nam to i
tylko to, co nam jest potrzebne do zbawienia. A po drugie - nie
można sobie stawiać ewangelii jedynie jako źródła do zaspokojenia swojej ciekawości, żeby dowiedzieć się np. jakich Jezus
miał znajomych, co dokładnie robił itd. Ewangelie bowiem były
pisane w zupełnie innym celu. Absolutnie nie dla zaspokojenia
ludzkiej ciekawości. Wiemy, że ewangelie powstawały w różnym okresie czasu. Najstarsza najprawdopodobniej ewangeliato Markowa i ona w ogóle nie ma opisu dzieciństwa. Zaczyna
się od tego, jak Jezus jako dorosły rozpoczyna działalność. Widocznie jednak kilkadziesiąt lat później po napisaniu ewangelii
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Marka w środowisku chrześcijan pojawiły się pytania o to, jak
Jezus przeżył dzieciństwo. Wtedy autorzy natchnieni podjęli ten
wątek, by odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedzieli nie na
sposób zaspokojenia ciekawości tylko podania treści teologicznych. Można bardzo łatwo to odkryć, bo w ewangelii Mateusza
jakiekolwiek wydarzenie z życia małego Jezusa jest podłączone
do cytatu ze Starego Testamentu. Powtarza się tam jak refren:
„aby się wypełniło Pismo”. To jest klucz do zrozumienia tego
doboru materiałów. Z wielu wydarzeń z dzieciństwa Jezusa wybrano te, które szczególnie pasowały do tekstów zapowiadających nadejście Mesjasza.
W ewangeliach w sposób tajemniczy także przedstawione
jest poczęcie Chrystusa. Czy w chwili, gdy Józef dowiedział
się, że Maryja jest brzemienna byli już małżeństwem?
– Tak. Z tego, co potrafimy odtworzyć na podstawie dostępnych
źródeł możemy mówić, że małżeństwo w środowisku żydowskim było zawierane jakby w dwóch etapach. Najpierw była
narzeczeńska umowa, a potem faktyczne zamieszkanie razem
i rozpoczęcie życia małżeńskiego. Tekst Mateusza podkreśla, że
Jezus począł się w momencie pomiędzy tymi dwoma etapami
zawarcia małżeństwa.
Na czym więc polegała niezrozumiała dla dzisiejszego odbiorcy „sprawiedliwość Józefa”, skoro swoją brzemienną
żonę chciał odesłać?
– Z punktu widzenia prawa, Maryja powinna była podlegać
kamienowaniu za niewierność wobec męża. Sprawiedliwość
Józefa wyrażała się tym, że nie domagał się ukarania Maryi. Natomiast, oddalając kobietę, co do której złożył pierwsze zobowiązania, brał pośrednio winę na siebie. I znowu ten tekst ma
na celu nie tyle pokazanie perypetii dwojga ludzi, tylko chodzi o
pokazanie kim jest Jezus - że nie jest naturalnym synem Józefa.
Do żłóbka tłumnie przybywają pasterze, którzy byli blisko,
gdy Jezus się rodził. A jak wygląda prawda historyczna z
przybyciem trzech mędrców? Czasami jest to wydarzenie
kwestionowane przez historyków.
– W tekście mamy tylko określenie „mędrcy ze wschodu”. Nie
ma podanej liczby ani słowa „królowie”. Natomiast pośrednio
wywnioskowano, że mogło ich być trzech, ponieważ są wymienione trzy dary. Ale kto powiedział, że to akurat każdy z
przybyłych miał dźwigać jeden? Oczywiście, że ludzie mający
za sobą doświadczenia oglądania rozmaitych szopek, mówią,

Betlejem - Grota Zwiastowania

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem
że przybyli „trzej królowie”. Mają wyobrażenie, że jeden musiał być czarny, jeden żółty, jeden biały. W Polsce w szopkach
bardziej narodowych przedstawia się trzech najwybitniejszych
królów Polski. Sumując, tak naprawdę nie chodzi w tekście o
królów, ani o to, ilu ich było. My mamy szukać w tym piśmie
prawdy, jaka jest potrzebna dla naszego zbawienia. A prawda
jest taka, że ludzie, którzy byli daleko od Izraela, daleko od pisma objawionego, byli poganami, jedynie w oparciu o swoją
wiedzę astrologiczną, o obserwację nieba, doszli do wniosku, że
narodził się król żydowski i że jest to Mesjasz. Udali się do miejsca narodzin Mesjasza i oddali Mu pokłon królewski i równocześnie należny Bogu. Taki jest wydźwięk tego tekstu. Bardzo
wyraźnie widać, że Herod, który też wiedział o tym wydarzeniu
narodzin, bo dowiedział się od uczonych w piśmie, jednak nie
oddał pokłonu Jezusowi. Natomiast ci, którzy byli daleko, przyjechali do Jezusa. Ten tekst jest odczytywany od samego początku jako ten, który zapowiada zbawienie nie tylko Żydom ale i
także poganom.
A jak można skomentować znaki astrologiczne towarzyszące narodzinom Jezusa. Czy Gwiazda Betlejemska mogła być
przelatującą kometą Halleya?
– Tekst dotyczący Gwiazdy Betlejemskiej jest bardzo powściągliwy i bardzo tajemniczy. Świadkowie narodzin twierdzą, że
„ujrzeli Jego gwiazdę na wschodzie”. Dalej, dowiadujemy się z
tego tekstu, że gwiazda się zatrzymała na miejscu. Na czym by
polegało od strony fizyczno - astronomicznej takie zjawisko?

Betlejem - Grota Narodzenia
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Autora to kompletnie nie interesuje. Ludzie dociekliwi szukali za wszelką cenę jakiegoś wyjaśnieniamoże nie tyle astrologicznego co bardziej astronomicznego. Przelatująca kometa Halleya to jest
jedna ze słabszych hipotez. Są mocniejsze, np. hipoteza Kepplera o tym, że w Babilonii można było
obserwować w roku narodzin Jezusa koniunkcję,
czyli zbliżenie się dwóch planet. Przy czym jedna z
planet była identyfikowana z narodem żydowskim,
a druga była identyfikowana z władzą królewską.
To by nam trochę pasowało do tekstu ewangelii.
To jest jednak tylko hipoteza i nie jest to nam potrzebne do wiary. Autorowi pisma chodziło o to, że
przybysze w oparciu o swoją dostępną wiedzę - pogańską a nie żydowską - dochodzą do poznania i
do uczczenia Jezusa.
Wielu historyków kwestionuje także prawdziwość takiego wydarzenia jak rzeź niemowląt.
– Poza tym zapisem, jaki jest w Ewangelii o rzezi
dzieci w Betlejem i okolicy, rzeczywiście nie mamy
żadnych innych źródeł na ten temat. Nie ma też
jednak tekstów, które by zaprzeczały tej informacji.
Jeśli ktoś przeczytał trochę na temat stylu rządzenia króla Heroda to wie, że rzeź niewiniątek za jego
panowania była możliwa. Byłby to jeden z drobniejszych przejawów okrucieństwa tego człowieka,
który zamordował bodaj dwie żony i kilkoro swoich dzieci.
A jak traktować świadectwa namacalne, takie jak
zachowana grota narodzin Jezusa w Betlejem?
– Nie możemy na 100 procent określić, czy dane
miejsce na pewno związane jest z życiem Jezusa,
że w nim Jezus przebywał. Za mało mamy na to
dowodów.
Czy dociekliwość historyczna w takim razie pomaga prawdziwej wierze? Czy takie poszukiwania w ogóle są potrzebne chrześcijanom?
– Oczywiście, że chrześcijanie powinni się nad
tym zastanawiać i odpowiadać w sposób krytyczny na swoje pytania. Nie można wierzyć w sposób
naiwny.
Tekstów dotyczących Jezusa mamy mało, „namacalne” dowody okazują się niepewne. Czy
gdybyśmy znali więcej faktów, nie byłoby nam
łatwiej wierzyć?
– Wbrew pozorom tzw. fakty i dowody są rzeczą
ogromnie mylącą i tak naprawdę niewiele znaczą.
Pewien filozof powiedział, że to co znamy dzisiaj
jako naukowe i wydawałoby się niepodważalne,
obojętnie w jakiej dziedzinie, za kilkaset lat będzie
śmieszne i nieprawdziwe, bo tak się rozwinie nauka. Natomiast prawdy wiary ukryte za wydarzeniami nigdy nie stracą na aktualności.
Dziękuję za rozmowę.
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DOBRZE, ŻE JESTEŚ

O

KS. ROBERT NĘCEK

soby przyjaźniące się mówią nieraz do siebie proste i głębokie
stwierdzenie – „Dobrze, że jesteś!”. Słowa te oznaczają radość z
powodu spotkania człowieka, który szukał przyjaźni i chciał przyjaźń
ofiarować. Chcieć przyjaźń ofiarować, znaczy chcieć w sposób wolny pomagać
i kochać. Oczywiście miłość różni się od przyjaźni, gdyż miłość może być
jednostronna, a przyjaźń musi być odwzajemniona. Bez odwzajemnienia nie
ma przyjaźni. Kochać siebie wzajemnie w przyjaźni, to umieć sobie służyć.
Czasem ludzie mówią, że udając się spać śnią o przyjaźni, która byłaby radością.
Kiedy się budzą twierdzą, że przyjaźń jest służbą i wówczas odkrywają, że
poprzez służbę przyjaźń staje się radością. Chodzi o to, że podążanie do przodu
jest przeznaczeniem każdego człowieka. Podążać samemu jest egoizmem, iść z
drugim natomiast jest wzajemną odpowiedzialnością. Być odpowiedzialnym, to
czynić przyjaźń rzeczywistością dynamiczną, w której miłość jest wyrozumiała,
ale nie ślepa na wady przyjaciela. Oznacza to, że przyjaźń jest wzajemnym
równaniem w górę, nie zaś stąpaniem w dół i zmierzaniem w przepaść.
yć przyjaźnią, to unikać smaku błota zagrażającego ludziom. Nikt z nas
przecież nie jest baronem Munchhausenem, który – według legendy –
był tak dzielny i niezależny, że kiedy wpadł w bagno, to sam siebie z niego za
włosy wyciągnął. Warto więc pamiętać, że nigdy nie było i nie ma barona, który
potrafiłby wyciągnąć sam siebie za włosy z rozległego błotnego grzęzawiska.
W tym kontekście w miłości i przyjaźni śmiało można oczekiwać postępu w
dojrzałości i zmagania się ze swoimi słabościami. Czynić postęp w dojrzałości
to – jak pisał ks. Jan Twardowski – pielęgnować miłość i przyjaźń jak dziecko,
aby nie zwariowało, nie zaziębiło się, nie wyleciało przez okno jak ptak. Miłość
i przyjaźń, aby były miłością i przyjaźnią, wymagają walki z egoizmem, pracy
nad sobą i cierpliwości.
odatkowo imieniem przyjaźni jest lojalność. A być lojalnym, to trwać w
przyjaźni nawet pod nieobecność przyjaciela i pilnować jego spraw. Być
lojalnym, to tak się zachowywać wobec ludzi – pod jego nieobecność – aby się
nie zawstydzić, gdy przyjaciel ponownie się pojawi. Z tej racji nielojalność tym
bardziej jest potępiana, im dłużej trwa przyjaźń między osobami. Zatem żyć
w przyjaźni to umieć ją wyrazić i pomimo nieśmiałości otworzyć przed nią
swoje serce, a także gdy zajdzie potrzeba bronić jej wartości. W przeciwnym
razie będzie ona zagrożona. Chodzi o to, aby uczyć się na błędach innych, gdyż
prawdziwa przyjaźń jest jak zdrowie, doceniamy ją wtedy, kiedy ją utracimy.
Podczas jednego z wykładów, ks. Józef Tischner wyróżnił dwa rodzaje ludzi:
tych, z którymi można odmawiać różaniec i tych, z którymi można kraść konie.
I zalecał, że lepiej się przyjaźnić z tymi, z którymi można kraść konie, gdyż z
nimi również odmówi się różaniec. Z ludźmi zarozumiałymi, czyli niezdolnymi
do przyjaźni – można co najwyżej i to nie zawsze –uczynić jedynie to pierwsze.
Chodzi o to, że przyjazne spojrzenie, przyjazne słowo i przyjazne zachowanie
zawsze jest początkiem wielkich cudów w życiu człowieka. Jeżeli tak się rzeczy
mają, to jedna osoba odkrywając piękno drugiej osoby staje się szczęśliwa i z
przekonaniem wypowiada słowa „dobrze, że Ty jesteś! Oj, dobrze!

Ż
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Teatr
Bynajmniej
podbija
Melpomenę!
SZYMON NOWAK
W dniach 23-25 listopada odbyła się jubileuszowa, piętnasta edycja Konkursu Teatrów Amatorskich Melpomena.
Na scenie Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej zaprezentowało się 14 wybranych wcześniej zespołów z całej
Polski, a także jeden z Czech. Zainteresowanie tegoroczną
edycją było tak duże, że na pierwszy etap konkursu nadesłano ponad 50 zgłoszeń. Stowarzyszenie Teatr Bynajmniej
(od 5. lat działające w Domu Ludowym) ze swoją współczesną wersją „Don Kichota” urzekło widzów i jurorów,
otrzymując pierwszą nagrodę.
Tematyka prezentowanych inscenizacji była niezwykle
różnorodna. Spektakl „Don Kichot” poruszał kwestię indywidualnego sposobu widzenia świata. Główny bohater
walczył z wiatrakami współczesności- utratą wartości takich jak: miłość, wierność czy godność człowieka. Niejednokrotnie napotykał na swojej drodze przeszkody - ludzi.
To w istocie smutna historia o odosobnieniu w postrzeganiu rzeczy, o innym stopniu wrażliwości i niezrozumieniu
przez innych.
Grupa Bynajmniej pracowała nad spektaklem od września
2017 roku. Ostateczny rys sceniczny okazał się wypadkową pracy wielu członków zespołu. Warto tutaj wspomnieć
chociażby o muzycznym wymiarze spektaklu, nad którym
pracowali: Aleksandra Domagała, Jan i Mateusz Duda. Pojawienie się na scenie instrumentów takich jak: gitara elektryczna, klasyczna, perkusja, klawisze, skrzypce, czy tradycyjna fujarka irlandzka, jeszcze lepiej podkreślało wartki
rytm przedstawienia. Na uwagę zasługuje też warsztat wokalny grupy, która dobrze poradziła sobie ze śpiewaniem
na żywo.
Na tegorocznej Melpomenie doceniono także „wkład gru-

py w rozpowszechnianiu idei teatru amatorskiego” - co
wiązało się z przyznaniem specjalnej nagrody. Osobne wyróżnienie otrzymał także aktor Mateusz Przęczek - za rolę
Sancho Pansy. Jego doświadczenie sceniczne, charyzma i
wyróżniająca się dykcja, zostały docenione przez Jury tegorocznego konkursu, w skład którego wchodzili: Małgorzata
Łodej – Stachowiak – przewodnicząca, Piotr Dobrowolski,
Ewa Obrębowska-Piasecka, Michał Pabian.
Teatr Bynajmniej, nieprzerwanie od 15 lat, prowadzi reżyser Paweł Buszewicz, z sukcesem budując nie tylko kolejne
realizacje sceniczne, ale również dbając o niezwykle ciepły
i przyjacielski charakter grupy.
Widowisko teatralne „Don Kichot” można będzie jeszcze
zobaczyć na deskach Domu Ludowego wiosną 2019 roku,
o czym poinformujemy w następnym biuletynie.
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STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W NASZEJ PARAFII
JACEK GRABOWSKI

D

zień 11 listopada - Święto Niepodległości
- na osiedlu Krzyszkowice obchodzony był
bardzo uroczyście. Wydarzenie rozpoczęła msza święta za Ojczyznę odprawiona przez księdza proboszcza Andrzeja Klimarę . Po zakończeniu
liturgii, mieszkańcy i zaproszeni goście w asyście
pocztów sztandarowych oraz orkiestry górniczej
Kopalni Soli w Wieliczce, przeszli w pochodzie pod
pamiątkowy krzyż przy Szkole Podstawowej nr 4. U
stóp tego krzyża, postawionego w 10. rocznicę Odzyskania Niepodległości, mieszkańcy od 2012 roku
składali kwiaty w podzięce za wolną Ojczyznę - Polskę. W tym roku, z okazji setnej rocznicy, podjęta
została inicjatywa odnowienia krzyża, umieszczenia kamienia z pamiątkową tablicą oraz aranżacji
najbliższego otoczenia. Uroczystości przy krzyżu
rozpoczęła orkiestra Mazurkiem Dąbrowskiego odśpiewanym przez zebranych. Chrześcijańskim zwyczajem, Ksiądz Proboszcz po odmówieniu specjalnej

modlitwy, poświęcił krzyż. Odsłonięcia pamiątkowej
tablicy dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka - Artur Kozioł razem z państwem Świetlikami
- długoletnimi opiekunami tego miejsca, w asyście
młodzieży szkolnej. Na prośbę mieszkańców Osiedla Krzyszkowice Rada Miasta Wieliczka podjęła
uchwałę, nadając nazwę temu miejscu -”Skwer Niepodległości”. Treść tej uchwały odczytał Tadeusz
Luraniec - Przewodniczący Rady Miasta. Po czym
delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Komitet Organizacyjny w imieniu mieszkańców podziękował
Panu Burmistrzowi oraz Prezesowi Banku Spółdzielczego w Wieliczce za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia, ofiarowując pamiątkowe cegiełki. Na zakończenie zgromadzeni razem z orkiestrą odśpiewali
kilka pieśni patriotycznych. Następnie uczestnicy
wydarzenia udali się do budynku szkoły na uroczystą akademię. Później, wzorem ubiegłych lat, odbyły się zawody sportowe dla wszystkich chętnych.
W przerwach można było skorzystać z poczęstunku
przygotowanego przez rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wieliczanki.
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Betlejem w Kopalni

ŚW. JACEK ODROWĄŻ,
DOMINIKANIN
(ok.1200-1257)
ROMUALD RUDZIK

J

acek Odrowąż urodził się ok.
1200 r. w możnym rodzie, w
miejscowości Kamień w ziemi opolskiej. Z tego rodu pochodził biskup krakowski Iwo i jego
następca- Jan Prandota. Po szkole katedralnej w Krakowie Jacek
Odrowąż odbył studia w Paryżu.
Po święceniach kapłańskich przebywał w Rzymie i tam spotkał się
ze świętym Dominikiem, założycielem zakonu dominikańskiego.
Jako dominikanin, Jacek w towarzystwie Czesława i Hermana został przysłany do Krakowa.
Zamieszkał z nimi przy kościele
Świętej Trójcy.

TERESA BRYKALSKA

C

zas wigilijny to w Polsce także piękny zwyczaj tworzenia szopek betlejemskich. W Kopalni Soli w Wieliczce, 101 metrów pod ziemią, w 1903
roku Józef Markowski ustawił, na ociosie północnym, pierwszych siedem figurek szopki. Do 1920 roku było ich już 20. Uproszczone w formie figurki
drewniane, pomalowane farbą olejną, uzyskały jarmarczne barwy, przez co cechował je ludowy wdzięk. Po II wojnie światowej wszystkie figurki przeniesiono
do muzeum wielickiego, a na ich miejsce Mieczysław Kluzek wykonał kopie w
soli dziewięciu postaci centralnych, które wdzięcznie ozdabiają to miejsce do
dzisiaj.

W

r. 1226 powstała polska
prowincja
dominikanów
i powstały klasztory w Pradze,
Wrocławiu, Kamieniu Pomorskim,
Gdańsku i Sandomierzu. Po założeniu klasztorów na Pomorzu Jacek udał się na Ruś i powołał do
życia placówki w Kijowie, Haliczu
i Przemyślu.
Uczniowie Jacka obejmowali urzędy biskupie na Pomorzu i w Prusach. Działalność misyjną Jacka
Odrowąża utrudniali na północy
Krzyżacy, a na Rusi Tatarzy. Legenda głosi, że uciekając przed Tatarami, Jacek zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament i ciężką figurę
Matki Bożej. Zmęczony długimi
podróżami misyjnymi zmarł w
1257 roku i spoczął w kościele Św.
Trójcy w Krakowie.

B

ył wielkim czcicielem Matki
Bożej. Udowodniono 30 cudów za jego pośrednictwem. Jacek Odrowąż został ogłoszony
Świętym w 1594 r. Wspomnienie
liturgiczne św. Jacka przypada 17
sierpnia.

Harmonogram Żywego Różańca
Sobota, godz.
17.30 - data
29 grudnia
5 stycznia
godz. 7.30
5 stycznia
12 stycznia
19 stycznia
26 stycznia
2 lutego
godz. 7.30
2 lutego
9 lutego
16 lutego
23 lutego

Róża

Zelatorka

św. Jana Pawła II

p. Honorata Tuleja

MB Fatimskiej

p. Maria Wenzel

MB Loretańskiej
MB Nieustającej Pomocy
MB Miłosierdzia
Misyjna
MB Fatimskiej

p. Józefa Kaczmarczyk
p. Łucja Florek
p. Izabella Galon
p. Danuta Gawlik
p. Maria Wenzel

MB Opiekunki Rodzin
św. Pawła Apostoła
św. Józefa
św. Jana Pawła II

p. Beata Bartosiak
p. Ewa Kaszowska
p. Anna Grzybowska
p. Honorata Tuleja
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INTENCJE MSZY ŚW. DO 31 STYCZNIA
Poniedziałek –24 XII 2018
7.00 1) + Adam Sikora w dniu imienin
2) + Marek Dzido
3) + Leon Kruszyna (Msza Św. greg.)
21.00 1) z ok. 18r. urodzin Jakuba z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski
oraz opiekę MB
24.00 1) + Anna Wawrzkiewicz od chrześnicy Marysi z rodziną
2) w 18r. urodzin Dominika o Boże błog.,
zdrowie i opiekę MB
3) + Michał Wysocki, Eugenia i Aleksander Seweryn
Wtorek – 25 XII 2018 Boże Narodzenie
7.00 + Helena i Ludwik Kaczmarczyk,
Franciszek Kotula i jego rodzice
9.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błog., Dary Ducha Św. dla
Wojciecha 13r. ur. oraz Anny i Bogusława
22r. ślubu
11.00 + Mieczysława Dubiel, mąż Jan
oraz Władysław Frey
13.00 + Leszek Gatlik, Antoś Kluza
15.00 + Mieczysław Turacz 25r. śm. jego
rodziców, Władysławę Stoika
18.00 + Leon Kruszyna (Msza Św. greg.)
20.00 o wypełnienie woli Bozej w życiu
Gabrieli i jej rodziny
Środa – 26 XII 2018 Św. Szczepana
7.00 + Anna Wawrzkiewicz – od rodziny
Wysockich i Bonarów
9.00 1)+ Władysławę Michalik
2) + Jan lizak z rodzicami
11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w
rocznicę ślubu Zofii i Bernarda z prośbą
o dalsze Boże błog. i opiekę MBNP dla
całej rodziny
13.00 dziękczynna w 18r. ur. Anny z
prośbą o zdrowie, opiekę MB i Dary Ducha Św.
15.00 + Leon Kruszyna (Msza Św. greg.)
18.00 + Jerzy Wyrębski oraz Zygmunt i
Jerzeg Wyrębskich oraz Janusza Luzar –
od Łucjanny Wyrębskiej z córkami
20.00 Piotr Pawlik – od Zarządu i Rady
dzielnicy Swoszowice
Czwartek – 27 XII 2018
7.00 1) + Leon Kruszyna (Msza Św. greg.)
2) w 2r. ślubu Izabeli i Krystiana Wojdyły
18.00 + Monika i Stanisław Długosz
Piątek – 28 XII 2018
7.00 1) + Leon Kruszyna (Msza Św. greg.)
2) + Elżbieta Zapalska – od Edwarda z
rodziną
18.00 + Mariusz Kuć – od sąsiadów z ul.
Św. Kingi

Sobota – 29 XII 2018
7.00 1) + Leon Kruszyna (Msza Św. greg.)
2) + Józef Kwarciński – od rodziny Ważydrąg
18.00 Msza św. zbiorowa:
1) + Eugenia Jakubiec
2) + Aleksandra i Józef Łukowicz
3) + Helena i Władysław
Niedziela – 30 XII 2018
7.00 + Otokar Tralski i jego rodzice
9.00 1) + Marek Śmietana – od kuzynów
z Dziekanowic
2) + Halina Stec i jej rodzice – od Marii z
rodziną
11.00 + Leszek Gatlik
13.00 + Leon Kruszyna (Msza Św. greg.)
15.00 + Piotr Bylica – od Łukasza z rodziną
18.00 + Mieczysław Świeczka – od
wnuczki Asi z mężem Pawłem
20.00 + Genowefę Pogorzelczyk – od
Czesławy i Tadeusz Kluska
Poniedziałek – 31 XII 2018
7.00 + Małgorzatę Zawadzką – od Marcina Paździor
18.00 1) + Anna Wawrzkiewicz – od
Teresy Kawrak
2)+ Klementyna Witkowska w r. śm.
Wtorek – 1 I 2019
7.00 + Msza Św. greg. (rez.)
9.00 + Maria Cisło, aby NSJ otworzyło
dla niej bramy nieba – od członkiń Straży
Honorowej Serca Bożego
11.00 + Maria Ziętara z mężem Władysławem
13.00 + Stanisław, Kazimierz, Maria i
Emilia Oprych, Stanisława i Stanisław
Puzio
15.00 + Marię Braś – od córki Janiny z
mężem i dziećmi
18.00 + Walentego Dokuczał 19r. śm.
Tadeuszę żonę
20.00 + Józef Sosin – od żony
Środa – 2 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Marię Braś – od Mariana Braś z rodziną
18.00 + Marek Śmietana – od sąsiadów
Lenart
Czwartek – 3 I 2019
7.00 1) + Zofia Słomka – od sąsiadów z
kl. VIII
2) + Irena Męka – od rodziny z Nowego
Targu
18.00 + Msza Św. greg. (rez.)
Piątek – 4 I 2019

7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Eugenię Seweryn –od rodziny Długosz
18.00 Aby Najświętsze Serce Jezusa przez
ręce Królowej pokoju, udzielało całej
ludzkości w Nowym Roku 2019 daru
pokoju w naszej Ojczyźnie i na całym
świecie
Sobota – 5 I 2019
7.00 + Msza Św. greg. (rez.)
8.00 Wynagradzająca za grzechy wobec
MB – int. od Róży MB Fatimskiej
18.00 Msza św. zbiorowa:
1) + Brygida i mąż Włodzimierz
2) + Mieczysław Kwaśniowski w 1r. śm.
oraz jego rodziców i siostrę Marię
3) + Alicję Hetmańczyk 14r. śm
4) + Jarosław Górka – od kolegów z klubu sportowego „Gimnazjon”
Niedziela – 6 I 2019
7.00 + zm. z rodzin: Matusiaków, Kwaśniowskich, Witkowskich i Odroniów
9.00 1) + Zbigniew Pichórz 4r. śm
2) rez.
11.00 o szczęśliwe rozwiązanie dla Eweliny
13.00 1)+ Genowefę Chachlowską z ok.
imienin
2) rez.
15.00 + Klemens Sosin r. śm.
18.00 rez.
20.00 + Msza Św. greg. (rez.)
Poniedziałek –7 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Jan Mrugała – od rodziny Spytków z
Raciechowic
18.00 rez.
Wtorek – 8 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Władysławę Kaczmarczyk – od
Agnieszki i Adama Dyląg
18.00 + Piotr Bylica – od rodziny Zastawniak
Środa – 9 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Joannę Kołodziejczyk – od pracowników „Gortechu”
18.00 + Elżbieta Zapalska – od Marysi i
Jerzyka z rodziną
Czwartek – 10 I 2019
7.00 1) + Józef Kwarciński – od od pracowników pracowni protetycznej w Krakowie
2) + Marek Śmietana – od kolegów maszynistów z Pol – Regio w Krakowie
18.00 + Msza Św. greg. (rez.)
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Piątek – 11 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Genowefa Pogorzelczyk – od Wójta
Gminy Gdów i pracowników Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty
18.00 + Mieczysław Świeczka – od rodziny Bukowskich z Krakowa
Sobota – 12 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Małgorzatę Zawadzka – od pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 43
18.00 Msza św. zbiorowa:
1) Dziękczynna z prośbą o potrzebne
łaski dla rodziny
2) + Stefanię Komisarz
Niedziela – 13 I 2019
7.00 1) + Helena Słomka – od rodziny
Góreckich i Ożogów
2) + Feliks, Weronika, Alicja Kaczmarczyk
9.00 1) + Halina Bomba 21r. śm.
2) + Genowefa Pogorzelczyk – od córki
Grażyny i zięcia Bogusława
11.00 o Boże błog. zdrowie i opiekę MB
dla Adasia
13.00 o szczęśliwą operację dla Adriana
15.00 + Piotr Bylica – od kolegów szkolnych: Mariana, Krzysztofa i Krzysztofa z
Krakowa
18.00 + Irena Męka – od wnuka Grzegorza z córkami
20.00 + Msza Św. greg. (rez.)
Poniedziałek –14 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) rez.
18.00 rez.
Wtorek – 15 I 2019
7.00 1) + Eugenię Seweryn – od rodziny
Tomera
2) + Tadeusz, Zofia, Władysław
18.00 + Msza Św. greg. (rez.)
Środa – 16 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Józef Sosin – od rodziny Kołaczkowskich
18.00 + Marię Braś – od róży Misyjnej
Czwartek – 17 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Mieczysław Świeczka – od rodziny
Barczak
18.00 + Jan Mrugała – od bratanka Adama z Czechówki z rodziną
Piątek – 18 I 2019
7.00 1) + Władysławę Kaczmarczyk – od
Doroty i Wilhelma Kaczmarczyk
2) + Michalinę Ozga – od sąsiadów Wawrzyków
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18.00 + Msza Św. greg. (rez.)
Sobota – 19 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2)+ Stanisław Cygal – od brata ks.
Edwarda
18.00 Msza św. zbiorowa:
1) + Jerzy Bigos
2) + Kazimierz Strzelecki, żona Zofia
rodzina
Niedziela – 20 I 2019
7.00 + Msza Św. greg. (rez.)
9.00 1) + Feliksę i Irenę, zm. z rodziny
Filipków
2) + Czesław Konieczny 5r. śm.
11.00 rez.
13.00 1) + Józef Kwarciński – od wnuczki
Magdy z mężem Piotrem i dziećmi: Mikołajem i Brunem
2) + Jacek Grzywacz 11r. śm.
15.00 + Piotr Bylica – od rodziny Lisów z
Łodygowic
18.00 + Marię Braś – od syna Adama
20.00 + Jan Mrugała – od brata Stanisława z żoną
Poniedziałek –21 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) rez.
18.00 + Joannę Kołodziejczyk – od byłych pracowników „Hydrokopu”
Wtorek – 22 I 2019
7.00 1) + Elżbieta Zapalska – od rodziny
Bodziochów
2) + Józef Sosin – od rodziny Kaczmarczyków
18.00 + Msza Św. greg. (rez.)
Środa – 23 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) rez.
18.00 + Antonina Dutkiewicz
Czwartek – 24 I 2019
7.00 1) + Marek Smietana – od kolegów
i koleżanek z drużyn pociągowych w
Tarnowie
2) + Msza Św. greg. (rez.)
18.00 + Ireneusz Bujak – od żony
Piątek – 25 I 2019 Odpust Parafialny
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)

2) + Mieczysław od rodziny Jakubowskich
18.00 1) w int. parafian
2) + Karolina Woźniak 35r. śm. mąż
Franciszek oraz synowie Władysław i
Józef
Sobota – 26 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Ireneusz Bujak – od sąsiadów Lizaków
18.00 Msza św. zbiorowa:
1) + Danuta Rusek 2r. śm. mąż Henryk
2) + Tadeusz Kucharski
Niedziela – 27 I 2019
7.00 1)+ Genowefę Pogorzelczyk – od
dzieci i rodziców z oddziału przedszkolnego w Nieznanowicach
2) + Józef Sosin – od córki z rodziną
9.00 1) rez.
2) + Marię Braś – od bratanicy Janiny z
Jaworzna z rodziną
11.00 rez.
13.00 + Wiktoria I Franciszek
15.00 rez.
18.00 +Irena Męka – od córki Elżbiety
20.00 + Msza Św. greg. (rez.)
Poniedziałek – 28 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Irena Męka – od wnuka Grzegorza z
córkami
18.00 + Helena Słomka – od rodziny
Wolskich
Wtorek – 29 I 2019
7.00 1) + Marię Braś – od Teresy z rodziną
2) + Jan Mrugała – od rodziny Saczka
18.00 + Msza Św. greg. (rez.)
Środa – 30 I 2019
7.00 1) + Msza Św. greg. (rez.)
2) + Władysławę Kaczmarczyk – od
Wandy i Zbigniewa Ternerów
18.00 + Andrzej Halat
Czwartek – 31 I 2019
7.00 1) rez.
2) + Marek Śmietana – od rodziny Marusarz i Kunc z Zakopanego
18.00 + Eugenię Seweryn – od rodziny
Stępów

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze naszego pisma pojawiła się oczywista pomyłka
drukarska. Błędnie podano nazwisko osoby zawierającej sakrament małżeństwa w dniu 28 czerwca. Powinno brzmieć: Józef SZEŁOMSKI. Za pomyłkę Redakcja przeprasza.
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PARAFIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

WSPÓLNOTY I GRUPY PARAFIALNE
Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna
Straż Honorowa NSPJ
Bractwo Adoracyjne
Róże Żywego Różańca
Grupa Charytatywna
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
Redakcja biuletynu parafialnego „Słowo Pawła”
Schola Dziecięca
Koło Biblijne
Kręgi Domowego Kościoła
Służba Liturgiczna ołtarza – Ministranci i lektorzy
Oaza młodzieżowa
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNOT DUSZPASTERSKICH

Z ŻYCIA PARAFII
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:
06 i 07. 10.2018r.
- Julia Klaudia Buniakowska
- Marcelina Małgorzata Mysza
- Jan Jacek Bukowski
14.10.2018r.
- Jakub Szymon Lorenc
20 i 21.10.2018r.
- Wiktoria Badowska
- Magdalena Antosik
- Jan Ząbala
- Zofia Małgorzata Augustyniak
- Adam Szalach

28.10.2018r.
- Oliwia Łucja Ziober
- Ryszard Jakub Urbanek
04.11.2018r.
- Rozalia Kuleta
- Antonina Howaniec
11.11.2018r.
- Jan Henryk Husakowski
- Pola Bawoł
17 i 18.11.2018r.
- Isabella Rose
- Michał Wojdyła

- Antonina Weronika Ćmiel
24 i 25.11.2018r.
- Paweł Dobosz
- Tomasz Oleś
- Julian Jakub Lipiński
08 i 09.12.2018r.
- Michał Zenon Piątek
- Julia Lasoń
- Julia Tracik
- Oskar Tracik
15.12.2018r.
- Alicja Anna Kiwior

DZIECIOM ŻYCZYMY, BY TRWAŁY W JEDNOŚCI Z CHRYSTUSEM, KTÓREGO OTRZYMAŁY W SAKRAMENCIE CHRZTU
ŚWIĘTEGO ORAZ ZDROWIA
ODESZLI Z NASZEJ WSPÓLNOTY
+ Mieczysław Dzięgiel zm. 24.10.2018r.
+ Józef Sosin zm. 31.10.2018r.
+ Halina Stec zm. 09.11.2018r.
+ Adam Antkiewicz zm. 20.11.2018r.
+ Ireneusz Bujak zm. 25.11.2018r.
+ Urszula Polonka 19.12.2018r.
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE...
Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy współczucia.

