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W pierwszym kwartale 2010 r.

przez SAKRAMENT CHRZTU  
zostali włączeni do Kościoła:
Milena MAREK, c. Agnieszki 
i Remigiusza

Anita FIGLARSKA, c. Katarzyny i Rafała
Julian ŻUREK, s. Zuzanny i Rafała
Oliwia ROZKOWIŃSKA, c. Agnieszki 

i Krzysztofa
Violeta BOROWSKA, c. Terezy i Grzegorza
Marcin SUPEL, s. Beaty i Łukasza
Krzysztof BEDNAREK, s. Katarzyny 

i Wojciecha
Anastazja WOLSKA, c. Aleksandry 

i Dominika

SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA 
zawarli:

Paulina ZALEWSKA i Grzegorz 
NIEDZIELA

Tereza MATUSZKOVA i Grzegorz 
BOROWSKI

Iwona PACZKOWSKA i Łukasz SPYCHAŁA
Katarzyna ZYGADLIK i Daniel CZYŻ
Oraz poza naszą parafią:
Monika BŁASZKIEWICZ i Szymon 

KOWALKSKI

ZMARLI 
w Chrystusie Panu:
Rajmund TELMA (1955 Wrocław; 

2. 01. br.)
Bronisław OLESIEWICZ (1955 Wrocław; 

22. 01. br.)
Julia SOWIŃSKA (1923 Żydatycze; 

28. 01. br.)
Edward SETECKI (1927 Odolanów; 

3. 02. br.)
Kazimierz KASZYŃSKI (1944 Lwów; 

15. 02. br.)
Barbara CHOROSZY (1934 Zaostrowicze; 

24. 02. br.)
Janina WOWK (1922 Bochnia; 26. 02. br.)
Marianna RUCIŃSKA (1953 Józefów; 

3. 03. br.)
Henryk KLUBA (1921 Górka Kl. ; 5. 03. br.)
Janina GZOWSKA (1924 Muszary; 

9. 03. br.)
Zdzisław KRZYSZTOFIK (1943 

Ogrodzona; 15. 03. br.)

W okresie Bo żego Nar odzenia nasza  
młodzież przygotowała śpiew kolęd 

podczas Mszy św.

Jak co r oku, w atmosf erze Świąt Nar o-
dzenia Pańskiego, poszczególne wspól-

noty i g rupy: schola, ministranci, oaza,  
Żywy Różaniec, spotkay si na  "opłatk u". 
Wcześniej odbyła się Wigilia dla dzieci  
w Świetlicy, poprzedzona Jasełkami w wy-
konaniu tych dzieci.

Klub Seniora w ramach sw ych spotkań 
miał pod k oniec stycznia br. zabawę 

karnawałową.

W pierwszych dniach ferii zimowych 
grupa dzieci i młodzież y wzięła  

udział w k ilkudniowych r ekolekcjach 
w Kluczborku.

W drug im t ygodniu f erii zimow ych 
w Jag niątkowie, w ychowawcy 

i sponsorzy zapewnili tygodniowy wypo-
czynek dzieciom ze świetlicy parafialnej.

Przygotowaniem k andydatów do  
bierzmowania – młodzież klas trzecich 

gimnazjalnych – trudnią się od st ycznia 
oprócz księdza pr oboszcza animat orzy 
małych grup: p. Krzysztof Zajkowski, Ania 
Wychowaniec, Ewa N iemoto oraz Olga  
i Magda Duda.

W tr zecią niedzielę W. Postu odbyły  
się w nasz ym k ościele pr omocje 

ministranckie. Zespół służby litur gicznej 
ołtarza powiększ ył się o tr zech nowych 
ministrantów.

Dwudziestego cz wartego st ycznia 
odbywała się zbiór ka pieniędz y na  

pomoc dla poszk odowanych w w yniku 
trzęsienia ziemi na Haiti. Zło żyliśmy kwo-
tę 3720 zł.

Rada Parafialna ostatnie spotkanie mia-
ła 14 lut ego br. Sk ład Rady nieco się 

zmienił. Kilku parafian nie bierze już w niej 
udziału, natomiast przybyły 4 nowe oso-
by. Na poprzedniej radzie pod koniec ub. 
roku, zapoznawaliśmy się z pracą char y-
tatywną w parafii, z właszcza opieką nad 
dziećmi w Świetlicy parafialnej. Na ostat-
nim spotkaniu przygotowywaliśmy się do 
wizytacji kanonicznej Księdza Arcybisku-
pa, która odbędzie się w kwietniu.

Od 21 marca odbywały się w naszej pa-
rafii rekolekcje wielkopostne. Prowa-

dził je o. Władysław Wichniarz ze Zgroma-
dzenia Księży Saletynów w Warszawie. Dla 
dzieci ze Szkoły Podstawowej odbywały się 
specjalne spotkania o godz. 8 rano . Wielu 
parafian wzięło udział w tym przygotowa-
niu do duchowego przeżywania najwięk-
szych dla nas świąt Wielkanocnych.
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K
rzyż jest zatem k amieniem w ęgiel-
nym, na którym zbudowano nasz kraj 
i najważniejsz ym symbolem nasz ej 
tożsamości religijnej i narodowej. 

Przez ponad 1040 lat Krzyż towarzyszy 
pokoleniom Polaków w trudn ych chwi-
lach nasz ej hist orii. Jest obecn y w zr y-
wach niepodległościow ych, w P owsta-
niach: List opadowym, St yczniowym, 
Warszawskim, w w ystąpieniach robotni-
czych lat osiemdziesiąt ych XX wieku. Za-
wsze Krzyż podtrzymywał na duchu P o-

laków w trudn ych ch wilach i da wał im  
siłę. Nasi pr zodkowie przez wiek i bronili 
Krzyża przed Turkami, Tatarami, Szweda-
mi i Komunistami. Krzyże od wieków były 
i są stawiane na naszej ziemi w miejscach 
publicznych. Krzyże przydrożne, kaplicz-
ki, krzyże pomniki. Świadczą o nasz ej hi-
storii, o naszej tradycji i tożsamości.

Krzyż jest symbolem w yznania naszej 
wiary i naszej miłości do Chrystusa. Towa-
rzyszy nam od pierwszych chwil naszego 
życia począwszy od k rzyża w szpi-

Zmartwychwstał jak powiedział
Kto z nas potrafi wyobrazić sobie radość, 
jaka zapanowała w gronie Apostołów i osób 
bliskich Jezusowi na wieść, że On żyje?! 
Powiedzieć można jednak, że była to wielka 
radość, tak wielka, że trwa już przez dwa tysiące 
lat; tak wielka, że udziela się nam jeszcze dziś. 

R
adością tą przepełnione są Święta Wielkanocne, w które mamy 
zaświadczyć wobec świata, jak Kościół się raduje ze zbawienia. 
Łacznikiem pomiędzy radością pierwszej Wielkanocy a radością 
naszej Wielkanocy jest Słowo Boże odczytywane nieprzerwanie 

przez dwadzieścia wieków.
 Zwróćmy uwagę na jedno słow o, zapisane pr zez wsz ystkich 

Ewangelistwów: „jak powiedział”, „zmartwychwstał, jak powiedział ”. 
Dlaczego t e słowa są eksponowane pr zez Ewangelist ów? O tóż 
Zmartwychwstanie Chr ystusa pot wierdziło słuszność zaufania  
Chrystuowi. Szli za N im, mimo iż opowiadał im dziwne r zeczy. Nie 
pojmowali, ale Mu ufali, gdyż w ydawał się by ć tego godnym. Na-
rażali się na drwiny swego otoczenia, nawet prześladowanie. Zwią-
zali z N im  sw oje ż ycie, opuszczając wsz ystko i idąc za N im. Do-
piero w Wielki Piątek załamali się. Wstyd było im pok azać 

Krzyż jest kamieniem 
węgielnym
Historia chrześcijańskiej Polski zaczyna się w roku 966, 
kiedy to nasi przodkowie przyjęli chrzest. Mieszko I włączył 
państwo Polan na stałe do chrześcijańskiej Europy nie tylko 
terytorialnie, ale przede wszystkim kulturowo. 

I Z rekolekcji wielkopostnych

I Uczestnicy zimowiska

I Uczestnicy oazy
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„Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem. 
Nikt nie przychodzi do  Ojca inaczej,

 jak tylko przeze Mnie"

Wszystkim Drogim 
Parafianom i ich Gościom 

składamy najlepsze życzenia, 
by cieszyli się wiarą,

mieli nadzieję i pokój 
Chrystusowy w sercach. 

Niech zawsze Żyjący 
błogosławi na radosne 

Święta Paschalne 
i w codziennym życiu.

Ksiądz Proboszcz 
ze współpracownikami.
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 Minęło już k ilkanaście lat jak st olica Apo -
stolska udost ępniła sw ój adr es w I nternecie: 
www.vatican.va. Największym zainteresowaniem 
cieszą się wiadomości na t emat działalności Ojca 
Świętego.
 Polskie strony religijne czyta w Sieci ponad 

2 mln osób . M iesięcznie spędzają one na str o-
nach chrześcijańskich 800 t ys. godzin, dokonując 
44 mln odsłon. 13% int ernautów odwiedza witr y-
ny o t ematyce chr ześcijańskiej. Serwisy społecz-
nościowe stanowią dla Kościoła szansę na no wy 
dialog ze współczesnym człowiekiem. Benedykt  
XVI w yraźnie naucza o potr zebie ewangelizacji  
„cyfrowego kontynentu”. 
 W Papui-Nowej Gwinei – Msza św . Wielka-

nocna jest odpra wiana bez pr ocesji rezurekcyj-
nej, a udział w niej biorą udział w szyscy miesz-
kańcy r óżnych w yznań. P o t ej Msz y św . wier-

ni rozchodząc się do domó w a w szystkim napo-
tkanym po dr odze wzajemnie ż yczą WESOŁYCH 
ŚWIĄT. Posługują tam takż e polscy księża misjo -
narze.
Już piąta r ocznica śmierci Papieża Jana P a-

weł II . Cz y wiem y, ż e odb ył On 104 pielg rzym-
ki zagraniczne do niemal 130 k rajów świata i 143 
podróże apostolskie po Włoszech. Najczęściej po-
dróżował w 1982 r oku, k iedy 7 raz y udawał się  
w podr óż zag raniczną. Najdłuższa b yła 32 piel-
grzymka na Dalek i Wschód i do Oc eanii. Trwała 
od 18 listopada do 1 grudnia 1986 r. Ojciec Święty 
odwiedził też 303 parafie rzymskie.
 30 k wietnia 2000 r oku odbyła się beat yfi-

kacja siostry Faustyny Kowalskiej, której dokonał 
Jan Paweł II. „Dzienniczek” św. siostry Faustyny zo-
stał przetłumaczony na wiele języków, również ję-
zyk rosyjski.

CZY WIEMY, ŻE...  CZY WIEMY, ŻE... 

talu na sali porodowej, podczas 
chrztu, podczas nauk i w szk ole, podczas 
pierwszej K omunii Święt ej, Bier zmowa-
nia, pr zy za warciu z wiązku małż eńskie-
go, w prac y, w domu i w miejscach na-
szego wiecznego spocz ynku. Jest obec-
ny od nar odzenia do śmier ci. Towarzy-
szy nam pr zez całe ż ycie, t ym znak iem 
rozpoczynamy k ażdy dzień, daje mo żli-
wość zwrócenia się do Pana Boga w każ-
dej ch wili, w k ażdym miejscu i za wsze 
nas pokrzepia jego widok – bo to On jest 
siłą. Dla większ ości z nas jest ocz ywiste, 
że K rzyż jest w nasz ej O jczyźnie obec-
ny na k ażdym kroku, daje poczucie bez-

pieczeństwa, dlatego też nie czujemy się 
zagrożeni, gdy w Strasbur gu zapadają  
wyroki. Większość powie: co tam, gdzie  
Strasburg, gdzie Warszawa, nasze k rzyże 
są bezpieczne. Zastanówmy się , nie ma  
podziału na nasz e czy wasze krzyże. Jest 
tylko jeden K rzyż jako symbol wiar y dla 
katolika, bez względu na jego nar odo-
wość.

Wyrok w Strasbur gu dotyczy k ażdego 
katolika, bo chodzi o dziedzic two chr ze-
ścijańskiej Eur opy. W nasz ym k raju już  
znaleźli się pr ześladowcy, którzy wyciąga-
ją ręce, by zdejmować krzyże z miejsc pu-
blicznych, czy pozwolimy im na to? 

Krzyż jest kamieniem węgielnym
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Jak myślisz
Kto jest największą postacią wszechczasów? 
Kto jest najwybitniejszym przywódcą? 
Kto jest najznakomitszym nauczycielem? 
Kto zrobił najwięcej dobrego dla rodzaju ludzkiego? 
Kto prowadził najświętsze życie na Ziemi?

Pojedź do jak iegokolwiek 
zakątka na kuli ziemskiej. Po-
rozmawiaj z w yznawcami 
różnych r eligii. Wszyscy oni  
zgodzą się, że nie było nik o-
go, kt o mógłby r ównać się  
z osobą Jezusa z Nazar etu. 
On jest najbar dziej niez wy-
kłą osobowością wszechcza-
sów.

Jezus zmienił bieg hist o-
rii. Na wet data w t wojej co -
dziennej gaz ecie świadcz y 
o t ym, ż e Jezus z Nazar etu 
żył na Ziemi ok oło 2000 lat  
temu. 

Przepowiednie Jego 
przyjścia 

Setki lat pr zed narodzina-
mi Jezusa, P ismo Święte od-
notowuje słowa pr oroków 
Izraela, pr zewidujące Jego  
przyjście. Star y Testament, 
pisany pr zez wielu ludzi na  
przestrzeni 1.500 lat za wiera 
ponad 300 proroctw opisują-
cych Jego przyjście. 

Wszystkie zawarte w nich sz czegóły spełniły się , łącz-
nie z jego cudown ym narodzeniem, ż yciem bez g rze-
chu, licznymi cudami, Jego śmier cią i zmar twychwsta-
niem. 

Życie jak ie prowadził Jezus , cuda jak ich dok onywał, 
jego nauczanie, śmierć na k rzyżu, a pot em zmartwych-
wstanie i wniebowstąpienie – wsz ystko wsk azuje na  
to, że nie był t ylko człowiek iem, ale k imś więcej . Jezus 
twierdził: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”, „Kto Mnie zobaczył, 
zobaczył także i O jca” i „Ja jestem drogą i pra wdą, i ż y-
ciem. Nikt nie pr zychodzi do O jca inaczej jak t ylko prze-
ze Mnie”.

Jego życie i przesłanie 
prowadzi do zmian 

Przyjrzyj się, jaki wpływ na pr zestrzeni wieków wywie-
rała osoba i ż ycie Jezusa Chr ystusa z Nazar etu, a zr ozu-
miesz, że On i Jego nauczanie za wsze wywoływały zmia-
ny w ż yciu pojedyncz ych ludzi i cały ch narodów. Wszę-
dzie tam, gdzie docierało Jego nauczanie ustana wiano 
świętość małżeństwa, uznawano prawa kobiet i ich głos 
w społecz eństwie; zak ładano szk oły i w yższe ucz elnie; 
stanowiono prawo chroniące dzieci; znoszono niewolnic-
two i wprowadzano mnóstwo innych zmian, korzystnych 
dla ludzi. 

Kim dla ciebie jest 
Jezus z Nazaretu?

Odpowiedź na t o pytanie  
będzie miała wpły w na całe  
twoje ż ycie tu na ziemi i w  
wieczności.

Gdyby usunąć Jezusa  
z chrześcijaństwa – nic by nie 
pozostało. Bo biblijne chr ze-
ścijaństwo nie jest jak ąś filo-
zofią życiową, zbiorem norm 
etycznych, cz y spełnianiem  
religijnych r ytuałów. P raw-
dziwe chr ześcijaństwo jest  
oparte na żywej, osobistej re-
lacji z e zmar twychwstałym, 
żyjącym P anem i Zba wicie-
lem.

Zmartwychwstały 
założyciel 

Jezus z Nazar etu z ostał 
ukrzyżowany i pochowan y 
w w ypożyczonym g robie, 
a tr zy dni pó źniej powstał  
z martwych; pod t ym wzglę-
dem chrześcijaństwo jest je -
dyne w swoim rodzaju.

Powody by wierzyć 
Zmartwychwstanie jest punkt em centraln ym wiar y 

chrześcijańskiej. Istnieje wiele pow odów, dla kt órych ba-
dacze uważają je za fakt prawdziwy:

Przepowiednie
Przede wszystkim sam Je -

zus pr zepowiedział sw oją 
śmierć i zmar twychwstanie, 
które nast ępnie miały miej-
sce dokładnie tak , jak z ostały 
zapowiedziane.

Pusty grób
Po drug ie, powstanie  

z mar twych jest jedyn ym 
wiarygodnie brzmiącym wy-
tłumaczeniem pust ego g ro-
bu, w którym leżał Jezus. Czy-
tając dokładnie historię biblij-
ną widzim y, ż e g rób, w kt ó-
rym złożone zostało ciało Je -
zusa, był sz czelnie zamk nię-
ty ogromnym głazem i pilnie 
strzeżony pr zez r zymskich 
żołnierzy.

Osoiste spotkania
Po tr zecie, po zmar twychwstaniu Jezus co najmniej  

10 raz y objawił się osobom, kt óre Go znały . Udowodnił, 
że Jego poja wianie się nie było haluc ynacją: jadł z nimi, 
rozmawiał, a one Go dotykały.

Narodzenie się Kościoła
Po czwarte, wskrzeszenie Jezusa z mar twych jest jedy-

nym rozsądnym wyjaśnieniem powstania Kościoła Chrze-
ścijańskiego. K ościół Chr ześcijański jest z decydowanie 
największą instytucją, jaka kiedykolwiek istniała w całej hi-
storii świata. 

Przemienione życie 
Po piąte, zmar twychwstanie jest jedyn ym logicznym 

wyjaśnieniem przemiany ż ycia uczniów Jezusa. Opuści-
li go pr zed Jego zmar twychwstaniem; po Jego śmier ci 
ukryli się, przerażeni i zniechęceni. N ie spodziewali się, że 
Jezus powstanie z martwych. 

A jednak po zmar twychwstaniu Jezusa i po pr zeży-
ciach w dniu P ięćdziesiątnicy, ci sami zniechęceni, r oz-
czarowani mężczyźni i kobiety, zostali przemienieni mocą 
zmartwychwstałego Chr ystusa. I w Jego imię w ywrócili 
świat do gór y nogami. N ikt, kto poważnie zastana wia się 
nad nieodpartymi dowodami potwierdzającymi boskość 
Jezusa z Nazaretu i Jego zmar twychwstanie nie może za-
przeczyć, że On jest Synem Boga, obiecanym Mesjaszem. 

Bóg Żywy 
Jezus Chrystus żyje i wciąż błogosławi, i ubogaca ż ycie 

tych wszystkich, którzy Mu ufają i są Mu posłuszni, w t ym 
wielu, którzy wywarli wielki wpływ na dzieje świata.

Francuski fiz yk i filo zof Blaise P ascal uważał , że k ażdy 
potrzebuje Jezusa, co w yraził w słowach: „W sercu każde-
go człowieka jest pustka o kształcie Boga, kt órą tylko Bóg, 
poprzez Swojego Syna Jezusa Chrystusa, może wypełnić”.

Czy chciałbyś osobiście 
poznać Jezusa Chrystusa 
jako swojego 
Zbawiciela?

Jakkolwiek by t o nie br zmiało – t o 
możliwe! Jezus tak bar dzo pragnie na-
wiązać osobistą, pełną miłości r elację 
z tobą, że „pozałatwiał” już wszelkie nie-
zbędne sprawy.

Teraz dec yzja należ y do ciebie , Je -
zus powiedział: „Nikt nie pr zychodzi do 
Ojca jak tylko przeze mnie”.          (z: www.SzukajacBoga.pl)

WIZYTACJA KANONICZNA
Ks. Arcybpa Mariana Gołębiewskiego

odbędzie się w naszej parafi i w czwartek, 22 kwietnia br. 

Porządek wizytacji:
16:00 – Powitanie Księdza Biskupa. Spotkanie z księżmi 

Wizyta w kancelarii parafi alnej. 
17:00 – Spotkanie z grupami i wspólnotami parafi alnymi
17:30 – Spotkanie z Radą Parafi alną
18:00  – Msza św. z udziałem wszystkich parafi an

oraz bierzmowanie młodzieży.
Księża Biskupi wizytację pasterską każdej parafi i 
przeprowadzają co pięć lat. Niech to spotkanie z naszy 
Arcypasterzem  zaowocuje głębszą wiarą i umocni naszą 
więź z Kościołem.

się wśród znajomych. Zaczęli ża-
łować.

I oto w poranek wielk anocny nastąpiła 
całkowita odmiana. On ż yje! Nie zawiódł. 
Zmartwychwstał jak powiedział . Warto 
było Mu zaufać i z wiązać z Nim swój los.

To spowodowało, że teraz już nieodwo-
łalnie zwiążą z Nim los swego życia. Już nic 
i nikt, na wet śmier ć, nie potrafi odłącz yć 
ich od swego Mistrza – Jezusa Chrystusa. 

Wierzą we wsz ystkie Jego słowa: Jak  
powiedział. 

Żyją według Jego słowa: Jak po -
wiedział. Głoszą z pr zekonaniem 
Jego słowa: Jak powiedział. 

Oczekują spotk ania z N im 
w wieczności: Jak powiedział. 

Jakże są ważne również i dla nas 
te słowa Ewangelistów o Chr ystu-
sie: Jak powiedział! Zmar twych-

wstał, jak powiedział! P oszukujemy prze-
cież ciągle jak ichś dowodów potwierdza-
jących wiarygodność przedziwnych i trud-
nych do wzięcia na ser io słów Chrystusa.

Największym znak iem pot wierdzają-
cym prawdziwość słów Chrystusa jest cud 
Jego zmar twychwstania. Warto więc za-
ufać Jego słow om. Warto dąż yć do t ego 
co w górze.

Jezus nie r ozczaruje! Nie okłamuje! Nie 
zawodzi! Jest wiar ygodny. Jest najwiar y-
godniejszy ze wszystkich i wszelkiej maści 
„proroków”. 

Przecież tylko On zmar twychwstał, jak 
powiedział.

Niech naszą świąt eczną radość po -
większa pr zekonanie, ż e dobr ze zr obili-
śmy, iż poszliśm y za Jezusem, ż e związali-
śmy z Nim swój los, że staramy się kroczyć 
drogami Jego Ewangelii.
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