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ZIARNO  MARYI 

Parafia  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  

w Sędziszowie Małopolskim  

  
    Data wydania 01.01.2017

  Dziękujemy Bogu za 

miniony rok 2016. Jaki on 

był? Dla każdego był inny. 

Jednym przyniósł szczęście i 

radość, innym smutek i 

zmartwienia, niektórym 

chorobę a nawet śmierć. 

Każde wydarzenia - i te do-

bre, ale nawet te najtrud-

niejsze, Bóg daje nam po to, 

by dać nam okazję do uświę-

cenia, okazania dobroci, 

uszlachetnienia, wzmocnie-

nia naszej wiary, nadziei i 

miłości.  

    Miniony rok był Jubi-

leuszowym Rokiem Miło-

sierdzia. W Krakowie odby-

ły się Światowe Dni Mło-

dzieży, na które ze swoim 

nauczaniem przybył papież 

Franciszek. W ubiegłym ro-

ku obchodziliśmy także 10-

50 Rocznicę Chrztu Polski. 

Nastąpiła również prokla-

macja Jubileuszowego Aktu 

przyjęcia Jezusa Chrystusa 

za Króla i Pana w Krakowie

-Łagiewnikach i we wszyst-

kich kościołach w Polsce. Do 

tych wydarzeń trzeba nam 

dodać nasze lokalne, ale jak-

że istotne i podniosłe dla 

nas wydarzenie, którym by-

ło ogłoszenie Matki Bożej 

Patronką miasta Sędziszo-

wa Młp. 

    Chociaż te i inne wy-

darzenia religijne, poprzez 

które Kościół Jezusa Chry-

stusa chciał naprawiać 

świat naszych czasów i 

wprowadzać w życie zasady 

Królestwa Bożego na ziemi 

pomogły niejednemu czło-

wiekowi odnaleźć Boga, to 

jednak równocześnie wiele 

trudnych doświadczeń spo-

tkało świat ze strony ludzi 

ogarniętych złymi ideologia-

mi. Było wiele cierpienia, 

wojen, zamachów i innych 

nieszczęść, które ludzie w 

amoku świadomej czy nie-

świadomej służby Szatano-

wi sprowadzają na bliźnich 

i świat. 

    Mając to na uwadze 

Ojciec Święty Franciszek 

zachęcał wiernych podczas 

tradycyjnej „Pasterki” spra-

wowanej w bazylice waty-

kańskiej do „podążania z 

ufnością do Jezusa, niosąc 

dramaty naszych czasów, 

ale doświadczając też pięk-

na Bożej miłości”. 

    Właśnie z takim na-

stawieniem rozpoczy-

namy Nowy Rok 

Pański 2017.  

Obecny rok liturgicz-

ny przeżywany pod 

hasłem „Idźcie i gło-

ście”. To hasło przy-

pomina nam o ko-

nieczności dawania 

świadectwa i aposto-

łowania przez każde-

go chrześcijanina.  

    Rok ten bę-

dziemy przeżywać 

pod szczególnym patrona-

tem Matki Bożej Fatimskiej 

w związku z 100. rocznicą 

objawień. Odczytujemy to, 

jako znak i wezwanie do od-

krywania przesłania MB z 

Fatimy. 

Będzie to również rok św. 

Brata Alberta ogłoszony 

przez Konferencję Episkopa-

tu Polski w związku z także 

100. rocznicą śmierci Brata 

Alberta.  

    Z Bogiem i Maryją 

Jego Rodzicielką wkracza-

my więc w Nowy Rok Pań-

ski – a to niech nas nasta-

wia jak najbardziej pozy-

tywnie i twórczo. Podejmuj-

my pracę duchową nad 

zmianą naszych negatyw-

nych cech, czy przyzwycza-

jeń. Umiejmy zaufać Chry-

stusowi i Jego Matce. 
     Ks. Ryszard Lis - proboszcz 
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Co słychać w moim Kościele? 

•Pielgrzymki do krakow-

skiego sanktuarium Ecce 

Homo, Msze i specjalne wy-

darzenia kulturalne, a 

przede wszystkim szereg 

inicjatyw propagujących po-

moc najuboższym – tak wy-

glądać będzie w Polsce rok 

2017, który ogłoszony zo-

stał, zarówno przez Sejm, 

jak i Episkopat, Rokiem 

Brata Alberta. Rok rozpo-

czął się w Boże Narodzenie, 

25 grudnia 2016 r. – To oka-

zja do odkrycia na nowo 

charyzmatu apostoła ubo-

gich – mówią zakonnicy i 

świeccy naśladujący działal-

ność Adama Chmielowskie-

go. 

„Wielkość Brata Alberta wy-

raziła się w tym, że potrafił 

poruszyć innych, by nie po-

zostawali obojętni na los 

najbardziej opuszczonych, 

wyzwalając ludzką solidar-

ność i dobroczynność” – po-

wiedział kard. Stanisław 

Dziwisz 25 grudnia w Kate-

drze na Wawelu podczas 

Mszy św., która była połą-

czona z rozpoczęciem Roku 

św. Brata Alberta. 

Jak wskazuje przewodniczą-

cy Konferencji Episkopatu 

Polski abp Stanisław Gądec-

ki, Rok św. Brata Alberta 

jest doskonałą kontynuacją 

ogłoszonego przez papieża 

Franciszka Roku Miłosier-

dzia i obchodzonego w Ko-

ściele w Polsce Jubileuszu 

1050-lecia Chrztu Polski. 

We wstępie do nowego pro-

gramu duszpasterskiego 

metropolita poznański pod-

kreśla, że w kontekście te-

gorocznego tematu: „Idźcie 

i głoście” – przykład św. 

Brata Alberta stanie się 

okazją do uwiarygodnienia 

czynami miłosierdzia tego, 

co będziemy głosić. 

 

•„Wyrzeczenie się przemo-

cy: styl polityki na rzecz 

pokoju” – to tytuł orędzia 

na przypadający 1 stycznia 

2017 r. 50. już z kolei Świa-

towy Dzień Pokoju. Po raz 

pierwszy obchodzono go z 

inicjatywy bł. Pawła VI w 

roku 1968. Franciszek za-

czyna swe przesłanie nowo-

rocznymi życzeniami dla 

wszystkich ludów i naro-

dów świata, szefów państw 

i rządów, a także zwierzch-

ników religijnych: „Oby od 

szczebla lokalnego i po-

wszedniego aż po światowy 

wyrzeczenie się przemocy 

stało się charakterystycz-

nym stylem naszych decy-

zji, naszych relacji, na-

szych działań, polityki we 

wszystkich jej formach” – 

pisze Ojciec Święty. 

„Brak pokoju nie wyraża 

się jedynie w wojnie, ale 

także w wielu różnych za-

chowaniach naznaczonych 

przemocą. A przemoc rodzi 

się w sercu człowieka, sze-

rzy się w rodzinie. Przemo-

cy służy handel bronią, a 

kulminacją tego są wojny 

między państwami. Dziś 

toczy się kilkanaście wojen. 

W Jemenie, Syrii, w Suda-

nie Południowym, by wspo-

mnieć tylko o niektórych. 

Jednakże jeśli popatrzymy 

pod względem procento-

wym na liczbę konfliktów 

po II wojnie światowej, to 

możemy stwierdzić, że ma-

my do czynienia ze stałym 

ograniczaniem skali prze-

mocy. W pewnym sensie są 

więc powody do umiarko-

wanego optymizmu. Można 

mieć nadzieję, że dzięki na-

szej współpracy w promo-

waniu rezygnacji z użycia 

przemocy da się osiągnąć 

konkretne rezultaty w spo-

łeczeństwie”. 

W orędziu na Światowy 

Dzień Pokoju Papież pyta: 

„Czy przemoc pozwala osią-

gnąć trwałe i wartościowe 

cele?”, po czym odpowiada: 

„Reagowanie przemocą na 

przemoc prowadzi w naj-

lepszym wypadku do przy-

musowej migracji i ogrom-

nego cierpienia, ponieważ 

znaczne zasoby przezna-

czane są na cele wojskowe, 

zamiast zaspokajać co-

dzienne potrzeby ludzi mło-

dych, rodzin w trudnej sy-

tuacji, osób starszych, cho-

rych, zdecydowanej więk-

szości mieszkańców świa-

ta”. Ojciec Święty przypo-

mina, że „również Jezus żył 

w czasach przemocy”. 

„Głosił On bezwarunkową 

miłość Boga, który przyj-

muje i przebacza, a swoich 

uczniów nauczał, by miło-

wali nieprzyjaciół (por. Mt 

5, 44)”. 
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Sędziszowski Orszak Trzech Króli 

 Już po raz trzeci 6 

stycznia ulicami naszego 

miasta będzie podążał or-

szak Trzech Króli. Orszak 

wyruszy po mszy św. o 

godz. 10.30. w kierunku ko-

ścioła Miłosierdzia Bożego, 

gdzie wszyscy uczestnicy  

wraz z królami pokłonią się 

Dzieciątku Jezus. Wzorem 

roku poprzedniego został 

ogłoszony konkurs na naj-

lepsze przebranie podczas 

Orszaku Trzech Króli w 

dwóch kategoriach: do 18 

roku życia - i powyżej 18 

roku życia. 

Na czym polega fenomen 

Orszaku? Maciej Marche-

wicz, z Rady Fundacji Or-

szak Trzech Króli, podkre-

śla, że fenomen Orszaku nie 

tyle kryje się w tym, że z 

roku na rok przybywa 

miejsc gdzie jest organizo-

wany tylko w tym, że uru-

chamia tyle obywatelskiego 

działania rodziców, dzieci, 

szkół, ośrodków kultury czy 

parafii. Orszak rzeczywiście 

potrafi łączyć choćby tym, 

że nie idzie przeciw komu-

kolwiek, tylko każdego za-

prasza swoim zawołaniem: 

Do stajenki!    

O wyjątkowej otwar-

tości Święta Objawienia 

Pańskiego pięknie mówił 

szwajcarski filozof Henry 

Frederic Amiel: „Można żyć 

w niezgodzie ze wszystkimi 

kościołami i schylić mimo to 

głowę przed Chrystusem. 

Można wątpić o cudach i 

zasadach katechizmowych i 

kochać świętego i sprawie-

dliwego, który przyszedł na 

świat, aby nas zbawić, nie 

zaś, aby nas potępić.”     
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Dzień Babci i Dziadka 

 Czyje ciasto drożdżo-

we smakuje najlepiej? Kto 

robi najlepsze pierogi czy 

dżemy? U kogo święta mają 

niepowtarzalny charakter? 

Kto zawsze ma czas i aniel-

ską cierpliwość, aby nas 

wysłuchać? Kto w ciekawy 

sposób zapozna nas z histo-

rią? Kto przekaże nam ro-

dzinne tradycje czy warto-

ści, które powoli odchodzą 

w zapomnienie?  

Odpowiedź nasuwa się sa-

ma –Dziadkowie!    

Wnuki są dla dziadków 

zawsze najpiękniejsze, naj-

mądrzejsze. To w nich 

dziadkowie lokują swe naj-

większe uczucia. Babcia 

jest często pierwszą nauczy-

cielką życia. To przy niej 

mała dziewczynka uczy się 

gotowania, lepienia piero-

gów czy smażenia naleśni-

ków. Babcia nigdy nie krzy-

czy, gdy cukier rozsypie się 

na podłogę, a bluzka zapla-

mi się sokiem. Ma nieskoń-

czoną cierpliwość, by odpo-

wiadać na tysiące pytań. 

Dla chłopca dziadek jest 

największym męskim auto-

rytetem. To dlatego, że zna 

tyle ciekawych historyjek, 

umie wytłumaczyć, jak coś 

działa, nigdy nie jest znu-

dzony rozmową i dokładnie, 

wyczerpująco odpowiada na 

każde pytanie. Ma czas na 

wszystko. Trudno się z nim 

nudzić, choćby przez chwi-

lę. Wspólne spędzanie cza-

su to dla wnuków radosne 

dzieciństwo, a dla dziadków 

możliwość czerpania pozy-

tywnej energii z przebywa-

nia z nimi. 

 

21 i 22 stycznia obchodzi-

my ich Święto. Te dni stają 

się najlepszą okazją, aby 

wnuki mogły podziękować 

swoim dziadkom za 

wszystko co dla nich robią, 

za ich opiekę i troskę.  

Podczas Światowych Dni 

Młodzieży na krakowskich 

Błoniach papież Franci-

szek zwrócił się do mło-

dych z różnych stron świa-

ta tymi słowami: 

Pytam was: rozmawiacie ze 

swoimi dziadkami?  

Szukajcie kontaktu z wa-

szymi dziadkami.  

Oni posiadają mądrość ży-

cia.  

I powiedzą wam rzeczy, 

które poruszą wasze serce. 

 

 

 

Z okazji Waszego Święta  

zdrowia, sił i codziennej radości  

wraz ze słowami największej  

wdzięczności za wszystkie trudy  

i starania składamy dzisiaj  

podziękowania. 

 

Niech dziadkowie nigdy z żadnego powodu nie będą wyłączeni z rodziny. Są 

skarbem, którego nie możemy odebrać nowym pokoleniom, zwłaszcza ich 

świadectwa wiary. 

Benedykt XVI 
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Wykreślanka 
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Wykreśl poniższe słowa, a z pozostałych liter utwórz hasło (tytuł kolędy): 

MĘDRCY 

MARYJA 

JÓZEF 

PASTERZ 

WÓŁ 

OSIOŁ 

ANIOŁ 

HEROD  

Alicja Lenczewska zmarła w Szczecinie 5 stycznia 2012 ro-

ku. Ta mało znana mistyczka zostawiła nam poruszające 

dzienniki, w których zapisała słowa, jakie - za jej pośrednic-

twem - Pan Jezus kieruje do każdego z nas. 

 

Każdego prowadzę drogą dopasowaną do jego możliwości. 

Maksymalnie optymalną. Dlatego drogi są różne i nie można 

komuś zazdrościć jego drogi, jego doznań czy łask. Każdy 

otrzymuje to, co dla niego najwłaściwsze i najlepsze, choćby 

wydawało się inaczej. Wy nie macie pełnego rozeznania. Dla-

tego musicie Mi ufać i godzić się na to, co czynię w waszym 

życiu. Godzić się z radością i ufnością, bo jest to najlepsze ze 

wszystkiego, co mogłoby być.  

(Pan Jezus do Alicji)  

Warto przeczytać. 
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W grudniu w naszej parafii „z wody i Ducha Świętego” narodzili się: 

 Ksawery Jaworek                 

 Albert Aleksander Łobaza                                       

 Miłosz Łukasz Kucharski                                

 Sebastian Pieprzak 

 Michał Jan Drozd 

 Zuzanna Karolina Armata                 

 Maciej Ludwik  Marek 

 

W grudniu odeszli od nas do wieczności: 

 

 Jan Skworzec                                     ur. 1927    

 Janina Bielecka                                   ur. 1933 

 Ryszard Biela                                 ur. 1947 

 Helena Gdowik                                    ur. 1947 

 Stefan Głodek                                       ur. 1929 

 Bogdan Wszołek                                   ur. 1962 

     W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się 

ludźmi, którzy wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz 

budować wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o wspólny 

dom. 

„Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie. 

Wszyscy mogą być twórcami pokoju”. 

Papież Franciszek 

(z Orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2017 r.) 

W grudniu sakrament małżeństwa zawarli: 

 Lukas Minarovic i Anna Maria Kocur 

 


