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Trzykroć szczęśliwi królowie, 
któż wam nie zazdrości? 
Cóż my damy, kto nam powie, 
pałając z miłości? 
Tak, jak każą nam kapłani, 
damy dar troisty: 
modły, pracę niosąc w dani, 
i żar serca czysty. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUALNOŚCI 
 
1 stycznia  – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  
Tak, jak Maryja zaprosiła Boga  do swego życia stając się matką dla jego Syna, 
tak i my starajmy się w każdym dniu realizować zadania  jakie stawia przed 
nami Bóg. 
Prośmy Maryję by nam towarzyszyła w tej drodze.  
                  - Światowy Dzień Pokoju 
                                                            
6 stycznia  – Uroczystość Objawienia Pańskiego 
Tak, jak Mądrcy ofiarowali Bożej Dziecinie to co mięli najcenniejszego tak i my 
złóżmy u żłóbka to, co jest jedyne i niepowtarzalne  - samych siebie. 
  
                    - Dzień Pomocy Misjom 
Tak jak Trzej Królowie głośmy światu radosną nowinę, że Jezus narodził się dla 
każdego człowieka. 
 
12 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego 
Tak jak Jezus, przez przyjęcie chrztu św. stajemy się umiłowanymi dziećmi 
Boga. 
 
SPOTKANIE OPŁATKOWE W NASZEJ PARAFII 
 
18-25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa: „Życzliwymi bądźcie”. Materiały       do 
modlitw ekumenicznych przygotowali chrześcijanie z Malty. Nabożeństwo 
centralne odbędzie się w niedzielę 23 stycznia w kościele ewangelicko-
augsburskim św. Trójcy w Warszawie. 
 
19 stycznia – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 
Tak, jak każdego dnia tysiące ludzi zmuszonych jest do opuszczenia swojej 
ojczyzny czy swoich bliskich, tak i my każdego dnia módlmy się o pokój na 
świecie i mądrość dla ludzi, w których rękach leżą decyzje jemu służące.  
 
21 stycznia – Dzień Babci 
22 stycznia – Dzień Dziadka 
Tak, jak oni o nas nie zapominają, tak i my otoczmy ich swoją życzliwością i 
pamięcią. 
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Z notatnika okularnika 

 

Dostałem zaproszenie. Zaproszenie na prawdziwy bal. W pięknej 

kremowej kopercie, wypisane pięknym pismem. Pierwszy raz 

widziałem coś takiego! 

Basia naprawdę się postarała! To ona organizuje w tym roku bal 

karnawałowy. Zapowiada się doskonale. Z tańcami, 

przekąskami, zabawami i konkursami. Tak się cieszę, że 

pochwaliłem się babci. 

A ona...popatrzyła na mnie swoimi zielonymi oczami i się 

rozmarzyła... „kiedyś to były bale....kawalerowie we frakach z 

kwiatem w butonierce, panienki w długich sukniach, 

rękawiczki  i małe torebeczki - a w nich batystowe chusteczki 

do nosa, małe lustereczko i karnecik z rezerwacją tańców. I 

orkiestra grająca walce i polki, i szarmanckie ukłony 

młodzieńców. I wodzirej prowadzący mazura przez całą salę. 

Kiedy ten czas minął?” 

 

Dowiedziałem się też  jakie obowiązki leżą w gestii gospodarza 

 a jakie gościa. 

Najważniejsze jednak, aby wyśmienicie się bawić i swoim 

dobrym humorem obdarzyć wszystkich uczestników imrezy. 

 

 

Pamiętajcie 

Zaproszenia trzeba dokładnie przeczytać. Często na zaproszeniu 

widnieją cztery litery: R.S.V.P. – to skrót z języka francuskiego, 

który oznacza „z uprzejmą prośbą o odpowiedź”, czyli mówią o 

tym, by jak najszybciej odpowiedzieć czy możesz przyjść na 

przyjęcie, czy nie. Niezależnie od tego, czy zamierzasz skorzystać 

z zaproszenia, czy nie, napisz odpowiedź i podziękuj za nie. 

 



Znane i nieznane ciekawostki zasłyszane 

 

Gwiazda Pokoju w Grocie Narodzenia Pana Jezusa. 
  
W Ziemi Świętej, w Bazylice Narodzenia znajduje się miejsce, w którym 
urodził się Jezus. Jest tam gwiazda umieszczona w posadzce. Dwa 
metry dalej znajduje się Kaplica Żłóbka i w jej sklepieniu została 
umieszczona ośmioramienna Gwiazda Pokoju.  
Jest ona wykonana z kryształu górskiego, bursztynu i metali 
szlachetnych. Na każdym ramieniu gwiazdy są napisy „Gwiazda Pokoju” 
w różnych językach m.in: włoskim, chińskim, japońskim, angielskim, 
hebrajskim,rosyjskim, francuskim, polskim, nie mogło też zabraknąć 
ojczystego języka Jezusa – aramejskiego. 
Wykonawcą tej gwiazdy jest Mariusz Drapikowski, który podjął się tego 
zadania razem ze swoim zespołem na prośbę br. Annaniasza 
Jaskólskiego franciszkanina posługującego w Bazylice Narodzenia. 

 
Uroczystość poświęcenia odbyła się 6 stycznia 2018 r. , w roku tak 
mocno związanym z polską historią. Na gwieździe znajduje się specjalna 
intencja: 

 „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W miejscu, 

którym narodził się Chrystus, książe Pokoju, składamy dziękczynne 

wotum w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą 

umiłowaną Ojczyznę, z prośbą, aby Bóg Miłosierny zachował Polskę 

i świat od wojny i obdarzał trwałym Pokojem”.  



POCZYTAJ MI MAMO 

POCZYTAJ MI TATO.......... 

 
O chrzcie 
 
    Każde dziecko jest ochrzczone, ale kto pamięta swój chrzest? Nikt nie 
pamięta, tak jak nikt nie pamięta, kiedy go po raz pierwszy pocałowała 
mamusia. Pewna dziewczynka pawiedziała: - Pamiętam, kiedy mamusia 
pocałowała mnie ostatni raz. Było to w piątek, kiedy wróciłam ze szkoły. Wtedy 
powiedziała mi: „Jaki ty masz zmarznięty nos!” Ale nie pamiętam, kiedy 
pocałowała mnie pierwszy raz. 
    Pewien chłopiec kłócił się, sprzeczał, że wcale nie został ochrzczony. Kiedy 
pokazano mu fotografię chrztu, poznał na niej tatusia, mamusię, babcię, ciocię, 
ojca chrzestnego, ale gdy zobaczył siebie, powiedział: - To nie jestem ja! Ja 
nigdy nie byłem 
takim maluchem. 
Zawsze byłem 
porządnym 
chłopakiem, a nie 
takim 
niemowlakiem. – 
Nie wierzył, że 
został ochrzczony. 
Wtedy dopiero 
uwierzył, gdy 
mamusia pokazała 
mu jego metrykę z 
okrągłą pieczęcią i z 
podpisem księdza.  
    Nikt nie pamięta, 
jaka była pogoda w czasie chrztu. Może padał deszcz i chciał wszystkich 
ochrzcić. Może padał śnieg i leciały płatki śniegu jak gołębie z nieba. Kiedyś 
chrzciłem dziewczynkę w czasie burzy między jednym a drugim piorunem. 
Jestem ciekawy, co z niej wyrosło? Ochrzczona pomiędzy piorunami. 
    Chrzest jest wielką radością. Cieszą się rodzice, że mogą dziecko pokazać w 
kościele. Cieszy się ksiądz, że będzie mógł to dziecko uczyć religii. Cieszą się 
chrzestni. Cieszy się Jezus, że będzie miał kogoś, kto będzie się uczył 
naśladować Go. 
    Co to znaczy być ochrzczonym? To znaczy być uczniem Pana Jezusa i 
starać się postępować tak jak Jezus. Trzeba walczyć z każdym grzechem, 
czynić zawsze wiele dobrego, być najpierw dobrym maluchem, potem dobrym 
średniakiem, dobrym starszakiem, dobrym uczniem, dobrym kawalerem, dobrą 
panną, dobrą mamusią, dobrą babcią, dobrym tatusiem i porządnym dziadkiem.  
                                                               Ks. Jan Twardowski 



BLASKI I CIENIE...........czyli co w historii 

                                          drzemie. 

 
W 2020 r. przypada 400 rocznica śmierci jednego z największych żołnierzy i obywateli  

polskich - Stanisława Żółkiewskiego. 

Urodzony w 1547 r. w Turynce pod Lwowem pobierał naukę w szkole katedralnej 

 we Lwowie. Od 1566 r. rozpoczyna się jego kariera polityczna przy boku kanclerza 

Jana Zamoyskiego. Bierze udział w wielu wyprawach poselskich np. do Paryża dla 

oznajmienia Henrykowi Walezemu, że został wybrany na króla Polski czy podpisaniu 

traktatów np. z Moskwą. Zostaje sekretarzem króla Stefana Batorego.  

Sławę 

przynoszą mu 

zwycięstwa w 

wielu 

kampaniach 

przeciwko 

Rosji, Szwecji, 

Imperium 

Osmańskiemu 

 i Tatarom.  

4 lipca 1610 r. 

odniósł swoje 

największe 

zwycięstwo 

 w bitwie pod 

Kłuszynem, po 

czym na dwa 

lata zajął 

Moskwę. 

Pod koniec życia posądzony o nieudolność w walce z Tatarami przeprowadza wyprawę 

na Mołdawię, która kończy się klęską.W bitwie pod Cecorą, w czasie odwrotu wojsk 

polskich hetman Stanisław Żółkiewski ginie w nocy 6 na 7 października 1620. Jego 

głowę osadzoną na pice odesłano sułtanowi, który umieścił ją nad wejściem do swego 

pałacu. Do niewoli dostaje się również jego syn Jan. On jak i bezgłowe ciało hetmana 

zostaje wykupione przez matkę Reginę z Herbutów. 

Ciało hetmana pochowano w krypcie kolegiaty Najświętszej Maryii Panny w Żółkwi, 

które od 1597 r. było siedzibą rodu. Na nagrobku umieszczono łaciński napis z Eneidy: 

„Powstanie kiedyś z kości naszych mściciel”. Słowa te okazały się prorocze – 

prawnukiem hetmana był król Jan III Sobieski – zwycięzca bitwy pod Wiedniem. 

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej rokiem Stanisława 

Żółkiewskiego w uznaniu jego zasług jako wodza oręża polskiego, pełniącego szereg 

najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana 

polnego królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, hetmana 

wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego. 



 
 

 

 

 



Najpiękniejsze sanktuaria 

 
Jedyne w Polsce sanktuarium Dzieciątka Jezus 
 
Nad rzeką Jodłówką ok. 30 km od 
Tarnowa znajduje się miejscowość, która 
wzięła od niej swoją nazwę – Jodłowa. To 
tutaj znajduje się słynąca łaskami figurka 
Dzieciątka Jezus. 
Figurka ta mierzy ok 42 cm. Prawą ręką 
Dzieciątko udziela błogosławieństwa a w 
lewej trzyma jabłko królewskie 
symbolizujące świat. W zależności od 
okresu liturgicznego figurkę ubiera się w 
jedną z kilkunastu sukienek. 3 lipca 1908 r. 
biskup Karol Józef Fischer dokonał 
koronacji figurki. Korona wysadzana jest 
14 rubinami, 5 szmaragdami, 5 szafirami oraz brylantem. A sama figurka 
wystawiona została w drewnianym kościele św.Stanisława Biskupa i 
Męczennika. Nabożeństwa do Dzieciątka Jezus zapoczątkował 
ks. Ignacy Zięba, który również rozpoczął wpisywanie uzyskanych łask w 
specjalnie do tego przygotowanej księdze.  
Od 1956 r. zaczęto tu odprawiać specjalne nabożeństwo zwane Drogą 
Betlejemską, składające się z 12 tajemnic, zdarzeń z życia Pana Jezusa. 
Jest ono odprawiane na dziewięć dni przed Bożym Narodzeniem i trwa 

do uroczystości Objawienia 
Pańskiego. 
Od 1964 r. odpust 
parafialny rozpoczyna 
uroczysta Pasterka i trwa  
3 dni. 
Obecnie figurka Dzieciątka 
Jezus znajduje się w 
nowym kościele, którego 
kamień węgielny został 
poświęcony w Krośnie 10 
czerwca 1997 roku przez 
Ojca Świętego Jana 
 Pawła II. Znajduje się w 

nim cząstka skały z groty pod Bazyliką Bożego Narodzenia w Betlejem 


