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PISMO PARAFII
BOŻEGO CIAŁA
W NOWYCH
SKALMIERZYCACH

http://www.noweskalmierzyce.parafia.info.pl/

Z kancelarii Parafialnej

D o wspólnoty Kościoła przez chrzest zostali włączeni:
1 .Natalia Maria Tomczyk
2.Julia Magdalena Armatys
3.Jan Jerzy Żarnecki
4.Hubert Michał Gabiś
5.Samuel Józef Mitał
6.Krystian Franciszek Biały

Na ślubnym kobiercu stanęli:

1 .Magdalena Czempińska i Dawid Żarnecki
2.Aneta Koźlak i Maciej Biały

Drodzy Czytelnicy ”Głosu Kościelnego”,
Kochani Parafianie

Milosierdziu Bożemu i naszym modlitwom polecają się:

Przed nami piękne i radosne święta Bożego Narodzenia. Jak co roku spędzimy
je w gronie rodziny i najbliższych. Cieszyć się będziemy „MAGIĄ” tych świąt. ”Bóg
się rodzi” rozbrzmiewać będzie w naszych sercach. Chciałbym życzyć, aby nic nie
zakłóciło Wam tego radosnego świętowania.
Ze świętami Bożego Narodzenia łączy się ściśle zwyczaj tzw. ”Kolędy” czyli
odwiedzin duszpasterskich. Po co one są i dlaczego są tak ważne?
Po pierwsze jest to dar wspólnej modlitwy. Nasz dom staje się domem
modlitwy, domem na którym „spoczywa” Boże Błogosławieństwo udzielone przez
kapłana. Zachęcam, aby na początku modlitwy zasugerować duszpasterzowi o co
chcemy Boga prosić lub za co dziękować. Niech ta modlitwa będzie żywym
wyrazem tego co w danej chwili przeżywamy w życiu osobistym, rodzinnym czy
zawodowym.
Po drugie jest to okazja do wspólnego spotkania. Duszpasterze mają okazję
bliżej poznać swoich parafian, ich problemy i troski. Parafianie natomiast, mają
okazję dopytać czy wyjaśnić sprawy związane z naszą wiarą czy też życiem
parafialnym.
Mam nadzieję, że ten czas odwiedzin „kolędowych” pozwoli nam się lepiej
poznać. Pomoże „Oczyma Wiary” spojrzeć na wiele spraw które przynosi
codzienne życie, a wspólna modlitwa zjednoczy „Nas w Chrystusie”.

Wszystkim, na czas Świąt Bożego Narodzenia
i czas odwiedzin duszpasterskich
z serca Błogosławię
Wasz
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1 .Maria Klusak 1 921
2.Beata Sotkiewicz 1 962
3.Genowefa Maria Jakubowska 1 958
4.Ewa Maria Nowicka 1 934
5.Bernard Brzeziński 1 968
6.Aniela Sypczyńska 1 957
7.Józef Łuczak 1 923
8.Teresa Maria Grzelak 1 929
9.Helena Pawlak 1 931
1 0.Jerzy Szczepaniak 1 945
11 .Teresa Malecha 1 951
1 2.Józef Pawlak 1 930

Burek mówi do Azora:
- Już nie mogę się doczekać
tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa
Jasio mówi do mamy:
worki świeżuteńkich kości, to - Mamusiu, chciałbym ci coś
jeszcze ludzkim głosem będę ofiarować pod choinkę.
mógł powiedzieć swojemu
- Nie trzeba syneczku. Jeśli
panu, co o nim myślę!
chcesz mi sprawić przyjemność,
to popraw swoją jedynkę z
Mama oznajmia Jasiowi:
matematyki.
- Dzisiejszej nocy święty
Mikołaj przyniósł ci w prezencie - Za późno mamusiu. Już ci
kupiłem perfumy
siostrzyczkę. Czy chcesz ją
zobaczyć?
Po świętach Bożego
- Nie - odpowiada Jaś - wolę
Narodzenia do psychiatry
zobaczyć tego Mikołaja!
przychodzi mały Jasio i mówi:
Jasio pisze list do świętego
- Panie doktorze, z moim tatą
Mikołaja:
jest coś nie w porządku. Przed
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i kilkoma dniami przebrał się za
grypę na zakończenie ferii
starego dziadka i twierdził, że
świątecznych"
nazywa się św. Mikołaj!
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Uśmiechnij się
Mama oznajmia Jasiowi:
- Dzisiejszej nocy święty
Mikołaj przyniósł ci w prezencie
siostrzyczkę. Czy chcesz ją
zobaczyć?
- Nie - odpowiada Jaś - wolę
zobaczyć tego Mikołaja!
"Jedynym zwierzęciem, które
nie mówi w wigilię ludzkim
głosem, jest karp." - Andrzej
Majewski
Dyrektorka domu
wczasowego wita w progu
wczasowicza:
- Postaramy się, by czuł
się Pan, jak u siebie w
domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu
przyjechałem wypocząć!
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TRADYCJA I ZWYCZAJE

Zapraszamy na pielgrzymkę do Fatimy
w termin 20-27 lipca 201 6
Szczegoly i informacje u ks. ŁUKASZA

Wycieczka do Karpacza
w terminie 1 9-21 luty 201 6
4 wolne miejsca. Szczegóły na:
www.nowe skalmierzyce.parafia.info.pl

KOLĘDOWANIE NA GÓRALSKĄ NUTĘ
2 STYCZNIA 201 6 R. GODZ 1 9
KOŚCIÓŁ P.W. BOŻEGO CIALA W NOWYCH SKALMIERZYCACH
WSTĘP WOLNY
str.1 0

Głos kościelny

6 grudnia ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Święty Mikołaj – legendarny biskup Miry z Azji Mniejszej – żył prawdopodobnie na
początku IV wieku. Jest jednym z najpowszechniej czczonych świętych Kościoła
wschodniego i zachodniego. Na wschodzie kult św. Mikołaja znany był już w XI wieku,
kiedy to jego relikwie spoczęły w 1 087 r. w mieście Bari nad Adriatykiem. Imię św. Mikołaja
nosi wiele europejskich kościołów, a także kościół katedralny diecezji kaliskiej oraz kościół i
parafia Gostyczyna w naszym dekanacie.
Święty Mikołaj w całej chrześcijańskiej Europie jest często przedstawiany w ikonografii
kościelnej, zwykle jako siwobrody majestatyczny starzec, o pięknej twarzy i przenikliwych oczach, w
biskupich szatach z insygniami swej godności: w mitrze z krzyżem i złocistym pastorałem w ręce.
Podania i legendy przypisują św. Mikołajowi wiele przymiotów. Głoszą, że był on znany z
dobroci, miłosierdzia i hojności: rozdzielał jałmużnę, podrzucał datki potrzebującym, czynią go
opiekunem flisaków , żeglarzy, statków, rozbitków, jako że posiadał cudowną moc poskramiania
groźnych żywiołów. Jest również patronem jeńców wojennych, piwowarów, młynarzy, notariuszy, a
także opiekunem wilków i trzody chlewnej. Niegdyś gospodarze i pasterze modlili się – zwłaszcza w
dniu św. Mikołaja- o dobrą hodowlę i wypas, palili ognie i składali w cerkwiach i kościołach na wielkim
ołtarzu ofiary znane „wilkami”: len, konopie, drób, a nawet owce i baranki.
Oryginalne zwyczaje związane z dniem św. Mikołaja występują w Polsce na Śląsku Cieszyńskim.
Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku w niektórych wsiach Beskidu Śląskiego 6 grudnia lub
w najbliższą niedzielę chodzili po wsi przebierańcy w maskach zwanych „larwami”. Zawsze były to
dwie grupy: jedna biała, druga czarna. Podział ten wyznaczał kolor kostiumów ( jasne i ciemne) oraz
cechy charakteru przedstawianych postaci. W skład „białych” wchodzili: postać główna- biskup
Mikołaj, wikary, ministranci, doktor, drużba, pan młody, a więc postaci łagodne, pozytywne. Do
„czarnych” należały negatywne postaci: diabły z Lucyferem na czele, Cygan i Cyganka z dzieckiem,
niedźwiedź i inne. Obydwie grupy odwiedzały domy, dając przygotowane występy. Najpierw szli
„biali”, którzy wchodząc do domu chwalili Boga, prowadzili spokojną rozmowę, a doktór dla żartów i
śmiechu próbował leczyć domowników. Śpiewali też pieśni o św. Mikołaju. „Czarni” przychodzili
później. Skakali, hałasowali, wyrządzali różne psoty, smolili sadzą, a diabły kłuły rogami. Obie grupy
rywalizowały, była to walka dobra ze złem.
W tradycji europejskiej i polskiej św. Mikołaj znany jest przede wszystkim jako przyjaciel i dobrodziej
dzieci, grzeczne obdarowuje słodyczami i różnymi prezentami a niegrzeczne rózgą. W Polsce
najmłodsze dzieci odbierają często upominki z rąk samego świętego, za którego przebiera się ktoś z
domowników lub znajdują je ukryte pod poduszką, w pończochach, bucikach.
6 grudnia jest dniem oczekiwanym z niecierpliwością zwłaszcza przez najmłodsze dzieci, jest dniem
niespodzianek i emocji. Podobizny św. Mikołaja pojawiają się w witrynach sklepowych, reklamach,
wprowadzając uroczysty świąteczny nastrój.
WARTO WIEDZIEĆ.
Boże Narodzenie zawsze kojarzy nam się z choinką, która
stanowi jeden z elementów obchodzenia tychże świąt. Przystrojona
choinka od około 1 600 roku znana była w Strasburgu. Najpierw
stawiano ją wyłącznie w zamożnych domach szlacheckich. Potem
zdobiła już domy mieszczańskie, by ostatecznie na stałe zagościć
wszędzie, tak wszędzie, bo obecnie upiększa nie tylko mieszkania, ale dekoruje sklepy ,ulice miast i
wsi.
Starsza od choinki jest szopka bożonarodzeniowa. Święty Franciszek z Asyżu w roku 1 223
posługując się żywymi zwierzętami, zbudował scenę z betlejemskiej stajenki. Tworzenie tego rodzaju
przedstawień figuralnych – szopek- poświadczone jest od przełomu XV i XVI wieku. Szopki bardzo
często są małymi arcydziełami sztuki ludowej. W regionie alpejskim najczęściej rzeźbione są z
drewna. W krajach niemieckojęzycznych w wielu rodzinach są ważniejszym elementem świątecznym
niż choinki.
Maria Boroch
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Zespoły muzyczne w naszej parafii
W naszej parafii istnieją trzy zespoły muzyczne, każdy wykonuje inną muzykę, każdy ma inny
charakter, jednak wszystkich
wykonawców łączy jedno – pasja. Zespół
dziecięcy „Boże Iskierki” w którym
śpiewa ok. 20 dzieci, istnieje od czerwca
201 5 roku, choć to dość krótko, to już
doczekał się pierwszego koncertu wraz z
innymi wykonawcami. Był to koncert
Oratorium Pieśni Maryjnych, w którego
programie znalazły się utwory polskie i
zagraniczne, m. in.: ‘Siedem Pieśni Marii’
Zbigniewa Książka i Bartłomieja Gliniaka
które wykonała gościnnie Joanna Jaś czy
też Maria Madre Di Dio w wykonaniu Katarzyny Olszewskiej i Pauliny Dominik. Swojego głosu
użyczyli także Joanna Banaszak, Lidia Kupaj, Urszula Woźniak, Anna Podgórska i Szymon Kubiak,
który także wyrecytował wzruszający wiersz.
Drugim zespołem jest zespół The Holy
Band, który swoją tradycją sięga prawie
1 0 lat (wcześniej pod innymi nazwami).
Jest to zespół młodzieżowy, nad którym
opiekę duchową sprawuje ks. Wikariusz
Łukasz Rau. Zespół ma już w swoim
dorobku kilka koncertów, ostatnie dwa to
Koncert Kolęd i Pastorałek oraz wraz z
zespołem Boże Iskierki koncert Oratorium
Pieśni Maryjnych. Zespół łączy ze sobą
pokolenia – śpiewają gimnazjaliści,
licealiści, studenci oraz młodzież
pracująca. W składzie instrumentalnym znajdziemy gitary, instrumenty perkusyjne, instrumenty
klawiszowe a czasami nawet dęte.
Trzeci zespół to Chór Parafialny p.w. Św. Grzegorza,
którego tradycja śpiewania sięga 1 927 roku. Chór jest
także prężnie działającym zespołem muzycznym, który
oprócz uświetniania uroczystości kościelnych i
państwowych, bierze udział w licznych koncertach,
wydarzeniach muzycznych a także festiwalach w Polsce i
Europie. Chór koncertował m. in. w Holandii, Niemczech,
Czechach, a także w wielu miastach polski: Gdańsku,
Krakowie, Częstochowie, Poznaniu, Szklarskiej Porębie.
Ostatnio chór zakwalifikował się do 8 Międzynarodowego
Festiwalu Chórów i Orkiestr w Toskani (Włochy). Właśnie
(Część chóru św. Grzegorza przed kościołem Serca Pana z tego względu, poszukiwani są nowi członkowie zarówno
Jezusa w Heerhugowaard w Holandii).
młodzi jak i starsi, uczniowie jak i osoby pracujące, aby
godnie się zareprezentować na tym wydarzeniu.
Śpiewanie w naszym chórze, to nie tylko praca głosem, ale także poznawanie nowych gatunków
muzycznych (od klasyki, po współczesną muzykę pop), nowe znajomości i przyjaźnie, a przede
wszystkim okazja do zobaczenia różnych zakątków Europy.
str.4
Głos kościelny

BŁOGOSŁAWIONY TEN,KTÓRY ŚMIEJE SIĘ Z SAMEGO SIEBIE,
ALBOWIEM BĘDZIE MIAŁ UBAW DO KOŃCA ŻYCIA
Jedzie sobie ksiądz samochodem.
Zatrzymują go dwaj policjanci:
- Dokumenty, proszę!
Ksiądz im daje dokumenty.
- Proszę otworzyć bagażnik!
Ksiądz otwiera.
- Co ksiądz wozi?
- Bojler do zakrystii.
- Hmm.. Niech Ksiądz jedzie.
Po chwili, policjant pyta się kolegę:
- Ty! co to jest bojler do zakrystii?
A drugi:
- Nie wiem, to ty chodziłeś 2 lata na
religię.

Podczas kolędy ksiądz wręczył
W niedziele ksiądz
małemu chłopczykowi obrazek
rektor przewodniczył
z wizerunkiem Świętego. Mały
swej pożegnalnej
obejrzał obrazek i pyta:
mszy.
- Masz więcej?
Chór odśpiewał
Ksiądz dał mu jeszcze cztery.
klaskajmy wszyscy
Mały pooglądał wszystkie i
w dłonie.
pyta:
- A z dinozaurami masz?
Wątek z modlitwy wiernych (u Dominikanów): Módlmy się za wszystkie ofiary tej Mszy świętej...
to znaczy chciałem powiedzieć za wszystkich za
których ta Msza jest sprawowana.

1

2

3
6

5

4

KRZYŻÓWKA
1 .Msza grudniowa
2.Bywa asfaltowa, polna,
krzyżowa
3.I i II wojnaJ
4.Świąteczny pod choinką
5.Ciągnie sanie świętego
Mikołaja
6.Dzielisz się nim w wigilijny
wieczór
Hasło:JJJJJJJ..
Głos kościelny
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Opiekę artystyczną nad wszystkimi zespołami sprawuje Mariusz Jernalczyk – nasz pan
organista.
Naszych zespołów można także posłuchać wpisując adres http://j.mp/zespolyns w
przeglądarkę internetową lub skanując telefonem poniższy kod QR:

Kącik Ministranta
W naszej parafii jest ponad dwudziestu
ministrantów i sześciu lektorów, nasza wspólnota
wciąż się rozrasta.
Mamy swoje spotkania, które odbywają się co
dwa tygodnie w domu katechetycznym. Podczas
nich dzielimy się swoimi przeżyciami,
doświadczeniami oraz pogłębiamy wiarę.
Wyjeżdżamy na wspólne wycieczki w planach
których zawsze jest wspólna Msza Święta oraz
integracja poprzez różne formy wypoczynku.
W niedzielę 22. listopada byliśmy świadkami
ustanowienia czterech ministrantów. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chłopców chętnych aby
służyć Panu Bogu podczas Mszy Św. przy ołtarzu.
Szymon Kubiak
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W naszej parafii odbył się także I Festiwal Piosenki Religijnej dla dzieci. Celem koncertu było
popularyzowanie modlitwy poprzez śpiew. Pomysłodawcą konkursu a także organizatorem
był nasz ks. Proboszcz Zbigniew Kroczyński. W pierwszej turze każde z dzieci wykonało
jedną piosenkę, po której to jury wyłoniło 1 0 finalistów do zaśpiewania drugiej piosenki, która
decydowała o zwycięstwie. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom,
pomimo ich wieku (od przedszkola do 6 klasy szkoły podstawowej), a jury miało bardzo
trudny wybór. Ostatecznie wyłoniono trzech najlepszych wykonawców:
1 . Miejsce: Natalia Maciejewska z klasy IV
2. Miejsce: Olivia Klar z klasy V.
3. Miejsce: Martyna Balcerzak z klasy I.
Uczestnicy tegorocznej edycji już ćwiczą na następny rok

Głos kościelny

Str.5

NADZWYCZAJNY ROK MIŁOSIERDZIA
Obecne pokolenie chrześcijan-katolików zostało w
sposób szczególny wyróżnione przez papieży
ogłaszających
na
przestrzeni
ostatnich
kilkudziesięciu lat kilkukrotnie czas wyjątkowej łaski
dla Kościoła, jakim jest każdorazowy Rok Święty.
Wielu z nas być może pamięta obchody Roku
1 975, potem wielki Jubileusz Roku 2000; teraz
mamy możliwość przeżywania kolejnego
Nadzwyczajnego Roku Świętego, jakim jest
rozpoczęty 8 grudnia 201 5 roku - Rok Miłosierdzia.
Uroczyste rozpoczęcie obchodów jubileuszowych nastąpiło w 4 największych bazylikach Rzymu,
a widocznym znakiem tego wydarzenia było otwarcie „ Drzwi Świętych” symbolizujących
wejście
w
nadzwyczajny
czas
Łaski
i
Miłosierdzia.
Praktyka obchodzenia Jubileuszy Roku Świętego, wzorem religii judaistycznej, wprowadzona
została przez papieża Bonifacego VIII w roku 1 300. Wtedy to postanowiono obchodzić taki
jubileusz co 50 lat , a później wprowadzono cykl 25 letni. Papieże mogą także ogłosić
Nadzwyczajny Rok Święty,
i tak stało się obecnie , gdy papież Franciszek bullą
papieską „ Miserecordiae volutas”, czyli
„ Oblicze Miłosierdzia”, postanowił obchodzić
w
Kościele
ten
święty
czas.
Zawierzając Matce Bożej obchody Roku Miłosierdzia,
papież pragnie, aby był on czasem naszego osobistego
spotkania z Jezusem i doświadczeniem Jego wielkiego
miłosierdzia .
„ Miłosierni jak
Ojciec”- te słowa będące hasłem przeżywanego okresu
mają skupić naszą uwagę nad sensem i istotą miłosierdzia
Boga, jakiego przez chrzest, pokutę i Eucharystię może
doświadczyć każdy z nas kierujący swoje kroki na drogi
Boże. Możemy ten wyjątkowy Rok przeżyć w swej duszy i
głębi serca, doświadczając bliskości miłosiernego Ojca
pochylającego się nad każdym człowiekiem .
W
skierowanym do wiernych liście papież Franciszek
powiedział: „ Pragnę, by Jubileusz był żywym
doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręki
Jego czułości , aby wiara każdego wierzącego umocniła
się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz
bardziej skuteczne”. Aby chrześcijanin mógł w swym życiu
skorzystać z wielkiego daru Boskiego miłosierdzia, jakim
dla każdego człowieka
jest dar Jego Syna
przychodzącego na świat z planem odkupienia człowieka ,
powinien każdy z nas poprzez przyjęcie chrztu,
sakramentu pokuty i Eucharystii uczestniczyć sercem w tym Boskim dziele. Te trzy filary powinny
być drogowskazem na drogach naszego życia wiodących nas po ścieżkach miłosierdzia
Bożego.
Wpatrując się
w historię ludzkości i Kościoła łatwo dostrzec możemy, że to sam Bóg czuwa nad człowiekiem,
ofiarowując mu w chwilach największych zagrożeń i upadków skuteczną pomoc prowadzącą nas
ku niebu. Dla naszego pokolenia takim darem Bożym jest św. siostra Faustyna i głoszone przez
nią dzieło Boskiego Miłosierdzia , które w tak krótkim czasie zawładnęło całym światem .
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Jakże prosta w swej wymowie , ale też jakże skuteczna
jest dla zagubionego człowieka krótka koronka do
Bożego Miłosierdzia oraz trzy proste słowa „ Jezu ufam
Tobie” wyrażające najkrócej nasze zaufanie Bogu.
Słowa, które każdy potrafi wypowiedzieć , nawet w
chwilach najtrudniejszych, czy w chwili śmierci, słowa
mogące być wyznaniem naszej wiary i zaufania Bogu.
Z tym wyjątkowym Rokiem związane są także odpusty
umożliwiające pod zwykłymi warunkami darowanie nie
tylko win , ale przede wszystkim kar wynikających z
popełnionych czynów przeciwko prawu Bożemu. Papież
Franciszek pragnie, „ aby jubileuszowy odpust był dla
każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia
Bożego, które wychodząc wszystkim naprzeciwko z
obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie
zapominając
popełniony
grzech”.
W naszej wspólnocie także nastąpiło uroczyste
rozpoczęcie tego wyjątkowego czasu, jednak nieco
inaczej, niż w wyznaczonych w naszej diecezji 30
kościołach jubileuszowych . Dla nas najbliższym takim
kościołem jest kościół św. Katarzyny w Skalmierzycach,
obchodzący w przyszłym roku jubileusz 50-lecia
koronacji obrazu Matki Bożej. Pragnąc duchowo przeżywać rozpoczęcie Roku Miłosierdzia wielu
z nas uczestniczyło w ceremonii symbolicznego przejścia przez Krzyż Chrystusa będący znakiem
największego Boskiego Miłosierdzia dla ludzkości, jakim jest Ofiara Jego Syna złożona na
drzewie Krzyża . To symboliczne przejście stało się więc dla nas naszą bramą do Miłosierdzia
Bożego ofiarowanego darmo każdemu człowiekowi, chcącemu tylko z niego skorzystać .
Pozostaje tylko jeden problem, czy zechcemy z niego
skorzystać , czy raczej odrzucimy dar Bożego
Miłosierdzia.
A może obraz Jezusa
Miłosiernego umieszczony na kratce konfesjonału, w
naszym kościele parafialnym , przypomni nam o
wyjątkowym czasie Łaski jakim dla nas jest
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia .
Jerzy Wojtczak

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Kaliszu
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