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XIX PIESZA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BO śEJ BOLESNEJ 
W LIMANOWEJ 12 PA ŹDZIERNIKA 2008 r. (czytaj str.  3) 

Za wykonanie zdjęć dziękujemy firmie  

Pielgrzymka do Włoch MłodzieŜowego 
Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola 

Wojtyły w Mszanie Dolnej 3-10 listopada 2008 r. 
(czytaj str. 4)  
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Dnia 12 października 2008 r., z parafii p.w. 

św. Michała Archanioła wyruszyła, XIX ju Ŝ Pie-

sza Pielgrzymka do Sanktuarium MB Bolesnej 

w Limanowej. O godz. 6.30, po wspólnej modli-

twie i błogosławieństwie księdza Proboszcza z na-

szego kościoła wyruszyła ponad 300-osobowa 

grupa pątników . 

Pogoda zapowiadała się raczej deszczowa, 

ale entuzjazm mszańskich pielgrzymów odstraszył 

ciemne chmury i juŜ po niespełna godzinie kroczy-

liśmy w pełnym słońcu. Głównym organizatorem i 

zarazem duchowym przewodnikiem był ks. Marek 

Rybicki, który cały czas wspierał nas swoim hu-

morem, dobrym słowem, a takŜe słuŜył pomocą w 

sakramencie pokuty (za co składamy mu ogromne 

BÓG ZAPŁAĆ!). W pielgrzymce brali udział tak-

Ŝe parafianie z parafii Miłosierdzia BoŜego, Ło-

stówki, Mszany Górnej, Kasinki Małej, Kasiny 

Wielkiej, a nawet Rabki. Wspólne wędrowanie 

umilała swym śpiewem młodzieŜ Oazowa wspie-

rana przez Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy. 

Nie zabrakło takŜe czasu na refleksję. Wspólne 

odśpiewanie godzinek pomogło nam jeszcze lepiej 

rozpocząć ten dzień pielgrzymowania, w róŜańcu 

poprowadzonym przez Siostry zakonne składali-

śmy Matce BoŜej swe dziękczynienia i prośby, 

śpiewając koronkę do Miłosierdzia BoŜego błaga-

liśmy o zmiłowanie dla grzesznego świata, a pod-

„Matko, idziemy do Ciebie, 
Serca swe chcemy Ci dać, 

Poprzez pola, łąki, lasy, 
Góralska idzie brać...” 

 
 

PIELGRZYMKA DO LIMANOWEJ 

czas konferencji wygłoszonej przez ks. Marka 

kaŜdy mógł wyciszyć się i zastanowić nad swo-

im Ŝyciem. Pod koniec marszu, juŜ w Limano-

wej, dołączył do nas ks. Proboszcz Jerzy Raźny 

wraz z Orkiestrą Dętą OSP, chórem parafialnym 

i asystą góralską, by jeszcze uroczyściej przestą-

pić progi Bazyliki i oddać pokłon Limanowskiej 

Pani. O godz. 15.30 ks. Proboszcz razem z Oazą 

poprowadził NaboŜeństwo RóŜańcowe. Zaraz 

po nim odbyła się uroczysta Msza Święta, która 

zakończyła nasze wspólne pielgrzymowanie. 

Modlili śmy się o błogosławieństwo BoŜe dla 

pielgrzymów i ich rodzin. Po Eucharystii wszy-

scy pełni radości i pokoju udali się do autoka-

rów, by wyruszyć w drogę powrotną do swych 

domów. 

Ogromne podziękowania składamy 

wszystkim organizatorom, porządkowym i Mal-

tańskiej SłuŜbie Medycznej, przez cały czas 

dbającej o nasze bezpieczeństwo, a takŜe 

wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili 

się, by pielgrzymka miała tak wzniosły charak-

ter. Dzięki ich pracy mogliśmy po raz kolejny 

bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić ubogaceni 

duchowo. Bóg zapłać im za to! 

 

Ula, KSM     

Z śYCIA PARAFII  
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Informacja dotycząca pieszych pielgrzymek z Parafii 
Św. Michała Archanioła do Sanktuarium 

Matki Bo Ŝej Bolesnej w Limanowej  

Pierwsza Piesza Pielgrzymka (po uzgodnieniu z ks. Proboszczem Dzieka-
nem Antonim Pawlitą i błogosławieństwem na drogę) odbyła się 14 październi-
ka (niedziela) 1990 r. Uczestniczyło w tej pielgrzymce ok. 50 pielgrzymowi-
czów. 
Następne pielgrzymki odbywały się juŜ co roku, w jedną z niedziel miesiąca paź-
dziernika. Ilość pielgrzymów wzrastała. 
Od 1990 r. do 2008 roku odbyło się 19 pielgrzymek. 
Oprócz wyŜej wymienionych odbyły się jeszcze dwie pielgrzymki piesze do 
Sanktuarium w Limanowej: 
11 grudnia 1995, gdy w Sanktuarium w Limanowej odbywały się uroczystości 
nawiedzenia Matki BoŜej Fatimskiej. Uczestników w aurze zimowej było ok. 15 
osób. 
Druga, gdy w Sejmie w Warszawie toczyła się debata o ustawę ochraniającą dzie-
ci od poczęcia. W tej pielgrzymce uczestniczyło 12 pielgrzymów. 

 
Anna Malec, Słomka 

śaden człowiek nie ma ścieŜek gotowych. 

Rodzimy się jak gąszcz, 

który moŜe zapłonąć podobnie jak krzak MojŜesza 

lub moŜe uschnąć 

 

ŚcieŜki trzeba przecierać wciąŜ, bo mogą zarosnąć na nowo, 

przecierać trzeba je tak długo, aŜ staną się proste 

prostotą i dojrzałością wszystkich chwil: 

oto kaŜda chwila się otwiera całym czasem, 

staje jakby cała ponad sobą, 

znajdziesz w niej ziarno wieczności 

 
Karol Wojtyła, Odkupienie szuka Twego kształtu- Siostra. 

 

Pielgrzymka do Włoch MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego 
im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej 

Z śYCIA PARAFII  
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 W dniach 3-10 listopada 2008 roku 23 chłopców z MłodzieŜowego Ośrodka Wycho-

wawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej uczestniczyło w  pielgrzymce do Włoch. 

Na pielgrzymim szlaku towarzyszyli im wychowawcy, dwóch byłych wychowanków: Irek i 

Łukasz oraz mieszkańcy miasta. Opiekę duchową zapewniał ks. Paweł. Wyjazd udało się zre-

alizować dzięki funduszom przyznanym przez Urząd Marszałkowski oraz dzięki pracy wielu 

zaangaŜowanych osób. Dla większości chłopców był to pierwszy wyjazd zagraniczny. Emocje 

były wielkie. Cieszyli się, Ŝe mogą zobaczyć inny świat i róŜnych ludzi. Nie mogli doczekać 

się zwiedzania kolejnych miast, bazylik, widoku morza. Wieźli ze sobą intencje własne oraz 

swych rodzin, by móc je przedstawić przed Wielkim Patronem. 

 Na trasie pielgrzymki znalazły się: Padwa, AsyŜ, Rzym, Watykan, Monte Cassino,  Pom-

peje, Monte San Angelo, San Giovanni Rotundo, Lanciano, Loreto oraz Wenecja. Miejsc war-

tych zwiedzenia było wiele. Zadowoleni ale z pewnym niedosytem pozostawialiśmy za sobą 

kręte uliczki AsyŜu, Wieczne Miasto, zachowane przez wybuch Wezuwiusza Pompeje, miejsce 

cudu eucharystycznego w Lanciano, domek Świętej Rodziny z Nazaretu w Loreto, WybrzeŜe 

Adriatyckie. Zawsze miało się pewność, Ŝe czekają na nas inne nieznane miejsca i nowe wra-

Ŝenia. 

 Z upływem dni,  przemieszczając się autokarem z miejsca na miejsce moŜna było od-

czuć zmęczenie. Były jednak miejsca, do których często będziemy wracać we wspomnieniach. 

Wiele radości dostarczyło nam uczestnictwo w audiencji generalnej na Placu świętego Piotra. 

PapieŜ Benedykt XVI był tak blisko, na wyciągnięcie ręki. 

Poczucie dumy narodowej mogliśmy odczuć na cmentarzu Ŝołnierzy Polskich na Monte 

Cassino oraz w Loreto. Monte Cassino to miejsce znaczące dla Polaków. To tutaj 18 maja 19-

44 roku o świcie odegrany został hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich Ŝołnierzy. 

Pamięć o bohaterskiej walce Polaków w II wojnie światowej zapewniają wyryte sentencje: 

Przechodniu powiedz Polsce, Ŝeśmy polegli wierni w jej słuŜbie oraz Za naszą i waszą wolność 

my Ŝołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce. O obronie lo-

retańskiego sanktuarium przez Ŝołnierzy II Rzeczypospolitej przypomina pamiątkowa tablica 

umieszczona na filarze bazyliki tuŜ przy polskiej kaplicy. 

NajwaŜniejszym momentem pielgrzymki dla wielu z nas była modlitwa przy grobie Oj-

ca Świętego Jana Pawła II oraz św. Ojca Pio. 

Wszystkie te miejsca i chwile uwiecznione na wielu fotografiach i zapisane w naszych 

sercach nie dadzą o sobie zapomnieć. A teraz? Zastanawiamy się kiedy i gdzie wyruszymy na 

kolejną pielgrzymkę. 

 
Maria Mrózek 

 
Dziękuję Panu Robertowi Łabuzowi za udostępnienie zdjęć. 
 

Z śYCIA PARAFII  
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W niedzielę 16 listopada w naszej 

parafii pod wezwaniem Michała Archa-

nioła odbyła się peregrynacja relikwii 

błogosławionej Karoliny Kózkówny pa-

tronki Katolickiego Stowarzyszenia Mło-

dzieŜy. PapieŜ Jan Paweł II w czasie 

swojej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny 

dokonał wyniesienia jej na ołtarze. 

 Była młodą dziewczyną, wychowy-

waną w bardzo religijnej rodzinie, gdzie 

panowała atmosfera miłości. Kochała 

modlitwę i pracę. Nie rozstawała się z 

róŜańcem. Jej zachowanie jest wzorem 

godnym naśladowania dla dzisiejszej 

młodzieŜy, poniewaŜ odznaczała się 

ogromnym posłuszeństwem wobec ro-

dziców, a takŜe troską o młodsze ro-

dzeństwo. Nie poprzestawała na samym 

słuchaniu Słowa BoŜego, ale zachęcała 

teŜ inne dzieci do Ŝycia według niego. 

Była wraŜliwa na potrzeby bliźnich i zaj-

mowała się starszymi oraz chorymi. 

Kiedy miała 17 lat (1914r.) podczas 

wojennej zawieruchy, została uprowa-

dzona przez rosyjskiego Ŝołnierza. Po-

niosła męczeńską śmierć w obronie 

swojego dziewictwa. To było wielkie 

świadectwo jej miłości do Boga. 

 W naszym kościele uroczysta Msza 

została odprawiona przez ks. probosz-

cza Jerzego Raźnego. Obecność sztan-

daru Katolickiego Stowarzyszenia Mło-

„ ŚWIĘCI SĄ PO TO, ABY ZAWSTYDZA Ć” 

dzieŜy nadawała powagi uroczystości. 

Najpierw wśród śpiewu młodzieŜy z 

KSM-u zostały wniesione relikwie bło-

gosławionej Karoliny. Relikwiarz w 

kształcie kwiatu lilii – symbolu czysto-

ści, znajdował się w drewnianym fere-

tronie. Po czytaniu ks. Marek Rybicki 

wygłosił piękne kazanie. Opowiadał 

zgromadzonym o błogosławionej Karo-

linie i pouczał jak naleŜy się zachowy-

wać względem rodziców i innych ludzi, 

nawiązując do postawy męczennicy. 

 W darach młodzieŜ z KSM-u i z 

trzecich klas gimnazjum, która ma nie-

bawem przystąpić do sakramentu 

bierzmowania zaniosła do ołtarza wino, 

chleb, wodę i lilie. Kwiaty zostały poło-

Ŝone przed obrazem z wizerunkiem 

błogosławionej. Na koniec po błogosła-

wieństwie kaŜdy mógł podejść do ołta-

rza i pocałować relikwie oraz zapisać w 

Księdze Intencji Swoją modlitwę i 

prośbę do błogosławionej Karoliny 

Kózkówny. Relikwie pozostały w naszej 

parafii trzy dni. W tym czasie młodzieŜ 

przychodziła na specjalne czuwania 

modlitewne i Mszę św. 

 Ta peregrynacja miała na celu 

umocnienie ducha KSM-u w diecezji i 

wzmocnienie więzi wspólnoty wśród 

parafian oraz poznanie losów tej mło-

dej męczennicy. 

Z śYCIA PARAFII  
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W niedzielę, 14-

14.12.08 r., jak co roku, 
Katolickie Stowarzysze-
nie MłodzieŜy podjęło 
inicjatywę zorganizowa-
nia spotkania Dzieci ze 
Świętym Mikołajem. 
Dzięki hojności mszań-
skich przedsiębiorców i 
innych darczyńców uda-
ło nam się przygotować 
prawie 230 paczek, by 
kaŜde dziecko mogło 
otrzymać prezent od św. 
Mikołaja. W tym roku w 
ramach przygotowania 
do Sakramentu Bierzmowania w organizację tego dzieła mocno zaangaŜowała się 
młodzieŜ gimnazjalna, z czego bardzo się cieszymy i ogromnie im dziękujemy. To 
spotkanie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie nasi DOBROCZY ŃCY: 

 
Urząd Miasta i Pan Burmistrz Tadeusz Filipiak 
Urząd Gminy i Pan Wójt Tadeusz Patalita 
Parafia św. Michała Archanioła i Ks. Proboszcz Jerzy Ra źny 
Miejski O środek Kultury i Pan Kierownik Piotr Armatys 

 
oraz prywatni przedsiębiorcy: 
 

PPHU „JANDA” 
FHU PIOTR PAJDZIK 
FHU „GRACJA” AGATA śĄDŁO 
FHU „KROLL” 
FHU „JURGER” JERZY URYGA 
DEWOCJONALIA, KRYSTYNA CHALCARZ 
SKLEP Z ODZIEśĄ UśYWANĄ, TERESA KUJSZCZYK 
KAROLINA SMOTER 
LECH POPIOŁEK 
MEBLE, STEFAN BIERÓWKA 
„DOBRA KSI ĄśKA” EL śBIETA PITALA, MACIEJ PITALA 
APTEKA, UL. PIŁSUDSKIEGO 20 
FPHU „MILBART” PIOTR KRZYSZTOFIAK 
DOM HANDLOWY „SEZAM” 
SKLEP PRZEMYSŁOWY A. i J. NOWAKOWSCY 

MIKOŁAJKI  2008 

Z śYCIA PARAFII  
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FH MICHALINA GONDOR 
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, MARIUSZ URBAN 
URZĄD POCZTOWY MSZANA DOLNA 
SKLEP RTV „ASTRA SAT” Z. TRZÓPEK 
„GAMMA” ,RYNEK 13 
SKLEP PRZEMYSŁOWY, BO śENA KUSZ 
„GIGA” SKLEP KOMPUTEROWY 
CUKIERNIA J. KOWALCZYK 
SKLEP WIELOBRAN śOWY, BARBARA PIEKARSKA 
FHU „HUBERT”, MAŁGORZATA ZIELI ŃSKA 
„BOGMAR I”, MAŁGORZATA GRZYB 
FHU „WŁODZIMIERZ RÓG” 
FHT „KRASZ”, TOMASZ SADŁO 
HANDEL ART. PRZEM., WOJCIECH NORDWIND 
LECZNICA WETERYNARYJNA AWET 
FPHU „ŚW. KRZYSZTOF” 
TERESA KOWAL 
MARIA POTACZEK 
BOśENA KUBIK 
CZESŁAWA AKSAMIT 
CZESŁAW ŚLIWA 
FHU „MAT”, ANDRZEJ MAJCHRZAK 
FHU AGD, JANUSZ KRUPI ŃSKI 
SKLEP OBUWNICZY, DANIEL POPŁAWSKI 
FH, ANNA KLIMAS 
KUCHARCZYK MAŁGORZATA 
„CIUCHARENKA” JOANNA FIGIEL-MAGIERA 
HURTOWNIA ODZIEśOWA „NOVA”, ZOFIA W ĘGLARZ 
FHU „NOVICA” 
FH „WANKOR”, LUCYNA KROCZKA 
SPRZEDAś MIĘSA, MARIA CHMIELECKA 
PPUH „TIP-TOP” 
KWIACIARNIA, KAZIMIERA STARMACH 
„PRIVATE MEMBER” SKLEP 
FIRMA USŁUGOWA „NOWAK”, MAREK NOWAK 
MAŁGORZATA DRZYMALSKA 
KUBIK JANINA 
ELśBIETA REJTA 
FIRMA „KLARA” 
FHU „LIMEX” 
FHU „STAR-TEL” ŁUKASZ STO śEK 
STACJA PALIW, SPÓŁDZIELNIA PRACY im. 1-MAJA NOWY S ĄCZ 
KIOSK DWORZEC PKP 
 

ORAZ SZEREG OSÓB PRYWATNYCH… 
 

Z śYCIA PARAFII  
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„Nigdy nie jest tak, Ŝeby człowiek, 
 czyniąc dobrze drugiemu,  

tylko sam był dobroczyńcą.  
Jest równocześnie obdarowywany,  

obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.” 
/Jan Paweł II/ 

 
Wspólna zabawa rozpoczęła się o godz. 16.00 w sali kina „Luboń”., kiedy to ks. 

Marek – nasz asystent - przywitał wszystkie dzieci i zebranych gości. Oprócz tradycyj-
nych paczek dla wszystkich dzieci, przygotowaliśmy jeszcze wiele innych nagród i 
niespodzianek, które mogli otrzymać „wybrańcy losu” wykazujący się swoimi umiejęt-
nościami, biorąc udział w róŜnych quizach, grach i zabawach. Radości było co nie 
miara. Jednak czas upływał, a dzieci z coraz większym zniecierpliwieniem spoglądały 
na drzwi oczekując najwaŜniejszego gościa. 

Św. Mikołaj z powodu 
braku śniegu miał 
spory kłopot z dotar-
ciem do celu, dlatego 
przybył do nas z lek-
kim opóźnieniem, 
jednak mimo to nie 
zawiódł mszańskich 
dzieci. Jego przyby-
cie wywołało entuzja-
styczne okrzyki i pro-
mienne uśmiechy 
emanujące radością 
na całą salę. Mikołaj 

zamienił z dziećmi tylko parę słów i od razu ostro zabrał się do pracy, by wszystkim 
wręczyć oczekiwane prezenty, a dzieci było naprawdę duŜo... Na szczęście dla niko-
go nie zabrakło paczki i kaŜdy opuszczał kino z uśmiechem na twarzy i radością w 
sercu. 

Cieszymy się, Ŝe mogliśmy sprawić radość tak wielu dzieciom. Dla niektórych 
był to pewnie jedyny prezent od św. Mikołaja. Z roku na rok ta myśl ciągle nas mobili-
zuje i pobudza do działania. Naprawdę warto jest inwestować i poświęcać swój czas 
dla tej małej radości, którą widać na twarzy dziecka. Dziękujemy z całego serca 
wszystkim, którzy zaangaŜowali się w to dzieło. Do zobaczenia za rok! 
 

           Ula, KSM 

Z śYCIA PARAFII  
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Jak dawniej świętowali Zagórzanie? 

 

 

Dobrze ześ się Jezu pod Luboniem zrodził 

Bedzies Se w gonionkach i Serdocku chodził 

Co my tego godni- my górole chłodni 

Zagórzańsko kolynda (...) 

Teraz ześ się Jezu w sercach nasych zrodził 

KaŜdy Zagórzanin z miłosierdziem chodzi 

Maryji Dziękuje syćko ofiaruje 

Przenajświętszej Rodzinie   

 

 

Godne Święta, czyli Świ ęta BoŜego Narodzenia były obchodzone przez 

Zagórzan bardzo uroczyście. Mieszkańcy Mszany Dolnej wspominają:  

„ Najpiyrwi przed świyntami był jadwynt przez  śtyry tyźnie i cały tyn cos był 

post. Miysa nie jadono w środy, piątki i  soboty. Nie było Ŝadnyk muzyk po 

chałpak ani tojców. Ludzie łodziywali się w ciymne i  skromne łodziynia, z ło-

brazów w izbach łodyjmowali kwiatki z bibuły i dawali je dopiyro we świynta. 

Kojcył się jadwynt i kojcył się rok gazdowania. W tym casie gazdowie prze-

wiadywali się kany jest dobry parobek do roboty i godzil i  ik na słuzbo. Lotego 

taka nazwa na Gody abo Godne święta, bo wtej godzil i  parobków. W jadwyn-

cie wozny był dziyj świynte Łucyje- łod tego dnia była wrozba na pogodo na 

cały rok juz do Bozego Narodzenio przez dwanaście dni. O zbliŜających się 

świntach mówiono na kilka tyźni wceśni, a w najbliŜszych dniach zaczynały 

się porządki w chałpak. Było to zadaniem dziewek w rodzinie. Najpierw mu-

siały pooblepiać piece gliną, potem je wybielić, umyć i  wyszorować wszyst-

kie ściany drewniane w obu izbach, drewnianą powałę, w ścianach wybielić  

szpary.  

 

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO   
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We Wilij ę rano wszyscy szli do kościoła. Świ ętowanie zaczynało się juŜ  

łod połednia, lotego kazdy wykonywał swą robotę z rana. Gaździna wyrabiała 

ciasto na chleby, po zakończeniu myła rynce i  tą wodą kropiła ś l iwy, Ŝeby do-

brze rodziły. Chłopoki szli do lasu po podłaźniczki- nieduŜe wierzchołki smre-

ków lub jodełek. Wieszano je nad drzwiami chałpy, nad drzwiami stajni, w cor-

ny i bioły izbie u pułapu przed łobrozami. Miały one skutecznie chronić od złe-

go. W izbie na podłaźniczce wieszano cyrwone jabłka, cukierki, łopłatki oraz 

świat- bryłowatą formę wykonaną z łopłatków. Dziewki krzątały się w kuchni, 

gazda przygotowywał pieczoną kolędę dla bydła. Były to placki z razowej mąki 

do której mieszano maś l i ź- owoc dzikiej róŜy, kotki leszczyny i zielony łopła-

tek. W ciągu dnia jedzono tylko po kilka pieczonych w popiele ziemniaków i 

korpieli. Dzieciskom przykazywali być grzecnymi bo by cały rok bicie dostawa-

ły. Tak godali: We wili jo chłopców bijo a we świynta dziwcynta. Lotego starano 

się mieć przy sobie w ten cas jakiś pieniądz. Łod połednia gaździna gotowała 

syćko co było w chałpie i  co urodziło się na polu: zur zytni, kluski jyncmiyjne 

na polywce, zimniaki, kapusto, grok, korpiele, grzyby płonki susone, kukiełko 

posypano makiem. Gospodyni myła teŜ dzieciska i przebiyrała w cyste kosule i  

płócionki. Przed wieczerzom gazda przynosił z boiska snopek łowsa niemłoco-

nego i  składał zycynia: Na scoście, na zdrowie. Pod bioły, płócienny łobrus da-

wano siano. Na stole kładziono łopłatki i  miód. We wili jo  jedli w bioły izbie 

przy stole, a nie w corny izbie tak jak w zwykły dziyj. Kiej zaświyciła piyrso 

gwiozdka klynkali do pociyŜa, łociec łozdaje łopłatki, gaździno przynosi miski 

z jedzyniom. Łamano się łopłatkiem i  zycono sobie: scościa, zdrowia i fortuny, 

a po śmierci niebieskiej korony. Pierwszą łyŜkę brał łociec. Na wieczerzo skła-

dało się 12 dań  postnych. Po zjedzyniu kozdy potrawy, łopłatka i jedzynio dajo 

dla bydła do cebrzyka z polyniom. Wierzyli ze zwierzynta godojo ło północy o 

Bozym Narodzyniu ale ik nie wolno podsłuchować. Po wieczerzy myli miski i  

łostatni roz zamiatali izbo, po tym juŜ nie as dopiyro w Scepona. Siadali i  

kolyndowali po tym ś l i  na pastyrko. Idąc do kościoła bacyli, jaka była pogoda. 

Ona wróŜyła puste lub pełne stodoły. Po pastyrce jedli kawałek placka na znak 

zakojcenia postu. Do paniyn przychodzil i podłaźniki- kawalerzy. Podłaźnikiem 
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nazywano teŜ kaŜdego kto chodził w tym casie po chałpak z powinszowaniem, 

a jego czynność nazywano podłazami”.  

W BoŜe Narodzenie nie wolno było hałasować, odwiedzać krewnych, 

wstępować do innych domów, sprzątać izby, nosić drewna, czyścić obuwia. Ło-

biadu nie gotowano, tylko podgrzewano to co zostało wcześniej ugotowane. 

Wieczorem śpiewano półgłosem kolędy. 

 W św. Szczepana przed mszą święcono owies, którym później obrzucano się, mówiąc: 

Na scoście, na zdrowie na to Boze Narodzenie zeby się Wam darzyło w stodole i w łoborze. W 

ten dzień łodwiedzano się wzajemnie. Kolędnicy chodzili wiecorami po wsi z turoniem, 

gwiazdą i śpiewali: Gdzie do domu turoń wchodzi,/ Tam się piękne zboŜe rodzi;/ Przemienia 

się zło na dobre/ I nastają lata szczodre./ Hej nam kolęda! Gospodarzu, gospodyni/ Bo juŜ tu-

roń kłapie w sieni./ Przyjmijcie go suto, szczodrze,/ A w komorze będzie dobrze./ Hej nam ko-

lęda!/ Jak mu połeć spyrki dacie,/ Obfitości z pól zaznacie./ Będzie dobrze i w komorze/ I 

dziewczęta będą hoŜe/ Hej nam kolęda!  

Nie tak dawno słowa pastorałek rozbrzmiewały w wielu domach Mszany Dolnej: Za-

grzmiała, runęła w Betlejem ziemia/ Nie było, nie było Józefa w doma./ KędyŜeś, kędyŜeś Józe-

fie bywał?/ W Betlejem, w Betlejem dzieciątkum, śpiewał/ Wół osioł, wół osioł przed Nim klę-

kali,/ Bo swego, bo swego Pana poznali,/ Beczący, ryczący Panu śpiewali,/ Pasterze, pasterze 

w multanki grali./ Zmiłuj się, zmiłuj się nasz wieczny Panie./ Bez Ciebie, bez Ciebie  nic się nie 

stanie. 

 Okres Godnych Świąt kończyła uroczystość Trzech Króli. 

 

Maria Mrózek 

 

 

Opracowałam na podstawie: 

Gore gwiazda Jezusowi, Pastorałki, Nowy Sącz 1993, 

Kolędy. Pastorałki. 

Uryga J., Rok Polski w  Ŝyciu, tradycji i obyczajach ludu,Włocławek 2003. 

Dziękuję za informacje i materiały przekazane przez Panią Annę Gajewską. 
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 Odkąd odbiornik telewizyjny na stałe za-

gościł w niemal kaŜdym polskim domu stał 

się nieodłącznym elementem Ŝycia rodzin-

nego. Na co dzień i od święta. Nie naleŜy 

jednak traktować tego zjawiska wyłącznie w 

kategoriach negatywnych. Wspólne  obej-

rzenie filmu czy programu w TV jak najbar-

dziej słuŜyć moŜe pogłębieniu relacji i 

umocnieniu więzi rodzinnych ale podobnie 

tak jak w przypadku innych mediów najwaŜ-

niejszy jest  umiar, rozsądek i umiejętność 

selekcji. 

 

BoŜe Narodzenie uwaŜa się za święta najbardziej rodzinne. Jest więc 

uroczysta kolacja wigilijna, śpiew kolęd, wspólne biesiadowanie przy suto za-

stawionym stole i ... pilot w pogotowiu. Jak dowodzą przeprowadzone w 2004 

roku badania ponad połowa Polaków nie chce spędzić BoŜego Narodzenia 

bez telewizora, dla podobnej ilości ankietowanych jest to główna forma rozryw-

ki w czasie świąt. Najbardziej zaskakuje fakt, Ŝe ta sama grupa badanych na-

rzeka na jakość świątecznej ramówki TV, składającej się głównie z powtórek 

znanych filmów familijnych i świątecznych wydań popularnych programów. 

Niemal natychmiast nasuwa się wniosek, iŜ telewizję w święta oglądamy nieja-

ko „dla samego oglądania” czy wręcz dla „zabicia czasu”. 

Powszechność tego zjawiska jest coraz bardziej niepokojąca, szczegól-

nie w obliczu badań nad postawami kształtowanymi pod wpływem niczym nie 

ŚWIĘTA PRZED TELEWIOREM? 
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ograniczonego kontaktu z mediami. Specjaliści wymieniają trzy najbardziej nie-

bezpieczne. 

Pierwszą z nich jest postawa uzale Ŝnienia od mediów . Wydaje się ona 

najprostsza do zdiagnozowania  gdyŜ osoby uzaleŜnione spędzają przed telewi-

zorem od kilku do kilkunastu godzin na dobę. Rozwojowi uzaleŜnienia medial-

nego sprzyjają takie cechy osobowości jak niskie poczucie wartości, problemy z 

nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych a takŜe braki w świecie wartości, 

powierzchowna wiara czy niski poziom praktyk religijnych. Konsekwencjami zaś 

uzaleŜnienia jest zaniedbywanie własnych obowiązków a takŜe stępiona wraŜli-

wość na krzywdę i nieszczęście. Człowiek przejawia całkowity brak krytycyzmu 

wobec prezentowanych treści i powoli zaczyna funkcjonować według mentalno-

ści obecnej w mediach. Najprościej dostrzec to na przykładzie popularnych se-

riali gdzie bohaterowie ukazani są według „nowoczesnych” wzorców: obserwu-

jemy więc pełną aprobatę dla współŜycia przedmałŜeńskiego czy związków ho-

moseksualnych natomiast praktycznie nie pokazuje się młodych bohaterów w 

sytuacjach które mogły by wskazać na ich religijność (uczestnictwo we Mszy św. 

czy codzienna modlitwa). W ten sposób lansuje się sylwetkę człowieka modne-

go, „na topie”. Ogromna oglądalność  wśród młodzieŜy tego typu seriali moŜe 

budzić obawę, Ŝe podobny model Ŝycia zostanie zaaprobowany i przyjęty jako 

własny. 

Równie niebezpieczną wydaje się postawa konsumizmu medialnego ,  

charakteryzująca się poszukiwaniem w mediach wyłącznie elementu przyjemno-

ściowego a w rezultacie kształtowaniem postawy egoistycznej i przekonania „mi 

się naleŜy”. Podobne skutki dla funkcjonowania osobowości dostrzegamy w po-

stawie makiawelizmu którą cechuje obniŜony poziom empatii i traktowanie 

bliźnich w sposób przedmiotowy 

Wobec szeregu zagroŜeń niesionych przez media bardzo aktualny staje 

się postulat edukacji medialnej. Obowiązek wychowania do mediów spoczywa 
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dziś przede wszystkim na rodzinie. Dom jest miejscem gdzie młody człowiek 

najczęściej spotyka się z mediami i ma do nich nieograniczony dostęp. Warto 

więc, szczególnie w zbliŜającym się czasie świąt BoŜego Narodzenia zastano-

wić się nad naszym stosunkiem do środków masowego przekazu, szczególnie 

zaś do telewizji. 

Jak więc powinien wyglądać nasz kontakt z media by słuŜyły one Ŝyciu ro-

dzinnemu i kształtowały właściwy do nich stosunek? WaŜne jest by dyskutować 

nad tym co mamy obejrzeć w gronie najbliŜszych i wspólnie zdecydować który z 

proponowanych na dany dzień filmów czy programów będzie najbardziej warto-

ściowy i ubogacający dla całej rodziny. Dobrze jest równieŜ wyrabiać nawyk 

czytania recenzji i omówień filmów które zamierzamy obejrzeć. SłuŜy to kształ-

towaniu postawy selektywnej  i krytycznemu spojrzeniu na proponowany pro-

gram telewizyjny. Pomocna jest w tym takŜe rozmowa na temat obejrzanych tre-

ści, wskazanie na wzorce pozytywne, wyodrębnienie negatywnych . 

Nie są to wytyczne proste do realizacji jednak 

przeglądając  świąteczną ramówkę przekonuje 

się o potrzebie podjęcia trudu ich realizacji. 

Stacje telewizyjne przygotowały nam w tym ro-

ku mieszankę komedii romantycznych, filmów 

przygodowych i świątecznych szoł ale gdybym 

z pełną odpowiedzialnością polecić miała po-

zycję godna obejrzenia byłby z tym spory pro-

blem. Pozostawiam więc tą kwestie indywidu-

alnemu osądowi z wiarą, Ŝe umiar i zdrowy 

rozsądek wezmą górę nad zachwytem świą-

teczną programową „papką”. 

 

Dorota Mucha 
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Aby Nowonarodzony Chrystus obudził w nas to, co jeszcze 
uśpione, oŜywił to, ci juŜ martwe; niech światło Jego słowa 
prowadzi nas przez Ŝycie do wieczności”. 

    
Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia w imie-

niu własnym i KsięŜy Współpracowników pragnę przekazać 
Czytelnikom „Michaela” i wszystkim Parafianom serdeczne Ŝy-
czenia świąteczne i noworoczne. Niech zagości w naszych do-
mach dobroć i ludzka solidarność, a światło bijące z Betlejem-
skiej szopki otworzy nasze serca na Boga i drugiego człowieka. 
Nowy Rok niech będzie pełen BoŜego błogosławieństwa i przy-
niesie wiele radości i umocnienia w wierze. 

 
Z serdecznym pozdrowieniem 

Ks. Proboszcz Jerzy Raźny 
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23 listopada w katedrze wawelskiej w Krakowie odbyły się uroczystości związane ze świę-

tem Chrystusa Króla. Dzień ten jest szczególny przede wszystkim dla członków Katolickiego 

Stowarzyszenia MłodzieŜy oraz Akcji Katolickiej, poniewaŜ jest to ich święto patronalne. 

Tego równieŜ dnia w progi Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy przyjmowani są nowi 

członkowie, którzy poprzez wcześniej odbyte rekolekcje zgłębiali sens przyrzeczenia, zapo-

znawali się z dekalogiem KSM-owicza, a takŜe umocnili się w wierze oraz przekonali, czym 

w ich Ŝyciu jest i będzie KSM. 

Na tegorocznej uroczystości przyrzeczenia składało 25 osób z Archidiecezji Krakowskiej, w 

tym Maciej Urban z naszego mszańskiego oddziału KSM. Kandydaci po wysłuchaniu wy-

czerpującego kazania biskupa na temat słuŜby KSM-owicza Bogu i ojczyźnie odebrali z rąk 

biskupów i zarządu Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy własne odznaki, legitymacje 

oraz statut, które mają być świadectwem materialnym przynaleŜności do KSM-u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fot. Mariusz Urban) 

 

Po zakończeniu obrzędów w katedrze dalsze uroczystości przeniosły się do filharmonii, w 

której fantastyczny pokaz swoich umiejętności artystycznych dała młodzieŜ KSM-u z od-

działu na Woli Justowskiej. Sposób w jaki przedstawili wpływ jaki wywarł Jana Pawła II w 

Ŝycie ludzi był po prostu fenomenalny i słusznie został nagrodzony ogromnymi brawami.  

Prócz tego niektórzy członkowie KSM-u otrzymali nominacje na zastępowych i okręgo-

wych, co jest wynikiem ukończenia kolejno pierwszego i drugiego etapu Diecezjalnej Szkoły 

Lidera Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy Archidiecezji Krakowskiej. 

ŚLUBOWANIE KSM NA WAWELU 

GRUPY PARAFIALNE   



NR ZIMA 2008 strona 18 

Pod koniec listopada stan ogólny liczebności Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 

wyniósł 38 osób, z czego moŜna wyodrębnić zespoły na tzw. „zbiórkach”: blisko 

dwudziestu lektorów (w tym uczestnicy kursu ministranta Słowa BoŜego) oraz 

ministrantów, w podobnej liczbie. Liturgiczna SłuŜba Ołtarza została podzielona 

na sześć grup, której został przydzielony odpowiedni termin słuŜby – kaŜda zo-

stała zobligowana do stawienia się na dwie msze poranne oraz na jedną wie-

czorną. Ten po-dział jest stały, za to dyŜur niedzielny zaleŜy od aktualnego mie-

siąca i rotuje automatycznie z jego końcem. W taki oto sposób powstał mini-

strancki grafik. 

 

Lektorzy prenumerują ogólnopolski miesięcznik dla 

ministrantów, Króluj nam Chryste. Spo-tykają się na co-

tygodniowych zbiórkach, prowadzonych przez parafialne-

go Moderatora, ks. Tadeu-sza Skupnia, na których prze-

prowadzane są próby asyst oraz omawia się zagadnienia 

związane z naszą formacją i wewnętrzną organizacją. 

Warto wspomnieć, Ŝe trzech lektorów uczęszcza na Studium Ceremoniarza 

Parafialnego, pro-wadzonym w budynku Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, 

gdzie wykładana jest m.in. liturgika, zajęcia teoretyczne i praktyczne z naczy-

niami i szatami liturgicznymi, warsztaty z psalmisty itd. po ukończeniu Stu-

dium, przyszli ceremoniarze otrzymają w opiekę małe grupki ministranckie, by 

dzielić się doświadczeniem w tzw. kręgu liturgicznym. Aby otrzymać „licencję” 

na czytanie Słowa BoŜego, grupka blisko dziesięciu ministrantów przystąpiła do 

Kursu Lektorskiego. 

Ponadto wspomnę o mechanizmie, który weryfikuje solidność ministranta. 

OtóŜ prowadzona jest wewnątrz ministrancka tabela punktacji, miesiąc do mie-

siąca oraz rok do roku. 

 

Michał Wójcik 

MINISTRANCIMINISTRANCIMINISTRANCIMINISTRANCI    
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…"najbardziej boską z rzeczy boskich jest 

praca nad zbawieniem dusz, na wypoczynek 

będzie cała wieczność". 

Błogosławiona M. Teresa Ledóchowska    

    

    

    

Historia powstania Dzieła Misyjnego Historia powstania Dzieła Misyjnego Historia powstania Dzieła Misyjnego Historia powstania Dzieła Misyjnego     

w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnejw parafii p.w. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnejw parafii p.w. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnejw parafii p.w. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej    
 

Od 25 maja 1970 istnieje załoŜona przez ks. Ryszarda Falkiewicza – Sal-

watorianina- sprawa misji. Ks. Ryszard Falkiewicz odznaczał się wielką gorliwo-

ścią i działalnością misyjną, którą inspirował osoby przebywające w Jego towa-

rzystwie. 

Będąc na rekolekcjach w Trzebini, szczególnie spodobała się Księdzu fre-

kwencja, a właściwie liczba uczestników. Było nas 12 osób, co Ksiądz porównał 

do liczby apostołów. 

W czasie rozwaŜań zrodziła się myśl, aŜeby podjąć w parafiach dzieło rozwoju 

pomocy misjom. Taki to był początek tej działalności. 

Po rekolekcjach zgłosiłam się do ks. Dziekana Prałata Mieczysława Nowo-

ryty, ówczesnego proboszcza Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Mszanie 

Dolnej - przedstawiając sprawę, o której jest mowa. 

Ks. Prałat zaakceptował działalność misyjną w naszej parafii. Wszystko szło po-

myślnie. 

Zbierałyśmy ofiary i przekazywałyśmy na misje. Opiekunem duchowym był ks. 

Ryszard  Falkiewicz i formował nas przez łączność duchową. Często korzystały-

śmy z rekolekcji oraz dni skupienia w Trzebini. Ksiądz Falkiewicz przyjeŜdŜał do 

Mszany Dolnej, aŜeby spotkać się z grupą i oŜywić dzieło. 

W celu zapewnienia misjonarzom duchowej pomocy został powołany do 

Ŝycia w październiku 1975 roku śywy RóŜaniec Misyjny, który składał się z 15 

gorliwych osób. KaŜda osoba wchodząca w skład śywego RóŜańca Misyjnego 
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otrzymała za pośrednictwem Zelatorki Tajemniczkę i zdjęcie misjonarza, za któ-

rego codziennie odmawiała dziesiątkę. 

Błogosławiona M. Teresa Ledóchowska powiedziała: „Pracować, modlić się i cier-

pieć, by zbawić wiele dusz” – to nasze powołanie. 

Po śmierci śp. Ks. Prałata Mieczysława Noworyty do parafii został powołany nowy 

Proboszcz - ks. Antoni Pawlita. Modlitwa nasza to nie tylko śywy RóŜaniec Misyj-

ny, ale takŜe modlitwa w której polecamy misjonarzy i cele misyjne. To takŜe 

Msze Święte o powołania kapłańskie i zakonne. Co roku w Niedzielę Misyjną (w 

październiku) zamawiana jest Msza Święta, na której prosimy Pana Boga o opie-

kę BoŜą, potrzebne łaski i bło-

gosławieństwo BoŜe, a szcze-

gólnie o liczne i święte powoła-

nia do kapłaństwa dla Misjona-

rzy i o powołania zakonne dla 

Sióstr. 

Do naszej parafii, do pracy zo-

stał skierowany ks. Wikary Ta-

deusz Dziedzic, który po jakimś 

czasie wyjechał na misje do 

Afryki, do Tanzanii. 

W porozumieniu ze ś.p. ks. Antonim Pawlitą nasza pomoc zmieniła kierunek. 

Oprócz wsparcia duchowego doszła pomoc finansowa i materialna. 

W okresie BoŜego Narodzenia członkinie Dzieła Misyjnego kolędowały chodząc po 

domach w parafii, a ofiary z kolędowania takŜe były przekazywane na rzecz Mi-

sji. 

Przez dwa lata prowadziłyśmy zbiórkę ofiar pienięŜnych na cele misyjne. Za zło-

Ŝone ofiary została zakupiona większa ilość prześcieradeł; przeprowadziłyśmy 

zbiórkę białych sukienek do Pierwszej Komunii Świętej, a takŜe uszyłyśmy kilka 

nowych sukienek (mamy zdjęcia dzieci w tych sukienkach). Do paczki dołączyły-

śmy równieŜ obrus na ołtarz, garnitur chłopięcy, sweterek, tunikę, suknie ślub-

ne, koszulki, pelerynki i haleczki. Śp. Ks. Dziekan Antoni Pawlita przesyłał te rze-

czy do dawnej RFN, a stamtąd do Tanzanii, gdzie pracował ks. Tadeusz Dziedzic. 
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Nadal zbierałyśmy odzieŜ, obuwie (sandały) i inne rzeczy,  które czekały na no-

wą okazję do wysyłki. Całą zbiórkę przeprowadzałyśmy z wielką radością. 

Na pamiątkę naszych starań otrzymałyśmy od ks. Tadeusza Dziedzica zdjęcie 

dzieci murzyńskich w przekazanych sukienkach pierwszo-komunijnych. 

 

Na początku grupa misyjna rozwijała się powoli. NaleŜało do niej 21 osób, z 

których na dzień dzisiejszy wiele nie Ŝyje. Jednak moŜna powiedzieć, Ŝe Duch 

Święty nadal działa w tej sprawie. Na chwilę obecną jest 44 darczyńców wspiera-

jących Dzieło. Niektóre osoby systematycznie, co miesiąc, swoimi ofiarami zasi-

lają Dzieło Misyjne. 

Około roku 2000 ustała współpraca z ks. Ryszardem Falkiewiczem, ponie-

waŜ jego stan zdrowia nie pozwalał mu dłuŜej pracować. Odszedł do Pana 19 

stycznia 2007 roku w szpitalu w Krakowie. 

Ze zmianą śp. ks. Proboszcza Antoniego Pawlicy – nastał ks. Zdzisław Ba-

lon. Pod jego kierunkiem składane były systematycznie ofiary, które przekazy-

wane były do Krakowskiej Kurii do Działu Misyjnego. 

Ponadto przez kilka lat sprzedawałyśmy przysyłane Kalendarze Misyjne od 

KsięŜy Pallotynów z Warszawy.  Z KsięŜmi Pallotynami nadal utrzymujemy łącz-

ność. 

Utrzymywana jest takŜe łączność ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek św. Pio-

tra Klawera - Siostrami Klaweriankami. 

Prenumerujemy czasopisma „Misyjne Drogi” i „Echo z Afryki”. Potrzeby ma-

terialne i modlitwy są ogromne. 

Minęło 38 lat od załoŜenia Dzieła Misyjnego i nadal; teraz juŜ przez nowego 

proboszcza Parafii p.w. św. Michała Archanioła - ks. Jerzego Raźnego ofiary, któ-

re zbieramy przekazywane są w dalszą drogę. Ofiary te przyczyniają się do reali-

zacji  potrzeb naszych braci i sióstr, Ŝyjących w biedzie, głodzie i chłodzie; gdzie 

mordowani są ludzie i kapłani- misjonarze, głoszący słowo BoŜe na całym świe-

cie, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. 

 

Maria Strama 
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JADWIGA   MALEC   (1935-2006) 
Człowiek niezłomnych zasad, ogromnego zaangaŜowania 

zawodowego, społecznego i rodzinnego 
(część druga artykułu z numeru 05/2008) 

Jej pasją wynikającą z głębokiej wiary, było organizo-

wanie pielgrzymek do sanktuariów Maryjnych w Polsce. Od 

połowy lat dziewięćdziesiątych szczególną czcią darzyła po-

wstające sanktuarium Maryjne w Litmanowej na Słowacji. 

Organizowała comiesięczne wyjazdy modlitewne do tego 

miejsca - z Krakowa i z Mszany Dolnej. Na szczególne podkreślenie zasłu-

guje jej bezinteresowna pomoc osobom poszkodowanym przez III Rzeszę 

(głównie wywiezionym na roboty). Miało to miejsce głównie w latach 19-

93-2001, kiedy to RFN przyznała tej grupie odszkodowania. Wiadomo, 

Ŝe wielu z poszkodowanych nie zachowało odpowiednich dokumentów, 

które były potrzebne do uzyskania tych odszkodowań. PrzewaŜnie byli to 

ludzie starzy, często chorzy i niedołęŜni. Jadwiga wykazała niezwykła 

energię, by pomóc tym ludziom, których po prostu z pasją wyszuki-

wała. Pisała w ich imieniu do Alorsen w Niemczech, gdzie znajduje się 

centralne archiwum niemieckie z dokumentacją dotyczącą wszystkich wy-

wiezionych do przymusowej pracy w Niemczech. Pisała teŜ1 do róŜnych 

archiwów na terenie Niemiec, Polski i innych krajów. Jak we wszystkim, 

była dociekliwa i starała się doprowadzić sprawy do końca. Często za wła-

sne pieniądze jeździła do Limanowej, Nowego Sącza, Krakowa, Warszawy, 

by tam szukać w archiwach potrzebnych danych. Udokumentowanych 

jest 13 takich osób. Nigdy nie oczekiwała podziękowania ani zapłaty za 

swoją pomoc. 

Jeśli Jadwiga cokolwiek robiła, to robiła z pasją, z pełnym zaangaŜo-
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waniem. Pamiętam, jak przed rokiem 2000 zbierałam, materiały do 

słownika gwary gorczańskiej (zagórzańskie). Zwróciłam się do niej z proś-

bą by mi pomogła, podając wyrazy, które sama znała z rodzinnego domu 

lub by spisała je od róŜnych swoich ciotek i sąsiadów. Otrzymałam od niej 

sporo materiału, zapisywała starannie wymowę wyrazów i dociekała z pasją 

ich znaczeń. Była czynnym członkiem Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Ludoznawczego w Mszanie Dolnej. Miała kult dla gwary, obyczajów, kultury 

i spuścizny po przodkach. Dlatego teŜ z wielkim zaangaŜowaniem, wyda-

jąc wszystkie swoje oszczędności, remontowała i rozbudowywała dom ro-

dzinny na Słomce - z myślą o rodzinie, o braciach, siostrach i ich potom-

stwie. Pomagała równieŜ radą i finansowo tym członkom rodziny, któ-

rzy aktualnie tego potrzebowali. 

Zawsze teŜ znajdowała przysłowiowy grosz by wspomóc wszel-

kie akcje charytatywne. Sama miała niewielkie wymagania -prowadziła 

spartański Ŝywot. Była bardzo religijna, ale nie demonstrowała tego, 

była tolerancyjna względem innych. Nie miała czasu dla siebie, choć 

zdrowie, a zwłaszcza serce, upominały się o częstszą poradę lekarską, aŜ 

wreszcie odmówiło posłuszeństwa, zabiło ostatni raz i zamilkło. 

Jadwiga Malec zmarła nagle na zawał serca 18 października 2006 

roku w domu rodzinnym na Słomce i została pochowana na cmentarzu 

w Mszanie Dolnej. 

Na pewno w tej chwili na niebieskich wzgórzach zbiera wszyst-

kich naszych „mszaniaków" i organizuje wycieczki, by zwiedzać i po-

znawać wszystkie niebieskie zakątki, a zwłaszcza Góry Pana, jak napisa-

ła Jadwiga Romaniewska (koleŜanka z Tarnowa). 

 

 

Opracowały: Józefa Kobylińska i Zofia Malec (siostra) 
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki 
im. Ks. Kan. Józefa Jamroza 

Kapłana-M ęczennika „O autentyczn ą wiar ę” 
 

19 października 2008r. w Mszanie Dolnej w wypełnionej po brzegi sali kina 

„Luboń” odbył się finał VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Literackiego im. 

Ks. Kan. Józefa Jamroza  Kapłana i Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie 

serce człowieka”. Organizatorem uroczystości  był miejscowy MOK. 

Patronem konkursu jest pochodzący  z Mszany  Dolnej Ks. Kan. Józef Jamróz, 

który w 52. roku Ŝycia , 26 i pół roku kapłaństwa został zamordowany w bestialski 

sposób w nocy 10/11 grudnia 2001r. w Jelczu-Laskowicach w diecezji wrocławskiej 

na plebanii, którą okradziono i podpalono, a następnie zbezczeszczono zwłoki Ka-

płana. 

Policja z Jelcza-Laskowic i prokurator z Oławy zniszczyły ślady zbrodni i pro-

wadzone tendencyjnie śledztwo zostało umorzone. 

Zainicjowany w 2003r. przez poetów Zagórzan i Podhala Ogólnopolski Kon-

kurs jest jedną z form wołania o sprawiedliwość. 

-„Nie moŜemy  na to pozwolić, aby  bezkarnie mordowano naszych góralskich kapła-

nów, szlachetnych synów Orkanowskiej ziemi. Protestujemy przeciwko tej straszli-

wej zbrodni dokonanej z premedytacją na kapłanie z Mszany  Dolnej. Kiedy kompe-

tentne władze nie chcą zająć odpowiedniego stanowiska w tej sprawie, musimy sa-

mi zadbać o to, aby  nie zginęła pamięć o Księdzu-Męczenniku Józefie Jamrozie, 

który był prawdziwym Kapłanem z autentycznego powołania i  z oddaniem pełnił po-

sługę kapłańską na ziemiach zachodnich. Nie ulągł się pogróŜek, lecz wiernie do 

końca wypełniał swoje duszpasterskie obowiązki i poniósł śmierć męczeńską. 

 Ksiądz Józef Jamróz to góralski  Ksiądz Popiełuszko”- przemawiała na niedziel-

nej uroczystości ludowa poetka Barbara StoŜek, rodaczka Patrona konkursu. 

 W tegorocznym konkursie wzięło udział 337 osób, które nadesłały tysiąc dwie-

ście szesnaście prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a autorzy 

najwyŜej ocenianych prac takŜe nagrody , 

 Nadesłane na konkurs prace oceniało jury pod przewodnictwem Ks. prof. dr 

hab. Andrzeja Zwolińskiego, poety, pisarza, wykładowcy Papieskiej Akademii Teolo-

gicznej w Krakowie. W zespole oceniającym był takŜe Ks. Kan. Zdzisław Balon, pro-
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boszcze Parafii Św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie oraz  Władysława Anna Jamróz, 

poetka, dziennikarka, polonistka w Zespole Szkół Miejskich  w Mszanie Dolnej, sio-

stra Patrona konkursu Ks. Kan. Józefa Jamroza. 

 Podczas pierwszej części poetyckiego spotkania przypomniana została postać 

Ks. Kan. Józefa Jamroza, jego Ŝycie, działalność oraz męczeńska śmierć, oraz to, Ŝe 

jego duszpasterskiej pracy przyświecały słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

 Ks. Prof. Andrzej Zwoliński podkreślił, Ŝe są osoby, o których naleŜy i trzeba pa-

miętać, wśród nich jest Patron tego konkursu. Zaznaczył takŜe, Ŝe konkurs jest wielką 

szkołą poezji, doskonalenia poetyckiego warsztatu. 

 Sala kina „Luboń” podczas konkursowej uroczystości była przepełniona. Wśród 

publiczności byli uczestnicy, laureaci oraz mieszkańcy miasta, a wśród nich wicesta-

rosta Franciszek Dziedzina, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Limanowej i 

Urzędu Miasta z Rabki-Zdroju a takŜe poseł PiS Wiesław Janczyk. 

Nie zabrakło teŜ duchowego gospodarza parafii pw. Św. Michała Archanioła w Msza-

nie Dolnej-Proboszcza, Ks. Kan. Jerzego Raźnego, który przemawiając podczas uro-

czystości, powiedział: „Konkurs Poetycki i Literacki im. Ks. Kan. Józefa Jamroza, Ka-

płana, Męczennika „O autentyczną wiarę” jest czymś wyjątkowym i szczególnym. My-

ślę, Ŝe Ks. Józef Jamróz jest jakimś symbolem wszystkich Kapłanów, którzy ponieśli 

cierpienia, ofiary, zwłaszcza w okresie komunizmu, w okresie walki z Kościołem, w 

okresie prześladowań, w czasie, kiedy nie mogliśmy w pełni mówić tego, co napraw-

dę chcieliśmy powiedzieć. Cieszę się, Ŝe jury przewodniczy Ks. Prof. Andrzej Zwoliń-

ski. Gratuluję laureatom i wszystkim, którzy napisali. śyczę, Ŝeby konkurs przyniósł 

wiele owoców.” 

 Ks. Proboszcz przypomniał, Ŝe Patronem roku 2008 jest Św. Paweł, nawiązał do 

jego apostolskiej działalności. Przypomniał takŜe Sługę BoŜego Ks. Jerzego Popie-

łuszkę, którego rocznica śmierci zbiegła się z dniem finału konkursu. 

 Uroczystość uświetnił występ chóru dziecięcego działającego przy Miejskim 

Ośrodku Kultury w Mszanie Dolnej pod dyrygenturą Piotra Matusiewicza. 

 W kategorii poezja-dorośli były dwie pierwsze nagrody, a otrzymali je: o. Kazi-

mierz Kozłowski-franciszkanin z Gniezna oraz Julian Staniewski z Rabki-Zdroju. Dru-

gie miejsce przyznano Ks. Kazimierzowi Piórkowskiemu z Krzywina Gryfińskiego. 

Trzema trzecimi nagrodami uhonorowano: Annę Fryjewicz/Zakopane/, Annę Bogucką 

z Zakopanego, oraz Kazimierza Surzyna z Juszczyna. Przyznano takŜe wyróŜnienia 

honorowe i zwykłe. W kategorii poezja gwarowa przyznano pięć wyróŜnień. 
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W kategorii wspomnienia-dorośli pierwszą nagrodę otrzymał Michał Janusz z Lubliń-

ca, drugą Aniela Nawalaniec z Mszany Dolnej, a trzecią Barbara StoŜek z Mszany 

Dolnej. 

 Do konkursu przystąpiło ponad dwustu młodych uczestników. Jury w kategorii 

poezja-młodzieŜ przyznało cztery pierwsze miejsca, otrzymała je Lidia Zdzitowiecka 

LO nr 1 Króla Jana III Sobieskiego z Wejherowa, Joanna Biurowiec LO Mszana Dol-

na, Iwona Talaga z Zespołu Szkół z Zembrzyc oraz Katarzyna Widzisz uczennica 

Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej. W tej kate-

gorii przyznano trzy drugie miejsca, oraz trzy trzecie nagrody. Kolejną kategorią była 

proza-młodzieŜ. 

Laureatami zostało sześć osób. W kategorii skierowanej do najmłodszych uczestni-

ków przyznano pięć pierwszych nagród. We wszystkich kategoriach wiekowych były 

liczne wyróŜnienia. 

 -Na konkurs napływają prace przede wszystkim z Polski, ale takŜe z zagranicy. 

Poziom prac z roku na rok wzrasta, jak równieŜ wzrasta ilość uczestników. Wiersze 

są bardziej dojrzałe. Kontakt z poezją zachęca uczestników konkursu do dalszego po-

dejmowania wysiłków twórczych, kieruje ich uwagę na pozytywne działania, na rozwój 

zainteresować literackich. Wiele utworów z poszczególnych kategorii zostało opubli-

kowanych w drugim wydaniu ksiąŜki autorstwa Władysławy Anny Jamróz „Kapłan-

Męczennik Ks. Józef Jamróz”, która ukazała się w Wydawnictwie Instytutu Teologicz-

nego KsięŜy Misjonarzy w Krakowie-informuje konkursowe jury. 

 Pamięci Ks. Kan. Józefa Jamroza została poświęcona nowa strona internetowa, 

na której moŜemy przeczytać o morderstwie popełnionym na naszym Rodaku, o kon-

kursie jego imienia i moŜna obejrzeć film „Kapłan-Męczennik Ks. Józef Jamróz”. Ad-

res strony internetowej: www.morderstwokaplana.com 

 Podczas finału VI konkursu został ogłoszony kolejny VII Ogólnopolski Konkurs 

Poetycki i Literacki im. Ks. Kan. Józefa Jamroza pod takimi samymi hasłami. Prosimy 

o napisanie wspomnień o Ks. Kan. Józefie Jamrozie, podpisanie imieniem, nazwi-

skiem i podanie adresu, oraz wierszy o tematyce religijnej, a dzieciom i młodzieŜy 

proponujemy pisanie wierszy lub opowiadań pod hasłem: „O ludzkie serce człowieka”. 

 Prace moŜna juŜ przesyłać-termin nadsyłania do 30 września 2009r. na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna. Z dopiskiem na 

kopercie: Konkurs Poetycki „O autentyczną wiarę”. 
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UTWORY LAUREATÓW  
 
 
DOROŚLI: 
 
 

„Orszak M ęczenników” 
 

Dojrzałe świadectwo 
Kapłanów Męczenników 
potęŜnieje i trwa 
w chwale nieba 
 
Oni idą 
 w pielgrzymce 
z mirrą cierpienia 
z naręczem zwycięskich palm 
w wśród nich- 
Jerzy Popiełuszko 
Roman Kotlarz 
Stanisław Suchowole 
Stefan Niedziela 
Józef Jamróz… 
 
Przyobleczeni w Chrystusa 
w Ŝertwę która wyzwala  
aŜ do aureoli 

 
 
 

Ks. Janusz Kozłowski, Świdnik 
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MŁODZIE ś: 
 

 
„Zgin ąłeś broniąc wiary” 

 
 

 Rodzimy się, dorastamy, starzejemy, aŜ w końcu umieramy 
i stajemy się dla bliskich tylko wspomnieniem. 
 Mimo Ŝe nasza dusza Ŝyje wiecznie, nie moŜemy z nimi porozma-
wiać, uspokoić ich, bo z chwilą śmierci zakończyliśmy nasza misje na 
ziemi. śyjemy po to, by być nadzieja tego świata, Światełkiem, które 
rozjaśnia mroki i nigdy nie gaśnie. 
 

 Twoja śmierć nie poszła na marne.  

 Zginąłeś, broniąc wiary, jak dzielny rycerz Maryi Panny. 

 Bóg Cię wybrał, byś był przykładem posłuszeństwa 

 śycie na Ziemi nie jest łatwe,  

 wymaga od nas wyrzeczeń, 

 zadaje ból, cierpienie. 

 Wszystko po to, by zasłuŜyć na Niebo. 

 Nikt nie moŜe pojąć, jak moŜna zabić niewinnego 

 Kapłana- wie to jedynie Wszechmogący… 

 Nigdy z Tobą nie rozmawiałam, nawet Cię nie znałam, 

 Ale wiem, Ŝe byłeś wspaniałym człowiekiem, 

 Tylko wspaniali ludzie umierają jak bohaterowie. 
 
 
 

Mszana Dolna, 16 lipca 2006r.     Joanna Bierowiec 
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DZIECI: 
 
 

„O ludzkie serce człowieka” 
Świętej pamięci Ks. Kan. Józefa Jamroza Kapłana - Męczennika. 

 
 

Serce skamieniałe 

nie ma miłości, 

nie kocha, 

nie widzi, nie słyszy. 

takie serca mieli ci,  

którzy Ks. Józefa Jamroza pobili, 

torturowali 

skatowali  

i pozbawili Go Ŝycia. 

 

Jego serce płakało 

na widok tak wielkiej nienawiści. 

 

Serce morderców 

jak straszna burza, 

która czyni szkody, 

jak ogromna powódź 

jak wściekły pies 
 

 
 

Natalia Kwiatek, Mszana Dolna 
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CZEKAM NA CIEBIE, JEZU MÓJ 

Adwentowe refleksje dzieci z parafii św. Michała Archanioła 
w Mszanie Dolnej 

 
 
2 grudnia 2003 r. 
 
 Dzisiaj nasza rodzina zgromadziła się przy figurce 
Matki BoŜej Ludźmierskiej, aby podziękować Jej za wszel-
kie łaski, które na nas spłynęły. 
 Tą wielką radością podzieliłem się z koleŜankami i ko-
legami z „zerówki”, zanosząc figurkę do Sali, gdzie się 
uczymy i bawimy. Pani postawiła Matkę BoŜą na honorowym 
miejscu, a potem wspólnie pomodliliśmy się. 

Matko BoŜa, otaczaj moją rodzinę nieustanną opieką, 
a mnie pomagaj stawać się coraz lepszym dzieckiem. 

 
Kubuś Malec, kl. „0” 

 
 
 
10 grudnia 2007 r. 
 
 JuŜ piąty rok chodzę codziennie z rodziną na roraty i zawsze z nadzieją 
czekam na wylosowanie. Tak stało się i dziś. Gdy ksiądz wylosował mnie poczułem 
się bardzo szczęśliwy i z wielką radością zaniosłem kapliczkę do domu. 
 Dziękuję Ci Matko BoŜa, Ŝe i w tym roku zechciałaś przyjść ze Swoim Dzie-
ciątkiem do naszego domu. 
 Wieczorem całą rodziną uklękniemy przed Twoim Obliczem, aby podzięko-
wać za wszystkie łaski, jakimi nas obdarzasz. 
 Będziemy się teŜ modlić o zdrowie i błogosławieństwo dla całej naszej rodzi-
ny, a zwłaszcza dla taty, który pracuje daleko od domu. 
 Matko BoŜa obiecuję, Ŝe dalej będę chodził na roraty. Będę się starał być 
dobrym synem, bratem i kolegą. W ten sposób chcę dobrze przygotować swoje 
serce na przyjście Jezusa. 
 
 

Marcin Świerk, kl. IV b 
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15 grudnia 2007 r. 
 
Kochana Matko BoŜa! 
 Witamy Cię w naszej rodzinie. Przyniosłem kapliczkę w sobotę, dzięki temu 
mogliśmy modlić się wszyscy a nawet w niedzielę zawieźliśmy Cię do Rabki, by po-
modlić się z Babcią, Dziadkiem, wujkiem, ciocią i kuzynami. 
 Łatwiej mi teŜ było dotrzymać postanowień adwentowych. Postaram się od-
wiedzić Cię w Ludźmierzu. 
 

Wojtek Kotarba 
 
 
20 grudnia 2007 r. 
 
Kochana Matko BoŜa! 
 Czekałem na Ciebie od początku rorat. Myślałem juŜ, Ŝe nie zobaczę Twojej 
figurki w moim domu. Ale Ty Matko BoŜa wiedziałaś, Ŝe do mnie przyjdziesz tylko 
czekałaś aŜ się przeprowadzę do mojego nowego domku i po pierwszym dniu przy-
szłaś. Bardzo Ci za to dziękuję, jestem bardzo szczęśliwy. 
 Proszę Cię miej w opiece całą moją rodzinę i Jasia. Proszę Cię teŜ o zdrowie 
dla Dziadków, Babci, Cioci, Mamusi, Jasia i serduszka Tatusia. 
 Kocham Cię. 

 
Kuba Bulik z Przedszkola 

 
 
22 grudnia 2007 r. 
 
Kochana Matko BoŜa! 
 Przez cały Adwent na Ciebie czekałam i nareszcie jesteś! Przez cały czas je-
steś w moim serduszku, ale Twoja figurka to dla mnie największa nagroda za co-
dzienne wstawanie na roraty. 
 JuŜ drugi raz jesteś w naszym domu. Cała rodziną modliliśmy się przed Twoją 
figurką, śpiewaliśmy pieśni, dziękując w ten sposób za tę wielką miłość i opiekę, 
jaką nas otaczasz przez całe nasze Ŝycie. 
 Ty znasz nas najlepiej i wiesz, o co prosić naszego Dobrego Boga w naszym 
imieniu. Prosimy nie ustawaj w Swoich modlitwach i kieruj nami, abyśmy schodząc 
z drogi wiary, szybko na nią wracali i nie pobłądzili w ciemności zła. Wspieraj nas i 
ratuj. 

 
Gabrysia Mrózek (l. 4), z rodziną 
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Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2009Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2009Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2009Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2009    
 
 
StyczeńStyczeńStyczeńStyczeń 

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: 
Aby rodzina była zawsze miejscem wychowania do miłości, rozwoju 

osobistego i przekazywania wiary.    
Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: 
Aby róŜne wyznania chrześcijańskie, świadome konieczności nowej 

ewangelizacji w obecnej epoce głębokich przemian, niestrudzenie 

głosiły Dobrą Nowinę i dąŜyły do pełnej jedności wszystkich chrześci-

jan, by móc składać bardziej wiarygodne świadectwo Ewangelii. 

 

LutyLutyLutyLuty 

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: 
Aby pasterze Kościoła zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świę-

tego w nauczaniu i posłudze ludowi BoŜemu. 

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: 
Aby Kościół w Afryce znalazł odpowiednie sposoby, by skutecznie 

szerzyć pojednanie, sprawiedliwość i pokój zgodnie ze wskazaniami 

II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Afry-

ce. 

 

MarzecMarzecMarzecMarzec    
Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna:  
Aby we wszystkich krajach świata bardziej ceniono i uznawano rolę 

kobiet.    
Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: 
Aby biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy w Chiń-

skiej Republice Ludowej, w duchu listu skierowanego do nich przez 

PapieŜa Benedykta XVI starali się być znakiem i narzędziem jedno-

ści, komunii i pokoju. 
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Chrzty  -  październik 
 
Anna  Szumilas 
Kacper  Nawieśniak 
Maciej Maksymilian Mytych 
Krzysztof Karol Łabuz 
Amelia Anna Kordeczka 
Paulina Karolina Dudzik 
Alicja Sabina Naprawka 
Jakub Surma 
Patrycja Maria Dudzik 
 
Pogrzeby  -  październik  
 
Stefania Kaczmarczyk 
Jan Potaczek 
Anna Wróbel 
Stanisław Zabrzeński 
Józef Nawieśniak 
 
 
Śluby  -  październik 
 

Grzegorz  Klimek i Joanna Stachura 

Rafał Tadeusz Bulas i Monika CieŜak 

Piotr Damian Morawski i Anna Czesława 
Dobrowolska 

Krzysztof Adam Wcisło i Beata Joanna 
Marchewka 

Karol Wiktor Jasiński i Kamilla Ewa Kę-
dzia 

Dawid Tylka – Suleja i Maria Józefa Lupa 

Marcin Grzegorz Stanek i Wiesława 
Stanisława Mrózek 

Piotr Jan Potaczek i Katarzyna Krystyna 
Łabuz 

Adam Antoni Ruchaj i Anna Mrózek 

 

Z  KSIĄG  PARAFIALNYCH 

Krzysztof Nojman  i Krystyna Józefa Łabuz 

Zdzisław Józef Szczygieł  i Agata Maria 
Michalak 

Grzegorz Krzysztof Puć i GraŜyna Anna 
Lipińska 

Mariusz Marcin Potaczek  i Monika 
Magdalena Knapczyk 
 
Chrzty – listopad 
 
Zofia  WoŜniak 
Alex  Jeziorski 
Magdalena Maria Mucha 
Amelia Anna Banasiak 
Adam Malec 
Rafał Antosz 
Mariusz Karol Myszogląd 
Kacper Zapała 
 
Pogrzeby -  listopad 
 
Helena Łabuz   
Józef Jania  
Janina Mucha  
Arkadiusz Nowakowski  
Anna Jamróz  
Zofia Figura  
Stanisław Dawiec  
Skiba Eleonora  
Stachurski Aleksander  
 
 
Śluby – listopad 
 
Mariusz Sułkowski i Joanna Edyta Aksamit  

Paweł Jan Wójciak  i  Joanna Struś  

Piotr Paweł Tromiczak i Katarzyna Anna 
Jaworska 

KANCELARIA     
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Aktywizacja osób bezrobotnych w Mszanie Dolnej dzięki EFS 
 

 ZbliŜa się koniec roku - czas podsumowań, takŜe dla pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, którzy w połowie kończącego się 2008 roku, podjęli 

się zupełnie nowego zadania – pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację projek-

tu: "Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Mieście Mszana Dolna". 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zaaprobowanym przez Instytucję WdraŜają-

cą - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, realizacja zadań w nim zawartych rozciągała się 

w czasie od 15 sierpnia do 15 grudnia 2008 r. i skierowana była do mieszkańców Miasta, bę-

dących w wieku aktywności zawodowej a pozostających bez pracy, wskutek czego pretendo-

wali do korzystania z pomocy społecznej. 

Do udziału w projekcie zgłosiło się 6 kobiet i wszystkie go zakończyły. Panie uczestniczyły 

w następujących formach aktywizacji społeczno - zawodowej: 

- szkolenie z psychologiem 

- szkolenie z doradcą zawodowym 

- szkolenie zawodowe (sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych). 

Dzięki temu Beneficjentki Ostateczne osiągnęły rezultaty miękkie, które są zgodne z celami 

szczegółowymi projektu: zwiększyło się ich poczucie własnej wartości oraz wiara w swoje 

siły, uzyskały takŜe poczucie większego wpływu na swoje Ŝycie, zmniejszył się poziom ich 

lęku przed zmianą, uzyskały teŜ bardziej optymistyczne spojrzenie na swoją przyszłość. Po-

przez to weszły na drogę ku realizacji celu głównego projektu – zwiększenia aktywności za-

wodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Bowiem zdo-

bycie wymienionych umiejętności z pewnością przyczyni się do ich bardziej kreatywnego 

poruszania się po rynku pracy, a w przyszłości do podjęcia zatrudnienia. 

 Z perspektywy realizatorów projektu podjęcie trudu włoŜonego w pozyskanie środków 

finansowych, zaktywizowanie Beneficjentek Ostatecznych poprzez przeprowadzoną rekruta-

cję i kolejne czynności  związane z realizacją poszczególnych zadań zawartych w projekcie, 

warte były zaangaŜowania sił i czasu. Przede wszystkim ze względu na moŜliwość udziele-

nia Beneficjentom Ostatecznym pomocy poprzez ofiarowanie "wędki" a nie "złowionej ry-

by". Tym bardziej, Ŝe zauwaŜalna była progresja wszystkich Pań, które z coraz większą de-

terminacją, poprzez udział w poszczególnych zajęciach, angaŜowały się w swój rozwój. 

WaŜna jest takŜe informacja zwrotna, w której wysoko oceniły projekt. 

Istotne jest takŜe doświadczenie zdobyte przez pracowników MOPS, które z pewnością bę-

dzie wykorzystane i zaprocentuje w przyszłym roku, dzięki czemu "wędki" zdobędą kolejne 

osoby. 

 

J.K. 

Z śYCIA MIASTA     
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POGRZEB Ś.P. KS. PROBOSZCZA ANTONIEGO PAWLITY 
4 LISTOPADA 2008 r.  

GALERIE 
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Drodzy Czytelnicy ! 
Serdecznie zachęcamy do współtworzenia naszego parafialnego pisma. Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mail: 

michael.redakcja@wp.pl lub przekazywać bezpośrednio członkom redakcji. Tą samą drogą moŜna równieŜ składać propozycje 
tematów czy problemów, które waszym zdaniem powinny zostać poruszone na łamach „Michaela” oraz wszelkie sugestie doty-
czące treści i kształtu pisma. Za wszelką pomoc i współpracę z góry Bóg zapłać! 

Redakcja 

PEREGRYNACJA RELIKWII  BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 
16-19 LISTOPADA 2008 r. (czytaj str. 6) 
Za wykonanie zdjęć dziękujemy firmie   

Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literacki im. Ks. Kan. Józefa Jamroza Kapłana - Męczennika 
„O autentyczną wiarę” 19 października 2008 r. 

(czytaj str. 24) 

GALERIE 
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