W rozmowie z Kierownikiem Dworu Zieleniewskich w Trzebini - Panem Mirosławem Witoniem - wracamy do początków tego pięknego i sztandarowego
już w naszym rejonie Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
Pięknym zwieńczeniem bożonarodzeniowego świętowania będzie wspólne
kolędowanie, na które serdecznie dziś zapraszamy.

To już 23. Koncert Kolęd i Pastorałek. Jakie były początki tego
kolędowania?
Od zawsze w okresie kolędowym
rodzime chóry występowały w instytucjach, zakładach pracy, szkołach
i oczywiście w kościołach. Jednak brakowało w naszym powiecie formuły
wspólnego śpiewania - kolędowania,
na których nasze zespoły chóralne

mogłyby zaprezentować niezwykle
bogaty przecież program kolęd i pastorałek. I tak w latach dziewięćdziesiątych ówczesny proboszcz parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Trzebini ks. Alojzy Gorol zainicjował
pierwsze spotkanie chórów w repertuarze kolędowym, które przez kilka lat
odbywały się regularnie w klasztorze
Ojców Salwatorianów w Trzebini. Ze

względów technicznych przegląd chórów przeniesiono na jeden rok do
nowej sali kina „Sokół”, która jednak
akustycznie nie jest zbyt przyjazna
takim zespołom i ostatecznie w roku
2012 ks. proboszcz Stanisław Bercal
zaprosił chórzystów do kościoła pw.
Św. Ap. Piotra i Pawła, gdzie koncertujemy do dzisiaj. Z roku na rok przybywa chętnych do wzięcia udziału
w tym niepowtarzalnym przeglądzie
chórów z naszego rejonu.
Nasz koncert cieszy się już
pewną renomą. Co Pana zdaniem
przemawia za wyjątkowością tego koncertu?
Z roku na rok zespołów chóralnych
przybywało, ale niestety czasowe ramy koncertu nie pozwalają na zaproszenie więcej niż 9-10 zespołów. Myślę, że przyjęta formuła koncertu jako
przeglądu - spotkania muzycznego,
sprawdziła się przez te lata i jest
atrakcyjna nie tylko dla chórzystów,
ale i dla publiczności. Należy tu również wspomnieć, że w roku 2014 ówczesny dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury pan Janusz Szczęśniak
zaproponował nadanie patronatu tytularnego przeglądowi osobę śp. ks.
Prałata Stanisława Gałuszki.
Czego możemy się spodziewać
w dzisiejszą niedzielę?
Kończący się okres kolędowani
jest chyba ostatnią szansą na wysłuchanie naszych pięknych i zarazem
jedynych na świecie kolęd i pastorałek w tak dużym i różnorodnym wykonaniu, że warto przyjść nie tylko posłuchać i zobaczyć najlepsze chóry
i zespoły wokalne, ale również dołączyć do wspólnego wykonania najważniejszej z kolęd - „Bóg się rodzi”.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

PONIEDZIAŁEK - 3 LUTEGO 2020

Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone
jest w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą
uwagę kierujemy na modlące się w naszej intencji zakony
kontemplacyjne, sióstr i braci, którzy za murami klasztorów życiem przepełnionym pracą i modlitwą służą Panu
Bogu w odosobnieniu.

07:00
18:00

+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Genowefa Kurek (Msza św. gregoriańska)
WTOREK - 4 LUTEGO 2020

07:00
18:00

+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Jadwiga Kula, w 1 r. śmierci
ŚRODA - 5 LUTEGO 2020

07:00
18:00

+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Józef Dębowski, urodzinowa, od żony
CZWARTEK - 6 LUTEGO 2020

07:00
18:00

+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Maria i Adam Urbańczyk
PIĄTEK - 7 LUTEGO 2020

07:00 + Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
16:30 O zdrowie i bł. Boże dla Teresy i Wojciecha
18:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych:
• + Janina Surmiak-Kwaśniak, od Ewy i Wojciecha Sałaciak
• + Genowefa Filas, od Anity i Leszka Świder
• + Maria Popiela, od koleżanek z Zakładów Tłuszczowych
• + Henryk Ściebura, od Marioli i Stanisława Nowak
• + Genowefa Kurek, od chrześniaka Tadeusza z rodziną
• + Zofia Matejko, od bratanicy Elżbiety z rodziną
• + Maria Cupiał, od sąsiadów z bloku
• + Teresa Albrecht, od rodziny Woźniak
• + Jan Góźdź, od Zakładu Pogrzebowego „Gielarowski”
• + Władysław Nowakowski, od sąsiadów z bloku 7
• + Janina Celadyn, od sąsiadki Heleny Głuch z rodziną
• + Michalina Żak, od pracowników Szkoły Podstawowej
nr 2 i nr 8 w Trzebini
• + Stanisław Sołtys, od wnuczki Marty z rodziną
• + Robert Rumianek, od sąsiadów z ul. Parkowej
i ul. Dworskiej
• + Urszula Kacprzyk, od Czesławy
• + Henryk Ruczyński, od koleżanek i kolegów syna Pawła
z pracy
• + Marianna Grudzień, od wnuka Sławomira z rodziną
• + Stefan Woszczyna, od siostry
• + Stanisław Zając, w 1 r. śmierci, + syn Jacek

W

liturgii Kościoła w tym tygodniu:

•

w poniedziałek - św. Błażeja, męczennika;

•

w środę - św. Agaty, dziewicy i męczennicy;

•

w czwartek - św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.

Dzisiaj rozpoczynają się w naszej parafii katechezy dla
narzeczonych, przygotowujące do przyjęcia sakramentu
małżeństwa. Rozpoczęcie dziś o godz. 14:30 w Domu
Parafialnym. Spotkania potrwają przez cztery kolejne niedziele lutego.
Dzisiaj o godz. 16:00 rozpocznie się doroczny Powiatowy Koncert Kolęd. Serdecznie zapraszamy.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Spowiedź dla dzieci od godz. 16:00, po czym o godz.
16:30 Msza św. dla nich i dalszy ciąg spowiedzi.
Za tydzień druga niedziela miesiąca. Po Mszy św.
o godz. 9:30 spotkanie Róż Różańcowych.
W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności śp. Aniela
Niedzielska. Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach.

SOBOTA - 8 LUTEGO 2020
07:00
18:00

+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Stanisław Zając, w 1 r. śmierci, + syn Jacek
NIEDZIELA - 9 LUTEGO 2020

06:30
08:00
09:30

11:00
12:15
18:00

W intencji Parafian
+ Renata Nietrzebka, w 35 r. śmierci,
od mamy i brata z rodziną
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, bł. Boże
i opiekę Matki Bożej dla Józefa, w 60 r. urodzin,
od żony, dzieci, wnuków i wnuczek
+ Marian Groń, w 10 r. śmierci,
od żony i córki z rodziną
+ Helena Wiatr (Msza św. gregoriańska)
+ Irena Matysiak, w 35 r. śmierci,
+ Stefan, w 6 r. śmierci, + Rodzice

Paweł Miki urodził się ok. 1565 r. w zamożnej rodzinie
niedaleko Kioto. Będąc dzieckiem otrzymał chrzest. Gdy
miał jedenaście lat rozpoczął naukę w szkole prowadzonej przez jezuitów.
W wieku 22 lat wstąpił do nowicjatu Towarzystwa
Jezusowego. Po nowicjacie i odbytych studiach przez długi czas był wędrownym katechistą na terenie całej Japonii. Przygotował także na piśmie w języku japońskim
główne prawdy wiary.
Paweł został aresztowany w Kioto. Razem z innymi
zatrzymanymi zakonnikami i świeckim, poddany był torturom. Gdy oszpeconych wyznawców obwożono po mieście i wyśmiewano, Paweł również wtedy głosił Ewangelię i śmiało przemawiał do tłumów.

Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą
świecę na chrzcie. Oznacza ona zapalenie
światła wiary w naszej duszy. Jest znakiem
ogarnięcia nas przez Chrystusa swoimi mocami i swym światłem.
Po raz drugi – często tę samą świecę –
trzymamy zapaloną podczas Pierwszej Komunii Świętej. W wielu bowiem rodzinach
jest piękny, godny rozpowszechniania zwyczaj przechowywania tej chrzcielnej świecy
do Pierwszej Komunii Świętej.
Przynosi się ją także do kościoła każdego roku w Wielką Sobotę, by jej płomień
zapalić od nowo poświęconego paschału.

Podsumowanie wizyty duszpasterskiej

Okazję do prywatnej rozmowy,
postawienia pytania, propozycji nowych rozwiązań, czy po prostu zwykłej wymiany myśli lub podzielenia się
swoimi troskami, obawami i nadziejami daje właśnie indywidualne spotkanie w zaciszu domu czy mieszkania.

Na ogół spotkania te były miłe, choć
czasem trudno było się powstrzymać
od komentarza, gdy przy pożegnaniu
gospodarz prosił o przekazanie pozdrowień ks. Prałatowi. Toż to już
osiem lat minęło od jego śmierci. Albo
gdy w rozmowie domownicy tłumaczyli się, że chodzą do klasztoru, bo
u nas w kościele jest bardzo zimno.
Trudno przygotować podsumowanie kolędy pod względem socjologicznym, choćby obliczyć procent mieszkań, które zapraszają księdza z wizytą. Powód jest prosty.

Bardzo dużo mieszkań jest pustych. Nie wiadomo zatem, czy ujmować je w naszych statystykach czy
nie. Ogólnie jednak liczby nie zmieniają się bardzo. Z tegorocznych obliczeń wynika, że ok. 70% mieszkań
naszej parafii przyjmuje wizytę duszpasterską, a 30% nie przyjmuje.
W zdecydowanej większości od lat są
to te same mieszkania. Powodem zatem nie jest niewygodna godzina czy
czas pracy, ale po prostu: kto chce,
przyjmuje; kto nie chce, zawsze powód nieprzyjęcia znajdzie.

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Podsumowanie wizyty duszpasterskiej
tropolitalna. Druga część zostaje do
indywidualnej dyspozycji księdza.
Ministranci i lektorzy zatrzymują
wszystko dla siebie, do wspólnej kasy
wpłacając niewielką sumę, która sfinansuje wspólny wyjazd lub jakąś
wspólną rozrywkę. Za te ofiary serdecznie dziękujemy.

Tematyka rozmów na kolędzie
była różna. Najczęściej pytano o parafialne inwestycje na przyszłość,
o cmentarz, o to, czy spada liczba
wiernych na Mszy niedzielnej, o brak
powołań kapłańskich i zakonnych.
Wszyscy księża potwierdzają, że
prawie nigdzie nie podejmowano dyskusji na tematy polityczne.
Przy okazji kolędy, zarówno
ksiądz, jak i ministranci, jako wyraz
wdzięczności za całoroczną pracę
otrzymują od ludzi ofiary pieniężne.

Ofiary zebrane przez księży w połowie są przeznaczone na cele ogólnodiecezjalne, tzn. na utrzymanie
domów księży emerytów i chorych
(w naszej diecezji są dwa takie domy:
w Krakowie-Swoszowicach i Makowie
Podhalańskim), na tzw. Fundusz Bratniej Pomocy Kapłańskiej (pomaga on
w leczeniu księży chorych), na utrzymanie Papieskiego Uniwersytetu Jana
Pawła II, na utrzymanie Seminarium
Duchownego, oraz na cele ogólnodiecezjalne, którymi zarządza Kuria Me-

Podsumowaniem
tegorocznej kolędy
będzie dzisiejsza wieczorna
Msza święta
w święto
Matki Bożej Gromnicznej.
Kolejny raz
podziękujemy Panu Bogu
za dar spotkania
i poprosimy o wszystkie
potrzebne dary,
zarówno dla Duszpasterzy,
jak i wszystkich wiernych
członków naszej
parafialnej wspólnoty.

