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Nr 252 Boże Narodzenie 2020 

Miesięcznik Parafii Św. Małgorzaty 

w Bielsku-Białej Kamienicy 

 
 
 
 

„Bóg się rodzi, moc truchleje…” 
 
Drodzy Parafianie 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia przyjmijcie 
najserdeczniejsze życzenia:  
niech Boże Dziecię obdarzy każdego 
z Was swoim błogosławieństwem, by 
w życiu waszym panował pokój, radość 
i miłość.  
Niech odmieni losy świata, by nie było 
w nim wojen, nieszczęść, 
niesprawiedliwości, ludzi głodnych, bez 
dachu nad głową.  
Niech odmieni oblicze Ojczyzny, by 
wszyscy jej obywatele czuli się w niej 
jak w domu. 
Niech napełni Kościół mocą, by XXI 
wiek był oznaką nowego powiewu 
Ducha Świętego. 
W miłości Słowa, które stało się Ciałem 
 Kapłani i Zespół Redakcji  
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✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się 
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby 
się dać zapisać, każdy do swego miasta. 

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła 
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 
nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną 
nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: 
«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 
całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które 
wielbiły Boga słowami: 

«Chwała Bogu na wysokościach, 

a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał». (Łk 2, 1-14) 

 

Uroczystość Bożego Narodzenia uświadamia nam, że Niewidzialny Bóg 
stał się Emanuelem, Bogiem z nami. „Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”, bo 
oto „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Ten moment w historii 
to „pełnia czasu”, „klucz” do zrozumienia ludzkiej historii. Chrystus – Słowo 
Wcielone – jest ostateczną, Boża odpowiedzią na najgłębsze pytania religijne 
i moralne człowieka. Syn Boży przychodzi do nas, aby mówić o sobie 
człowiekowi i wskazywać mu drogę dojścia do siebie oraz człowieka do siebie 
prowadzić. 
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Bóg tak zatęsknił za nami, że stał się jednym z nas. Przyszedł „zbawić 
swój lud od jego grzechów”. Św. Franciszek z Asyżu w swoich 
„Napomnieniach” wzywał: „Człowieku, zastanów się, do jakiej wysokiej 
godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię i ukształtował według ciała na 
obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według ducha”. Boże 
Narodzenie było i jest ważnym momentem w życiu wielu z nas. Papież 
Franciszek w jednym z wywiadów powiedział: „Boże Narodzenie jest dla 
mnie czasem nadziei i czułości, czasem spotkania z Bogiem, który zawsze 
szukał swego ludu, prowadził i strzegł go, obiecał, że zawsze będzie z nim”. 

W Boże Narodzenie 1931 roku Clive Lewis, przyszły twórca „Opowieści 
z Narnii” oraz autor wielu popularnych esejów o chrześcijaństwie, po raz 
pierwszy od kilkunastu lat przystąpił do Komunii Świętej. Nawrócenie 
nastąpiło w czasie długiej, nocnej rozmowy ze swoim przyjacielem 
Tolkienem, innym przyszłym wybitnym twórcą fantasy. Wcześniej 18-letni 
Lewis tak pisał w liście do przyjaciela, gdy ten wspomniał mu coś o Bogu: 
„Sądziłem, że stopniowo uwolniłeś się od dawnych przekonań. Chyba wiesz, 
że ja nie wyznaję żadnej religii. Nie znajduję na jej potwierdzenie 
jakichkolwiek dowodów, a z filozoficznego punktu widzenia chrześcijaństwo 
nie jest nawet najlepszą z nich. Wszystkie religie, a właściwie wszystkie 
mitologie, nazywając rzecz po imieniu, są po prostu wytworem człowieka”. 

Boże Narodzenie, te najpiękniejsze rodzinne święta, to nasze najgłębsze 
spotkanie z Jezusem – wcielonym Miłosierdziem. Przyzywanie Boga nie może 
zakończyć się podobnie jak w Betlejem u wielu zamknięciem drzwi dla 
,,świętego spokoju”. Betlejem łączy niebo z ziemią, ale także sprowadza Boga 
między ludzi, uczy patrzeć na siebie wzajemnie oczami przepełnionymi 
miłością. I w ten sposób mamy stawać się świadkami maleńkiej Miłości. 

My także przychodzimy do Betlejem, do Chrystusa. Ale iść nam trzeba 
z Betlejem do swoich stad, do zajęć domowych już razem z Jego łaską 
i błogosławieństwem. Z miłością Boskiej Ewangelii i z przekonaniem 
rozpocząć przekaz Dobrej Nowiny u siebie i wokół siebie. Żywy Chrystus do 
tego nas zobowiązuje i na nas polega. Poddał się prawom ludzkiego życia, 
poddał się prawom cierpienia, aby być nam bliższym, bardziej zrozumiałym, 
aby i nasze życie i nasze cierpienie odnalazło swój sens. Patrząc na Dzieciątko 
Jezus radujmy się i z całego serca uwielbiajmy Boga, który chciał zamieszkać 
wśród nas i w naszych domach, w sercach. (ks. Leszek Smoliński). 
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Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
 

Tradycyjnie w pierwszy dzień Nowego Roku obchodzimy Uroczystość 
Bożej Rodzicielki Maryi. W odczytywanej Ewangelii słyszymy o postawie 
Maryi, która zachowała wszystkie wspomnienia i rozważała w swoim 
sercu. Tak czyniła w Betlejemskiej grocie, tak postępowała dwanaście lat 
później, gdy wraz z Józefem odnajdywała zaginionego Jezusa. Tej postawie 
pozostawała wierna przez całe życie. Jeżeli chcemy naśladować Maryję w jej 
postawie rozważania, to nasza modlitwa powinna być oparta na słowie 
Bożym. Zechciejmy pytać – jak Maryja – i tak jak Ona dostrzegać dar miłości 
Ojca w wydarzeniach niezrozumiałych, trudnych i bolesnych. Wchodząc 
w Nowy Rok zechciejmy przyjąć postawę Serca Maryi – postawę rozważania 
wielkich dzieł Bożych. Prośmy Maryję, by nauczyła nas odczytywać 
i wybierać zawsze wolę Bożą. By uczyła nas duchowego rozeznawania co jest 
wezwaniem Bożym, a co pokusą złego ducha. 

 
Maryjo, Święta Boża Rodzicielko! Ty rozważałaś w swoim sercu 

wielkie dzieła Bożej miłości. Naucz i nas tej postawy. Wyproś nam łaskę 
dostrzegania w naszym życiu znaków Bożej Opatrzności. Powierzamy 
w Twoje ręce, Maryjo, ten Nowy Rok. Wierzymy, że jako Matka Boża i nasza 
Matka wyjednasz nam wszelkie łaski potrzebne na ten czas. Bądź nam 
orędowniczką, pocieszycielką, nade wszystko przykładem jak słuchać, 
rozważać i wypełniać Słowo Boże. 

Alicja 
 
 

Z Dzienniczka św. Faustyny 
 
Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie 

i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, 
o Matko moja; okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi 
łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie swą potęgą przed 
nieprzyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, którzy złośliwość swoją 
pokrywają maską cnoty (Dz. 79).  
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Święto Trzech Króli 
 
6 stycznia - Święto Mędrców ze Wschodu, Objawienia Pańskiego. 

Wszystkie te określenia sprowadzają się do tej prawdy, że Syn Boży stał się 
człowiekiem i nie zamknął się do jednego narodu. Bóg swoją miłością 
obejmuje każdego człowieka. „Już nie ma Greka ani Żyda, lecz wszyscy 
w Jezusie Chrystusie staliśmy się dziećmi Bożymi" mówi św. Paweł. 

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany 
w Ewangelii przez św. Mateusza, symbolizuje pokłon świata pogan, 
wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno 
z najstarszych Świąt w Kościele. 

Trzej Królowie to: Kacper - oznacza stróż skarbca, Melchior - oznacza 
Bóg jest moją światłością, Baltazar - oznacza niech Bóg zachowa jego życie. 
Byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak 
pozostanie tajemnicą w jaki sposób gwiazda stała się dla nich czytelnym 
znakiem, który wprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. 
I przynieśli Mu dary - złoto, kadzidło i mirrę, oddając pokłon Dziecięciu 
Bożemu. 

Tradycja na podstawie trzech hojnych darów określa ich liczbę, wiek, 
kolor skóry i symbolikę. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, 
a w IX wieku imiona. Z czasem ukształtowało się wyobrażenie, że 
reprezentują trzy części świata — Europę, Azję i Afrykę. W ikonografii od 
czasów wczesnochrześcijańskich są przedstawiani jako ludzie Wschodu 
w barwnych, częstokroć w perskich szatach. W X wieku otrzymują korony 
królewskie. 

 
 

Mędrcy świata, monarchowie, 
gdzie śpiesznie dążycie? 
Powiedzcież nam Trzej Królowie, 
chcecie widzieć Dziecię? 
Ono w żłobie nie ma tronu, 
i berła nie dzierży, 
a proroctwo jego zgonu, 
już się w świecie szerzy. 

Mędrcy świata, złość okrutna, 
Dziecię prześladuje, 
wieść okropna, wieść to smutna, 
Herod spiski knuje. 
Nic monarchów nie odstrasza, 
do Betlejem spieszą, 
gwiazda zbawcę im ogłasza, 
nadzieją się cieszą. 
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ABC Nabożeństwa Pierwszych Sobót 
 

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Najświętsza Maryja 
Panna zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy 
fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
Tego samego dnia, a było to 10 grudnia 1925 r., Matka Boża wskazała na jedną 
z zasadniczych części kultu Jej Niepokalanego Serca - na nabożeństwo 
pierwszych sobót miesiąca. 

We wspomnieniach wizjonerki czytamy: 
„10 grudnia 1925 r. zjawiła się Najświętsza Panna w Pontevedra, a z boku 

w jasności Dzieciątko. Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na ramieniu 
i pokazała cierniami otoczone serce, które trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko 
powiedziało: „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, 
otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż na nowo je ranią, 
a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał". 

Potem powiedziała Najświętsza Panna: „Córko moja, spójrz, Serce moje 
otoczone cierniami, którymi bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. 
Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty: 

 odprawią spowiedź, 
 przyjmą Komunię świętą, 
 odmówią jeden Różaniec 
 przez piętnaście minut rozmyślać będą nad piętnastu 

tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia". 

Maryja wskazuje na narzędzie, które pozwala nam współpracować 
z Bogiem w dziele zbawienia świata. Ponieważ troska o wieczne zbawienie 
wszystkich ludzi musi cechować każdego z nas, powinniśmy podjąć wezwanie 
Maryi do praktykowania pierwszych sobót w intencji wynagradzającej za 
grzechy świata. 

Ci wszyscy, którzy będą praktykować nabożeństwo pierwszych sobót, 
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mają zapewniona obecność Maryi w godzinie swojej śmierci. W najważniej-
szej godzinie naszego życia Matka Najświętsza wesprze nas wszystkimi 
łaskami, jakimi dysponuje. 

Dlaczego pięć sobót? Bo pięć zniewag... 
„Córko moja - powiedział Jezus do Łucji - powód jest prosty: chodzi 

o pięć rodzajów zniewag i obelg, którymi znieważa się Niepokalane Serce 
Maryi: 

- obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, 
- przeciwko Jej Dziewictwu, 
- przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, 
- obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, 

wzgardę, a nawet nienawiść wobec niepokalanej Matki, 
- bluźnierstwa, które bezpośrednio Ją znieważają w Jej świętych 

wizerunkach." 
Nabożeństwo pierwszych sobót ma wzbudzić w nas pragnienie ciągłego 

wynagradzania Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, obelgi 
i obojętność ludzi. Praktykujący pierwsze soboty powinni uczyć się życia 
w duchu codziennego wynagrodzenia, którego przykład dają dzieci fatimskie. 

 
W naszym kościele w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się 

nabożeństwa wynagradzające po mszy św. o godz. 8 do 9.30. 
 
Serdecznie zapraszamy 

 
Alicja 

 
 
 

Z nauczania Jana Pawła II 

Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany 
z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do 
niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo. 

Fatima 1982 
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Błogosławiony Alojzy Variara-kapłan salezjanin 
 

Błogosławiony którego wspomnienie obchodzimy 15 stycznia, cechował 
nadzwyczajny zapał apostolski i heroizm w posłudze trędowatym. Odznaczał 
się on wielką pokorą i posłuszeństwem wobec przełożonych. Poświęcił się 
Bogu jako ofiara miłości i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa. 
Duchem tej wynagradzającej ofiary przepoił założone przez zgromadzenie. 

Alojzy Urodził się 15 stycznia 1875 roku w Viarigi w Piemoncie. Dzięki 
swojemu tacie poznał oratorium na Valdocco, kierowane przez św. Jana Bosko. 
Przebywanie w tym środowisku wzbudziło w nim pragnienie zostania  
salezjaninem. Mając 12 lat, zamieszkał w macierzystym domu Salezjanów 
w Turynie, jeszcze za życia św. Jana Bosko. Tu ostatecznie narodziło się 
i ugruntowało jego powołanie kapłańskie. 

Po ukończeniu nowicjatu w Foglizzo, w Turynie dnia 2 października 1892 
roku złożył pierwsze śluby zakonne. Na kursie filozofii w Valsalice zetknął się 
z salezjaniniem Michelem Unią, który odwiedził tamtejszą wspólnotę 
i opowiadał o swojej działalności wśród trędowatych w Kolumbii. Alojzy 
zapragnął udać się na misje. Został wybrany przez księdza Unię jako jedyny 
spośród 188 kandydatów. Do Kolumbii wyjechał jeszcze jako kleryk w 1894 
roku. Salezjanie prowadzili szpital w Agua de Dios. Żyło tam 620 trędowatych 
i mniej więcej tyle samo zdrowych członków ich rodzin.Podczas studiów 
teologicznych wolny czas poświęcał chorym. Bardzo szybko spostrzegł, że 
w leprozoriach nie ma dobrowolnych mieszkańców. Wszystkich sprowadzano 
tam siłą. Przybywali tam jak na zesłanie. Wcześniej pijaństwo i samobójstwa 
były rzeczą powszechną. Salezjanie wprowadzili tam porządek i przede 
wszystkim podchodzili do tych ludzi z chrześcijańską miłością. Aby ulżyć ich 
doli, Błogosławiony zorganizował grupę grajków, a potem założył dla nich 
szkołę muzyczną, zorganizował teatr i stowarzyszenie religijne. Arcybiskup 
Bogoty Herrera y Restrepo, który udzielił mu święceń kapłańskich w dniu 17 
kwietnia 1898 roku, był pełen podziwu dla jego apostolskiego zaangażowania. 
Wszyscy byli zdumieni, że … wciąż był zdrowy! Trędowaci tak o nim mówili: 
„Jest wzorem cnoty, aniołem, człowiekiem niezwykłym, godnym podziwu 
i szacunku u wszystkich”.   

Błogosławiony Jako kapłan zajął się przede wszystkim młodymi ludźmi. 
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Wybudował dla nich w Agua de Dios schronisko nazwane na cześć Apostoła 
trędowatych „Michele Unia”. Założył także Zgromadzenie Córek 
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, które miało na celu opiekowanie się 
młodzieżą. Jego reguła przewidywała przyjmowanie do nowicjatu także 
dziewcząt trędowatych. Lojzy zachęcał siostry, „by uczynić ze swojej choroby 
rodzaj apostolstwa, oddać własne życie Bogu do dyspozycji. Jednak nad 
nowym  zgromadzeniem zebrały się ciemne chmury. Działalność ks. Alojzego 
spotkała się z niezrozumieniem i oporami ze strony miejscowych 
przełożonych, którzy uważali że ten rodzaj pracy zbytnio odbiega od 
charyzmatu salezjańskiego. Dlatego władze zgromadzenia wyznaczyły mu 
inne zadania. Został m. inn. mistrzem nowicjuszy w Mosguerze, następnie 
kierownikiem oratorium w Bogocie, duszpasterzem Baranguili i Taribie. 
Wkrótce wezwał go do siebie Pan Bóg. Odszedł do Domu Ojca dnia 1 lutego 
1923 roku w  Cucucie. 

Błogosławiony posiadał wielką cechę - potrafił rozpoznać żywą obecność 
Pana w Kościele. Przybliżył swym życiem Jezusa wszystkim chorym, ubogim 
i potrzebującym. Założone przez niego zgromadzenie otrzymało prawa 
papieskie w roku1964. Już wówczas liczyło setki członkiń, posługującym  
chorym i cierpiącym na całym świecie. 

Tak mówił o nim nasz wielki rodak św. Jan Paweł II podczas  
beatyfikacyjnej Mszy świętej w dniu 14 kwietnia2002 roku w Rzymie: 
„Z Włoch (…) przybył do Kolumbii salezjanin (…) wierny naśladowca Jezusa 
miłosiernego i opiekun udręczonych. Od pierwszych chwil pobytu w tym kraju 
swe młode siły i liczne talenty poświęcił służbie trędowatym. Pierwszy 
salezjanin wyświęcony na kapłana w Kolumbii, zdołał skupić wokół siebie 
grupę konsekrowanych niewiast, a wśród nich trędowate albo córki 
trędowatych, które z powodu choroby nie zostały przyjęte do zgromadzeń 
zakonnych”. 

W Kościele kolumbijskim wspomnienie tego Błogosławionego ma 
miejsce 15 stycznia. 

Jak każdy wyniesiony do chwały ołtarza, ten uczy nas wrażliwości na 
potrzeby ludzi ubogich, chorych i potrzebujących. Naśladujmy go 
i wypraszajmy za jego wstawiennictwem o siły do ich realizacji. 

                                    Marian 
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Z nauczania Papieża Franciszka 
 
Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi 

zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza 
zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek 
jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. 
Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego 
wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby 
spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że 
jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć. (…) 

Stopniowo żłóbek prowadzi nas do groty, w której znajdują się figurki 
Maryi i Józefa. Maryja jest mamą, która podziwia swoje dziecko i ukazuje je 
tym, którzy przychodzą, by je odwiedzić. Jej figurka przywodzi na myśl 
wielką tajemnicę, która dotyczyła tej Dziewczyny, gdy Bóg zapukał do drzwi 
Jej niepokalanego serca. Na zwiastowanie anioła, który prosił Ją, by została 
Matką Boga, Maryja odpowiedziała pełnym i całkowitym posłuszeństwem. Jej 
słowa: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” 
(Łk 1, 38), są dla nas wszystkich świadectwem tego, jak w wierze oddać się 
woli Bożej. Dzięki temu „tak”, Maryja stała się matką Syna Bożego, nie tracąc 
swego dziewictwa, a wręcz uświęcając je dzięki Niemu. Widzimy w Niej 
Matkę Boga, która nie zachowuje swego Syna jedynie dla siebie, ale prosi 
wszystkich, aby byli posłuszni Jego słowu i wprowadzali je w życie (por. J 2,5). 

Obok Maryi, w postawie chronienia Dzieciątka i Jego Matki, jest święty 
Józef. Zwykle przedstawiany jest z kijem w dłoni, a czasem również 
trzymający lampę. Święty Józef odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Jezusa 
i Maryi. Jest opiekunem, który niestrudzenie chroni swoją rodzinę. Kiedy Bóg 
przestrzega go przed zagrożeniem ze strony Heroda, nie waha się wyruszyć 
w drogę i wyemigrować do Egiptu (por. Mt 2, 13-15). A gdy 
niebezpieczeństwo minie, zabierze rodzinę z powrotem do Nazaretu, gdzie 
będzie pierwszym wychowawcą Jezusa - dziecka i nastolatka. Józef nosił 
w sercu wielką tajemnicę, która otaczała Jezusa i Maryję, jego oblubienicę, 
i jako człowiek sprawiedliwy zawsze ufał woli Bożej i ją realizował. 

Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie składamy w nim 
figurkę Dzieciątka Jezus. Bóg przedstawia się w ten sposób w dziecku, aby 
powierzyć się objęciu naszych ramion. W słabości i kruchości ukrywa swoją 
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moc, która wszystko stwarza i przekształca. Wydaje się to niemożliwe, 
a jednak tak jest: w Jezusie Bóg był dzieckiem i jako takie chciał objawić 
wspaniałość swojej miłości, która przejawia się w uśmiechu i w wyciągnięciu 
rąk ku każdemu. 

Narodziny dziecka budzą radość i zadziwienie, ponieważ stawiają przed 
wielką tajemnicą życia. Widząc jaśniejące oczy młodych małżonków, gdy 
stają przed ich nowo narodzonym synem, rozumiemy uczucia Maryi i Józefa, 
którzy obserwując Dzieciątko Jezus, dostrzegli obecność Boga w swoim życiu. 

„Bo życie objawiło się” (1 J 1, 2): w ten sposób apostoł Jan podsumowuje 
tajemnicę Wcielenia. Żłóbek ukazuje nam, pozwala nam dotknąć tego 
wyjątkowego i niezwykłego wydarzenia, które zmieniło bieg historii, a od 
którego również liczymy lata przed i po narodzeniu Chrystusa. 

Sposób działania Boga niemal oszałamia, ponieważ wydaje się 
niemożliwe, aby wyrzekł się swojej chwały, żeby stać się człowiekiem, takim 
jak my. Cóż za niespodzianka, że Bóg przyjmuje nasze własne zachowania: 
śpi, karmi się mlekiem matki, płacze i bawi się jak wszystkie dzieci! Jak 
zawsze, Bóg wprawia w zakłopotanie, jest nieprzewidywalny, nieustannie 
poza naszymi schematami. Zatem żłóbek ukazując nam Boga wkraczającego 
w świat, pobudza nas do myślenia o naszym życiu wpisanym w życie Boga; 
zachęca, abyśmy stali się Jego uczniami, jeśli chcemy osiągnąć ostateczny 
sens życia. 

Fragment Listu Apostolskiego Admirabile signum Ojca Świętego 
Franciszka O znaczeniu i wartości żłóbka 
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Poznaj swoją Diecezję 

Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej 
 

Samodzielną parafię w Rychwałdzie, należącym do najstarszych osad 
otaczających Żywiec, erygowano w roku 1472. W latach 40. XVI w. powstał 
tu z fundacji ówczesnego właściciela państwa żywieckiego, Mikołaja 
Komorowskiego, drewniany kościół konsekrowany w 1547 r. przez biskupa 
krakowskiego, Erazma Ciołka. 

W 1644 r. Katarzyna z Komorowskich Grudzińska, właścicielka państwa 
ślemieńskiego, do którego Rychwałd trafił po podziale państwa żywieckiego 
w 1608 r., podarowała parafii w Rychwałdzie obraz Matki Bożej sprowadzony 
z majątku jej męża w Środzie Wielkopolskiej. Umieszczono go w bocznym 
ołtarzu. W 1658 r. mąż Katarzyny, Piotr Samuel Grudziński, z wdzięczności 
za uzdrowienie ufundował ołtarz Matki Bożej Rychwałdzkiej. Dziesięć lat 
później, 22 października 1658 r. biskup krakowski Mikołaj Oborski dekretem 
uznał obraz za cudowny i polecił szerzenie jego kultu. 

W związku z coraz większą liczbą przybywających pielgrzymów 
w połowie XVIII wieku postanowiono wybudować w Rychwałdzie nowy, 
większy kościół. Murowana barokowa świątynia pod wezwaniem św. 
Mikołaja wraz z monumentalnym ołtarzem głównym Matki Bożej 
Rychwałdzkiej została konsekrowana przez biskupa Franciszka Potkańskiego 
2 sierpnia 1756 r. Stary drewniany kościół został przeniesiony do sąsiednich 
Gilowic, gdzie stoi do dziś. W 1947 r. opiekę nad sanktuarium powierzono 
ojcom franciszkanom. W latach 1995-2000 wznieśli oni w sąsiedztwie 
kościoła Dom Edukacyjno-Formacyjny. Tradycją zapoczątkowaną w latach 70. 
XX wieku są odprawiane trzynastego dnia każdego miesiąca od maja do 
października nabożeństwa fatimskie. 

  Parę słów o cudach wyproszonych w Rychwałdzie: Obraz Matki Bożej 
w rychwałdzkim kościele od samego początku cieszył się niezwykłą czcią 
wiernych, wśród których zrodziło się przekonanie, że Najświętsza Panna 
obrała sobie to miejsce, aby ludziom przychodzić z pomocą. W roku 1647 
zanotowano pierwszy cud. Elżbieta Karska z Bibersztyna, dzierżawczyni 
dworu w Rychwałdzie w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
(8 września) zauważyła, że obraz mienił się różnymi barwami, a następnie 
została uzdrowiona z raka skóry czy też szpecącej blizny na twarzy. 
Uzdrowiona została także jej córka i mąż. Pod wpływem tych wydarzeń oddała 
w opiekę Matce Bożej całą swoją rodzinę. W jej ślad poszły inne rodziny. Od 
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tego czasu cudowny wizerunek zaczęto nazywać obrazem Matki Bożej 
Rychwałdzkiej, przedtem Pociesznej. Kult Matki Bożej w rychwałdzkim 
obrazie wzrastał z każdym rokiem. W ciągu 14 lat od sprowadzenia obrazu do 
kościoła w Rychwałdzie kult tego wizerunku objął całą Ziemię Żywiecką. 
Masowy charakter ruchu pielgrzymkowego wystąpił podczas najazdu 
szwedzkiego w latach 1655 – 1657. 

W kościele w prezbiterium znajdują się dwa namalowane obrazy 
przedstawiające cuda Matki Bożej. Na prawej ścianie jest polichromia 
przedstawiająca cudowne uzdrowienie Małgorzaty Wieczorkowskiej, żony 
burmistrza Żywca w 1686r., która miała chorą nogę. Po lewej stronie 
prezbiterium malowidło utrwala składanie podziękowania przez szlachciankę 
z pobliskiego dworu w Ślemieniu Zofię Kuźnikowską w 1687 za przywrócenie 
życia dziecku, które udusiło się pozbawione bez opieki.  

W 1817 roku w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, duchowieństwo 
dekanatu żywieckiego, przy wielkim zgromadzeniu pielgrzymów, ozdobiło 
koronami biskupimi obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej. Kult jeszcze bardziej 
się spotęgował po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 
Staraniem proboszcza ks. Jana Gwoździewicza jeszcze w 1914 roku nałożono 
na cudowny wizerunek metalowo srebrną sukienkę. Szczególnym 
nabożeństwem otoczona była Pani Ziemi Żywieckiej w czasie drugiej wojny 
światowej. 

Zakon Franciszkanów, a w jego imieniu O. Wincenty Paryna – gwardian 
i proboszcz, podjęli w Stolicy Apostolskiej starania w celu ukoronowania 
Cudownego Obrazu koronami papieskimi. Starania o koronację zostały 
uwieńczone powodzeniem. 18 lipca 1965 roku Rychwałd i cała Żywiecczyzna, 
w liczbie 80 tysięcy pielgrzymów, przeżywały – mimo ulewnego deszczu – 
wielką uroczystość koronacji, dokonanej przez Prymasa Polski ks. Kardynała 
Wyszyńskiego razem z ówczesnym ks. Arcybiskupem Karolem Wojtyłą, 
późniejszym papieżem Janem Pawłem II. Święty JPII jeszcze jako Arcybiskup 
krakowski bardzo często przyjeżdżał do Rychwałdzkiego Sanktuarium 
i modlił się przed cudownym Obrazem. Jako papież nie zapomniał o Pani 
Rychwałdzkiej, czego dowodem jest ofiarowany do sanktuarium złoty 
różaniec i świeca z herbem papieskim, która została umieszczona po prawej 
stronie ołtarza. 
Za: http://www.gilowice.pl/rychwald-sanktuarium-matki-boskiej-rychwaldzkiej,7.html oraz 
http://www.rychwald.franciszkanie.pl/index.php?s=122&p=81&t=Historia  
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Modlitwa do 

Świętego Pio 

Z Pietrelciny 
 

 

O Boże, Ojcze Nasz, 

bogaty nieskończoną 

dobrocią spójrz na swój lud, 

doświadczany poważną epidemią; spraw, 

byśmy jeszcze teraz i zawsze mogli doświadczać Twojego wielkiego 

miłosierdzia i Twojej ojcowskiej czułości. 

Zawierzamy Ci wszystkich chorych, starszych, dzieci, ich rodziny. 

Chroń lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia, 

którzy w duchu wyrzeczenia są na pierwszej linii, 

by pomagać wielu osobom doświadczonym złem. 

Podaruj światło i mądrość wszystkim, 

którzy szukają nowych dróg, by chronić nasze zdrowie. 

Prosimy Ciebie, Dobry Ojcze, 

byś wziął w ramiona Twojego miłosierdzia 

wszystkie ofiary tego zła. 

O Maryjo, Dziewico, Pośredniczko Łask, Matko i Nauczycielko, 

Królowo naszego ludu, Twojemu sercu zawierzamy nasze troski, 

lęki i strach tych dni. 

Módl się za nami, twoimi dziećmi, 

krocz u naszego boku i pokaż jaką jesteś, 

Matką naszą, Matką Łaski i pocieszenia, Matką Męstwa i Nadziei. 

O drogi i kochany Święty Pio z Pietrelciny, wstawiaj się za nami 

i ze wszystkimi świętymi uproś nam uwolnienie od tej epidemii, 

by z nowym sercem śpiewać i dziękować 

miłosierdziu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen 
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Kącik rodzinny – zdrowa kuchnia 

 
Kutia 

Składniki: 

 2 szklanki pszenicy (bez łusek) 

 1 szklanka maku niebieskiego 

 1/2 szklanki miodu 

 10 dag orzechów włoskich (można dodać też orzechy laskowe) 

 5 dag rodzynek 

 mleko 

 1 laska wanilii 

 inne bakalie według własnego uznania, np. sparzone i obrane migdały, 
daktyle,  figi 

Pszenicę wypłukać i namoczyć w zimnej wodzie na noc (min. 6 godz.) aby 
zmiękła. 

Następnego dnia zalać wrzątkiem i gotować  około 1 godziny pod przykryciem 
na małym ogniu. Ziarna powinny być miękkie, ale nie rozgotowane. 
Ugotowaną pszenicę odcedzić i wystudzić. 

Mak wypłukać i zalać wrzącą wodą, zagotować. Odstawić do wystudzenia na 
sicie, potem zemleć 2-3 razy w maszynce do mięsa z użyciem sitka o drobnych 
oczkach. 

Rodzynki wypłukać i zalać ciepłą wodą. Odstawić  na 20 minut i dokładnie 
osączyć. 

Do ugotowanej pszenicy dodać orzechy, rodzynki, ewentualnie inne bakalie, 
zmielony mak, miód i przegotowane, wystudzone mleko i kutia gotowa.  

Smacznego! 

    (przepis własny) 
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INFORMATOR PARAFIALNY 
 

Msze św.:  
 

W niedziele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16;.00 (w lipcu i sierpniu o 19:00 
zamiast o 12:30) 

tygodniu o godz. 8:00, 18:00; w pierwszy piątek o godz. 8:00 w intencji tych osób, 
które złożyły ofiarę na cele naszego kościoła, dodatkowo o 19:15. 

 

Nabożeństwa: 
 

W środy o 18:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W piątki od wieczornej Mszy św. od godz. 18:30  do godz. 21:00 Adoracja 

Najświętszego Sakramentu w ciszy. 
Pierwszy czwartek miesiąca: godz. 17:00 Godzina Święta – adoracja 

Przenajświętszego Sakramentu w intencji kapłanów oraz o powołania 
kapłańskie i zakonne. 

Pierwsza sobota miesiąca: po Mszy św. o godz. 8:00 Nabożeństwo Wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi; o 17:30 koronka do Bożego Miłosierdzia za 
zmarłych z czytaniem wypominków. 

Pierwsza niedziela miesiąca: po Mszy św. o godz. 16:00 Nabożeństwo ku czci św. 
Michała Archanioła. 

Drugi poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz.18:00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu prowadzona przez Apostolstwo Dobrej Śmierci.  

Trzeci piątek miesiąca (od kwietnia do września): godz. 18:00 Czuwanie ku czci 
Miłosierdzia Bożego, rozpoczęcie Mszą św. 

Spowiedź św.: pierwszy czwartek oraz piątek miesiąca od godz. 17:00; codziennie 
15 min. przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna: czynna po Mszy rannej o godz. 8:30 oraz po Mszy św. 
wieczornej o 18:30. 

Poradnia życia rodzinnego: w czwartki w godz. 17:30 – 18:30. 
Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian odbywają się w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca od godz. 8:00. 
Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa: w czwartki od godz. 17:00 Zgłoszenia 

przyjmowane są na trzy miesiące przed datą ślubu. 
Sakrament chrztu św.: Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 12:30, obowiązuje nauka 

dla rodziców i chrzestnych. 
Dyżury Zespołu Charytatywnego: w czwartki w godz. 11:00 – 12:00 oraz 
w pierwszą środę miesiąca w godz. 18:30 – 19:30 w salce katechetycznej. 
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