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Szczęście i pycha 

Uczniowie czuli, że są szczęściarzami. Byli blisko Jezusa. Wszyscy wi-

dzieli, że są dla Niego ważni. Cieszyli się wyjątkową pozycją. Zapewne 

byli z tego powodu bardzo dumni. Ciekawe, że Jezus o szczęściu zaczyna 

mówić wtedy, gdy przybliżyli się do niego właśnie ci wybrani. Czy przy-

padkiem nie zrzedły im miny, gdy usłyszeli: Cieszcie się, gdy jesteście 

cierpiący i udręczeni, łagodni, sprawiedliwi, miłosierni, czyści, pełni po-

koju, prześladowani, znieważani, oczerniani? Czy o takim szczęściu ma-

rzyli apostołowie? A my? Jakiego szczęścia pragniemy? Czy nasze marze-

nie, aby być blisko Jezusa, mające swój konkretny wyraz w gorliwej po-

bożności, jaką się odznaczamy, jest gotowe zaakceptować „szczęście 

gdy…”? Czy nadal je odczuwamy, gdy nikt nas nie widzi i nie może nas 

podziwiać? Zastanówmy się nad jednym zdaniem: Kluczem do szczęścia 

jest pokora. Jezus wie, co znaczy prawdziwe szczęście.  

Panie Jezu, Ty wiesz, jak bywam pyszny, nawet w swej pobożności i reli-

gijności na pokaz. Dlatego, najpokorniej jak potrafię, wołam: Jezu cichy  

i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego. Amen.  
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 Zimowisko 80 WDH pod Pikujem 1937/1938 r. Część 3. 

Pisaną z młodzieńczym humorem kronikę czyta się z zacieka-

wieniem. Codziennie inny gimnazjalista z 80. Warszawskiej 

Drużyny Harcerskiej spisywał kronikę na kwaterze zimowi-

ska w Wysocku Wyżnym. Dzień 29 grudnia 1937 roku opisał 

wywiadowca zastępu „Żubrów” - Stanisław Dawidowski. 

„Pobudka ... Zaspany Mopsik ochrypłym głosem wyrywa nas 

z słodkich objęć Morfeusza. Słodkie i zimne. Bo mróz 15 stop-

niowy, pomimo podwójnych okien i dobrze ciepłego pieca, 

doskwiera nam podczas snu. Kapsiutek w grenadierskich in-

eksprymablach popularnie zwanych „United States of Jagger 

gacie” poszukuje chustki do nosa, tej której nigdy nie miał. 

Teraz następuje jedna z najgorszych tortur XX wieku (oczywiście nie dla wszystkich) a to jest mycie się. 

Przy miednicy histeryczne krzyki właściciela pijackiego nosa dowodzą, że woda nie jest taka ciepłą jak się 

wydaje. Wtem brzęk i krzyki – leje się! leje się! Dają znać, że „elegant chojnicki” zbyt pochopnie pluska-

jąc się w miednicy, wylał jej zawartość. Po skończonych „torturach” następuje modlitwa, a po niej śniada-

nie. 

Nieliczne wypadki obrazują temperament naszych obozowców. Jakiś jegomość wylał nosem kawę z me-

nażki, inny znów wąchając naszą „aromatyczną Mokkę”, macza swoją szczecinę ondiulowaną na baterii. 

Po spożyciu Boskich darów, przygotowanie do wymarszu na kurs narciarski. Po prawie dwóch godzinach 

podchodzenia na zbocze Kirtinowatki mamy nareszcie tę „chwilkę przyjemności” a są to zjazdy, które 

przynoszą wiele ciekawych, a zarazem śmiesznych momentów.  

„Chlam cię po uszy” mówi Felek do śniegu, a Chrzanek dodaje „wyżej to nie można bo brud”. Liczne pro-

gi powodują najróżnorodniejsze wyczyny akrobatyczne naszych narciarzy. Bohunek ujeżdża tramwajem 

 i przypomina sobie tutaj w Wysocku Warszawę, a Paweł pędzi na „gołodechach” na przełaj do potoku. 

Druh instruktor napomina „kanciarzy” obsuwających się ze zbocza na kantach. Po kursie „czołgamy” się 

do obozu zbierając potłuczone narty, kijki itp. części naszego corpusu. Po większej części zjazdy końcowe 

były znakami pisarskimi: kropkami, wykrzyknikami, a w wypadku koziołków, wielokropkami, to też dzi-

siejszy dzień, jako pierwszy na nartach przyniósł nam wiele radości i ... sińców. 

Po powrocie wszystko potoczyło się normalnym trybem: obiad, cisza, raport i kolacja. Kładąc się spać, 

postępując i bandażując swe pobite członki, wspominaliśmy pierwszy dzień ... znaków pisarskich ... na 

śniegu”. 

Wspomniany w kronice druh instruktor to Władysław Żwirek, instruktor narciarski, nauczyciel.  Absol-

went Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, akademicki mistrz Polski w rzucie oszczepem. Ppor. 

rezerwy ranny w obronie Lwowa w 1939 r.  W latach 1944–1945 szef oddziału organizacyjnego Komendy 

Okręgu Lubelskiego NSZ i NZW oraz Komendy Ziem Wschodnich, od października 1944 do marca 1945 

komendant NSZ pow. Chełm. Aresztowany w 1945. Razem z ośmioma współtowarzyszami walki skazany 

przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie 19 marca 1946 na karę śmierci. Stracony 24.05.1946r. Grób 

symboliczny znajduje się na Powązkach Wojskowych w Warszawie - „Kwatera na Łączce”. cdn. WS   
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 Co symbolizuje zapalona gromnica?  

Płomień gromnicy symbolizuje Jezusa - „światło 

na oświecenie pogan”. Święto Ofiarowania Pań-

skiego w VI wieku, do liturgii wprowadził, papież 

Sergiusz I, a na jego obchody ustanowił 2 dzień 

lutego. Procesja z zapalonymi świecami była zna-

na w Rzymie już w V wieku   

 

Po co gromnica w domu? 

 Gromnica potrzebna jest od urodzenia. Rodzimy 

się - świecą nam światło w kościele, umieramy - 

wkładają nam do dłoni świecę, żeby nam oświeca-

ła ostatnią drogę do Boga, do nowego życia. W do-

mu Małyszów do tej pory w czasie burzy stawia 

się w oknie gromnicę, bo wierzy się, że uchroni 

ona gospodarstwo przed nieszczęściem.    

—————————————————— 

 Dzień Życia Konsekrowanego Kościół powszechny obchodzi od 1997 roku. Został on ustanowiony 

przez św. Jana Pawła II i jest poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i lu-

dziom.  

W Polsce żyje około 30 tysięcy osób konsekrowanych. Męskie zgromadzenia zakonne liczą 11 tysięcy zakon-

ników. 16 tysięcy sióstr posługuje w żeńskich zgromadzeniach czynnych, natomiast w klasztorach kontem-

placyjnych żyje około 1250 mniszek.  

    ———————————————————————————————— 

ŚW. JAN BOSKO 31 stycznia obchodzimy w Kościele wspomnienie liturgicz-

ne tego niezwykłego nauczyciela młodzieży. W rodzinie salezjańskiej jest to uroczy-

stość. Święty Jan Bosko na pewno był postacią niezwykłą, jego życie było niezwy-

kłe, bo zaufał Jezusowi i Maryi. Nie będę tu przytaczać jego kolejnego długiego ży-

ciorysu, który i tak nie byłby w stanie streścić wszystkiego. Gdy myślimy o księdzu 

Bosko, trudno pominąć wątek snów w jego życiu. Pierwszy ważny sen Janek miał w 

wieku 9 lat, gdy ukazał mu się Chrystus i dał mu za przewodniczkę Maryję. Wtedy 

jeszcze przyszły święty nie rozumiał wielu rzeczy, wyjaśniały się one w czasie.  

Do tego snu nawiązywał kolejny, który miał miejsce 12 października 1844 roku. Ksiądz Bosko miał zakomunikować 

chłopcom przeniesienie oratorium na przedmieścia Valdocco. Nie wiedział, gdzie będzie mógł ich zebrać. Zmartwio-

ny poszedł spać i miał sen. Znów znalazł się pośród stada wilków, kóz, koźląt, jagniąt, owiec, baranów, psów, pta-

ków. Ogólnie panował chaos. Wtedy pojawiła się piękna Pani, ubrana jak pasterka i kazała ks. Bosko pilnować sta-

da. Szli przez różne miejsca, trzy razy się zatrzymali, a część zwierząt zaczynała zmieniać się w jagnięta. Doszli 

wreszcie do łąki. Ks. Bosko chciał odpocząć, ale musiał ruszyć dalej. Znaleźli się na dziecińcu, na końcu którego 

wznosił się kościół. Część jagniąt zaczęła zmieniać się w pasterzy. Ks. Bosko chciał odejść, ale Pani kazała mu spojrzeć na połu-

dnie. Widział tam pola, po czym kazała mu spojrzeć jeszcze raz i ujrzał wspaniały kościół, w którym ks. Bosko miał odprawić 

Mszę. W kościele wisiała biała wstęga z napisem: To jest mój dom. Stąd wyjdzie moja chwała. Od pięknej Pani usły-

szał: Zrozumiesz wszystko, kiedy oczami ciała ujrzysz to, co teraz widzisz oczami duszy.  
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 1. Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych. Dziś na 

świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi 

modlitwami i ofiarami.   

2. We wtorek 31 stycznia Uroczystość św. Jana Bosko - założyciela Salezjanów. Na Mszy św.  

o godz. 17 00. będziemy modlić się w intencji dobrodziejów naszej Parafii.  

3. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane świętem 

Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnica-

mi. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpie-

nia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi nasze-

go życia. W ten dzień świąteczne Msze Święte w naszej parafii o godz.  8 00. i 17 00.   

4. Z inicjatywy papieża Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Świato-

wym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do 

życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. W naszej parafii zbierane 

ofiary zostaną przeznaczone na klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu.   

5. W naszym kościele w pierwszy czwartek i w pierwszy piątek adoracja Najświętszego Sakra-

mentu oraz okazja do spowiedzi świętej w piątek od godz. 16 30. Msza i nabożeństwo pierwszo-

piątkowe o godz. 17 00. W pierwszą sobotę o godz. 8 00. zapraszamy na Mszę i nabożeństwo do 

Niepokalanego Serca Maryi.  

6. W pierwszy  piątek miesiąca do chorych udamy się o godz. 14 30. Proszę nowych chorych 

zgłaszać do zakrystii.  

7. W następna niedzielę adoracja Najśw. Sakramentu, po Mszy św. o godz. 11 00. zmiana tajem-

nic  różańcowych.      

8.Wszystkim parafianom i gościom w nadchodzącym tygodniu życzymy błogosł. Bożego.     

      Intencje Mszy Świętych  

 29 Styczeń - Niedziela o godz. 8 00. + Daniel (gr.)    

 o godz. 11 00. O zdrowie i bł. Boże , dary Ducha Świętego dla całej rodziny.   

30 Styczeń - Poniedziałek    1) + Daniel (gr.)   2) +  Kazimiera Zaborska                

31 Styczeń - Wtorek             1)  + Daniel (gr.)   2) +  Dawid Karciarz od Jolanty Szyszki z  rodziną         

1 Luty  - Środa               1) + Stanisława (k) Niemiec  2) + W Pewnej Intencji  

2 Luty  - Czwartek   - święto Matki Bożej Gromnicznej - o godz. 8 00.  + Stanisława (k) Niemiec  

o godz. 17 00.   O zdrowie i bł. Boże dla członkiń Róży M. Bożej Gromnicznej        

3 Luty  - Piątek -      1)  + Stanisława (k) Niemiec  2) O zdanie egzaminów dla Michała i Kacpra   

4 Luty  - sobota               1) + Stanisława (k) Niemiec  2) + W Pewnej Intencji   

5 Luty - Niedziela o godz. 8 00. + Dawid Karciarz od Haliny Cudzi z rodziną     

o godz. 11 00. Dziękczynna—błagalna z prośbą o  błogosł. Boże dla rodziny Wojtanowskich.  
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