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Kolędy – jaką treść nam niosą? 

Przeżywając w naszej parafii kolejny rok przygotowania do 100 
rocznicy koronacji figury Matki Bożej, zgłębiamy prawdę o Jezu-
sie Chrystusie – Zbawicielu człowieka. Dziś zastanowię się czy 
znajdę ten motyw zbawczy w kolędach. 

W polskiej tradycji w okresie bożonarodzeniowym, a nawet 
dłużej, bo aż do 2 lutego śpiewamy kolędy. To nie tylko piosenki 
o maleńkim Jezusku, o zwyczajach, ale ich treści przekazują nam 
wybrane prawdy wiary, o życiu, miłości i nadziei. Co oznacza 
słowo kolęda? Słowo to pochodzi od łacińskiego calende – co 
oznacza pierwszy dzień miesiąca, roku, a dosłownie nowy kalen-
darz i tak od Narodzenia Pana Jezusa, nadeszło dla ludzkości 
Nowe Przymierze i nowa nadzieja na życie wieczne. Piękno kolęd 
doceniali kompozytorzy i autorzy tekstów, którzy pokazują nam 
człowieczeństwo, a zarazem boskość Jezusa. Jest mu „w nóżki 
zimno i płacze z zimna” a wówczas mama otacza go troską. Tuli 
Swojego Syna śpiewając „Lili lili laj”. W kolędach ukazana jest 
siła i niezwykłość nadzwyczajnego wydarzenia „moc truchleje, 
ogień krzepnie, blask ciemnieje”. To nie jest zwykła „cicha noc” 
ale to „cicha i święta noc”. To nie magiczne święta, jak chce wie-
lu współczesnych ludzi, ale to moment zwrotny w dziejach ludz-
kości. Odtąd już będzie inaczej. W tekstach kolęd znajdujemy 
wiele postaci. Oczywiście główną postacią jest Jezus Chrystus 
Zbawiciel, który „w żłobie leży” ale zauważamy też Matkę Jego, 
Józefa, przychodzą „pastuszkowie mili” ale i „mędrcy świata 
monarchowie”. Bogaty repertuar polskich kolęd podzieliłam na 
trzy grupy: 
1) zachęta do wyruszenia w drogę, do Betlejem – „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”, „Do szopy hej pasterze”, a więc idziemy  
w środku nocy na pasterkę i chcemy się przekonać naocznie co 
tam się wydarzyło. 
2) Kolędy pełne czułości w formie kołysanek „Cicha noc” „Gdy 
śliczna panna syna kołysała”, 
3) Kolędy zamyślenia i podsumowanie – Wracam z Betlejem do 
domu i zastanawiam się co mam zrobić z tym wielkim darem 
Boga? 

Na myśl powraca mi ulubiona kolęda „Nie było miejsca choć 
zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli 
nieszczęsne Adama plemię”. I w tej zwrotce pokazany jest cel 
przybycia na Świat Jezusa Chrystusa. Jest nim zbawienie, czyli 
uratowanie wszystkich ludzi, od niewoli szatana, grzechów  
i wszelkich związanych z tym konsekwencji, by wziąć „w zbawcze 
ramiona, by zapalić ogień miłości”. A zatem możesz być zbawio-
ny? Tak – zawierz siebie Bożemu miłosierdziu, uznając swoją 
winę, wyznaj Bogu swoje grzechy i uwierz w ich przebaczenie, a 
potem żyj nowym życiem, zbawionego, czyli uratowanego dziec-
ka Bożego. W kolejnej zwrotce ubolewam „Dla ciebie brakło 
gospody, tyś musiał szukać żłóbeczka”. Ale On, choć tak źle po-
traktowany, wydaje się całkiem zadowolony ze swego losu. Do-
brze Mu na sianie, dobrze Mu wśród ludzi, tym bardziej, że ci co  

 
 
 
Go otaczają w stajence, mają dobre serca. I ostatnia 
zwrotka /oby organiści w naszych kościołach dobrnęli do 
końca/ jest skierowana do wszystkich ludzi „A dzisiaj cze-
mu wśród ludzi tyle łez, jęku, katuszy, bo nie ma miejsca 
dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy”. Otwórzmy więc 
nasze serca, a On wyrzuci demony zła, grzechu, które 
choć wiele obiecują, niosą łzy, jęki, katusze.  

Chociaż bez wątpienia główną treścią kolęd jest Naro-
dzenie Jezusa Chrystusa, ale treść i fabuła rozszerzają się 
na całą historię zbawienia świata i człowieka. Uwierz  
w Jezusa w Jego naukę, gdyż jedynie to zaowocuje ładem 
i pokojem na świecie, który jest efektem dobrych działań 
człowieka „A na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Dlacze-
go śpiewamy  
kolędy? Odpowiedz dał ks. Jan Twardowski w swoim 
wierszu – By nauczyć się miłości od Pana Jezusa – by po-
dawać sobie ręce – by uśmiechać się do siebie - by prze-
baczać sobie nawzajem. Przekazujmy ten piękny zwyczaj, 
który bardzo zbliża do siebie całą rodzinę, parafię, stwarza 
wyjątkową atmosferę i łączy całe pokolenia, a nade 
wszystko jest próbą przekazania nam najważniejszej 
prawdy o Bogu, który przychodzi, aby nas zbawić. 

 
Teresa 
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Jak mam żyć jako chrześcijanin? Co jest najważniejsze 
w życiu wiary? Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy 
sprawować taki czy inny kult, nie oczekuje od nas ofiar  
i poświęcenia ani długich godzin modlitwy. Jedyne cze-
go pragnie to to, abyśmy mieli otwarte uszy serca, od-
czytywali Jego wolę i ją pełnili. Mamy być autentycznie 
sługami Boga, a sługa słucha swego Pana. Czy potrafisz 
odczytać wolę Bożą wobec siebie, tak jak św. Paweł  
w dzisiejszym drugim czytaniu lub jak św. Jan Chrzciciel 
w Ewangelii. Słuchaj, co Pan dziś mówi do Ciebie! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 16.01 

7:00 + Maria Szmyd (int. od córki z 
mężem) 

18:00 + Barbara, Tadeusz, Zbigniew 
Trucina 

+ Janina Woźniak (int. od sio-
strzenicy Krystyny z córkami) 

Poza + Władysława Filip (int. od ro-
dziny Wachel) 

+ Wiktor Barański (int. od pra-
cowników Banku Spółdzielczego 
w Tarnowcu) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 
rodziny Gadzałów) 

+ Władysław Świdrak (int. od 
Mieczysława Podsiadło) 

Wtorek 17.01  - św. Antoniego  

7:00 + Maria Szmyd (int. od wnuczki 
Joanny) 

18:00 Zmarli rodzice, teściowie i 
chrzestni 

+ Edward Libuszewski (w 6. 
rocz. śm.) 

Poza + Władysława Filip (int. od ro-
dziny Cygan) 

+ Wiktor Barański (int. od kole-
gów pilotów Aeroklubu Podha-
lańskiego w Łososinie Dolnej) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 
rodziny Gadzałów) 

+ Władysław Świdrak (int. od 
rodziny Pekałów) 

Środa 18.01   

7:00 + Maria Szmyd (int. od wnuczki 
Weroniki z mężem) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Danuta i Tadeusz 

Poza + Władysława Filip (int. od ro-
dziny Sajdak) 

+ Wiktor Barański (int. od kole-
żanki z pracy Magdaleny Rząsa z 
Przemysławem Franel) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 
rodziny Gadzałów) 

+ Władysław Świdrak (int. od 
rodziny Krawczyk z Jedlicza) 

Czwartek 19.01 – Uroczystość św. Józefa 
Stanisława Pelczara  

7:00 + Maria Szmyd (int. od wnuczki 
Karoliny z mężem) 

18:00 + Mariusz Dobrowolski (int. od 
żony Beaty) 

+ Julian Styś (w 20. rocz. śm.) 

Poza + Władysława Filip (int. od ro-
dziny Chudy) 

+ Wiktor Barański (int. od prze-
wodniczącego Rady Gminy 
Brzyska) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 
rodziny Gadzałów) 

+ Władysław Świdrak (int. od 
Marii i Stanisława Radoń) 

Piątek 20.01  

7:00 + Maria Szmyd (int. od syna 
Marcina z żoną) 

18:00 
 

W int. Franciszka w 6. rocz. 
urodzin 

+ Melania i Aleksander Grzesik 

Poza + Władysława Filip (int. od ro-
dziny Chudy) 

+ Wiktor Barański (int. od Wójta 
Rafała Papciaka i mieszkańców 
Gminy Brzyska) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 
Haliny i Zdzisława Lula) 

+ Władysław Świdrak (int. od 
Marii Malinowskiej i rodziny 
Wojnarowicz) 

Sobota 21.01  - św. Agnieszki 

7:00 + Mariusz Dobrowolski (int. od 
dzieci z rodzinami) 

18:00 + Maria Szmyd (int. od wnuka 
Mateusza z żoną) 

+ Maria i Józef Betlej 

Poza + Władysława Filip (int. od pra-
cowników Szkoły Podstawowej 
w Tarnowcu) 

+ Wiktor Barański (int. od pra-
cowników Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tarnowcu) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 
rodziny Paszynów) 

+ Władysław Świdrak (int. od 
sąsiadki Mazurowej z Kazimie-
rzem) 

Niedziela 22.01   

7:00 + ks. Ludwik Brylski 

8:30 
Wrocanka 

+ Jan Hydzik (w 1. rocz. śm.) 

10:00 O błogosławieństwo Boże i 
opiekę Matki Bożej w nowym 
miejscu zamieszkania 

Poza + Wiktor Barański (int. od Sołty-
sa i Rady Sołeckiej wsi Łubno 
Opace) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od Zofii 
Betlej z rodziną) 

+ Władysław Świdrak (int. od 
Agnieszki Knop) 

+ Mariusz Dobrowolski (int. od 
rodziny Augustynów) 

+ Janina Woźniak (int. od Józefa 
Budy z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Julia i Władysław Dubiel 

16:30 + Maria i Kazimierz 
 
 
 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
1. W tym tygodniu wypada: w czwartek 
uroczystość św. Józefa Sebastiana Pel-
czara – głównego patrona diecezji. 
2. W poniedziałek o godz. 18:30 Kurs 
Alpha. 
3. We wtorek koło biblijne o godz. 19:00 
na plebanii. 
4. W środę nowenna do Matki Bożej  
o godz. 17:30 
5. W czwartek dodatkowa Msza o godz. 
20:00. Po niej wystawienie i adoracja do 
mszy wieczornej w piątek. 
6. W sobotę o godz. 17:30 Różaniec  
w intencji obrony życia połączony z mo-
dlitwą za rodziców oczekujących potom-
stwa. 
7. W przyszłą niedzielę nie będzie kate-
chezy dla dorosłych, zaś pół godziny 
przed Mszą o godz. 10:00 Zespół Tarnina 
zaśpiewa kolędy i pastorałki. 
8. Porządek wizyty duszpasterskiej na 
ten tydzień: poniedziałek od godz. 16:00 
– Wrocanka gr. 1., wtorek od godz. 
16:00 – Wrocanka gr. 2, środa od godz. 
16:00 – Wrocanka gr. 3., czwartek od 
godz. 16:00 – Wrocanka gr. 4. i 5., piątek 
od godz. 16:00 – Wrocanka gr. 6, sobota 
od godz. 9:00 – Wrocanka gr. 11. i 12. 
Prosimy, aby na czas kolędy zamykać psy 
oraz pozostawiać otwarte bramki. 
9. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 17. i 18. z Tarnowca. 
10. W sklepiku i zakrystii można nabyć 
książkę zawierającą wybrane kazania 
wygłoszone w naszej parafii w roku 
poświęconym Bożej Miłości. Planowane 
jest wydanie podobnych zbiorów z każ-
dego roku formacyjnego. 
11. Najbliższa niedziela to Niedziela 
Słowa Bożego. Z tej okazji wprowadza-
my w naszej parafii pulpit Słowa Bożego, 
który stoi w przedsionku do kościoła. Na 
nim znajdują się czytania z bieżącego 
dnia, które każdy może sobie przeczytać, 
egzemplarze Pisma Świętego, które 
można pożyczyć na czas modlitwy  
w kościele oraz będą znajdować się 
karteczki z cytatami biblijnymi, które 
każdorazowo można zabrać ze sobą. 
Ponadto w bocznej ściance do otworu 
można wrzucać pytania związane ze 
Słowem Bożym oraz inne dotyczące 
wiary, na które będziemy odpowiadać. 
12. Przy tej okazji przypominamy, że  
w sklepiku są dostępne różne wydania 
Pisma Świętego oraz Ewangelie na każdy 
dzień 2023 roku. 

 

 


