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Nowa bożonarodzeniowa szopka w Kaszewicach
W Uroczystość Bożego Narodzenia podczas
Mszy Świętej o godzinie 11.00 Ks. biskup
Marek Marczak poświęcił nową bożonarodzeniową szopkę w parafii Kaszewice w dekanacie szczercowskim.
Nowa szopka zastąpiła inną, która od 40 lat towarzyszyła wiernym,
której autorką była karmelitanka
s. Chrystiana. Siostra Chrystiana
pracuje w parafii już od 53 lat.
20 grudnia skończyła 95 rok
życia.
Nową szopkę charakteryzuje to, iż figury wielkości ok. 1
metra (jest ich 9) przypłynęły aż
z filipin, gdzie zostały wykonane. Szaty, które zdobią postacie
z betlejemskiej szopki urzekają
pięknem i oryginalnością. Natomiast Dzieciątko Jezus w kwietniu
tego roku przybyło z Betlejem uświęcone złożeniem w miejscu narodzenia
Chrystusa w Bazylice Narodzenia.
Mamy nadzieję, że nowa inscenizacja betlejemskiej szopki pomoże parafianom w głębokim przeżywaniu Tajemnicy Narodzenia Bożego Syna.
Na łamach „Naszego Życia” kilkakrotnie opisywaliśmy historię powstania poprzedniej szopki, której
autorką była s. Chrystiana. Przez blisko 50 lat wypełniła swoje zadanie pomagając - można powiedzieć
- całym pokoleniom kaszewickiej parafii - w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. Pragniemy tu z tego
miejsca podziękować s. Chrystianie za tamtą Szopkę.
Dziękujemy za wielki wysiłek i trud jaki co roku
Siostra podejmowała, aby wystrój naszej świątyni był
okazały i pomagał nam w głębszym przeżywaniu Ta-

jemnicy Narodzenia Pana Jezusa.
Pragnę z tego miejsca podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tej nowej szopki, która
przez najbliższe lata będzie nam
towarzyszyć.
Szczególne podziękowania
kieruję wobec s. Celestyny
za ogromne zaangażowanie i
wielki wysiłek - najpierw w
dokonaniu właściwego wyboru - a następnie w bezpośrednim przygotowaniu nowej
szopki. Jak zwykłe swoją
niezawodnością wykazał się
Tomek Kaniewski, któremu
bardzo dziękuję za gotowść
pomocy w różnych działaniach
i pracach na rzecz naszej Wspólnoty Parafialnej. Dziękuję także
ministrantom, którzy również pomagali, aby końcowy efekt tej pracy
był tak okazały.
Dziękuję Parafianom, którzy poprzez
złożoną składkę w całości sfinansowali zakupienie
nowych figur i otoczenia Bożonarodzeniowej Szopki`2015. Bóg zapłać!

ks. Zdzisław Kuropatwa - Proboszcz
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Pielgrzymka z Parafii Kaszewice do Ziemi Świętej c.d.
Wieczorem w hotelu odbyło się wesele.
Było wesoło, śpiewnie i na luzie. Oczywiście były też weselne “pląsy”
Niestety nie mogliśmy zbyt długo “weselnie ucztować”, bo następnego dnia, musieliśmy wcześnie wstać. Wiadomo, rano
toaleta, śniadanie i dalej w drogę. Pojechaliśmy do Nazaretu, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę Zwiastowania NMP oraz kościół św.
Józefa.
Przeżycie ogromne. To tu w niewielkiej skalnej grocie znajduje się ołtarz z napisem: “ VERBUM CORO
HIC
FACTUM
EST” - Tu Słowo
stało się Ciałem. Aż
trudno uwierzyć, że
tu moje marzenie
spełniło się. Trwamy z modlitwie i
zadumie, a obok
pięknie się modlą,
śpiewając włoscy
pielgrzymi.
Dalej był kościół
Świętego
Józefa.
Tu też była chwila
modlitwy i zadumy
nad tym, co w tym
miejscu przez Maryję i Świętego Józefa Bóg dla nas uczynił.
Podczas wolnego czasu chętni pod przewodnictwem
ks. Zdzisława udali się w głąb miasta Nazaret, aby dotrzeć do miejsca, gdzie Maryja z całą pewnością codziennie przychodziła, aby zaczerpnąć wody. Do jedynego żródła ujęcia wody, które w tamtych czasach było
dostępne dla mieszkańców. Dziś to źródełko - wciąż
tryskające ożywczą wodą - znajduje się w prawosławnej cerkwi Świętego Gabryjela. Piękne miejsce z niesamowitym klimatem duchowości naszych prawosławnych braci w wierze.
Po zwiedzeniu obiektów sakralnych można było się
napić świeżutkiego soku, bezpośrednio wyciskanego z
owoców. Najlepiej smakował - pół na pół - granat i pomarańcza. Pychotka.
Kolejne miejsce naszego zwiedzania to Góra Tabor.
Widać ją z daleka, gdy jedzie się autobusem po płaskim
terenie najurodzajniejszej doliny Ezdrelon, a tu nagle

wyrasta góra na ponad 600 m. Niby niewielka, ale robi majestatyczne wrażenie i
pieszo wcale nie łatwo ją pokonać. Dlatego
pielgrzymów podwożą busy. Jedzie się drogą asfaltową, ale niezwykle krętą. I to jak.
Długo czekamy,aby dostać się samochodzików. Mnóstwo pielgrzymów. Okazuje
się, że najliczniejsza grupa to pielgrzymi
ze Srilanki. Bardzo radośni i rozkrzyczani,
ale sympatyczni.
Góra Tabor to ewangeliczne miejsce na które wyprowadził Pan Jezus trzech apostołów: Piotra, Jakuba
i Jana, aby tam wobec nich się przemienić i objawić
swoją mesjańską tożsamość.
Przepiękny kościół Przemienienia z trzema wierzami symbolizującymi trzy namioty, które Piotr chciał
postawić. Dla Jezusa, dla Mojżesza i dla Elijasza.
A widok z góry na całą dolinę zapiera dech w piersiach.
Wracamy na nocleg do Tyberiady.
Z rana wyruszamy do Hajfy położonej nad morzem
śródziemnym. Tutaj nawiedzamy Matkę Bożą Szkaplerzną.
Następnie wyruszamy wzdłuż wybrzeża morza
śródziemnego, najpierw do Telawiwu, a w szczególności do Jaffy - z której mamy piękną panoramę na
Telawiw i plaże nad morzem śródziemnym. Następnie
udajemy się w kierunku Betlejem.
Rozpoczęliśmy od Pola Pasterzy, gdzie pasterzom
została zwiastowana wiadomość o narodzeniu Bożej
Dzieciny w niedalekim Betlejem. Jest bardzo uroczyście, śpiewamy kolędy. Po krótkim zatrzymaniu udaje-

my się do Betlejem.
W Bazylice najpierw sprawujemy mszę św., a
następnie ustawiamy się w dość długiej kolejce w
oczekiwaniu na wejście do niedużej groty - miejsca

Mroczkowscy ze Słupi opowieść o dzierżawcach kaszewickich majętności
W poprzednim numerze opisywałem losy dzierżawców, którzy zarządzali Kaszewickimi dobrami w
XIX w. Tym razem chciałbym opowiedzieć naszym
czytelnikom kilka słów o rodzinie Mroczkowskich zamieszkujących Słupię w latach trzydziestych ubiegłego wieku.
Małżonkowie Anna i Władysław Skibniewscy, którzy byli właścicielami Kaszewic i Słupi przed 1939 r.
posiadali główne majątki w Małopolsce. Z tego tez
powodu nie byli w stanie zająć się osobiście gospodarstwem rolnym i rybackim. W latach trzydziestych
zarządcą dóbr, a szczególnie stawów rybnych był Stefan Mroczkowski - absolwent Politechniki Lwowskiej,
a z wykształcenia inżynier rolnik. Jako oficer rezerwy (porucznik) został zmobilizowany i uczestniczył w
Kampanii Wrześniowej. Poległ 17 września 1939 r. w
bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Stefan Mroczkowski angażował się aktywnie w życie religijne i polityczne kraju. Współpracował ściśle z proboszczem
parafii Kaszewice, ks. Antonim Łukasikiem, z którym współtworzył parafialne struktury Akcji Katolickiej. Dzięki uprzejmości jego bratanka, pana Macieja
Mroczkowskiego, który podzielił się ze mną swoimi
wspomnieniami (niestety nazbyt skromnymi) o rodzinie, mogę też zaprezentować na naszych łamach kilka
fotografii z okresu przedwojennego.
Okrutna wojna światowa, a później Reforma Rolna
przeprowadzona przez władze komunistyczne, skutecznie zlikwidowała wszelkie ślady majątków ziemskich
na ziemiach polskich. Przestała też istnieć specyficzna
klasa ziemiańska, tak bardzo zasłużona dla rozwoju
gospodarczego
i kultury
naszego
kraju. Tym
bardziej
warto i
należy tę
nieodległą historię przypominać.
A. Piasta
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej w obiektywie
narodzenia Pana Jezusa. Czekamy
obdarowani już figurką Dzięciątka
Jezus, którą nabyliśmy w Betlejem,
aby teraz uświęcić złożeniem w
miejscu gdzie na świat przyszedł Pan
Jezus.
Czekamy cierpliwie, ale przeżycie ogromne. Za chwilę dotkniemy
miejsca o którym śpiewamy w kolędzie “Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w
Betlejem wesoła nowina. Że Panna
czysta, że Panna czysta porodziła
Syna...”
W takich miejscach jak Betlejem, Nazaret, Jerozolima, które
bezpośrednio związane są z życiem
Pana Jezusa nie ma możliwości
pozostawania w sposób nieskrępowany obecnością
wielu innych ludzi, czy nieograniczonym czasem, aby
nacieszyć się po prostu „byciem tu”. Wszędzie duże
kolejki, gwar i rozgardiasz spowodowany obecnością
pielgrzymów z całego świata. To jest chyba jedna z
tych rzeczy, która rozczarowuje podczas pobytu w
Ziemi Świętej. Trudno jest tu o samotność, skupienie,
modlitewne wyciszenie. Tego tam bardzo potrzebujemy, a tak mało jest możliwości, aby tym się nacieszyć.
Niestety.
Tak było też w grocie narodzenia - tłoczno i szybko,
bo inni czekają, którzy też przybyli z końca świata.
Więc po krótkiej obecności w miejscu narodzenia Jezusa wychodzimy. Pieszo udajemy się do tzw. Groty
Mlecznej. Jest już wczesny wieczór, więc przechodzimy do naszego autobusu, aby udać się do naszego
hotelu o wdzięcznej nazwie „Paradise”, co oznacza
„Raj”. Spędzimy tu cztery noce.
Tak dobiega końca kolejny dzień naszego pielgrzymowania. Idziemy na spoczynek, bo jutro kolejne wyzwania przed nami.
cdn.
			

Bożena Radomiak

Pielgrzy m k a z P a r a f i i K a s z e w i c e d o Z i e m i Ś w i ę t e j c.d.

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
Porządek Mszy św. w naszej parafii:

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
Oliwia Gąsior - Anglia

Niedziela:

Piotr Jaśkiewicz - Kaszewice

godz. 9.00 Msza św. z udziałem dzieci
godz. 11.00 Suma parafialna
godz. 16.00 Msza św.
godz. 8.30 Godzinki ku czci N.M.P.
godz. 10.30 Wypominki

Antoni Kuśmierek - Żar
Oskar Lang - Ścichawa
Antoni Wojtaszek - Bełchatów
Cyprian Malenta - Ścichawa

Dni powszednie:

Michalina Spalenia - Ścichawa

Msza św. poranna godz. 7.00 lub
Msza św. wieczorna godz. 18.00

Gabriel Mirowski - Zarzecze
Sophie Wierzelewska Ławska - Nowy Janów

Nabożeństwa:

Sakrament małżeństwa przyjęli:

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w każdą środę o godz. 18.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek
po Mszy św. o godz. 7.00
Różaniec w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 18.00
Rok 2014

Kancelaria Parafialna:

Dominik Szubert - Małgorzata Gil

Czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 17.00 - 19.00

Odeszli do wieczności - 05.-12.2015
ś.p. Krzysztof Kęsy - Kaszewice		
ś.p. Mieczysław Kłysik- Kurnos		
ś.p. Ryszard Jakóbczyk- Bełchatów		
ś.p. Feliks Kaniewski - Kaszewice		
ś.p. Wiesław Naturalny- Rzeczyce		
ś.p. Jadwiga Wagner - Ścichawa		
ś.p. Wiesław Lepka - Nowy Janów		
ś.p. Marianna Święciak - Kurnos		

l. 45
l. 81
l. 63
l. 92
l. 71
l. 83
l. 60
l. 102

Boże, Ojcze Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł i
zmartwychwstał, spraw łaskawie, aby mocą tej tajemnicy nasi
zmarli siostry i bracia, którzy zasnęli w Chrystusie, przez Niego
dostąpili radości zmartwychwstania.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

Paweł Dyła - Aleksandra Skrobek
Mateusz Surgut - Katarzyna Kupka
Wojciech Błaszczyk - Anna Kęsa

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
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