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Do użytku wewnętrznego 
<parafia p.w. św. Barbary w  Łęknicy> 
 
6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w 
tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wschodzie była ona znana już w 
III w. Sto lat później pojawiła się także na Zachodzie, gdzie 
przeobraziła się w święto Trzech Króli. W liturgii uroczysto ść ta wiąże 
się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem. 
 
Ewangelia św. Mateusza mówi o Magach lub - według innych tłumaczeń - 
Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i 
Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego:  
 
"Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na 
twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu 
dary: złoto, kadzidło i mirr ę". 
 
Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary.  
Wedle tradycji były nimi:  
złoto - symbol godności królewskiej,  
kadzidło - godności kapłańskiej,  
mirrę - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci 
Zbawiciela.  
Jednocześnie był to wyraz wiary  
w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra),  
prawdziwego Boga (kadzidło)  
oraz Króla (złoto). 
 

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy, 
kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania 
K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech 
króli. W średniowieczu odczytywano to inaczej. Napis "C+M+B" (imię 
Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: 
                 
                 Niech Chrystus błogosławi mieszkanie!  
                      (Christus mansionem benedicat). 
 
Dom kropi się wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on 
miejscem modlitwy. 
Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat personaliów Trzech 
Króli, natomiast więcej jest legend i spekulacji. Pobożność ludowa ze 
względu na ilość darów ustaliła, że było ich trzech. Dopiero jednak w 
tradycji VI w. zaczęto mówić o nich jako o królach, a zanim nazwano ich 
Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, upłynęło kolejnych 300 lat. 
W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę 
Afrykańczyk, Melchior - jako dający złoto Europejczyk i Baltazar - jako 
król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło. 
Trzej Królowie czczeni są jako patroni podróżujących, pielgrzymów, 
handlowców, właścicieli gospód oraz kuśnierzy. 
 
 

 ROK 2012 W ŻYCIU PARAFII  
 

Za nami kolejny rok 2012. Myślę, że warto zatrzymać się, zobaczyć jak ten 
rok wyglądał. Na chwałę Bożą niech będzie to, o czym będzie mowa w 

tym rocznym sprawozdaniu i niech służy zachętą do większego 
zaangażowania się parafian na rzecz żywego Kościoła w naszej parafii. 

Rok 2012 był dla nas rokiem powitań i pożegnań. 
 
 
 
 



Księża naszej parafii: 
Proboszcz ks. Józef Popiel, 
którego uroczyście powitaliśmy w niedzielę 19 lutego . 
Wprowadzenia dokonał wicedziekan ks. Jan Kubica 
 proboszcz Gozdnicy. Ks. Józef Popiel-  ur. 1965r. w Ś
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1995r. Był wikariuszem w Zielonej 
Górze w parafii św. Alberta Chmielowskiego od 25.08.1995 do 26.08.2000  
i w  Głogowie.  
W latach 2002-2004 pracował w wydziale ekonomicznym w kurii 
diecezjalnej.  
Od 2006-2012 był proboszczem w Łagoszowie.  
 
Wikary ks. Piotr Juckiewicz 
Dnia 26.08.2012 r. odbyło się uroczyste powitanie 
 Ks. Wikarego w naszej parafii. 
Ks. Piotr Juckiewicz ur.1987 r., pochodzi z parafii Podwy
Świętego w Zielonej Górze. 
 
W dniu 10.01.2012 zmarł nasz wieloletni 
Proboszcz ks. Józef Kruk  
w szpitalu w Zielonej Górze w wieku 72 lat 
ur. 02.04.1939r.  w Tarnowicy Polnej (woj. Stanisławów). 
Ukończył seminarium we Wrocławiu, święcenia przy ją
Kłodzku. Pracował jako kapłan diecezji wrocławskiej.
Pod koniec czerwca 1971 r. Żarki Wielkie otrzymały samodzielnego 
wikariusza ks. Józefa Kruka.  
Od 1974 r. administrator, 
 a od 21.08.1981 r. proboszcz parafii Łęknica.  
W 1991 otrzymał godność prałata.  
Budowniczy kościołów Nowych Czaplach i Łęknicy (1985
Pożegnanie Ks. Dominika 
Dnia 23.08.12 r. , w czwartek , odbyło się uroczyste poż
 Ks. wikarego Dominika Kozaka Po 4 latach dekretem 
biskupa został przeniesiony do Zielonej Góry  
do parafii Miłosierdzia Bożego . 
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Spójrzmy na życie religijne ujęte  w liczbach:.
 
 Na terenie parafii zamieszkiwało w roku 2012 
 2564 mieszkańców Łęknicy i 529 mieszka
mieszkańców Bronowic i 119 mieszkań
 
Sakramenty święte- to darowanie się Boga człowiekowi, a ze strony 
człowieka to odpowiedz wiary.  
 
Sakrament Chrztu przyjęło 21 dzieci:
Julia Duma—04.02.2012 
Oliwia Mucha---11.03.2012 
Justyna Teresa Koszorek---08.04.2012
 Eryk Frejkur---12.05.2012 
Julia Danuta Muniak 03.06 2012 
Krystian Patryk Pelc 08.07.12 
 Alan Radosław Brzeziński 15.07.12 
 Kinga Olga Brzezińska 15.07.12 
 Paweł Fiszer 03.08.12 
 Lena Irena Ogrodnik 18.08.12 
 Wiktor Lochyński 21.08.12 
Aleksandra Gamalczyk 06.10.2012 
Lena Remes 06.10.2012 
Wiktor Stanisław Końcowik 21.10.2012
Oliwia Jessika Pierścińska 27.10.2012 
Jakub Jan Duziak 28.10.2012 
Alan Ślebodziński 28.10.2012 
Julia Helena Trąbińska 11.11.2012 
Alicja Krystyna Bień 11.11.2012 
Weronika Anna Węgielewska 24.11.2012
Mikołaj Gondek 26.12.2012 
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Do Pierwszej Komunii Św. przystąpiło 31 dzieci.  
13 maja w Nowych Czaplach dzieci naszej parafii:   Andrus Zuzanna, 
Brzezińska Aleksandra, Dolaczyńska Zofia , Górniak Tomasz, Katerżaba 
Kacper, Maj Dominik, Osetek Oliwer, Płotecka Oliwia, Szram Damian 
,Wroniak Barbara, przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca . 
Rodzice z Nowych Czapli zakupili figurkę Chrystusa Zmartwychwstałego 
oraz odnowili Lekcjonarze mszalne  
i 20 maja w Łęknicy: Antczak Szymon, Baran Igor, Freikur Eryk, Grajcar 
Martyna, Grajcar Kacper, Janowska Weronika, Liwińska Wiktoria, Meller 
Aneta, Myzik Aleksandra, Onichimowski Tomasz, Otocka Karolina, 
Paczyńska Wiktoria, Pawlik Kamila, Piasecki Eryk, Popławski Damian, 
Śmiech Martyna, Zalewska Wiktoria, Zieliński Szymon, Wilk Antek, 
Fostner Kornela, Lichacz Adam a rodzice z Łęknicy złożyli ofiarę 
pieniężną  500zł.                                           
 
Sakramentu Bierzmowania w Gozdnicy 27.09.2012r. naszej młodzieży 
udzielił ks. bp Adam Dyczkowski , przyjęło go 15 osób. 
 
Bilska Martyna – Katarzyna               Ezulin Sylwia – Teresa 
Głąb Aleksandra – Dorota                 Hudyma Natalia – Nadzieja 
Krzosek Kamila – Wiktoria               Krzywonos Łukasz – Filip 
Kubiak Klaudia – Wiktoria                Malinowski Hubert – Alfons 
Niemców Weronika – Eleonora         Rząsa Jakub – Łukasz 
Sierszulski Dominik – Stanisław       Sylwestrzak Ewelina – Alicja 
Sztrajbel Justyna – Maria                  Wesołowska Dominika – Agnieszka 
Wilczek Piotr - Krzysztof 
 
Indeksy do sakramentu Bierzmowania odebrało 53 osoby z grupy 
młodszej. 
                                          Beata Śmietańska i Teresa Dorsz. 
                                          Dziękujemy katechetom za ich pracę.  
W naszej parafii pracują zakrystianie :Bogusław Junke i Grzegorz 
Liberski, Eugeniusz Malarczyk (Kaplica Cmentarna) dziękujemy za ich 
służbę. 
 

Sakramentalny Związek Małżeński zawarło 7 par: 
Piotr Marcin Ziemlanowski i Marta Malgorzata Wieczorek 09.06.12 
Mariusz Biczak i Sylwia Werbowska09.06.12 (Nowe Czaple) 
 Łyko Janusz Andrzej i Sochacka Dagmara Wioletta 
Werbowski Kacper i Marszycka Emilia Barbara 
Goraj Łukasz i Magierska Malwina Maria 
----- 
---- 
 
Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty 30 parafian. 
 Ks. Prałat Józef Kruk  Łęknica     10.01.2012        lat 73 
 Klementyna Schneider Czaple          23.01.2012        lat51 
 Janusz Kacała Łęknica                      26.01.2012        lat46 
 Honorata Wilczek Przewożniki        08.02.2012        lat84 
 Władysław Buganik Łęknica            18.02.2012        lat71 
 Stanisława Skiba Łęknica                 23.02.2012        lat59 
 Henryk Stasiak Grodziec Mały        02.03.2012         lat64 
 Henryk Łocheński vel Ochnio Łęknica 06.03.2012   lat 77 
Alicja Wanda Szot Głogów              20.03.2012         lat65 
 Czesław Kownacki Nowe Czaple   23.04.2012          lat78 
 Czesław Stasiak Gozdnica               09.05.2012         lat84 
 Bronisława Zadoń Łęknica              09.05.2012         lat 86 
 Mariola Worreschke Bad Muskau   24.05.2012         lat96 
 Arkadiusz Rurarz Nowe Czaple      30.05.2012         lat38 
 Tadeusz Ogórkiewicz Bronowice   08.06.2012          lat84 
 Jadwiga Stachera Nowe Czaple      13.06.2012          lat 77 
 Mirosław Józef Smużniak Łęknica 04.07.2012         lat57 
 Krystyna Pawlak Łęknica                13.07.2012         lat57 
 Marianna Stanisława Król  Lubsko 20.07.2012         lat87 
 Aldona Witulska Nowe Czaple       03.09.2012         lat 45 
 Elżbieta Opioła Pruszków               13.10.2012         lat 58 
 Janusz Tadeusz Sędzikowski Łęknica 14.10.2012 
Mirosław Rakoczy Nowe Czaple     5.11.2012           lat45 
Krzysztof Marcin Nowak Łęknica   7.11.2012           lat31 
Maria Terpińska Łęknica                16.11.2012          lat 75 



Karina Wolaszczyk                                  22.11.2012    lat 39 
Mirosław Cichocki Nowe Czaple            11.12.2012    lat 51 
Eleonora Słociak Nowe Czaple               21.12.2012    lat88 
Lidia Orzechowska                                  25.12.2012    lat77 
Jadwiga Jaślanek                                      28.12.2012    lat81 
 
Cmentarzem w Łęknicy zajmuje się MZK, zarządzeniem Burmistrza 
 nr 10/2011 z dnia 31.01.2011r. ustalono opłaty: 
-za miejsce pojedyncze (wgłębne) 150zł. +VAT 
-rezerwacja na 20 lat -150zł +VAT(konieczne jest przedłużanie tej 
rezerwacji) 
-opłata za nadzór nad wykonaniem prac kamieniarskich 60zł+VAT 
-opłata za udostępnienie kaplicy 75zł+VAT 
Cmentarzem  parafialnym w Nowych Czaplach zarządza proboszcz, 
osobiście lub przez administratora pana Zbigniewa Kubiaka.  
Cennik : 
-opłat za miejsce pojedyncze: 150zł 
- rezerwacja na 20 lat- 150zł 
-zezwolenie na ustawienie pomnika 50zł 
-wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym 20zł 
 

                                    Rzutnik 
      
W grudniu 2012r minęły dwa lata jak w naszym kościele w trakcie Mszy 
Świętych używany jest rzutnik (to takie małe urządzenie na ścianie 
bocznej po prawej stronie ołtarza), który wraz z sprzętem komputerowym 
został zakupiony z ofiar zebranych na festynach parafialnych. 

Od tego czasu zdobyte doświadczenie oraz pojawiające się problemy 
techniczne spowodowały wprowadzenie wielu zmian, które przyczyniły się 
do poprawy, jakości wyświetlanych tekstów pieśni i motywów religijnych 
oraz sprawniejszej obsługi rzutnika (dobranie odpowiedniej wielkości, 
rodzaju koloru i rozmieszczenia liter; odpowiednie nasycenie i ostrość 
motywów religijnych; zasłonięcie okna w celu poprawy widoczności; 
wykonanie nowego mocowania rzutnika).    

 
Teksty wyświetlane w formie slajdów zostały wykonane i 

odpowiednio sformatowane na potrzeby naszej parafii tak samo jak grafika 
z obrazkami i motywami religijnymi (nie było gotowego programu czy 
gotowych slajdów, wszystko zostało wykonane „ręcznie”, dziesiątki jak 
nie setki godzin pracy przygotowującego prezentacje) 

Na każdą niedzielę i inne uroczystości w tygodniu przygotowywana 
jest oddzielna prezentacja przy użyciu sprzętu komputerowego, co 
wymaga każdorazowo konsultacji i uzgodnień osoby przygotowującej 
prezentacje z panią organistką w kwestii ustalenia, jakie pieśni będą 
śpiewane, w jakiej kolejności a przede wszystkim przygotowania nowych 
pieśni do nauczenia. 

Uruchomienie rzutnika i przygotowanie prezentacji na każdą Mszę 
Świętą to nie wszystko. Rzutnik musi ktoś obsługiwać. Obecnie rzutnik 
obsługuje 6 osób są to;  
                       Martyna Bu żek 

Oliwia Izydorczyk 
Agata Wąsowicz 
Iga Smuźniak 
Karolina Sałęga 
Wiktoria Paczyńska 
 

Dziewcząt tych nie widać, bo sterowanie rzutnikiem odbywa się z chóru. 
Jest to grupa, która zgodnie z ustalonym grafikiem obsługuje rzutnik na 
Mszach Świętych w każdą niedzielę o godz. 8. 00 i 11. 00, oraz innych 
uroczystościach w tygodniu. Serdeczne podziękowania dla nich za to, że 
tak sumiennie wywiązują się z nałożonego na siebie obowiązku.   

Razem z osobami obsługującymi rzutnik, organistką i osobą 
przygotowującą prezentacje w celu wykorzystania rzutnika zgodnie z 
jego przeznaczeniem zaangażowanych jest łącznie 8 osób, dlatego tym 
bardziej zachęcamy do wspólnego śpiewania a przede wszystkim 
nauki nowych pieśni kościelnych, których teksty wyświetlane są na 
ścianie.  
Nie trzeba sięgać po książeczkę lub śpiewnik wystarczy skierować wzrok 
na ścianę po prawej stronie ołtarza i włączyć się do wspólnego śpiewu. 



 
Zdarza się, że widoczność wyświetlanych slajdów nie jest najlepsza. 

Spowodowane jest to oświetlaniem promieniami słonecznymi z zewnątrz, 
na co osoby obsługujące nie mają wpływu.  

Wyświetlane prezentacje z tekstami pieśni przeplatane są różnego 
rodzaju obrazkami i motywami religijnymi związanymi tematycznie z 
bieżącym okresem liturgicznym lub przypadającą uroczystością, czy też 
przypowieścią lub przesłaniem w Ewangelii. Głównym celem prezentacji 
aranżowanych w tej formie, które oprócz swoich pozytywnych walorów 
wizualnych, (co wzbudziło niejednokrotnie duże zainteresowanie wiernych 
i księży z innych parafii) mają służyć nam wiernym do piękniejszego 
przeżywania Mszy Świętej a przede wszystkim włączania się do 
wspólnego śpiewu wszystkich wiernych. Nie chcielibyśmy, aby rzutnik był 
jedynie fajnym gadżetem w naszym kościele, dlatego jeszcze raz 
zachęcamy do korzystania z takich dobrodziejstw techniki jak rzutnik, co 
na pewno przełoży się, na jakość śpiewu w naszym kościele. Pamiętajmy, 
że ten, kto śpiewa modli się dwa razy a ten, który fałszuje nawet trzy 
razy. Czy po dwóch latach rzutnik w naszym kościele przyniósł 
oczekiwane rezultaty? Niech każdy odpowie sobie sam.                 
<Robert Pietrzak> 
 
Organiści to Aneta Derlatka i Robert Pietrzak . 
Montaż prezentacji na rzutnik Robert Pietrzak 
               
Najważniejsze wydarzenia z życia parafii 
 
 Most modlitwy - Ekumeniczna Droga Krzyżowa  
                         „Wybaw nas” Łęknica 30.03.2012. 
Wielkopostną wędrówkę za Panem rozpoczęliśmy w kościele w Bad 
Muskau o godzinie 18:00. Każdy z uczestników otrzymał sznur pereł – 
symbol tej Drogi Krzyżowej. Droga składała się z 7 stacji: 4 po stronie 
niemieckiej (kościół katolicki w Bad Muskau. kościół ewangelicki, park 
mużakowski, rynek w Bad Muskau) i 3 po stronie polskiej (krzyż misyjny 
przy plebanii, cmentarz, plac Jana Pawła II, kościół). 
 

 
Dnia 1. kwietnia odbył się już po raz 27 Światowy Dzień Młodych. 
Młodzież z naszej parafii jak co roku wzięła w nim udział. 
 
Ministranci i lektorzy  naszej parafii wzięli udział w rozgrywkach 
piłkarskich w Przewozie. Szkoła podstawowa zajęła 1 miejsce i 
awansowali do strefy Żarskiej, gimnazjum zajęło 2 miejsce. Wygrali i 
awansowali do strefy Zielonogórskiej. Mimo 1 remisu i 1 zwycięstwa z 
powodu mniejszej ilości bramek odpadli. Ale to i tak wielkie zwycięstwo 
naszej służby ołtarza.  
 
Uczniowie gimnazjum Martyna Bużek, Adrian Pietrzak i Oskar Targoński 
postanowili zmierzyć się z wielkim wyzwaniem jakim jest            
Metropolitalny Konkurs Papieski dla Gimnazjalistów. Po przejściu etapu 
szkolnego i diecezjalnego w Zielonej Górze dostali się do etapu 
metropolitalnego w Szczecinie. 
 

28 kwietnia 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. 
Tadeusza Lityńskiego, proboszcza parafii Chrystusa Króla 
w Gorzowie Wielkopolskim, biskupem pomocniczym diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularn ą 
Cemeriniano. Bp Tadeusz Lityński - Biskup pomocniczy 
ur. 14 czerwca 1962 r. w Kożuchowie 
wyświęcony w 1988 r. 
konsekrowany 16 czerwca 2012 r. 
Zawołanie: „Adveniat Regnum Tuum”(Przyjd ź Królestwo Twoje) 
 
Dnia 29.04.12 r. odbył się w kościele w Nowych Czaplach uroczysty apel 
z okazji rocznicy beatyfikacji papieża Jana Pawła II 

W czwartek 3 maja2012r. w godzinach porannych zakończył swoją 
ziemską, pielgrzymkę śp. ks. Mirosław Bachman – proboszcz parafii pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich 
 



Dnia 2.06.b.r. odbyła się pielgrzymka (2 autobusy ) dzieci I-
komunijnych z rodzicami wraz z parafianami z Łęknicy, Nowych Czapli i 
Żarek Wielkich wraz z naszymi księżmi : Księdzem Proboszczem i 
Wikariuszem do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w 
Rokitnie . 
 
Dnia 10. 06. b.r. w kościele w Nowych Czaplach odbyła się uroczystość 
Rocznicy I Komunii gościem był ks. Tomasz Filiczkowski który 
obchodził swój Jubileusz : 15 rocznicę święceń kapłańskich i odprawił 
mszę św. w koncelebrze z Ks. Proboszczem Józefem. Charakter 
uroczystości podkreśliło na początku odczytanie biogramu Ks. Tomasza 
przez p. E. Sielskiego. 
 
VII Festyn Parafialny w Ł ęknicy odbył się 10 czerwca, obfitował w 
wielość występów, zaszczyciła nas szkoła podstawowa z Niwicy z 
przedstawieniem „Jan Paweł II podróżnik”, szkoła podstawowa z Nowych 
Czapli, Ognisko Misyjne z Łęknicy, zespół „Żurawianki” z Żarek 
Wielkich, klub karate „Kontra”, młodzież przedstawiła taniec nowoczesny 
i wiele innych ciekawych atrakcji. Była też rekordowa ilość uczestników, 
bardzo wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę, a sponsorom za ich 
hojne dary.  Udało nam się utargować 3576,59 zł na potrzebne produkty 
wydano 460,75 zł . 
Zakupiono plastykowy baner festynowy za cenę 160zł, więc do 
zagospodarowania zostaje 2956 zł 
 
24 czerwca 2012 w kościele parafialnym w Łęknicy gościliśmy dwóch 
księży neoprezbiterów Dariusza Wytrykowskiego i Bartłomieja 
Rybackiego. 
We wrześniu miał miejsce Festyn Parafialny, którego celem była 
zbiórka pieniędzy na pomnik dla Ks. Józefa Kruka. Połączyliśmy nasze 
siły z Nowymi Czaplami i udało się zabawa była udana ale i ofiarna 
zebraliśmy 4.000 zł. Zaśpiewała dla nas schola z Zielonej Góry oraz pani 
Beatka tak niewielka kobietka o tak zaskakująco pięknym i silnym głosie. 
Atrakcją był też pieczony dzik,  który był udziałem Rady Parafialnej z 
Nowych Czapli 

A że Nowe Czaple  zaszczyciły nas swoją pomocą, licząc na dalszą 
współpracę chcemy podziękować( Natalii Mędrek, Teresie Ezulin, 
Stanisławie Sielskiej, Helenie Ptak, Danucie Jancy, Beacie Śmietańskiej, 
Marii Gubała, Bożenie Filipiak, Alinie Mielczarek, Czesławie Kuliniak, 
Wiesławie Dżumyło,  Genowefie Niewiadomskiej, Jolancie Jarosz, Marcie 
Zarzyńskiej).  
 
Dnia 16.09.12r. odbył się odpust w kościele filialnym pw. Matki Bożej 
Bolesnej w Nowych Czaplach. 
 
7 października ,w uroczystość odpustową, Matki Bożej Królowej Różańca 
Świętego ,wyruszyliśmy z naszej parafii w liczbie 32 osób  na 
pielgrzymkę do Rokitna. Z  niewielkim poślizgiem, szczęśliwie, 
wyjechaliśmy autobusem w drogę. Naszym opiekunem i duchowym 
przewodnikiem był ks. Józef Popiel. 
 
16 października ubiegłego roku Papież Benedykt XVI ogłosił, iż dnia 11 
października A.D. 2012 rozpocznie się w całym Kościele Rok Wiary . W 
naszej diecezji Rok Wiary inauguruje Kongres Stowarzyszeń, Ruchów i 
Wspólnot dla Nowej Ewangelizacji. 
 
Przez cały miesiąc październik w Łęknicy dzieci zbierały części obrazka 
różańcowego cały uzbierał Mikołaj W ąsowicz z klasy Ia bardzo ambitny 
kandydat na ministranta 
Niewiele do całości brakło Wiktorii Szewczyk z klasy IIa bo tylko 2 
obrazki, ale gratulujemy również jeszcze 9-ciorgu dzieci z klas IIa i IIb , 
które oddały swoje częściowe obrazki.  
 

3.11.2012 w naszej parafii obchodziło swoją I rocznicę  Stowarzyszenie 
Krwi Chrystusa  
2 grudnia w Łęknicy odbył się odpust ku czci naszej patronki św. 
Barbary. 
Po uroczystościach  został poświęcony pomnik śp. Proboszcza Józefa 
Kruka , wykonał go kamieniarz Józef Łachucik z Sieniawy Żarskiej.  
 



Najbardziej jednak okazały na pomniku jest wielki KRZYŻ to symbol jego 
wielkiej wiary, której sami nie jednokrotnie byliśmy świadkami. Patrząc na 
pomnik, człowiek wiary nie powinien widzieć jego ciężaru i siły 
przygniatania. Krzyż jest otaczany szczególnie nabożną czcią. Wierni w 
jego kierunku zanoszą modlitwy, jest umieszczany w centralnym miejscu 
w budynkach sakralnych i naszych domach. Nasz proboszcz nie bal się 
ciężaru krzyża, ale bał się swoich słabości, choroby starości. Był w tym do 
nas bardzo podobny, ale mogli to zauważyć tylko ci którzy go chcieli 
dobrze poznać  a pamiętali jego młodość i porywczość te cechy z biegiem 
lat zmieniły się właśnie pod wpływem trudności i rozczarowań bardziej niż 
pod wpływem przyjemności i sukcesów.  
 
Na pomniku zostały upamiętnione słowa św. Augustyna które wybrał sobie 
jako motto prymicyjne          „Oka ż się Panie, 
                                            bym Cię poznał…” 
                                                                         
Koszt tego okazałego pomnika wraz z napisami wyniósł 12000zł.  
Nowe Czaple uzbierały 1810zł, w Łęknicy w puszce było 4410zł, w 
kopertach u ks. Proboszcza złożono 2100zł, z festynu parafialnego 4000zł 
Zostało 310zł.  
Dziękujemy panu Pawłowi Andrzejewskiemu za pomoc przy montowaniu 
pomnika.            
Dziękujemy pani Hance Maciata za chryzantemy do wystroju kościoła. 
 
W czasie opustu miał miejsce również Kiermasz Ciast, cieszył się 
wprawdzie mniejszym zainteresowaniem niż w poprzednich latach ale 
utargowaliśmy dzięki waszej ofiarności 390 zł jak co roku są to pieniądze 
na dekoracje naszego kościoła.  
Zakupiono z tych pieniędzy: 
róże na procesję 40zł 
gwiazdy betlejemskie 60zł 
cyprysiki 50zł 
choinki  w gospodarstwie Leśnym w Gniewoszycach za cenę 140zł 
                                             zostało 100zł do wykorzystania 
 

 
Rada  Parafialna  (W Nowych Czaplach - Grzegorz Rygiel, 
Eugeniusz Sielski, Ewa Dolaczyńska, Danuta Jancy i Szczepan 
Rygiel, a w Łęknicy do Bettina Targońska, Roman Targoński, Joanna 
Pierścińska, Sylwia Trzcińska, Bogdan Junke). 
 
 
 
 
 
Rozliczenie gazetki „Barbórka”: 
Udało nam się sprzedać w tym roku około 500szt  gazetki, to w naszej 
skarbonie 1000zł.  
Z tego zapłaciliśmy za tusze i papier: 460zł 
obrazki do gazetki i modlitewniki 86zł 
agappa po ekumenicznej  drodze krzyżowej 50zł 
skarbony pleksowe 2szt. za 217zł 
( jedna do Łęknicy, druga do Nowych Czapli) 
kadzidło 115zł 
gadżety biało- czerwone na festyn 116zł 
 
 
Dziękujemy naszym parafianom za ich zaangażowanie w tą inicjatywę. Jak 
już od 3lat,  gazetkę prowadzimy niezmiennie Bettina I Roman Targońscy 
zapraszamy do współpracy .Można swoje artykuły przekazywać emailem 
bettina01@wp.pl lub osobiście. Dziękujemy pani Teresce Dorsz i Darii 
Brzeźińskiej za relacje z Nowych Czapli, Małgorzacie Piaseckiej za 
artykuł o pielgrzymce i wszystkim innym, którzy w czasie roku chcieli 
nam pomagać. Dziękujemy ministrantom którzy gazetkę rozprowadzają.  
 
 
 
 


