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GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Przy Parafii œw. Micha³a Archanio³a w Leœnej
ZAPRASZA NA

MITING - KA¯DY CZWARTEK O GODZ. 1800

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB UZALE¯NIONYCH
- KA¯DY CZWARTEK O GODZ. 1630

Co zrobiæ, aby on (ona) nie pi³(a)?

· PrzyjdŸ  na spotkanie GRUPY WSPARCIA dla osób z podobnym problemem,
· Poznaj ludzi, którzy maj¹ ten sam problem i podziel siê z nimi swoimi sprawami - przestaniesz byæ samotny(a),
· Poznaj to, z czym siê zetkn¹³eœ, dowiesz siê jak najwiêcej o chorobie alkoholowej - wiedzy opartej na fak-

tach - zrozumiesz siebie i alkoholika. Jest to pierwszy krok w opanowaniu Twojego ¿ycia,
· Swoj¹ energiê skieruj na siebie - po prostu zadbaj o siebie
· Konsekwentnie zacznij stosowaæ zasadê "twardej mi³oœci",
· Zajmij siê dniem dzisiejszym, rób coœ, przestañ zamartwiaæ siê przesz³oœci¹ i przysz³oœci¹.

ZRÓB TO ZARAZ. NIE MASZ NIC DO STRACENIA, OPRÓCZ CIERPIENIA.

str. 3

W centralnym miejscu ka¿dego koœcio³a znajduje siê
o³tarz. Potocznie mówi siê - o³tarz g³ówny lub wielki.
Ale obok tego zasadniczego o³tarza, w œwi¹tyniach
spotykamy tak zwane o³tarze boczne, usytuowane poza
prezbiterium, np. w bocznych nawach czy kaplicach.
Sk¹d siê wziê³y? Otó¿ w czasach œredniowiecza przy
koœcio³ach istnia³o wiele Bractw. Ka¿de z nich chcia³o
zaznaczyæ swe istnienie w danym koœciele funduj¹c
boczny o³tarz. Wystarczy wejœæ do Koœcio³a Mariackiego
w Krakowie czy Katedry na Wawelu, gdzie mo¿na zo-
baczyæ dziesi¹tki bocznych o³tarzy. Fundowa³y je prze-
œcigaj¹ce siê miêdzy sob¹ Bractwa. Przy takich o³ta-
rzach gromadzili siê cz³onkowie Bractw na wspólnej
modlitwie, przy tych o³tarzach kap³ani - kapelani Bractwa
mieli obowi¹zek codziennego sprawowania Mszy œw.
w intencji cz³onków Bractwa.

HISTORIA O£TARZY BOCZNYCH

Do Soboru Watykañskiego II o³tarze boczne odgry-
wa³y w koœcio³ach istotn¹ rolê w liturgii. By³y tak samo
wa¿ne jak o³tarz g³ówny. Przepisy liturgiczne nie ze-
zwala³y na praktykê Mszy œw. koncelebrowanej, czyli
odprawianej wspólnie przez kilku ksiê¿y przy jednym
o³tarzu. Aby w danym  koœciele o jednej porze mog³o
odprawiaæ Msze œw. kilku ksiê¿y, ka¿dy musia³ to czyniæ
przy innym o³tarzu, najczêœciej bocznym. Dodatkowo
surowe przepisy Trydenckie nakazywa³y odprawiaæ
Msze œw. na czczo, jak najwczeœniej rano. St¹d by³o
wygod¹, jeœli w koœciele by³y boczne o³tarze umo¿li-
wiaj¹ce sprawowanie liturgii Mszy œw. przez wszyst-
kich kap³anów o wczesnej porze.

Nasza œwi¹tynia mia³a w swej historii cztery bocz-
ne o³tarze.

O³tarz œw. Józefa
- 1963 rok

Ó³tarz Matki Boskiej
Czêstocowskiej - 1963 rok

O³tarz œw. Józefa
- 2000 rok

O³tarz Bo¿ego Mi³osierdzia
- 2000 rok



31 marca 2002 r. ~WSPÓLNOTA~ str. 4

Wœród wielu wartoœci okreœlaj¹cych ¿ycie cz³owieka
i spo³eczeñstwa, szczególne znaczenie posiada idea
niesienia pomocy ludziom w sytuacjach zagro¿enia.
Zespala to w szeregach ochotniczego po¿arnictwa lu-
dzi odwa¿nych, zdecydowanych, wra¿liwych i bezin-
teresownych, którzy nie szczêdz¹c si³ i zdrowia ratuj¹
¿ycie i mienie ludzi.

Wed³ug zapisu w Ksiêdze Ewidencji Korpusu - Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna w Siennej powsta³a 27 paŸdzier-
nika 1921 roku, w czasie gdy w Warszawie odbywa³
siê Zjazd Delegatów Stra¿y Po¿arnych .
Za³o¿ycielami OSP w Siennej byli druhowie: Karol Go-
lec, Józef Dziki, Karol Wis³a, Wojciech Barteczko
i Szczepan D³utko. Do grona za³o¿ycieli do³¹czy³ od-
dzia³ 21 druhów.

Pocz¹tki by³y trudne. Dziêki organizowanym zaba-
wom dochodowym, sk³adkom spo³ecznym oraz pomocy
finansowej Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Wza-
jemnych w Krakowie, zakupili wóz rekwizytowy konny
z sikawk¹ rêczn¹. By³o to du¿e osi¹gniêcie jak na ów-
czesne czasy. W nastêpnych latach zakupiono parce-
lê, na której wybudowano drewnian¹ remizê, uzupe³-
niano sprzêt przeciwpo¿arowy i umundurowanie.

W czasie II wojny œwiatowej okupant wywióz³ do Nie-
miec wiêksz¹ czêœæ druhów na przymusowe roboty.
Ówczesny so³tys Leœnej pan Olszówka, stosuj¹c prze-
pisy okupanta, wprowadzi³ przymusow¹ Stra¿ Po¿ar-

ZARYS DZIEJÓW OCHOTNICZEJ
STRA¯Y PO¯ARNEJ W SIENNEJ

n¹ sk³adaj¹c¹ siê z ch³opców od 15 lat. Grupa ta li-
czy³a 32 druhów.

Po wyzwoleniu zorganizowano nowy oddzia³ druhów
licz¹cy 28 osób. Zapa³ do pracy by³ ogromny. Groma-
dzono fundusze na zakup materia³ów budowlanych na
budowê œwietlicy, któr¹ poœwiêcono i oddano do u¿yt-
ku 6 lipca 1947 roku. W 1948 roku kapelan Stra¿y Po-
¿arnych ks. Stanis³aw Stawarz poœwiêci³ i przekaza³
sztandar dla OSP Sienna. 3 lipca 1949 zakupiono mo-
topompê DKW-M 800.

Popularnoœæ OSP Sienna ros³a, powiêksza³y siê jej
szeregi, zorganizowano oddzia³ ¿eñski licz¹cy 17 dru-
hen. Oddzia³ ten istnia³ do 1952 roku. W 1950 roku za-
kupiono samochód "Studebacker", który s³u¿y³ przez
11 lat. W kolejnych latach rozbudowano remizê, ga-
ra¿ i salê, uzupe³niono sprzêt. W miejsce zu¿ytego sa-
mochodu zakupiono w Jednostce Wojskowej w Krako-
wie pojazd "Dodge", który po przystosowaniu do u¿ytku
stra¿ackiego s³u¿y³ przez 5 lat. 15 lipca 1962 roku OSP
Sienna otrzyma³a drugi sztandar - tzw. typowy dla OSP
w tamtych czasach.

W 1999 roku przy pomocy finansowej Urzêdu Gmi-
ny Lipowa oraz w³asnych funduszy zakupiono w Niem-
czech u¿ywany samochód gaœniczy marki "Magirus".
W 1996 roku OSP Sienna zosta³a odznaczona Srebr-
nym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa a w 2001
roku Z³otym Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.

Józef Semik

Gazetka parafialna „WSPÓLNOTA” nak³ad 200 egzemplarzy
Redaguje: Ks. Piotr Sadkiewicz, korekta: mgr Zofia P³onka, opracowanie graf. i druk: Firma poligraficzna A3 w Oœwiecimiu.

Rozdzwoni³y siê dzwony wielkanocne, by g³osiæ
œwiatu, ¿e Chrystus umêczony za nas i ukrzy¿owany
prawdziwie zmartwychwsta³.

W ten szczególny czas prze¿ywania Wielkich
Tajemnic Paschalnych ³¹czymy siê w modlitwie
i sk³adamy najlepsze ¿yczenia.

Niech Zmartwychwsta³y Pan wype³ni serca pokojem
i moc¹, niech b³ogos³awi na drogach nowego Tysi¹c-
lecia, po których idziemy, by g³osiæ ¿e On jest „wczoraj
i dziœ, ten sam tak¿e i na wieki” (Hbr 13,8)

Z serdecznym pozdrowieniem i radosnym Alleluja!
Duszpasterze
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STOLICA APOSTOLSKA DLA KOŒCIO£A W LEŒNEJ
STOLICA APOSTOLSKA W DNIU 11 STYCZNIA 2002
ROKU NADA£A KOŒCIO£OWI ŒW. MICHA£A AR-
CHANIO£A W LEŒNEJ PRZYWILEJ ODPUSTÓW,
KTÓRE MO¯NA UZYSKAÆ:

ODPUSTY ZUPE£NE:
- W II NIEDZIELÊ WIELKANOCN¥ - NIEDZIELÊ BO¯EGO

MI£OSIERDZIA
- 29 WRZEŒNIA - ŒWIÊTO ŒW. MICHA£A ARCHANIO£A
- 16 PA•DZIERNIKA - ŒWIÊTO ŒW. JADWIGI ŒL¥SKIEJ

ODPUSTY CZ¥STKOWE:
- PRZEZ CA£Y ROK

ZASADY UZYSKANIA ODPUSTÓW.
1. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary docze-
snej za grzechy odpuszczone. Otrzymuje je wierny,
odpowiednio przygotowany, po wype³nieniu pewnych
okreœlonych warunków.
2. Nikt nie mo¿e przekazywaæ innym osobom ¿yj¹cym
odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty mog¹ byæ ofia-
rowane za zmar³ych.
3. Odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ tylko jeden w ci¹-
gu dnia.
4. Odpust cz¹stkowy mo¿na uzyskaæ kilka razy dziennie.

5. Do uzyskania
odpustu zupe³-
nego w koœciele
w Leœnej wymaga
siê nawiedze-
nia koœcio³a i po-
bo¿nej modlitwy
przed o³tarzem
Bo¿ego Mi³osier-
dzia i relikwiami

ROK IV N r  10 31 marca 2002  rok

 œw. Faustyny oraz spe³nienia trzech nastêpuj¹cych warunków:
· SpowiedŸ sakramentalna
· Komunia eucharystyczna
· Modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego (Ojcze nasz, Zdrowaœ Maryjo

oraz dowolna modlitwa)
· Wymaga siê wykluczenia wszelkiego przywi¹zania do grzechu

6.  Do uzyskania odpustu cz¹stkowego w koœciele w Leœnej wymaga siê
nawiedzenia koœcio³a i pobo¿nej modlitwy przed o³tarzem Bo¿ego Mi³osierdzia
i relikwiami œw. Faustyny oraz spe³nienia nastêpuj¹cych warunków:

· Modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego (Ojcze nasz, Zdrowaœ Maryjo
oraz dowolna modlitwa)
· Wymaga siê wykluczenia wszelkiego przywi¹zania do grzechu


