
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące 
słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem 
cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowi-
łem cię prorokiem dla narodów. Ty zaś przepasz swoje bio-
dra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, 
bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja 

czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i mu-
rem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judz-
kim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, 
gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać». 

(Jr 1, 4-5. 17-19). 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Bracia: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie za-
zdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie do-
puszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gnie-
wem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkie-
mu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko prze-
trzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, któ-
re się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak 
wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznaje-
my, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest 

doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem 
dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, my-
ślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem 
się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, 
niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz po-
znaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem po-
znany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość. 

(1 Kor 13, 4-13). 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 

Psalm responsoryjny (Ps. 71(70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17). 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izaja-
sza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili 
się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. 
I mówili: «Czyż nie jest to syn Józefa?». Wtedy rzekł do 
nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: „Lekarzu, 
ulecz samego siebie”; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie 
tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». 
I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest 
mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: 
Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 

pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak 
że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej 
z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie 
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Sy-
ryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unie-
śli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z mia-
sta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto 
było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy 
pośród nich oddalił się. 

(Łk 4, 21-30). 

IV  NIEDZIELA  ZWYKŁA   ROK C 

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. 
W Tobie, Panie, ucieczka moja, 
niech wstydu nie zaznam na wieki. 
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, 
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie. 

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. 
Bądź dla mnie skałą schronienia 
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, 
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. 
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. 

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, Tobie ufam od młodości. 
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 
od łona matki moim opiekunem. 

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. 
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość 
i przez cały dzień Twoją pomoc. 
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości 
i do tej chwili głoszę Twoje cuda. 

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. 
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  W niedzielne popołudnie, 10 stycznia, Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej działający przy naszym Sanktuarium zorgani-
zował dla swoich członków i ich rodzin kolędowo – noworoczne 
spotkanie. Na spotkaniu był także obecny ks. Proboszcz Miro-
sław Dziedzic - Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Kra-
kowskiej. Sala w Domu Parafialnym rozbrzmiewała pięknym 
śpiewem kolęd zarówno w wykonaniu dzieci, jak i dorosłych 
uczestników wspólnej noworocznej biesiady. Panie przygotowa-
ły specjalnie na tę okazję „kulinarne pyszności” - m.in. wy-

kwintne sałatki oraz różne ciasta i ciasteczka. Zanim jednak 
rozpoczął się kolędowy poczęstunek, kilkuosobowa grupa 
uczestników pod „czujnym okiem” Małgosi Karteczki i Krysi 
Maj (autorki tekstu i scenografii) wystawiła noworoczny spek-
takl pt. „Niech miłość zamieszka w Tobie”. Główni bohatero-
wie przedstawienia to osoby, które reprezentują różne grupy 
społeczne, m.in. arystokratka, biedak, siostra zakonna. Pewne-
go dnia na ich drodze życia pojawia się Anioł Miłości, który 
wskazuje im drogę do Bożej Dzieciny w betlejemskim żłóbku... 

ANIOŁ MIŁOŚCI 
Jestem Aniołem Miłości, 
Chcę być blisko serca Twojego 
I dać Ci odczuć wielką miłość Pana mojego. 
Przyszedł na świat Jezus ukochany, 
Ale nie wszędzie jest znany! 
Przyszedł, by dać się dla człowieka, 
Lecz co Jezusa w ludzkim sercu czeka? 
Czy miłość Jego spotka Twoje odwzajemnienie, 
Czy może obojętność i odrzucenie? 
Jezus czeka na Ciebie, na Twą miłość do Niego, 
Wyjdź Mu na spotkanie i przywitaj Jego. 
Przyjmij z radością Jezusa małego, 
A poznasz Miłość Boga Najwyższego. 

KAPITAN 
Wszystkie morza i oceany poznałem, 
Zanim kapitanem statku zostałem. 
Byłem dumny, że nikt mi nie dorówna, 
Lecz ta droga była dla mnie zgubna. 
Powiedziałem Bogu, że Go nie potrzebuję! 
Popłynę tam, gdzie swój ster skieruję. 
Do czasu to trwało, gdy dnia jednego, 
Uderzył piorun w maszt statku mojego. 
Mój statek spłonął i nic z niego nie zostało, 
Wtedy zrozumiałem, 
Jak kiedyś zostanie ze mnie mało. 
Stanę się zgliszczem, jak statek spalony 
I za moje marne życie, osądzony. 
Skamieniało serce, zabrakło w nim miłości, 
Jezu czy możesz w nim zagościć? 
Ty jesteś Jezu Kapitanem mej duszy, 
Niech Twa miłość me serce skruszy. 

BIEDAK 
Nie mam skrzypiec, by zagrać dla Jezusa, 
Nie mam nic i smutna ma dusza. 
Lecz Jezusik niczego nie potrzebuje, 
Bo On sam mnie się ofiaruje. 
Co mogę jednak dać dla Jezusa małego? 
To co mam najcenniejszego! 
Przyjmij Jezu moją wiarę w Ciebie, 
Że kiedyś będę z Tobą w niebie. 
Przyjmij Jezu moją nadzieję dnia każdego, 
Bym nie stracił wiary do życia wiecznego. 
Przyjmij Jezu i moją miłość, 
Do Ciebie samego, 
By była podstawą do mej wiary i nadziei, 
Że mam Boga i Pana Wszechmocnego. 

HANDLARKA 
Nie mam czasu dla Jezusa, mam pracy wiele, 
Nawet w niedzielę handluję, 
Więc nie bywam w kościele. 
Najcenniejszy pieniądz i go potrzebuję, 
Bo bez pieniędzy, życie sobie zmarnuję. 
Tak myślałam do niedawna, 
Bo to szczęścia nie dawało. 
Czegoś potrzebowałam, 
Czegoś mi wciąż brakowało. 
Miałam pustkę w sercu, zero radości, 
Aż w końcu zrozumiałam, że brak mi miłości. 
Gdy sprzedaż spadała, czasu miałam wiele, 
Odnalazłam miłość przed ołtarzem w kościele. 
Poczułam to czego mi brakowało, 
Już nie pieniędzy, lecz miłości było mało. 
Zapełniłam serce tym, co przemijające, 
Odrzuciłam Jezusa Serce kochające. 
Moje plony psuć się zaczynały 
I do sprzedaży się nie nadawany. 
Przyjmij o Jezu me serce puste i te dary, 
Które jako jedyne dobre się ostały. 
Chcę Twej Miłości i Ciebie całego, 
Bądź Panem i Bogiem serca mojego. 

SIOSTRA ZAKONNA 
Obrałam drogę życia zakonnego, 
Bo mam wielką miłość, 
Do Oblubieńca mego. 
Choć czasem mą duszą, 
Szarpią wątpliwości, 
To jednak nic nie może zniszczyć, 
Do Ciebie mej miłości. 
Dzisiaj świat wiele atrakcji oferuje, 
Lecz to nic dobrego nie buduje. 
Trudno dziś iść Twą drogą Panie, 
Jednak wiem, że to moja droga, 
Moje powołanie. 
Składam Ci w ofierze, 
Ten sznur z trzema węzłami, 
Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo –  
Są moimi darami. 
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ARYSTOKRATKA 
Pierścionki, korale, kolczyki, 
Lakiery, szminki, błyszczyki. 
Piękne ubrania, szykowne stroje, 
To wszystko mam, to wszystko moje. 
Pewnego dnia zobaczyłam siebie w lusterku, 
Jako skromną dziewczynkę, w białym sweterku. 
Zamknęłam oczy i gdy je znów otworzyłam, 
Zobaczyłam na twarzy zmarszczki, 
Które nie liczyłam. 
Było ich wiele i wiele we mnie marności, 
A w tym sercu bezsensowność tylko gości. 
Składam Ci Jezu w ofierze te klejnoty moje, 
Które zasłoniły mi oczy, na miłości zdroje. 
Niech będą ozdobą dla Tronu Twojego, 
A miłość swą wielką, wlej mi do serca całego. 

DZIECKO 
Nikt mnie nie chciał, gdy byłam mała, 
Do Okna Życia zostałam oddana. 
Dzięki temu, nie zmarłam wyrzucona w śmieci, 
Mogę żyć, jak inne żyją dzieci. 
Miś od zawsze jest moim przyjacielem, 
W radości, smutku i bólu utuleniem. 
Miałam sen: weszłam do groty Jezusa narodzonego, 
Było zimno, a Matka w ramionach tuliła małego. 
Poczułam ciepło, jakby i mnie przytulała 
I rzekła do mnie: Tyś córka moja ukochana. 
Dziś mam serce pełne miłości, 
Nie ma w nim gniewu, żalu i złości. 
Dziękuję Ci Jezu za życie, które dostałam 
I za Miłość Twej Matki, której nigdy nie miałam. 
Przyjmij dziś Panie misia tego, 
Tyś Panem serca mojego. 

  Styczeń to miesiąc, w którym razem z Nowym Rokiem pra-
gniemy odmienić nasze życie, wprowadzić jakieś pozytywne 
zmiany… Mamy zatem nadzieję, że Czytelników „Naszej Fa-
milii” zainspirują noworoczne postanowienia według Papieża 
Franciszka: 

NIE PLOTKUJ 
„Za każdym razem, gdy obgadujemy swoich bliźnich, zachowu-
jemy się tak, jakbyśmy zdradzali Jezusa – to jak obdzieranie 
kogoś ze skóry. Za każdym razem, gdy w sercu osądzamy na-
szego bliźniego lub gorzej, gdy mówimy źle o nim wobec in-
nych, jesteśmy winni mordowania chrześci-
jan”. Papież Franciszek mówi: „Nie ma czegoś 
takiego, jak niewinne oszczerstwo”. 

DOKOŃCZ SWÓJ POSIŁEK 
„Wyrzucane jedzenie jest jakby skradzionym 
ze stołu ubogich, głodnych! Zachęcam wszyst-
kich do zastanowienia się nad problemem utra-
ty i marnowania żywności, aby znaleźć drogi 
i sposoby, które podejmując poważnie tę pro-
blematykę, byłyby nośnikami solidarności 
i dzielenia się z najbardziej potrzebującymi”. 

MIEJ CZAS DLA INNYCH 
„Jeśli Papież może znaleźć czas, by być miłym 
dla innych, jeśli on może zatrzymać się, 
by powiedzieć dziękuję, jeśli on może poświę-
cić chwilę, by sprawić, że ktoś poczuje się do-
ceniony, to i ja mogę. My też możemy”. 

WYBIERZ „SKROMNIEJSZY” ZAKUP 
„Oczywiście posiadanie, pieniądze, władza mogą dać chwilę 
upojenia, złudzenie, że jest się szczęśliwym, ale w ostateczności 
to one nas posiadają, pobudzają nas do tego, aby posiadać coraz 
więcej, by nigdy nie być zaspokojonymi. «Dodaj Chrystusa» 
do swojego życia, w Nim złóż swoją ufność, a nigdy się 
nie zawiedziesz!”. 

SPOTKAJ BIEDNYCH TWARZĄ W TWARZ 
„Gościnność sama w sobie nie wystarczy. Nie wystarczy bied-
nego poczęstować kanapką, jeśli nie umożliwi się mu równo-
cześnie stanięcia na własnych nogach. Dobroczynność, która 
nie zmienia sytuacji ubogich jest niewystarczająca”. 

PRZESTAŃ OSĄDZAĆ INNYCH 
„Jeśli ktoś jest gejem i szuka Boga z dobrej woli, kim jestem, 
by go osądzać?”. 
„Nie zapominajmy, że nienawiść, zazdrość, duma bezczeszczą 
nasze życie!”. 

BĄDŹ PRZYJACIELSKI WOBEC TYCH, 
Z KTÓRYMI SIĘ NIE ZGADZASZ 

„Kiedy przywódcy różnych ugrupowań pytają mnie o radę, 
moja odpowiedź jest zawsze taka sama: dialog, dialog, dialog. 
Jest to jedyny sposób dla jednostki, rodziny i społeczeństwa, 
by wzrastać, jedyny sposób życia, aby się rozwijać wraz z kul-
turą spotkania, kulturą, w której wszyscy mają coś dobrego 
do ofiarowania i wszyscy mogą otrzymać coś dobrego w za-
mian. Inni zawsze mogą coś mi dać, jeśli wiemy, jak nawiązać 
kontakt w duchu otwartości i bez uprzedzeń”. 

PODEJMUJ ZOBOWIĄZANIA, 
TAKIE JAK MAŁŻEŃSTWO 

„Ja natomiast proszę Was, abyście byli rewolu-
cyjni, byście przeciwstawiali się dominującym 
nurtom. Tak, pod tym względem proszę, aby-
ście się buntowali przeciwko owej kulturze 
tymczasowości, która w istocie jest przekona-
na, że nie jesteście w stanie podjąć odpowie-
dzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie 
kochać. Ufam Wam młodym i modlę się 
za Was. Miejcie odwagę «płynąć pod prąd». 
A więc odważcie się być szczęśliwymi”. 

WYRÓB SOBIE NAWYK 
„PYTANIA PANA” 

„Drodzy młodzi”, mówi Papież, „niektórzy 
z Was mogą jeszcze nie wiedzieć, co zrobić 
ze swoim życiem. Pytaj Pana, a On pokaże 
Ci drogę. Młody Samuel słyszał głos wzywają-

cego go Pana, ale nie rozumiał lub nie wiedział co powiedzieć, 
dopiero z pomocą kapłana Helego w końcu odpowiedział: 
«Mów Panie, bo sługa Twój słucha» (1 Sam 3, 1-10). Ty też 
możesz pytać Pana: Co chcesz, abym czynił? Jaką drogą mam 
iść?”. 

BĄDŹ SZCZĘŚLIWY 
„Chrześcijanin jest człowiekiem radości. Tego uczy nas Jezus, 
tego naucza nas Kościół (…). Czasami chrześcijanie mają bar-
dziej melancholijną twarz «papryki w occie», niż właśnie obli-
cze ludzi radosnych, mających piękne życie. Radości nie można 
zatrzymywać: musi iść naprzód. Radość jest cnotą pielgrzymu-
jącą. Jest to dar, który podąża na drodze życia, podąża z Jezu-
sem: przez głoszenie, przepowiadanie Jezusa, radość wydłuża 
i poszerza drogę”. 

Opracowanie wg artykułu „Pope Francis’ List” 
http://www.redemptorists.co.uk/news/news-items/1254-pope-francis-list.html 

LISTA  PAPIEŻA  FRANCISZKA 
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OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjąt-
kiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.  
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00, 
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca). 
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1. We wtorek, 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej). Obchodzimy w tym dniu XX 
Dzień Życia Konsekrowanego, zamykający obchody Roku 
Życia Konsekrowanego. Przynosimy do kościoła świece, któ-
re powinny mieć osłonkę zabezpieczającą przed wylaniem 
wosku. Msze św. z poświęceniem gromnic: 6.30, 7.00, 9.00, 
16.30 i 18.00. Składka przeznaczona zostanie na zakony kon-
templacyjne. 

2. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na spotkanie modli-
tewno – formacyjne, które odbędzie się jutro, 1 lutego. 
W programie: godz. 17.00 - Różaniec i adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, godz. 18.00 - Msza św., po Mszy św. spotka-
nie w Domu Parafialnym. 

3. Akcja Katolicka zaprasza swoich członków i sympatyków 
na Mszę św. w czwartek, 4 lutego o godz. 18.00. Po Mszy św. 
odbędzie się spotkanie w Domu Parafialnym. 

4. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 9.00 (dla senio-
rów), 16.30, 18.00 i 19.30. Spowiedź św. w godz. od 6.30 
do 7.30 i od 15.30 do 19.30. Odwiedzimy również chorych 
w ustalonych terminach. 

5. W pierwszą sobotę miesiąca – 6 lutego zapraszamy na Nabo-
żeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, które 
zostanie odprawione o godz. 16.30. 

6. Dom Pracy Twórczej zaprasza na WIECZÓR KRESOWY: 
„Nad Wilią” do Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 
Nowy Bieżanów, który odbędzie się w sobotę 6 lutego o godz. 
16.30. Szczegóły na plakatach. 

7. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będzie można wesprzeć 
finansowo rodzinę ze Skawiny, która dotknięta szeregiem 
chorób (m.in. nowotwór mózgu, nowotwór złośliwy kości, 
ucięte cztery palce prawej dłoni) wymaga wsparcia finanso-
wego na skomplikowane operacje i długotrwałą rehabilitację. 
Niech zbliżający się XXIV Światowy Dzień Chorego zaowo-
cuje praktyczną miłością bliźniego. 

8. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
              • wtorek: Święto Ofiarowania Pańskiego; 
              • środa: wsp. św. Błażeja, biskupa i męczennika; 

              • piątek: wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy; 
              • sobota: wsp. świętych męczenników Pawła Miki 
                             i Towarzyszy. 
 

Plan kolędy w najbliższym tygodniu: 
 
      01.02  poniedziałek: 
             15.30  Aleksandry 7   kl. I, II, III; 
             15.30  Podłęska 11A   kl. I, II, III; 
                        Podłęska 11B   kl. VII; 
                        Podłęska 11D   kl. VIII, IX; 
             16.00  Mała Góra 4, 4A   całe bloki; 
             15.00  Heleny 16   kl. V, VI, VII. 
      02.02  wtorek: 
             15.30  Aleksandry 7   kl. IV, V, VI; 
             15.00  Duża Góra 37   cały blok; 
             15.30  Heleny 16   kl. VIII, IX. 
      03.02  środa: 
             15.30  Aleksandry 7   kl. VII, VIII, IX; 
             15.30  Podłęska 11C   kl. IV, V, VI; 
                        Podłęska 11B   kl. X; 
             15.00  Duża Góra 39   cały blok. 
      04.02  czwartek: 
             15.30  Podłęska 17A   kl. V, IV, III, II, I, VI; 
                        Podłęska 17B   kl. VII, VIII, IX. 
      06.02  sobota: 
               9.00  Telimeny 11   cały blok; 
               9.00  Aleksandry 20F, 20G, 20H   całe bloki; 
                        Podłęska 12   cały blok; 
             11.00  Aleksandry 9   kl. I, II, III, IV, V, VI 
                        (zmiana z godz. 9.00); 
               9.00  Aleksandry 21   nr 81-160. 
 

Z naszej wspólnoty odeszły do Pana: 
+ Danuta Okarmus, l. 61, zam. ul. Podłęska 9; 

+ Józefa Płonka, l. 64, zam. ul. Barbary 14. 
 

Dobry Jezu, a nasz Panie… 

„ORATORIUM”  W  FABRYCE  CZEKOLADY 

  W Krakowie, 18 stycznia rozpoczęły się 
długo wyczekiwane przez wszystkie dzieci 
ferie zimowe. Placówka Wsparcia Dziennego 
„Oratorium” zorganizowała swoim wycho-
wankom ferie w mieście – jeździliśmy na róż-
ne wycieczki, mieliśmy zajęcia w świetlicy 
i na świeżym powietrzu. We wtorek, 19 stycz-
nia pojechaliśmy na wycieczkę do Fabryki 

Czekolady Wawel S.A., która mieści się w Dobczycach, 
przy ul. Wawelskiej 6. W fabryce dowiedzieliśmy się jak powsta-
je czekolada, zwiedziliśmy linię produkcyjną wawelskich słodko-
ści, kosztowaliśmy dobrze nam znanych Michałków, Kasztanków 
i galaretek. Dowiedzieliśmy się także wiele ciekawych rzeczy, 
np. nazwa „czekolada” pochodzi od azteckiego słowa „xocalati” 

oznaczającego gorzką wodę. Dla Azteków ziarna kakaowca miały 
taką samą wartość, jak dla Europejczyków złoto czy srebro. 
  Dziękujemy pani Sylwii Warneckiej - V-ce Prezes Fundacji 
„Wawel z Rodziną” oraz naszej s. Michaeli za zorganizowanie 
nam tej wspaniałej wycieczki do „krainy czekolady”! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daria Buszta, wychowawca 


