W opowiadaniu naszego życia, dni są przecinkami, a lata kropkami.
I tak przez cały rok:
365 do wypełnienia; 4380 godzin do przeżycia, nie tylko do spędzenia.
Życzymy wszystkim pomyślności na całe 262 800 minut tego 2008 roku
Szczęść Boże. A.K.

Styczeń

Fragment centrum Marcinkowic. Fot. B. Karbowiak

Zima - czas ciszy: biały spokój.
Kryształowy sezon czystości i jasności.
Dobra pora, by spojrzeć w głąb siebie...
A.K.

Luty

Zespół Szkół w Marcinkowicach w ciszy i śniegu
fot. D. Karbowiak

Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim
krzyża nie postawi.
A. Mickiewicz

Marzec

Osiedle „Nad Stacją”
Widoczny budynek stacji
to już relikt przeszłości PKP

Zacznij od Zmartwychwstania, od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma (...)
ks. Jan Twardowski

Kwiecień

Panorama części zachodniej Marcinkowic
Fot. J. Brdej

Ziemio moja, droższa od innych, nie śpię, szukam wspomnień dziecinnych, bazgrzę niezręcznie
i na papierze dom się pojawia, płoty i ganki i bzy pachnące w majowe ranki.
Władysław Broniewski

Maj

Rdziostów - Wierzchowina w słońcu.
fot. T. Romański

(...) Po niebie i po lesie,
po łąk zielonych łanie
przejrzyste, zwiewnie idzie
błękitne zadumienie.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Czerwiec

Marcinkowice - Dąbrówki
Zakątek ciszy. fot. T. Romański

Nie widać powietrza
derkacza
prawdziwych łez
On też tak niewidzialny
że jest.
Ks. Jan Twardowski

Lipiec

Drzykowa w zamglonym zmierzchu
fot. T. Romański

Siano suche i miodowe
Wiatrem nad łąką stoi.
Westchnie, wonią powieje
I znów się uspokoi.
Julian Tuwim

Sierpień

Marcinkowice - Stawiska i Pasternik
fot. T. Romański

Dzięki Ci, Panie, za zapach ziemi przeszyty chłodem
Dzięki za deszcz, który staje się muzyką
Dzięki za długie jedwabne zachody słońca
Dzięki za zieleń traw i barwę kwiatów
Dzięki za wszystko...
A.K.

Wrzesień

Granica - przysiołek, na którym spotyka się
Rdziostów z Marcinkowicami

W porze złotoszarej
modlę się
na paciorkach jarzębin
na koralach dzikiej róży
modlę się ciszą
drżeniem świerszcza
tańcem liści ostatnich
wysłuchaj mnie
Madonno jesienna
Wanda Łomicka-Dulak

Październik

Marcinkowice - Kolonia i Łazy
fot. T. Romański

Chrystus się pochylił
nad klęczącym ciałem
I rzeknie: „Powiedz ludziom,
niech więcej nie płaczą.
Dwa dni leżałem w grobie
I dziś zmartwychwstałem!
Jan Lechoń

Listopad

Cmentarz w Marcinkowicach w listopadzie
fot. D. Karbowiak

Wszechświat Go nie ogarnie
a zmieści się w żłobie
Wszechmogący a nie wszystko może
skoro cierpliwie sam prosi o miłość...
ks. Jan Twardowski

Grudzień

Marcinkowice - Grabowiec.
Dobre sąsiedztwo

Kalendarz 2008
Parafii Marcinkowice

„(...) Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązkach chronienia go
przed ekologicznym zniszczeniem.”
- Jan Paweł II 12 czerwca 1999 r. Zamość

Częścią „tej ziemi” jest i nasza parafia, której piękno przedstawiamy na fotografiach niektórych jej przysiółków.

Wydawca kalendarza:
Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, Oddział w Marcinkowicach
Adresy parafialne:
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
33-393 Marcinkowice 3, woj. małopolskie
http:// www.marcinkowice.pl
tel. (18) 443-31-19 (proboszcz); (18) 443-32-18 (wikariusz)
tel. kom. 0 502-369-263 organista - Andrzej Plata, Długołęka-Świerkla
Poradnia Rodzinna - M. Czernecka - tel. kom. 0 604-965-986
Poradnia Rodzinna - A. Smajdor - tel. kom. 0 507-159-527
Okładka: Nowy ołtarz w prezbiterium kościoła w Marcinkowicach wyk. wg projektu M . Ś. Stawawiaków,
z odnowionym obrazem Nepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny namalowanym w 1957 r.
przez ks. Adama Stachonia. fot. J. Brdej

Ważniejsze wydarzenia w 2007 r.
Styczeń

Reaktywowanie tradycji kolędowania „z szopką”

26 maja

Poświęcenie przez wyświęconego tego dnia ks. Krzysztofa Romańskiego nowego ołtarza głównego z odnowionym obrazem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

27 maja

Msza św. prymicyjna ks. Krzysztofa
Romańskiego, w czasie której Prymicjant dokonał aktu zawierzenia siebie
i całej parafii Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny.
A oto fragment: „Marcinkowicka Patronko udzielaj swojej opieki wszystkim tym, którzy swoje wrażliwe serca
szeroko otwarli dla Ciebie. Wejrzyj
na nas, a poprzez swoje Niepokalane
Serce, zanoś nasze intencje przed
tron Syna Jezusa Chrystusa (...)”

3 czerwca

Msza św. prymicyjna ks. Pitra Wróbla
związanego rodzinnie z naszą parafią

17 czerwca

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa naszego rodaka - ks. Tadeusza Świderskiego, proboszcza w Gosprzydowej

25-29 czerwca Udział chóru parafialnego w uroczystościach jubileuszowych
zaprzyjaźnionego chóru Helikon z Keszthely na Węgrzech
2 września

Uformowanie się licznej parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej i
złożenie deklaracji członkowskiech na ręce przedstawiciela Centrum
Narodowego MI w Niepokalanowie

30 września Gminny przegląd dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i zajęcie po raz
kolejny I miejsca przez KGW w Marcinkowicach
26 października Pogrzeb na tut. cmentarzu zmarłego w Anglii Leszka Chruściela,
syna urodzonego w Marcinkowicach legionisty i uczestnika II wojny
światowej gen. Bronisława Chruściela. Życzeniem zmarłego było
spocząć po śmierci w pobliżu cmentarza poległych w Marcinkowicach legionistów

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA w Marcinkowicach
Msze święte:
Dni powszednie:
6.30, 18.00 – w okresie letnim,
6.30, 17.00 – w okresie jesienno-zimowym
Niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.10, 11.30, 16.00

Kancelaria parafialna:
– czwartki i piątki w godz. 8.00–9.00 i 17.00–19.00
– dla narzeczonych w piątki 16.00–20.00
W niedziele i święta kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych o każdej porze
Biblioteka:
Wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 13.00–18.00
Dom Parafialny:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. 17.30–21.00
Sobota w godz. 17.30–20.00
Katolicka Poradnia Rodzinna:
Dla narzeczonych:
I spotkanie: II piątek m-ca godz. 18.30
II spotkanie: III piątek m-ca godz. 18.30
III spotkanie: ostatni piątek m-ca 18.30
Dla małżeństw: III środa m-ca godz. 18.30
Stowarzyszenia, zespoły:
Ruch Światło-Życie,
Duszpasterska Rada Parafialna,
Grupy kantorów, lektorów i ministrantów,
Chór Parafialny im. ks. J. Popiełuszki,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Akcja Katolicka, Caritas, Ognisko Muzyczne,
Orkiestra Dęta, Wokalno-muzyczny zespół „Oremus”,
Młodzieżowy wokalno-muzyczny zespół „Sing&Go”

