Styczeń
Niech Wom błogosławi
Pon Jezusik z nieba,
Coby bez rok cały
nie zabrakło chleba.
Parafialna grupa kolędnicza laureaci trzeciego ex aequo miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie
Kolędniczym w Bukowinie
Tatrzańskiej.
Fot. T. Romański

Luty

„Pamiętam
babcia z wielkim majestatem
gromniczną świecę
przystroiła kwiatem
potem z wnukami
niosła do kościoła
opowiadała
o mocy jej wielkiej”
M. Piniańska
Podjęte z ołtarza w „Gromniczną” światło zanosimy do domów.
Fot. B. Karbowiak

Marzec

„...A On upadł na środku ulicy
Leżał jak zraniona litania.
Setnik wyciągnął z tłumu
Brodatego Cyrenejczyka
Ogromnego jak urodzajne pole...”
Roman Brandstaetter
Marcinkowicka Droga Krzyżowa
Fot. J. Brdej

„...A przed ołtarzem - czy to las?
Las świeży i zielony
Przyszedł i klęknął pośród nas
I schylił swe korony?”
Maria Konopnicka

Kwiecień

Niedziela Palmowa
- palmy startujące w konkursie na „najpiękniejszą”
Fot. T. Romański

Maj

„Jak szczęśliwa Polska cała
Gdzie Maryi kwitnie chwała
Od Bałtyku po gór szczyty
Kraj nasz płaszczem Jej okryty”

Maj rozbrzmiewa w przysiółkach naszej parafii Litanią Loretańską i pieśniami Maryjnymi.
Na zdjęciu Majówka na „Potoczkówce”.
Fot. Z. Piekarski

Czerwiec

„Raduj się, niebo, wesel się ziemio!
Niech góry i pagórki
przed Nim śpiewają swe pieśni,
a wszystkie drzewa leśne
niech chwałę Mu ślą!”
z Ps 95
Procesja Bożego Ciała.
W tle zabytkowy budynek „Pałacu”
z Muzeum Historycznym.
Fot. J. Brdej

Lipiec

Jezu, Ty każesz weselić się, chociaż do oczu ciśnie się łza
A więc pragniemy posłuchać Cię, niechże się wola wypełni Twa.
Czy wśród wesela, czy wśród cierpienia,
Chcemy Ci nucić pieśń dziękczynienia!
				

Ze śpiewnika kościelnego

Parafiada. Fot. P. Romański

Sierpień

„Robotę pszczelą swą praktyką wiejską
Zowią świętym brzemieniem i rosą niebieską.
Więc też pszczelne złodziejstwo
i miodowych dzieni wydzieranie,
nasz bartnik świętokradztwem mieni.
F. S. Klonowic (1600 r.)
W pasiece „Papieskiej”
Fot. J. Brdej

Wrzesień

„Wrócę do Polski, i znów będą wrześnie
będą spadały z drzew grusze i śliwy,
w niebo popatrzę i będzie boleśnie:
pod słońcem września nie będę szczęśliwy...
...Ale słońce Września dni naszej chwały
i krwi i cierpienia przeklęte będzie
w legendach i pieśniach
aż nowe wzrosną po nas poklenia.”
Wł. Broniewski

„W drogę”
Fot. M. Potoczek

Październik

„... Z naszych gór i z naszych mórz
Do Ciebie idziemy wciąż
Żniwnych znojów niosąc plon
Do Ciebie idziemy wciąż
Serc gorących niosąc zew”
Ze śpiewnika mszalnego
Dożynki parafialne
Fot. J. Brdej

Listopad

„Tu tylko drzewa w szron ubrane odchodzą w zimę blaskiem srebrnym,
a wiatr na harfie złotostrunnej gra marsza dla tych,
co kamiennym krzyżem wrastają w smugi ścieżek
i do węzgłowia bezpamięci tulą się cieniem liść rozkruszą
one już w wieczność snu zaklęci...”
Na wspomnienie legionistów
Wanda Łomnicka-Dulak
Przy grobach legionistów. Fot. B. Karbowiak

Grudzień

„Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką...
Albowiem Dziecię nam się narodziło...” (Iz 9,1-6)
Na Roratach w uroczystość św. Ambrożego, patrona pszczelarzy
- dzieci są obdarowywane miodem. Fot. B. Karbowiak

Kalendarz 2009
Parafii Marcinkowice

Kalendarz...
Jaka różnorodność form i treści bywa zawierana w tym wydawnictwie,
mającym w swym założeniu głównie wskazywanie dat, oznaczanie dni
tygodnia, świąt, często wykaz imion!
W naszym Kalendarzu na 2009 rok przedstawiamy ponadto związane
z wiarą i tradycją obrzędy i zwyczaje występujące w naszej małej ojczyźnie
od wielu lat, jak i te powstałe współcześnie.
Jest to ilustracja naszego „Roku parafialnego”.

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; 443 32 41 (wikariusze)
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: Okładka: Ołtarz św. Józefa - projekt Alfred Kotkowski,
fund. Anna Mrozowa i Maria Chmielowska. Fot. J. Brdej
Okładka str. 2. Grupa Kolędnicza ze SP w Marcinkowicach fot. B. Karbowiak

Ważniejsze wydarzenia w 2008 r.
Styczeń

Grupy kolędnicze ze SP w Marcinkowicach
i Rdziostowie uzyskały wysokie oceny w regionalnych
przeglądach kolędniczych
Parafialna grupa kolędnicza „Z szopką” zajęła jedno
z trzecich miejsc w Ogólnopolskim Konkursie
Kolędniczym w Bukowinie Tatrzańskiej

1 marca

10-lecie „Naszej Wiary”

14 marca

XX Jubileuszowa Marcinkowicka Droga Krzyżowa

23 marca

10-lecie Parafialnego Oddziału Akacji Katolickiej

28 marca

Sesja naukowa p.t. „Bóg Honor Ojczyzna” w Zespole
Szkół im. W. Orkana z udziałem m.in. prezydenta RP
na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego i szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Sądeczanina
gen. Franciszka Gągora

28 marca

Przyznanie tytułu „Honorowego Sądeczanina”
zasłużonemu w upowszechnianiu historii regionu
panu Józefowi Gościejowi, który wcześniej w Małopolskim Plebiscycie został wybrany „Seniorem Roku”

17 maja

Wprowadzenie odnowionego ołtarza „Krzyża
Świętego” do północnej nawy kościoła

czerwiec

Awans Klubu Sportowego „Zamczysko” do A klasy

3 lipca

Występ polskiego chóru „Echo” ze Lwowa w Domu
Parafialnym

1 września

Poświęcenie przez bpa Wiesława Lechowicza
sztandaru SP w Rdziostowie

6 września

KGW z Marcinkowic nagrodzone w Konkursie Potraw
Regionalnych na Agropromocji Małopolski 2008
w Nawojowej

12 września Występ w kościele chłopięcego chóru z Częstochowy
w ramach Krajowego Kongresu Pueri Cantores

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: ostatnia 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”

