Styczeń

„Przez pola ośnieżone
Przez zaspy srebrno-białe
W śpiewie kolęd radosnych
Nowy Rok nam nastaje.”
Jadwiga Wichrocka
fot. Dorota Karbowiak

Luty

„Bielą się pola, oj, bielą,
Zasnęły krzewy i zioła.
Pod miękką śniegu pościelą
Biała pustynia dokoła.”
Adam Asnyk
fot. Dorota Karbowiak

Marzec

„Ojczysta Ziemio
...Kocham cię w kwiatach twych polnych,
ziołach dzikich, białych całunach śniegu,
w czerwonych żarach zachodu,
w świtach sinych...”
Eliza Orzeszkowa
fot. Dorota Karbowiak

Kwiecień

Dzięki Ci Panie, za piękno,
którym nas otaczasz.
fot. Beata Karbowiak

Maj

W żółtym kolorze jest mu naprawdę „do twarzy”.
A jak tu pachnie Majem!
fot. Dorota Karbowiak

Ta mama nie sieje, nie orze,
a jednak swoje małe wykarmi,
nawet gdyby musiała,
„odjąć sobie od ust”.

Czerwiec
fot. Beata Karbowiak

Lipiec

Kucyki. Milutkie, ale i pożyteczne.
Szczególną radość sprawiają dzieciom.
fot. Tadeusz Romański

Sierpień

„Bocian ma dość osobliwy,
że tak powiem życia styl.
Kiedy kończą się wakacje,
on nie wraca do roboty
Ale leci za granicę
Gdzieś nad Kongo lub nad Nil”
Ludwik Jerzy Kern
fot. Jan Brdej

Wrzesień

„Coraz ciszej – Wrzesień! – Wrzesień!
Słońce rzuca blask z ukosa,
I dzień krótszy, chłodna rosa –
Ha i jesień – polska jesień.”
Wincenty Pol
fot. Dorota Karbowiak

Październik

„Jesienne lasy
poczerwienione goreją
w cudnym słońca zachodzie.
Witam was, brzozy,
graby złocone i fantastyczne.”
Tadeusz Miciński
fot. Jan Brdej

Listopad
„Pochyl czoło swe nad mogiłą,
zapal znicze pamięci wśród kwiatów.
Wspomóż myślą, dobrą modlitwą,
pociesz tych, którzy płaczą”
Jolanta Nowak-Wojdas

fot. Jan Brdej

Grudzień

„Choć, noc grudniowa kirem nas przyciśnie,
Miłość rozedrze kir, do jasnych smug sięgnie,
I „Gwiazda Magów” nam zabłyśnie
i nam się narodzi – Bóg!
a/a
fot. Beata Karbowiak
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Kalendarz
Parafii Marcinkowice

Co nam przyniesie ten nowy 2011 rok?
Na pewno smutki i radości.
Spełnienie marzeń i rozczarowania.
Ale każdego ranka wzejdzie słońce, po nocy nastanie dzień i zobaczymy
kolorowy świat, który może wzruszyć, rozbawić, zachwycić.
Tak jak widział to we wschodzie słońca mistrz z Czarnolasu:
„Patrzę na jego zorzę w pięknej czerwoności,
Gdy wynika z morskich wód a gór wysokości.
Oświecając, a przyszły dzień wdzięczny sprawując,
Łaskę twą i pociech tu wszystkim winszując...”
							
Jan Kochanowski

Wydawca kalendarza:
Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, Oddział w Marcinkowicach
Adresy parafialne:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny
33-393 Marcinkowice 3, woj. małopolskie
www.marcinkowice.chelmiec.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: Kościół w Marcinkowicach nocą - fot. Jan Brdej
Okładka str. 2: „Wschód słońca” - fot. Jan Brdej
Okładka str. 3: „Zachód słońca” - fot. Dorota Karbowiak
Druk: Poligrafia Małopolska, www.poligrafiamalopolska.pl

„Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło,
Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło.
Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze
Gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze
Na spoczynek powraca...”
		

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Ważniejsze wydarzenia w 2010 r.
04.04.
Jubileusz 50-lecia członkostwa w Straży
Honorowej kp. Ludwika Gawrońskiego
10.04.
Członkinie Parafialnego Oddziału Caritas:
H. Dziubanowska, M. Pietrzak, St. Stopa,
M. Zajączkowska zostały wyróżnione,
otrzymując z rąk bpa Wiktora Skworca
Statuetki Misericordia
10.04.
Włączenie się w ogólnonarodową żałobę
po katastrofie samolotu prezydenckiego
pod Smoleńskiem
30.04
Uroczystość upamiętniająca ofiary mordu
katyńskiego i katastrofy pod Smoleńskiem.
Posadzenie „dębów pamięci” i osadzenie
obelisków obok Kaplicy Dworskiej
maj-czerwiec
Wielkie powodzie w całym kraju.
Wody Dunajca podtopiły w Marcinkowicach,
znajdujące się nad rzeką zakłady pracy i Wiejski
Dom Kultury. Z ratunkiem pospieszyli
członkowie Caritas i Koło Gospodyń Wiejskich

1.06
Otwarcie nowej sali gimnastycznej
w SP w Marcinkowicach z udziałem
ks. bpa Wiesława Lechowicza
6.06
Pielgrzymka członków Chóru i delegacji
z parafii do Warszawy na uroczystości
beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki
23.08
Pożegnanie wikariusza ks. Sławomira Głodzika
po 6 latach służby w parafii
7.09
Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem
ks. bpa Wiktora Skworca za beatyfikację
ks. Jerzego Popiełuszki, z udziałem 40 kapłanów
z 13 polskich diecezji, którzy jako klerycy
powołani byli do służby wojskowej.
Wśród nich był ks. bp Paweł Stobrawa, dwóch
generałów zakonnych z Rzymu i gospodarz
parafii ks. Józef Babicz.
18-19.09
Na terenie Zespołu Szkół odbył się II Małopolski
Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego
Kół Gospodyń Wiejskich. Koło z Marcinkowic
zajęło III miejsce.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
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, 10.00, 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 środa 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”

