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Światowe Dni Młodzieży przed nami – plan Tygodnia
Misyjnego!
W trakcie Światowych Dni Młodzieży pielgrzymi wraz z chętnymi mieszkańcami
Marcinkowic będą mieli okazję uczestniczyć w Tygodniu Misyjnym organizowanym przez
Urząd Miasta Nowego Sącza wraz z Nowosądeckim Biurem Okręgowym ŚDM. Poniżej
przedstawiamy plan Tygodnia Misyjnego, który odbędzie się w dniach od 20 do 25 lipca.
W dniu przyjazdu do Nowego Sącza (20.07) pielgrzymi zostaną rozlokowani do rodzin,
które wcześniej zadeklarowały chęć przyjęcia pod swój dach pielgrzymów na czas Tygodnia
Misyjnego. Wszyscy mieszkańcy okręgu nowosądeckiego zaproszeni są do przybycia na
teren swojej parafii w czasie przyjazdu naszych gości, w celu ich powitania.
Część właściwa Tygodnia Misyjnego rozpocznie się 21 lipca w godzinach porannych
modlitwą oraz krótką konferencją w kościołach parafialnych, do uczestnictwa w których
zapraszamy wszystkich mieszkańców okręgu nowosądeckiego. Dni 21 i 22 lipca nazwane
są dniami turystycznymi, w trakcie tych dwóch dni pielgrzymi wraz z młodzieżą odbędą
piesze wycieczki górskie, zwiedzą okoliczne zabytki oraz poznają piękno naszego regionu. Do
organizacji dni turystycznych w szczególności włączył się Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Nowego Sącza, Muzeum Okręgowe oraz nowosądecki
oddział PTTK i PTT. Kolejną atrakcją tego dnia będzie mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy
młodzieżą sądecką a młodzieżą zagraniczną. Bezpośrednio po meczu odbędzie się uroczysta
okręgowa Msza Święta, a następnie czuwanie wraz z uwielbieniem prowadzone przez
młodzież. Dzień kolejny (22 lipca) również rozpocznie się w godzinach porannych wspólną
modlitwą i konferencją, następnie młodzież wyruszy na dalsze zwiedzanie sądeckiej okolicy.
Późne popołudnie i wieczór pielgrzymi spędzą w parafiach wraz z lokalnymi mieszkańcami,
tam wspólnie uczestniczyć będą we Mszy Świętej i modlitwie wieczornej. Jest to czas
na poznanie się z gospodarzami, integrację młodzieży oraz głębsze zawiązanie wspólnoty.
Dzieło miłosierdzia to nazwa dnia następnego (23 lipca), która wzięła się od specjalnego zadania wyznaczonego na ten dzień dla młodzieży. Idea tego dnia praktykowana jest
od początku powstania Tygodnia Misyjnego i polega na wykonaniu przez młodych pracy
na rzecz lokalnej ludności. Dzieło miłosierdzia odbędzie się bezpośrednio po części stałej
w kościele oraz poprzedzi diecezjalne spotkanie młodych w Starym Sączu. Na Ołtarz
Papieski młodzież wyruszy z nowosądeckiego rynku w pieszej pielgrzymce. W Starym
Sączu spotkają się wszyscy pielgrzymi, którzy za cel Tygodnia Misyjnego wybrali diecezję
Tarnowską. Towarzyszyć im będzie młodzież z całej diecezji, w związku z czym w Starym
Sączu może spotkać się nawet 30 tysięcy osób. Na miejscu wszyscy uczestniczyć będą
we Mszy Świętej pod przewodnictwem biskupów.
Ostatni w całości wspólnie spędzony dzień przypada na niedzielę (24.07), będzie to
moment szczególnie przeznaczony na integrację, rodziny i parafie będą miały możliwość
zagospodarować czas pielgrzymom w dowolny sposób. Ponownie cały okręg spotka się
późnym popołudniem na koncercie dziękczynnym, podczas którego wystąpi wyjątkowa
gwiazda wieczoru. W tym dniu sądeczanie będą mieli również okazję zobaczyć prezentacje
grup pielgrzymów z całego świata, na tak zwanym minifestiwalu młodych.
W dniu następnym (25.07) nasi goście oraz sądecka młodzież wyruszą do Krakowa na
Tydzień Główny, tzn. na spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Należy dołożyć wszelkich starań,
aby wyjechali z Nowego Sącza pełni radości, zachwytu oraz z wieloma postanowieniami
na przyszłość, chętni do odwiedzin naszego miasta w przyszłości.

Okręgowe Biuro ŚDM Nowy Sącz
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Drodzy! Bardzo serdecznie zapraszam
wszystkich i młodych i starszych do korzystania z bogactwa Tygodnia Misyjnego.
Szczególnie niech ci, którzy nie zdecydowali
się pojechać do Krakowa zaangażują się
w przeżywanie ŚDM w parafii i rejonie. Wykorzystajmy te wyjątkowe dni, których inicjatorem był i patronuje im św. Jan Paweł II.
Serdecznie wszystkich zapraszam do
aktywnego udziału.

Życzenia
Czcigodnemu Księdzu
Krzysztofowi Mirkowi szczere słowa
życzeń imieninowych
wraz z podziękowaniem z
a stałą współpracę i życzliwość.

Składają współredaktorzy

ks. Andrzej Kmiecik
Koordynator ŚDM w Dekanacie
Nowy Sącz – Zachód

KALENDARIUM – LIPIEC 2016 R.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Lipiec
Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez
swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.
1 VII
2 VII
3 VII

4 VII

5 VII

6 VII
7 VII
8 VII
9 VII
10 VII
11 VII

12 VII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa. Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i
30. 40 i 131 (R.: por. Mt 4, 4); Mt 9, 12b. 13b; Mt 9, 9-13;
Sobota. Dzień powszedni. Am 9, 11-15; Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9); Jk 1, 18; Mt 9, 14-17;
Czternasta Niedziela zwykła.
Iz 66, 10-14c; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1); Ga 6, 14-18; Kol 3, 15a. 16a; Łk
10, 1-12. 17-20;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
Oz 2, 16. 17b-18. 21-22; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9,
18-26;
Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera, albo św. Marii Goretti,
dziewicy i męczennicy. Oz 8, 4-7. 11-13; Ps 115 (114), 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 (R.: por. 9a); Mt 4, 23; Mt
9, 32-37;
Środa. Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. Czytania z dnia: Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 105
(104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 4b); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7albo czytania ze wspomnienia: Iz 58, 6,10; Ps
98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2); J 3, 16; J 4, 34-38;
Czwartek. Dzień powszedni. Oz 11, 1. 3-4. 8c-9; Ps 80 (79), 2ac i 3bc. 15-16 (R.: por. 4); Mk 1, 15; Mt
10, 7-15;
Piątek. Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera. Oz 14, 2-10; Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17 (R.:
por. 17b); J 14, 26; Mt 10, 16-23;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników. Iz 6, 1-8; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); 1 P 4, 14; Mt 10, 24-33;
Piętnasta Niedziela zwykła. Pwt 30, 10-14; Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b); Kol
1, 15-20; J 13, 34; Łk 10, 25-37;
Poniedziałek. Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
Prz 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Dz 4, 32-35; Mt 19, 29; Mt 19, 27-29;
Wtorek. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia: Iz 7, 1-9; Ps 48 (47), 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 9d); Ps 95 (94), 8ab; Mt 11,
20-24 albo czytania ze wspomnienia: Iz 52, 7-10; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3); 1
Tes 2, 2b-8; J 15, 16; J 15, 9-17;
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13 VII

14 VII

15 VII

16 VII
17 VII
18 VII
19 VII
20 VII

21 VII
22 VII
23 VII
24 VII
25 VII

26 VII

27 VII
28 VII
29 VII
30 VII
31 VII
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Środa. Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
Czytania z dnia: Iz 10, 5-7. 13-16; Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (R.: por. 14a); Mt 11, 25; Mt
11, 25-27
albo czytania ze wspomnienia: Syr 2, 7-11; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 1); Mt 6, 33; Mt 6, 1. 5-8;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera, albo św. Henryka, cesarza.
Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102 (101, 13–14ab. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20); Mt 11, 28; Mt 11,
28-30;
Piątek. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Czytania z dnia: Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8; Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b); J 10, 27; Mt 12, 1-8
albo czytania ze wspomnienia: Ef 3, 14-19; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a);
Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;
Sobota. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
Czytania z dnia: Mi 2, 1-5; Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b); Mt 11, 29ab; Mt 12, 14-21
albo czytania ze wspomnienia: Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;
Szesnasta Niedziela zwykła. Rdz 18, 1-10a; Ps 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a); Kol 1,
24-28; Dz 16, 14b; Łk 10, 38-42;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.
Mi 6, 1-4. 6-8; Ps 50 (49), 5-6. 8-9. 15bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Ps 95 (94), 8ab; Mt 12, 38-42;
Wtorek. Dzień powszedni. Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a); J 14, 23; Mt 12,
46-50;
Środa. Wspomnienie bł. Czesława. Czytania z dnia: Jr 1, 1. 4-10; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17
(R.: por. 15a); por. Mt 13, 37b; Mt 13, 1-9 albo czytania ze wspomnienia: 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps
96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14; Mk 4, 1-10. 13-20 lub Mk 4, 1-9;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła, albo św.
Apolinarego, biskupa i męczennika. Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 36(35), 6-7ab. 8-9. 10-11 (R.: por. 10a); J
15, 15b; Mt 13, 10-17;
Piątek. Wspomnienie św. Marii Magdaleny.
Pnp 8, 6-7 lub 2 Kor 5, 14-17; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2); por. J 20, 11; J 20, 1. 11-18;
Sobota. Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy.
Ga 2, 19-20; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;
Siedemnasta Niedziela zwykła.
Rdz 18, 20-32; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: por. 3a); Kol 2, 12-14; Rz 8, 15; Łk 11,
1-13;
Poniedziałek. Święto św. Jakuba Apostoła.
2 Kor 4, 7-15; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); J 15, 16; Mt 20, 20-28;
Wtorek. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.
Czytania z dnia: Jr 14, 17-22; Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. 9cd); por. Mt 13, 37b; Mt 13, 36-43
albo czytania ze wspomnienia:Syr 44, 1. 10-15; Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a);
Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17;
Środa. Dzień powszedni. Jr 15, 10. 16-21; Ps 59 (58), 2-3. 4-5a. 10-11. 17 (R.: por. 17d); J 6, 63b.
68b; Mt 13, 44-46;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera.
Jr 18, 1-6; Ps 146 (145), 1-2. 3-4. 5-6ab (R.: 5a); por. Dz 16, 14b; Mt 13, 47-53;
Piątek. Wspomnienie św. Marty. 1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 8,
12b; J 11, 19-27 lub Łk 10, 38-42;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła.
Jr 26, 11-16. 24; Ps 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14); Mt 5, 10; Mt 14, 1-12;
Osiemnasta Niedziela zwykła.
Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7d i 8a); Kol 3, 1-5. 9-11; Mt 5, 3; Łk 12,
13-21;

opracował Jacek Kwiatkowski
źródło: www.niedziela.pl
www.rozaniec.eu
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Program wizyty Ojca Świętego Franciszka
w Polsce
Oficjalny program papieskiej wizyty zaprezentowano na równoczesnych konferencjach w Krakowie i Warszawie Papież będzie w Polsce od 27 do 31 lipca; w Krakowie,
na Jasnej Górze i w Oświęcimiu. W stosunku do wstępnego, ogłoszonego w marcu
programu jest kilka nowości. Franciszek spotka się z chorymi dziećmi i ich rodzinami
w szpitalu w Krakowie-Prokocimiu, przejedzie tramwajem z niepełnosprawną młodzieżą,
odwiedzi siostry prezentki oraz pobłogosławi dwa budynki, w których udzielana jest
pomoc potrzebującym.
WIZYTA APOSTOLSKA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI FRANCISZKA W POLSCE
Z OKAZJI XXXI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY PROGRAM
Środa, 27 lipca 2016, Rzym – Kraków 14.00 – Wylot z lotniska Fiumicino w Rzymie do Krakowa 16.00 – Przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. Św. Jana Pawła II
Kraków-Balice (część wojskowa) – CEREMONIA POWITANIA 16.20 – Przejazd samochodem zamkniętym, a następnie otwartym na Wawel (16 km) 17.00 – Przyjazd na
Wawel SPOTKANIE Z WŁADZAMI, ZE SPOŁECZEŃSTWEM CYWILNYM I Z KORPUSEM
DYPLOMATYCZNYM – Przemówienie prezydenta RP – Przemówienie Ojca Świętego
17.40 WIZYTA KURTUAZYJNA U PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18.15 –
Przejazd samochodem zamkniętym do katedry (100 m). 18.30 SPOTKANIE Z BISKUPAMI
POLSKIMI 19.30 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (3 km).
19.45 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego – Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w „oknie
papieskim”, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed Domem Arcybiskupim.
Czwartek, 28 lipca 2016, Kraków – Częstochowa – Kraków 07.40 – Przejazd samochodem zamkniętym do Balic (17 km), po drodze zatrzymanie się w klasztorze Sióstr
Prezentek. 08.30 – Przyjazd na lotnisko Balice (część wojskowa). Przelot helikopterem
do Częstochowy Częstochowa 09.15 – Przylot na lądowisko – Przejazd samochodem
otwartym do klasztoru na Jasnej Górze, z przejazdem między wiernymi (2 km) 09.45 –
Przyjazd do klasztoru – Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu 10.15 – Przyjście do
zakrystii 10.30 – Msza Święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski – homilia Ojca Świętego
12.15 – Powrót do zakrystii 12.30 – Przejazd samochodem zamkniętym na lądowisko
(300 m) 12.45 – Przyjazd na lądowisko. Przelot helikopterem do Balic 13.30 – Przylot na
lotnisko w Balicach (część wojskowa) – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu
Arcybiskupiego (16 km) 14.00 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego. Obiad prywatny 17.00
Przekazanie kluczy do miasta i przejazd tramwajem na Błonia (800 m) 17.15 – Przyjazd na
Błonia. Przejazd między wiernymi 17.30 CEREMONIA POWITANIA – Przemówienie Ojca
Świętego 19.00 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (2 km)
19.15 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego – Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w „oknie
papieskim”, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed Domem Arcybiskupim
Piątek, 29 lipca 2016, Kraków – Oświęcim – Kraków 07.00 – Msza Święta prywatna 08.15 – Przejazd samochodem zamkniętym do Balic (16 km) 08.45 – Przyjazd na
lotnisko. Przelot helikopterem do Oświęcimia 09.20 – Przylot do Oświęcimia. Przejazd

Nasza Wiara 7/2016

5

samochodem zamkniętym do Muzeum Auschwitz (700 m) 09.30 WIZYTA W OBOZIE
AUSCHWITZ – ściana śmierci – cela męczeństwa św. Maksymiliana Kolbego 10.15
– Przejazd samochodem zamkniętym do Birkenau (3 km) 10.30 WIZYTA W OBOZIE
BIRKENAU – Przemówienie Ojca Świętego 11.15 – Przejazd samochodem zamkniętym
na lądowisko (4 km) 11.30 – Przyjazd na lądowisko. Przelot helikopterem do Balic 12.00
– Przylot na lotnisko (część wojskowa) – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu
Arcybiskupiego (16 km) 12.30 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego. Obiad prywatny
16.15 – Przejazd samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu
(9 km) 16.30 – Przyjazd do Prokocimia – Wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
17.30 – Przejazd samochodem zamkniętym na Błonia (10 km) 17.45 – Przyjazd na Błonia
18.00 DROGA KRZYŻOWA Z MŁODZIEŻĄ – Na zakończenie Ojciec Święty wygłasza krótkie
przemówienie 19.30 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego (2
km) 19.45 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego
Sobota, 30 lipca 2016, Kraków 08.00 – Przejazd samochodem otwartym do Łagiewnik (6 km) 08.30 WIZYTA W SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Kaplica
Świętej Faustyny Kowalskiej 08.45 – Przejazd samochodem otwartym do sanktuarium
(200 m) 09.00 – Przejście przez Bramę Miłosierdzia 09.15 – Liturgia pojednania z udziałem młodzieży 10.00 – Przejazd samochodem do sanktuarium Św. Jana Pawła II (1 km)
10.15 – Przybycie do zakrystii 10.30 Msza Święta z kapłanami, zakonnicami, zakonnikami,
osobami konsekrowanymi i seminarzystami z Polski – homilia Ojca Świętego 12.15 –
Powrót do zakrystii 12.30 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu Arcybiskupiego
(6 km) 12.45 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego. OBIAD Z MŁODZIEŻĄ 18.30 – Przejazd
samochodem zamkniętym, a następnie otwartym na Kampus Miłosierdzia (12 km) 19.00
– Przyjazd na Kampus Miłosierdzia 19.30 – CZUWANIE MODLITEWNE Z MŁODZIEŻĄ –
Świadectwa i pytania pięciu przedstawicieli młodzieży do Ojca Świętego – Odpowiedzi
i przemówienie Ojca Świętego 21.00 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu
Arcybiskupiego (12 km) 21.30 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego
Niedziela, 31 lipca 2016, Kraków – Rzym 08.15 – Przejazd samochodem na Kampus Miłosierdzia (12 km) 08.45 – Przyjazd na Kampus Miłosierdzia – Błogosławieństwo
dwóch budynków Caritas – Przejazd wśród wiernych 09.40 – Przybycie do zakrystii
10.00 – MSZA ŚWIĘTA ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY – homilia Ojca Świętego – Anioł
Pański 12.30 – Powrót do zakrystii 12.45 – Przejazd samochodem zamkniętym do Domu
Arcybiskupiego (12 km) 13.15 – Przyjazd do Domu Arcybiskupiego. Obiad z Orszakiem
Papieskim 16.30 – Pożegnanie w rezydencji 16.30 – Przejazd samochodem zamkniętym
do Tauron Arena (10 km) 17.00 – PRZYJAZD DO TAURON ARENA – SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI ŚDM ORAZ KOMITETEM ORGANIZACYJNYM I DOBROCZYŃCAMI
17.45 – Przejazd samochodem zamkniętym na lotnisko (20 km) 18.15 – Przyjazd do
Balic (część wojskowa) CEREMONIA POŻEGNANIA 18.30 – Wylot samolotem do Rzymu
(Ciampino) 20.25 – Przylot na lotnisko Rzym (Ciampino)
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Dla urlopowiczów
„Balsam pociechy kojący”
(wakacje z Jezusem)
Usłysz Jezu
Modlitwy nasze
skruchy łzy osuszaj
cześć Ci oddajemy
w najgłębszej pokorze
Byś ocalić raczył
przed śmiercią
z rąk człowieka
lasy, łąki, gaje
całą księgę natury
by ziemia wołała radośnie
skowronka co zadzwoni
nad polami pełnymi kłosów
o świąlek wzrośnięty w serca
korzeniami wiary w mgieł srebrzystych
ubrany koronki
pieszczotliwie otula
spojrzenia wędrowców
i wiatr uklęknie skupiony
kwitnące czeremchy
kępki wonnych kwiatów
pieścić Go będą
upojnym zapachem wdzięczności

Maria Piniańska

„Nasza Wiara”
Parafialna skarbnica
podarunków
dla jedności w wierze
To oczy szeroko otwarte
na to co ofiarował nam Bóg
czym dzieli się z nami co dnia
z chwili na chwilę
To Jego troska o nasze dusze
„Nasza Wiara”
łącznik, ogniwo, paciorek
w różańcu dziękczynnym dla Maryi
Matka Kościoła Świętego
Wspomożycielki w potrzebie
światełko oświetlające drogę
dla Niebios Bram
„Nasza Wiara”
taka mała łza radości
która łączy serca Parafian
niech prowadzi nas
pośród życia chwil
do świątyni – gdzie mieszka Bóg
- słowami zapisanymi
na kartkach książeczki
jak po płatkach kwiatkó
rzucanych pod stopy Jezusa
i przed Jego święte Oblicze

Maria Piniańska

***
w dniu obrzezania - w wypełnieniu prawa
z kroplami nocy w gorycz Getsemani
ze stu dwudziestu ran biczowania
siedemdziesięciu - korony cierniowej
z sześćset siedemdziesięciu metrów drogi
z twierdzy Antonii na szczyt Golgoty…
kobiercem była dla Najdroższych Stóp
na pięściach tłuszczy, sług bezdusznych dworu
na twardych kolcach szyderczej korony
niemym pręgierzu Poncjusza Piłata
na rózgach katów na drzewcu krzyża
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z nóg i nadgarstków przebitych gwoźdźmi
przemieszana z wodą z rozdartego boku
na ostrzu włóczni Kasjusza setnika
w ciszy całunu na lnianych splotach
w kornej modlitwie Kaspra del Bufalo
wielbiona w liście „Inde a Primis”
Świętego Jana XXIII…
*
w tajniki Serca Jezusa Chrystusa
najgłębiej sięga Najdroższa Krew ożywczy strumień świętych sakramentów
kamień węgielny zrębów Kościoła

jemroz
2016

sądecka suita świętojańska
allemande
góra – ta z wieżą i drugi pagór
jeziora kałuż mgły siorbie świerszcz
twarzy połowę dobywam z mroku
drugą połowę – księżyc i dreszcz
courante
na palenisku wiatr dmie w popioły
chmura nad szałas unosi brew
w po-trzaskach chrustu w leśne wądoły
gdzie drzewa butne krom innych drzew
sarabanda
hen po widnokrąg ogników swary
błysną, przygasną powstaną znów
lutnia pamięci i zwierzeń gwary
w płaszczu ze zmierzchu, z pachnących
snów
gigue
kluczyk muśnięciem budzi samochód
w korytarz światła liść – trzpiotny zbieg
niczym nietoperz pierzcha w popłochu
z warkoczem cienia zachwyceń szpieg

jemroz
2016

Hlond
„Zdrowaś Maryjo…” dwanaścioro dzieci
w domu śląskiego robotnika:
Klemens, Antoni, Ignacy, August…
August! Zakonnik, ksiądz, salezjanin,
biskup, arcybiskup, kardynał, prymas,
wizjoner, siewca prawd na przyszłe wieki.
Nazywał prosto, trafnie i z mocą:
plagę aborcji, trąd pornografii,
czerwone jaczejki, masońskie loże
zarazę wschodu, pomór zachodu.
*
Wojna… tułaczka, areszt domowy,
szpicle, policja, macki gestapo
naciski, szantaż, bezsenne noce,
w odosobnieniu, biedzie, tęsknocie.
Kiedy powracał po uwolnieniu
na umęczoną, skrwawioną ziemię na powitanie tłumy i tłumy,
radość nad Wisłą, szkwał uniesienia
i… zimne oczy ubeckich szpicli!
Trzy najtrudniejsze powojenne lata
osłaniał kościół, gasił bezprawie potop bolszewii wytracał impet.
Śród towarzyszy spod znaku gwiazdy
rosła panika szybciej niż gniew.
*
W Archikatedrze Świętego Jana
kostur pielgrzymi – strudzone kości,
inkaust wieczności - modły i myśli.
Serce Augusta w Gnieźnie, w Katedrze
na straży zrębów Rzeczypospolitej.
U stóp Maryi kardynał Hlond,
Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła –
maraton boży, szczęśliwy bieg
duktem niebiańskim utkanym z fraz
„Zdrowaś Maryjo” dwanaściorga dzieci.

jemroz
2016
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Ślub

Sybiracy

to dzień, gdy dziewczyna zakwita najpiękniej
a w oczach mężczyzny odnajduje zachwyt
kwiecień na odjezdnym w dorożce się
mości
a już maj z kipielą bzu nadciąga w gości
na spotkanie biegną pląsy ptasiej lutni
leciutko na palcach szelest białej sukni
nie tylko symfonią oazowych dróg
także Internetem przechadza się Bóg
kaskadą klawiatur szuka dłoni - dłoń
nad głębią pikseli pochyla się skroń
dawne to uczucie, jak świat niestrudzone
pozwala odnaleźć, co niezagubione
wybiega naprzeciw spotkać się w pół
słowa
zagarnia ramieniem… a przy głowie głowa
rumieni się z wdziękiem, to znów śmieje
w głos
z naręczem obietnic, jak spodziewań trzos
cyt! myśli zdyszane tropią przeznaczenie
co małżeńskim węzłem splata czucie
chcenie
serce drugie serce wypełnia po brzegi
przyszłość - losów krawiec stawia mocne
ściegi
łza cicha pożegnań głaszcze domu próg
- niech na podróż wspólną błogosławi Bóg!

29 kwietnia 2016r.
jemroz - Ani i Przemkowi

Niechaj zapłaczą nad nimi oceany
niech się załamie nad nimi toń spokojna
ich grób, co sięga aż hen nad Uralem
czerwono-białe pochował serca
Wiozły ich wozy, gościły więzienia
śnieg sypał w oczy szyderczo piękny
a oni w stronę ojczyzny słali pozdrowienia
za widnokręgiem kładąc wzrok swój
smętny
A tym, co nigdy już nie powrócili
na sercu darta pozostała blizna
nie zapomnieli z marzeń sennych orła
jak im daleko została ojczyzna
Exegi monumentum nihil digni
Tak bardzo boli kiedy mijając
nieznanych ludzi obce twarze
przelotnym wzrokiem jakby poznając
blizny emocji spod ubrań warstw
Każdego dnia snując opowieść
każdym słowem budując legendę
zapełnić nimi swe epitafium
okrągłą kropką zakończyć księgę
I chcemy aby w tej beznadziei
przetrwał nasz pomnik tego nie warty
I chcemy aby spośród tych cieni
Nasz głos przemawiał do zmiany warty
A gdy staniemy u kresu wieczności
bez krwi, popiołu, bez śladu kości
odejdą nasze sny o wielkości
kradnąc wraz z sobą ostatni wdech
Bóg nigdy nie mruga...
zimna stal
martwy beton
i on
człowiek
kamień nie czuje
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trawa nie zapamięta
chmury przeminą
w sierpniowej ciszy
mimo to w pustce
w zamkniętych murach
wciąż słychać krzyki
stań na tą chwilę
zaraz jej nie będzie
i pomyśl o tych
skazanych na śmierć
Arbeit macht frei !
dopiero gdy stanie serce...

Feniks
Budząc się,
Kolejny raz powstaje z popiołów.

mają pomniki
mają epitafia
jednak niebo tylko zapamięta
bo Bóg nigdy nie mruga...

Pragnę błyszczeć,
I jak gwiazda skonać.

Wciąż węgiel,
Czy już diament ?
Uroborosa czuje wsciekłe zęby,
Jad czy nienawiść ?
Nie, to nie tędy moja droga,
strach ?

Tylko że...
Kolejny raz powstaje z popiołów.

Polskie sumienie narodowe
To nie jest tak, że historia ma swój bieg
i odchodzi w niepamięć. Narodowa pamięć
jest dobrem najwyższym, wplata się w historię cieniami poległych i wyrasta pośród
jeszcze żyjących uczestników walk spotykanych wśród nas na co dzień. Historia
i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby
to, co było złe, naprawić, a to co było dobre,
uszlachetnić. Dzisiaj naszym obowiązkiem
jest pielęgnowanie tego wszystkiego co się
zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią,
bliznami i cierpieniem a co było radością
i trumfem. To wszystko musimy włączyć
w teraźniejszość i w wielkie dzieło dążenia
do przyszłości. Właśnie miesiąc kwiecień,
nazwany Miesiącem Pamięci Narodowej,
jest okazją do przypomnienia znaczących
wydarzeń w historii naszego Narodu. Musimy sobie przywołać przeszłość, wydarzenia
jakie rozgrywały się w czasach, które
szczególnie kształtowały pamięć, bo to
właśnie one stały się punktem odniesienia,
symbolem i źródłem w nauce i wychowaniu, budując tożsamość narodu. Historia

powojenna naszego narodu była oparta
na kłamstwach ustroju komunistycznego.
Zamazywanie prawdy, szukanie „bohaterów” wśród zdrajców i ludzi potulnych,
uległych, oddanych ciałem i całym swoim
jestestwem, było nakazem rządzących.
Taka historia wymyślona przez komunistów
była przekazywana w szkołach młodzieży
i całemu społeczeństwu polskiemu.
Drugim sposobem nauki prawdziwej
niezakłamanej historii, były domy polskich
rodzin ocalałych od komunistycznych
czystek. Właśnie w tych domach toczyły się rozmowy i powstawała historia
narodu. Dla tych ludzi miesiąc kwiecień
był przypomnieniem wojennej okupacji
niemieckiej, która po wojnie zamieniła się
na okupacje sowiecką. Ci ludzie, niejednokrotnie uczestnicy wojny, świadkowie
wywózek Polaków na Sybir, przekazywali
młodym prawdę o tragedii polskich oficerów i grobach katyńskich. W katyńskim
lesie, bez żadnego konkretnego powodu,
bez możliwości pożegnania się z bliskimi,
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bez godnego pochówku zostali zamordowani polscy jeńcy wojenni. Zakopano ich
w dole, jak najgorszych złoczyńców, tak,
aby o tym nikt nie wiedział, a prawda miała
być ukryta. Tak jednak się nie stało, bo
w kwietniu 1943 roku Niemcy odkryli groby
katyńskie, a znalezione w nich szczątki łudzi
zachowały ostatnie notatki datowane na
początku kwietnia 1940 roku.
Obecnie na miejscu, gdzie dokonano
mordów na niewinnych, stoją Krzyże
symbolizujące wyrok śmierci wydany na
Polaków, zadekretowany bez procesu przez
Stalina i Berię 5 marca 1949 roku. Wyrok
wydany w imię zgubnej polityki zmierzającej do podboju świata, w imię nienawiści
do człowieka, w imię zniszczenia wszystkiego, co należało do Polski.
O katyńskich zbrodniach nie wolno
zapomnieć - ”Przebaczyć tak, zapomnieć
nie”- Także o historii w ogóle nie można
zapomnieć, ponieważ można uczyć się
na błędach, ale również na dobrych przykładach. Obecnie nauczyciel historii ma
obowiązek pielęgnowania tego wszystkiego co wydarzyło się, co krwią, łzami,
bliznami i cierpieniem wpisane zostało
w dzieje Polski.
Tegoroczny kwiecień pamięci narodowej, tradycji i kultury w historii naszego
narodu obchodziliśmy w uroczystym nastroju Świąt Wielkanocnych. Przywróćmy
pamięć o zmaganiach polskiego narodu,
o którym zmarły w kwietniowy wieczór
św. papież Jan Paweł II napisał:
Jestem synem narodu, który przetrwał
najstraszliwsze doświadczenia dziejów,
którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali
na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość
i zachował pośród rozbiorów i okupacji
własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek
innych środków fizycznej potęgi jak tylko
własną kulturę, która okazała się w tym
przypadku potęgą większą od tamtych
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potęg”. O prawdzie katyńskiej nie można
zapomnieć ani żadnym innym słowem zastąpić, nawet wtedy, gdy jest bezwzględna
i trudna do przyjęcia. Ogłoszona żałoba
narodowa po katastrofie prezydenckiego
samolotu TU-154 M pod Smoleńskiem
uzmysłowiła wszystkim Polakom prawdę,
brutalną prawdę, jaką okazała się tragiczna
śmierć Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego oraz osób piastujących najwyższe
najważniejsze funkcje w państwie. Ci
patrioci, którzy mieli uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających zbrodnię
katyńską, stali się sami ofiarami. Zginęli na
nieludzkiej ziemi - Golgocie Wschodu - najwięksi orędownicy ujawnienia i ogłoszenia
prawdy o mordzie dokonanym przez NKWD
na niemal 22 tysiącach jeńców. Ta tragedia bardzo przyczyniła się do rozgłoszenia
prawdy o ludobójstwie na Polakach.
Można powiedzieć, że tam w Smoleńsku zginęła też jakaś część każdego Polaka.
Tragedia ta wymaga od każdego z nas
głębokiej refleksji, świadomości, bez której
nie możemy poznać prawdy. Jeszcze teraz,
sześć lat po tragedii, Polacy muszą zrobić
narodowy rachunek sumienia, przez wzgląd
na pamięć tych, którzy przeszło siedemdziesiąt lat temu, tam w Katyniu, składali
dla Rzeczypospolitej ofiarę ze swego życia.
Nasz wielki Rodak św. papież Jan
Paweł II przypomina nam o tym zobowiązaniu zawsze wskazując, że zmagając się
„o przyszły kształt życia społecznego i państwowego pamiętajmy, iż zależy on przede
wszystkim od tego, jaki będzie człowiek,
jakie będzie jego sumienie.”
Ten swego rodzaju rachunek sumienia
to otwarcie na prawdziwą, nie manipulowana przez nikogo, refleksję, nad tym
kim jesteśmy, i jaka jest miara naszego
człowieczeństwa. Polska odzyskała niepodległość po to, by z wywalczonej wolności
czynić pożytek całemu narodowi, by na
tym fundamencie wolności i solidarności
tworzyć nowe wartości naszej kultury
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i cywilizacji. Otwartość naszego umysłu
szczerość uczuć zadecyduje o tym, jak ta
smoleńska tragedia wpisze się w obraz
Rzeczypospolitej, czy będzie kamieniem
węgielnym, czy kolejnym aktem niemocy,
zastraszenia, lęku zbiorowej traumy. 	
Odwaga rozpoznawania prawdy w nas
samych, to jest też przyznanie, że nic nie
dzieje się bez przyczyny.
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Pragnienie zrozumienia prawdy jest
naturalnym odruchem każdego człowieka,
bo to zrozumienie jest lekcją dojrzałości,
ścieżką, na której balansujemy nad skrajnościami. Pozwala nam wszystkim poskromić
emocje, zdobyć się na poświęcenie i ofiarę,
poskromić żądze władzy i chęć zaspokojenia swoich prywatnych interesów.

Zenon Tabor

Przemyślenia Pani prof. Stefanii Gościej po spotkaniu
po latach ze swoimi wychowankami
Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół im. Władysław Orkana - podobnie jak 40-lecia i 50-lecia dostarczył mi wiele wzruszeń i przemyśleń. Największą radość sprawiły mi najstarsze
i najliczniej reprezentowane roczniki absolwentów. Okazuje się, że wkład pracy nauczycieli /
większość nieżyjących/ wydał piękne owoce. Nieżyjący już nauczyciele byliby dumni z takich
absolwentów i dzieliliby z obecnymi radość i poczucie dumy z dobrze spełnionego obowiązku.
Z absolwentów należy wymienić naukowców, pracowników wyższych uczelni, poetów,
twórców regionalnej kultury np. Teresa i Andrzej Łukasikowie.
Występ „Piątkowioków”z Piątkowej dostarczył nam wiele wspaniałych wrażeń artystycznych. Sukcesy na polu naukowym, artystycznym i życiowym absolwenci zawdzięczają
nie tylko szkole i internatowi, ale także własnej pracy i talentowi.
Pierwsza moja klasa zdawała maturę w roku jubileuszu 1000-lecia Chrztu Polski.
Niektórzy z tych absolwentów już wkrótce będą obchodzić 50-lecie małżeństwa np. pp. Bochenkowie, którzy wychowali siedmioro dzieci i mają już 15 wnucząt. Z absolwentów z 1966
roku na jubileusz przybyło 17 osób, w tym z klasy prof. Ignacego Basty 10 osób a 7 z mojej
klasy /R. Sieja, U. Pieróg, J. Olszanecka, J. Rabiasz, L. Potok, K. Śpiewak, H. Orzechowska/
Druga moja klasa kończąca naukę w 1979 roku /35 osób/ przeżyła historyczną chwilę
w czasie rozdawania świadectw dojrzałości. Dyrektor Stanisław Boryś przesunął chwilę
wręczenia świadectw abiturientom, byśmy mogli oglądnąć transmisję z powitania Ojca Św.
Jana Pawła II w Polsce.
Trzecia moja klasa też jest związana z historią Polski- absolwenci tej klasy urodzili się
w 1966 roku, świętują więc 50-lecie urodzin. Z tej właśnie klasy jedna z absolwentek jest już
drugą kadencję europosłem. W tej klasie było wielu marcinkowiczan. Wszyscy absolwenci
z tej klasy są też wspaniałymi ludźmi.
Absolwenci z moich klas serdecznie wspominają Szkołę, internat a zawiązane szkolne przyjaźnie owocują również teraz w różnych formach wzajemnej pomocy i wspólnych
spotkaniach. Absolwenci są przykładami dobrych obywateli. Wśród nich są prawdziwe Matki
Polki np. Ewa Wójcik-Rozciecha, Anna Kozyra Ćwiklik, które wychowały po 6dzieci i cieszą
się gromadką wnucząt.
Absolwenci obdarowali mnie pięknymi upominkami i bukietami czerwonych róż oraz
dostarczyli wiele serdecznych przeżyć - przy tym spotkaniu po wielu latach.
Życzę moim wychowankom dużo szczęścia osobistego i błogosławieństwa Bożego.

Stefania Gościej
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Rozmowa M. Romańskiej z prof. Józefem Gościejem
po Jubileuszu 70-lecia Szkoły im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach. /fragment/
M.R. Z okazji 70-lecia Szkoły pod Pana
redakcją została wydana praca zbiorowa
o naszej Szkole. Bardzo proszę, aby Pan
podzielił się z czytelnikami „Naszej Wiary”
informacjami o wcześniejszych publikacjach
i swoimi refleksjami, przeżyciami z uroczystości jubileuszowych.
J.G. Nasza Szkoła obchodziła już 40-lecie i 50-lecie swego istnienia. Przypominają
o tych uroczystościach książki wydane
w 1986 i 1996 roku. 18 czerwca 2016 roku
obchodziliśmy jubileusz 70-lecia założenia
Szkoły, która zmieniała kierunki i profile, lecz
zawsze była szczególną placówką oświatową
nie tylko w rejonie sądeckim, lecz także w Polsce. Najwięcej było kierunków rolniczo-ekonomicznych a teraz ma profil „mundurowy”
/wojskowy, policyjny, pożarniczy/. Szkoła
służyła uczniom z powiatów podgórskich, ze
Śląska a także z Nowego Sącza i Krakowa.
Grupa inicjatywna absolwentów tj. J. Borzęcka -Pułka, St. Budnik, M. Kwiatkowski,
Z. Świderski oraz Alicja Wąsowicz -dyrektor
Szkoły postanowili zorganizować jubileusz na
miarę możliwości szkolnych. Informacja o jubileuszu była w internecie, w ogłoszeniach,
a także przez osobiste kontakty. W Szkole
wydano pracę zbiorową „70-lecie Szkoły”
pod moją redakcją. Zawiera ona wiersze absolwentów o szkole i nauczycielach, biogramy
nauczycieli i pracowników szkoły zmarłych
w latach 1996-2016 i wykazy absolwentów.
Pierwszym punktem programu jubileuszu
w naszym Kościele parafialnym /absolwenci
pamiętają go z dawnych lat/ była Msza św.
odprawiona przez ks. Andrzeja Kmiecika,
która miała uroczysty przebieg. Ewangelia św.
Łukasza z przypowieści o siewcy harmonizowała z sytuacją szkolną i pracą nauczyciela,
a śpiew fragmentu I Listu św. Pawła do Koryntian „Hymn o miłości” z dodanym refrenem
„Przykazanie nowe daję wam: byście się
wzajemnie miłowali” uzupełniał główną myśl
Eucharystii.

A potem przed kościołem nie było końca
powitaniom, uściskom i serdecznościom ale
trzeba było przecież iść do szkoły. Tu czekały
nas liczne atrakcje i przyjemności. Nad główna bramą szkoły duży napis „70-lat Zespołu
Szkół im. Wł. Orkana w Marcinkowicach
1946-2016” Pod nim ustawiały się grupy
absolwentów, by sobie zrobić pamiątkowe
zdjęcia z profesorami. Później program był
realizowany w sali gimnastycznej. Dyrektor
Szkoły Alicja Wąsowicz i przedstawiciel
Komitetu Organizacyjnego Absolwentów
Stanisław Budnik prowadzili uroczystość
z werwą i wdziękiem.
Władze szkolne reprezentował Artur Rola
z Wydziału Kultury i Sportu U.P. oraz Marek
Kwiatkowski z Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Z grona profesorskiego byli obecni:
Alicja Wąsowicz - obecna dyrektor Szkoły,
Danuta Wyczałek - była dyrektor Szkoły,
Ignacy Basta, Stefania i Józef Gościejowie,
Irena Abramowicz, Tadeusz Kazała, Maria
Romańska, Józefa Kolibabka oraz nauczyciele
obecnie uczący. Administrację Szkoły reprezentowały Katarzyna Leśniak, Maria Mróz.
Pani Dyrektor Szkoły A. Wąsowicz omówiła aktualne kierunki kształcenia w Szkole,
jej osiągnięcia i bieżącą działalność. Młodzież
pod kierunkiem prof. Elżbiety Gibas przedstawiła piękny program artystyczny oraz
prezentację multimedialną nawiązującą do
historii Szkoły. Przemówienia m.in. dyrektor
Alicji Wąsowicz zaproszonych gości A. Roli,
M. Kwiatkowskiego oraz absolwentów m. in.
J. Skąpskiego, St. Budnika oraz moje przyjmowane były serdecznie i z wielkim aplauzem.
W mojej wypowiedzi krótko ująłem historię
szkoły, atmosferę pracy w niej, kierunki
kształcenia do 2007 roku.
Na zakończenie uroczystości zespół
„Piątkowioków” dał piękny program, który
zachwycił widzów barwnymi strojami,
tańcami wykonanymi z wdziękiem i werwą.
Twórcami tego zespołu są nasi absolwenci
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Teresa i Andrzej Łukasikowie. Natomiast na
sali polonistycznej był przygotowany mały
poczęstunek dla wszystkich obecnych. W tej
samej sali była wystawa dorobku edytorskiego nauczycieli, uczniów, absolwentów.
Uwagę zwróciły tomiki poezji Wandy Łomnickiej- Dulak. Zakończeniem uroczystości
było zwiedzanie Historycznego Muzeum, a ja
byłem oprowadzającym. Po części oficjalnej
druga część uroczystości była w Panoramie
w Nowym Sączu.
Dzień 18 czerwca był piękny i musiał
się skończyć, bo wszystko co dobre i piękne
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szybko się kończy. Szkoda, że jubileuszu nie
docenili liczni absolwenci oraz kilkunastu żyjących jeszcze profesorów emerytów. Należy
podkreślić, że ci, którzy byli obecni zarówno
z kadry profesorskiej jak i absolwenci są zadowoleni z uroczystości. Organizatorom należą
się słowa wielkiego podziękowania i uznania.
M.R. Bardzo dziękuję za ciekawe podzielenie się informacjami i refleksjami
z Uroczystości Jubileuszowych. Życzę dużo
sił, zdrowia niezbędnych do realizacji dalszych
planów.

Kompanie wartownicze
Polskie serce pod obcym mundurem
II wojna światowa zakończyła się w 1945 roku, zastając wielu Polaków poza granicami Polski. Także w okupowanych przez wojska alianckie Niemczech znalazła się ich
spora grupa, byli wśród nich robotnicy przymusowi, więźniowie obozów koncentracyjny,
jeńcy wojenni, uchodźcy i także spora grupa żołnierzy polskich. W skład weszli byli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych z Brygady Świętokrzyskiej. Osoby te określono mianem
dipisów, którzy w większości nie chcieli wracać do domu, do okupowanej Polski przez
Sowietów, dla wielu taka repatriacja nie istniała. Wielu z nich pochodzących z Kresów
Wschodnich, po prostu nie mogli wrócić do swoich domów, bo tereny te zajęli Sowieci.
Ci, którzy zostali w obozach uchodźców, bez pracy i normalnej egzystencji, mogli
jedynie czekać na emigrację. Wielu wierzyło, że emigracyjny los może odmienić zwycięska
wojna Zachodu ze Związkiem Sowieckim. Nie zmierzali czekać z założonymi rekami i dlatego z radością przyjęli wiadomość, że u boku wojsk amerykańskich zostaną utworzone
polskie formacje pomocnicze do zadań wartowniczych, technicznych i transportowych.
Wielu Polaków, zaciągając się do służby u boku US Army, wśród których był również
Andrzej Józef Potoczek, miało nadzieję, że w momencie wybuchu konfliktu z Sowietami,
będą mogli z bronią w ręku, jako pierwsi znaleść się w Polsce. Nadzieje były podtrzymywane przez Amerykanów, dając do zrozumienia, że pod pozorem służby pomocniczej
ukrywają siły zbrojne Polaków. Wraz z rozwojem polskich formacji wartowniczych zaczęto
także tworzyć ośrodki szkoleniowe. Pierwszym i największym było powstałe w 1946
roku Centrum Szkoleniowe im. Tadeusza Kościuszki w Kaefertal koło Mannheim. Tam
właśnie rozpoczął służbę nasz rodak z Rdziostowa Andrzej Józef Potoczek. Przeszkolono
tam 133 kompanie wartownicze, ponad 40 tysięcy wartowników wg amerykańskiego
szacunku. Na początku 1947 roku po pierwszych redukcjach było ich już tylko 28 tysięcy.
W marcu 1948 roku na skutek emigracji liczebność wartowników zmniejszyła się do
około 11,6 tysiąca. Jednak na miejsce opuszczających służbę przychodzili stale nowi
ochotnicy, zdemobilizowaniu żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uciekinierzy zza
żelaznej kurtyny czy członkowie podziemia antykomunistycznego. Powstawały oddziały
wartownicze spontanicznie i szybko zaistniały w strukturach amerykańskich. Początkowo
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nie było regulaminów ani przepisów dotyczących umundurowania, a wyszkolenie pozostawiono polskiej kadrze oficerskiej. Amerykanie wyznaczali tylko konkretne zadania.
Żołnierze-wartownicy mieli prawo noszenia polskich insygniów wojskowych, orzełków
na hełmach i furażerkach, naszywki „Poland”, obowiązywała także polska komenda i honorowano polskie stopnie wojskowe. Formacje wojskowe w pierwszym okresie nosiły
mundury amerykańskie ufarbowane na kolor czarny, co miało odróżniać wartownika od
żołnierza regularnej armii. Podczas służby strój uzupełniał pas i hełm z białym otokiem.
W 1952 roku stacjonujące w Niemczech kompanie otrzymały nowe mundury w kolorze
szaroniebieskim oraz hełmy z białym otokiem z literami CG1.
Służba w kompaniach wartowniczych miała charakter niezwyczajny, ciągłe warty,
patrole drogowe, eskortowanie materiałem wojskowym. Służba nie była ciężka, lecz
najbardziej dokuczała nuda tych godzin spędzonych na bezmyślnym chodzeniu tam
i z powrotem, tak wspomina to jeden z wartowników2.
Polscy wartownicy w amerykańskich mundurach w rzeczywistości mieli status
cywilów wynajętych przez wojsko do określonych zadań. Nie przysługiwały im przywileje,
takie jak miał personel amerykański. Nie posiadali też dostępu do amerykańskiej służby
zdrowia, prawo takie dopiero otrzymali w 1955 r.
Norymbergia, Kaiserslautern, Mannheim, Ludwigsburg, Regensburg, Brema i wiele
innych miejscowości to miejsca zakwaterowania polskich kompani wartowniczych, które
stały się ośrodkami życia społecznego Polonii. W ośrodkach tych pracowali księża, którzy
prowadzili wśród wartowników i częst ich rodzin akcję ewangelizacyjną. Przeprowadzano
też rożnego rodzaju kursy, prowadzono kształcenia, które pozwoliły wielu żołnierzom
zdobyć wykształcenie w zakresie szkoły podstawowej.
W po-jałtańskiej rzeczywistości sprawa polska wyglądała bardzo źle. Związek
Sowiecki, niedawny „sojusznik naszych aliantów”, przeszedł do pozycji siły, dyktował
warunki, wspierając je zastraszaniem i terrorem, który można było odczuć nawet tam,
gdzie Armia Czerwona nawet nie dotarła. Oskarżenia wysuwane przez Sowietów na
żołnierzy z Kompani Wartowniczych, o kalaborację z Niemcami, miało widoczny wpływ
na postępowanie dowództwa amerykańskiego w stosunku do nich. Jednak z drugiej
strony te naciski, oskarżenia rzucane na żołnierzy wartowników, tylko wzmagały silę
i świadomość, że muszą nadal walczyć o wolna Polskę.
W 1946 roku podczas wizytacji w Ośrodku Brygadowych Kompani Wartowniczych
w Marsfeld, bp polowy WP Józef Gawlina w trakcie swego wystąpienia zwrócił się do
żołnierzy, że muszą „pozostać poza granicami Kraju, aby świadczyć o tym, że nie
zgadzamy się z obecnym stanem zaistniałym w Polsce, przez narzuconą przemocą
niewolę.”
Dlatego nadal w kompaniach specjalna uwagę poświęcano zajęciom oświatowym
i kulturalnym. W oddziałach była też prowadzona działalność polityczna, którą prowadzili
przedstawiciele środowiska narodowego z przedwojennego obozu Narodowo-Radykalnego i Organizacji Polskiej. Propagowano hasła walki o prawdziwie wolną Polskę. Trudno
nie wspomnieć, że Kompanie podejmowały wiele innych wyzwań, przekazując polskiemu
1

Civilian Guard -w luźnym tłumaczeniu -Siła koalicji-

2

Dodatek specjalny IPN Kompanie Wartownicze 1946-1967
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duszpasterstwu kościół św. Barbary w Monachium. Już wcześniej, bo na jesień 1945
roku zdołano, za zgodą Amerykanów, uruchomić poligon ćwiczebny w Marsfeld.
Właśnie w związku z taką dość sprzyjającą atmosferą sztab polski począł snuć
szerokie plany rozbudowy swoich formacji. Szykowano się do stworzenia trzech brygad
wartowniczych w Monachium, Norymberdze i Regensburgu i także planowano stworzyć
Bawarski Korpus NSZ. Sowieci jednak nie próżnowali, przeszli do skutecznej dyplomacji
i nie uszły ich uwadze także działania dowództwa polskiego. Moskwie nie tylko chodziło
o kompanie wartownicze, ale także akcje polityczne NSZ i ich konspiracyjne, wywiadowcze kontakty z krajem. Sowieci już od dawna, bo od 1945 roku starali się o ekstradycje
Brygady Świętokrzyskiej.3 Także placówka warszawskiej, komunistycznej misji wojskowej próbowała przedstawić żołnierzy jako zbrodniarzy wojennych. W rezultacie doszło
do wielu dymisji, do której się podał płk. Antoni Bohun-Dąbrowski, dowódca Brygady
Świętokrzyskiej.
Amerykańska 3 Armia wieloma rozkazami wydanymi w lutym 1946 r., ograniczyła
działania kompani wartowniczych. Zabroniono organizować się w większe jednostki,
stosować polskie dystynkcje wojskowe, nosić odznaki jaszczurki4, salutować, odbywać
ćwiczenia wojskowe. Wtedy też zmieniono kolor mundurów na czarny, starając się w ten
sposób podkreślić cywilny charakter służby wartowniczej. Polskie kompanie wartownicze
funkcjonowały ponad 22 lata, pod koniec lat 50. jednostki były przekształcane w Oddziały
Służby Technicznej, do 1967 roku w takiej postaci funkcjonowały.
Istnienie polskich kompanii wartowniczych to zapomniany dziś pierwszy wkład
w działalność NATO i bezpieczeństwo Wolnego Świata. Przykładem tego jest fakt, świadczący, że od 1950 do 1967 r. na terenie Francji pełniło służbę kilka polskich kompani,
stanowiących ochronę obiektów NATO Żołnierze -wartownicy po zakończonej służbie
w większości pozostali na Zachodzie, głównie w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii,
Stanach Zjednoczonych i wielu innych państwach, tak jak oficer gospodarczy ppor. Józef
Potoczek w Szwajcarii. Żołnierze-wartownicy stworzyli silne środowisko kombatanckie
wśród niepodległościowej Polonii. Żołnierze wartownicy założyli „Związek Byłych Wartowników”, spotykali się co kilka lat na zjazdach, co było pewnego rodzaju manifestacją
wiary w odzyskanie niepodległości przez Polskę. 	
Melchior Wańkowicz, który jesienią 1945 roku odwiedził brygadowe ośrodki kompanii wartowniczych stwierdził: „ Może właśnie oni jedni mają wyraźny, jasno wytknięty
cel” Ten cel został osiągnięty po wielu latach, Polska odzyskała wolność i suwerenność,w której mieli swój udział żołnierze -wartowniczy, w której pełnił służbę kpt. Andrzej
Józef Potoczek.

Zenon Tabor

3

Kompanie wartownicze zbudowane na fundamencie NSZ cechowała bardzo dobra
organizacja. Umiejętnie dbano o kadrę, wyszkolenie,uzbrojenie umundurowanie i wyekwipowanie wartowników. Morale i dyscyplina pośród polskich strażników zyskiwała
uznanie u Amerykanów.

4

Odznaka naramienna noszona przez żołnierzy kompani wartowniczych wywodzących
się Brygady Świętokrzyskiej NSZ 153
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WYMIANA POLSKO - WĘGIERSKA
POLISH- HUNGARIAN FRIENDSHIP
Marcinkowice 2016

W dniach 3-7 czerwca gościliśmy w naszej szkole nauczycieli i uczniów z węgierskiej
szkoły Testvèrvárosok Terei Áltálanos Iskola z Pècs.
Pierwszego dnia Dyrekcja: Pani Alicja Wąsowicz i Pan Wiesław Gródek uroczyście powitali szanownych Gości. Pokazaliśmy im nasze klasopracownie i teren szkoły. Po wspólnym
obiedzie udaliśmy się do Sądeckiego Parku Etnograficznego, zwiedziliśmy Ruiny Zamku i
Ratusz w Nowym Sączu.
Najbardziej niezapomnianą przygodą była sobotnia wycieczka na Morskie Oko. Nasi
węgierscy Goście byli oczarowani cudnymi widokami Tatr. Po wspólnym obiedzie w góralskiej karczmie dotarliśmy do Zakopanego, a tam po krótkim zwiedzaniu był czas na zakup
pamiątek na Krupówkach.
Niedziela to dzień, który nasi Goście spędzali w domach polskich rodzin. Niezawodni rodzice naszych uczniów zapewnili młodzieży węgierskiej mnóstwo atrakcji i wrażeń. Spotkanie
„przy ognisku” na posesji Państwa Czopów jeszcze bardziej zbliżyło młodzież z obu krajów.
W poniedziałek uczestnicy projektu brali udział w lekcjach prowadzonych w 3 językach:
z muzyki, języka angielskiego, WF-u oraz biologii. Młodzież klas mundurowych zaprezentowała imponujący pokaz sztuk walki, a Pan Paweł Rogodziński profesjonalnie przeprowadził
krótki kurs pomocy przedmedycznej – oczywiście w języku angielskim. Następnie, dzięki
uprzejmości Pana Józefa Fiuta, młodzież zaangażowana w projekt miała okazję przeżyć lekcję
strzelania z karabinków sportowych.
Najbardziej oczekiwanym punktem programu był Międzynarodowy Piknik na posesji
Państwa Guzik w Marcinkowicach. Paintball zorganizowany przez RED SHOT PAINTBALL,
wspólne gry, zabawy, grill a przede wszystkim konwersacje w języku węgiersko-angielsko-polskim sprawiły, że każdy spędził ten czas miło i aktywnie. Swoją obecnością zaszczycili
nas Rodzice goszczący w swoich domach młodzież z Węgier, bez których wsparcia całe
przedsięwzięcie nie byłoby tak udane. Nasi Goście pokazali wszystkim swój tradycyjny
taniec, zaśpiewali węgierską piosenkę, po czym młodzież z obu krajów przedstawiła ciekawe
prezentacje multimedialne dotyczące przyjaźni polsko- węgierskiej.
Gości pożegnaliśmy we wtorek rano. Wszyscy uczestnicy projektu na długo zapamiętają tę międzynarodową przygodę. Młodzież zaprzyjaźniła się ze sobą a w tle słychać było
imponujące postępy z języka angielskiego - co było głównym założeniem projektu.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Sponsorom, Rodzicom, Dyrekcji,
Nauczycielom, Uczniom i innym Dobrodziejom, bo to dzięki Wam projekt wymiany odniósł
wielki sukces i dla wielu z nas stał się przygodą życia.
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Szanowni Rodzice goszczący młodzież
węgierską:
Państwo Lucyna i Jacek Kwiatkowscy
Państwo Beata i Janusz Wąsowiczowie
Państwo Małgorzata i Andrzej Zapartowie
Państwo Krystyna i Wojciech Guzikowie
Państwo Beata i Wiesław Wilczakowie
Państwo Katarzyna i Krzysztof Bobakowie
Państwo Magdalena i Tomasz Czopowie
Państwo Łucja i Jarosław Hasiorowie
Państwo Katarzyna i Andrzej Piszczkowie
Państwo Elżbieta i Jan Pietrzakowie
Pani Elżbieta Pociecha
Pani Teresa Pokrywka
- dziękujemy za Wasze otwarte serca i domy.
Drodzy Sponsorzy:
RED SHOT Paintball Marcinkowice
Zakłady Mięsne „LEŚNIAK” Nowy Sącz
Barbara i Józef Konarowie
Anna i Zbigniew Leśniakowie
Maria i Jerzy Sikorscy
Iwona i Mirosław Zoniowie
Alicja Wąsowicz
Wiesław Gródek
- dziękujemy za Waszą nieocenioną hojność.
Niezawodni Przyjaciele:
Ewelina Berezowska
Paweł Rogodziński
Mariusz Jop
Adrianna Jakubczak
Grzegorz Damasiewicz
Magdalena Mróz
Iwona Pawlik
Elżbieta Gibas
Aneta Hajduga
- dziękujemy za wsparcie!
Dziękujemy! Thank You very much!
Köszönöm szépen !
Pozdrawiam.

Iwona Sikorska

Wezwania do Świętych
Uwielbiajmy Boga, który złożył losy
tego świata w ręce ludzi. Dziękujmy
za świadków wiary, którzy działając w
świecie polityki, pozostali wierni prawdzie
i sprawiedliwości. Przez ich wstawiennictwo upraszajmy błogosławieństwo Pana
i Stwórcy wszechświata dla rządzących
naszym krajem i innymi narodami, dla
kierujących sprawami miast i wsi.
Wszyscy Święci i Święte Boże módlcie się za nami.
Święta Maryjo, Królowo Pokoju,
wspomagaj wysiłki tych, którzy starają się
w świecie o ład i porządek budowany na
wzajemnej miłości i przebaczeniu.
Święty Stanisławie upominający
króla, wspieraj rządzących państwami,
aby zawsze kierowali się Bożym Prawem.
Święci Cyrylu i Metody, Święta Tereso
Benedykto od Krzyża i wszyscy patronowie
Europy, upraszajcie mądrość i odpowiedzialność tym, którzy stanowią prawo w
Unii Europejskiej i mają wpływ na losy
całych narodów.
Święta Kingo, Pani Ziemi Sądeckiej,
patronko samorządowców, święci Jadwigo
i Kazimierzu, uczestniczący w kierowaniu
państwem, wypraszajcie mądrość tym,
którym powierzono wladzę nad innymi
ludźmi.
Święty Tomaszu Moree (Morusie), najbliższy współpracowniku króla Henryka VIII
i kanclerzu Anglii, który aż po męczęńską
śmierć pozostałeś wierny sumieniu, naucz
polityków, jakie są granice kompromisów.
Święty Stefanie, który prowadziłeś na
Węgrzech rządy pobożne, sprawiedliwe i
pokojowe, natchnij kierujących państwami,
by mądrze i skutecznie wywiązywali się z
ciążących na nich obowiązków.
Wszechmogący Boże, Ty jesteś Panem
i Królem Wszechświata. Prosimy Cię,
przez wstawiennictwo naszych świętych
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patronów, abyś napełnił mocą swego
Ducha wszystkich rządzących. Pomóż
im podejmować swoje zadania w duchu
służby każdemu człowiekowi i prawdziwej
troski o dobro powierzonej im wspólnoty.
Obroń ich przed pokusą szukania własnego
interesu kosztem innych. Wspieraj ich
wysiłki zmierzające do stanowienia spra-
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wiedliwego prawa i realizowania dobrych
planów służących rozwojowi człowieka.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Tekst przekazany na rekolekcjach wielkopostnych dla członków Akcji Katolickiej
w Ciężkowicach na zasadzie wymiany
doświadczeń.

Pamięci profesora Leona Zegarlińskiego
Spotkałam się z Nim jako uczennica Technikum Rachunkowości Rolnej
(lata 1962 do 1967). Uczył mnie przedmiotów rolniczych, przede wszystkim
hodowli zwierząt. Sprawował opiekę nad uczniami odbywającymi obowiązkowe praktyki w gospodarstwie przyszkolnym, szczególnie w oborze i chlewni.
Prowadził także naukę o przepisach ruchu drogowego i uczył jazdy na motocyklu. Zawdzięczam Mu posiadanie prawa jazdy na motocykl. Ta umiejętność
miała się przydać absolwentom wysyłanym wtedy do pracy w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych na zachodzie Polski.
Póżniej, kiedy podjęłam pracę w mojej szkole, był starszym kolegą a przez
kilka lat dyrektorem pedagogicznym. Nauczył mnie punktualności, odpowiedzialności i wiedzy praktycznej.
Kiedy był już na emeryturze, chętnie wygłaszał prelekcje o szkodliwości
palenia papierosów, a czynił to bardzo sugestywnie. Był z grupą młodzieży na
koncercie w Filharmonii Krakowskiej, a w drodze powrotnej objaśniał zasady
gry zespołowej w orkiestrze, nazwy i budowę różnych muzycznych instrumentów. Proponował, aby młodzi miłośnicy muzyki klasycznej przychodzili
do jego mieszkania celem wysłuchania nagrań szczególnie pięknych utworów.
Przytoczę jeszcze pewien epizod, który dotyczy przygody z domową
krową: zadławiła się jabłkiem, które wpadło do krtani, a przywołani na pomoc
sąsiedzi nie dawali sobie z tym rady. A kiedy jeden stwierdził, że tylko mała
dłoń sięgająca do tej krtani po jabłko może ją uratować, zdecydowałam się
wsunąć rękę w rozwarty pysk i załątwić sprawę. Nazajutrz w szkole powitał
mnie Profesor od hodowli i pogratulował publicznie, z czego byłam dumna,
bo należałam do bardzo nieśmiałych uczniów.
Tak zapisał się w mojej pamięci. Niech spoczywa w pokoju.
							
Łucja Wróbel
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Wspomnienie z pielgrzymki.
Kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus!
Św. Paweł List do Efezjan 2.20
Pielgrzymując pieszo z Krakowa na Jasną Górę, korzystaliśmy z przewodnictwa
Księdza Jana Karloka, późniejszego budowniczego Kościoła Św. J. P. II „Na Równi Szaflarskiej” w Nowym Targu 9.XI. 2008r.
Były to bogate w przeżycia pielgrzymki. Owocem tych pielgrzymek było zaproszenie
nas i udział w Eucharystii i wmurowaniu Kamienia Węgielnego 9.XI.2008 i 3.XII.2011 r.
Kamień węgielny z Rzymu, od grobu Św. Piotra przywiózł ks. proboszcz Zb. Biernat
wraz z parafianami. ks. proboszcz odprawił Mszę św. przy grobie J.P.II. Kamień otrzymali
od Papieża Franciszka. Pochodzi on z grobu Św. Piotra. Kamień węgielny to ten, który
scala. Jest nim Jezus Chrystus, który scala wspólnotę Kościoła żywego. To, że kamień
pochodzi z Bazyliki św. Piotra, jest znakiem duchowej więzi ze Stolicą Apostolską. Dla
nas jest to łączność z Janem Pawłem II.
Homilia ks. bp. A. Jeża, głównego celebransa. Dzisiajsza uroczystść Najś. Trójcy
zamyka i jednocześnie wieńczy cykl wielkich świąt Kościoła katolickiego, a zarazem
wprowadza nas w najgłębszą istotę religii chrześcijańskiej, religii Jedynego Boga,
wspólnoty życia i miłości trzech Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Św – mówił bp A.
Jeż, kierując słowo do wspólnoty parafialnej. Zapowiadając wmurowanie kamienia
węgielnego ks. bp nawiązał do symboliki architektonicznej samej Bazyliki Św. Piotra i jej
otoczenia. Powiedział, że jest to miejsce jedności, bo gromadzi ludzi. Jest tu siła, która
podkreśla trudność konstrukcji. Jest tu otwartoć, są tu otwarte drzwi dla wszystkich.
Jest to potężna budowla, pod którą czujemy się bezpieczni. ks. bp podkreślał cały czas,
że to dzieło przez nas tworzone jest dla niego bardzo ważne. Dał do zrozumienia, że to
jego parafia, to my jesteśmy jego parafianami. Czuje ogromną jedność z nami, przecież
to dzięki jego staraniom gdy był proboszczem, ks. bp zaznaczył, że po ludzku to było
niemożliwe - kupienie kawałka ziemi i rozpoczęcie budowy kaplicy, a później kościoła.
Młodzież domagała się boiska dla siebie.

Wmurowanie kamienia węgielnego
ks. bp A. Jeż wraz z ks. proboszczem Zb. Biernatem, ks. proboszczem Św. Małgorzaty i czcigodnymi kapłanami wmurował kamień węgielny z prawej strony u wejścia do
kościoła. Znajduje się za szybą. Zaznaczył, że nie chodzi o budowanie murów, ale żeby
tworzyć Kościół żywy, czyli budować wspólnotę.
Poświęcenie dzwonów
Po Mszy św. ks. bp A. Jeż poświęcił dzwony. Jeden największy – imię M. B. Kalwaryjskiej. Drugi Św. Michała Archanioła. Aby strzegł nas od wszelkiego zła. Trzeci Św.
J. P. II poświęcony przed czterema laty na Jasnej Górze.
Po raz pierwszy usłyszeliśmy „Pięknie brzmią”.
Kopuła (wieża) będzie uwieńczona krzyżem z wizerunkiem Pana Jezusa.
Po Mszy Świętej można było wejść do kościoła. W ołtarzu obraz Św. Jana Pawła II.
Po bokach balkony. Chór, widok na ołtarz ze wszystkich stron.
Ze wzruszeniem patrzyliśmy na to wszystko. Jest to pierwszy kościół im. J.P.II
w diecezji tarnowskiej. Czcigodny książ proboszcz daje nam przykład: „Jeżeli Pańskiej
nie macie pomocya na nic się przyda wstawanie o północy”.

Zofia Lorek
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Kochane dzieci
Redakcja proponuje kilka opowieści z życia Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła
II Opowieści te napisał przyjaciel Papieża ks. Mieczysław Maliński. Oczywiste jest, że
przypadnie jedna opowieść na jeden miesiąc.
W lipcu – o piłkarskich pasjach małego Karola.
„Szkoła podstawowa”
Boisko znajduje się za kościołem. Wystarczy zbiec po skarpie na dół, obok domu pani
Heleny. Po drodze trzeba koniecznie powiedzieć jej „dzień dobry”. Potem Lolek zbiegał
po drugiej skarpie i już był na łące. Tam czekają na niego koledzy.
- No wreszcie. Dobrze, żeś przyszedł! Nie mogliśmy się na ciebie doczekać.
- Kapitanem pierwszym jestem ja. Bo wczoraj byłeś ty, a przedwczoraj on.
- A ja kiedy?
- A ty będziesz jutro.
- Drugim kapitanem będzie Lolek.
- Wciąż Lolek?
- Bo on dobrze gra.
- Ja też dobrze gram.
- Ale on gra zespołowo. A ty bez końca się kiwasz. Prawda, Lolek?
- Ja nie muszę być zawsze kapitanem. Niech on spróbuje.
Dwóch kapitanów wybiera szybko spomiędzy zebranych dwie drużyny, jak najszybciej, ażeby nie tracić czasu i wreszcie zacząć grać. Potem odmierzają krokami długość
bramek – należy je odmierzyć sprawiedliwie, żeby były jednakowo długie.
Wreszcie piłka na środek boiska i zaczyna się mecz. Do sześciu. Po sześciu zmiana
bramek. Sędziego nie trzeba, każdy wie czy zawinił, czy nie. Chociaż zdarzają się spory.
Lolek kończy grę, gdy na zegarze kościelnym już wybija jego godzina. Wtedy odchodzi do
domu, chociaż namawiają go i proszą, żeby jeszcze został chwilę. Z ciężkim sercem, ale
odchodzi. Mówi wprost, że musi jeszcze odrobić lekcje albo pomóc rodzicom w domu.
Niektórzy również schodzą z nim razem z boiska. Ale nie wszyscy. Są tacy, którzy grają
dalej aż do zmroku. Chociaż mamy nawołują ze skarpy, aby wracali.
Biegnie pod górę na skarpie, rozgrzany grą, palą go policzki, ociera pot. Najpierw
po pierwszej skarpie – obok domu pani Heleny – potem po drugiej skarpie, w uliczkę
Kościelną aż do bramy w murze. Przebiega przez ciemne, wąskie podwórko, wpada
w sień, trzymając się żelaznej poręczy, wspina się po stromych, kamiennych schodach
na I piętro, skręca na balkon i z ganku wpada do swojego mieszkania.
W domu czeka mama z podwieczorkiem. Lolek wita się, je i opowiada o meczu
i o szkole. I zabiera się do odrabiania lekcji. Tatuś wróci do domu później, bo pracuje
w wojskowości.
Gdy nie zbierze się dość chłopców, albo gdy nie ma dużo czasu na prawdziwy mecz,
grają w piłkę na dziedzińcu pod kościołem. Ot tak, żeby potrenować. Ale to tylko wtedy,
kiedy ksiądz proboszcz jest nieobecny. Bo on przepędza ich stamtąd. Boi się, aby nie
uszkodzili witraży. Karol przyznawał, że miał rację – raz wybił szybę w witrażu kościelnym.
A ksiądz proboszcz dba o swój kościół. Bo też i jest o co. Kościół zabytkowy, barokowy.
CDN
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Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam
Cywilizacja.. .jaka ?
966 roku odwaga Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego zadecydowała o wprowadzeniu
Polski w świat wartości chrześcijańskich i cywilizacji łacińskiej. Cechą tej cywilizacji jest system
moralny, który oparty jest na monogamiczności małżeństwa, opartej na etyce katolickiego życia,
prywatnego i publicznego.
Spośród obecnie siedmiu cywilizacji: bramińska, żydowska, chińska, turańska, bizantyjska,
arabska i łacińska Polska zaliczana jest do cywilizacji łacińskiej. Tylko cywilizacja łacińska wprowadziła pojęcie narodu, ojczyzny i języka ojczystego. W nr.219 Naszej Wiary w artykule „Z rodu
Litwin – z narodu Polak” wspomniałem, że „Dzikie Pola, skraje Rzeczpospolitej stały się wkrótce
wielką sceną powstań kozackich i rozkwitu Kozacczyzny, która stanie się obok Polski i Litwy, członkiem Rzeczpospolitej.”
Jednak Kozacy, jako trzecia nacja w Rzeczpospolitej, uważana była za pozbawianą moralności,
nietrwałą gromadę ludzi, nastawioną tylko na ekspansję,której przewodzi jednostka mająca ślepy
posłuch tłumu. Ta nowa świadomość narodziła się na rubieżach Rzeczpospolitej dopiero w XVII wieku.
Nie można zaprzeczyć, że na to miało wpływ postępowanie Polski. Państwo polskie dostarczało
bowiem tej nowej, dopiero kształtującej się narodowości, wszystkie niezbędne, uważane przez
siebie niezbędne środki. Jednak Kozacy ze względu na nieograniczony analfabetyzm, pozbawieni
kultury do potrzebnej akceptacji, ciemnotę, anarchię, rozpętali między sobą wojny, co zakończyło
się całkowitym zniszczeniem, początków poczucia narodowego.
W 1569 na mocy zawartej unii lubelskiej ziemie ruskie Wielkiego Księstwa Litewskiego zostały
włączone do Rzeczypospolitej Obojga Narodów1. W XVII wieku doszło na tych ziemiach do serii
buntów i powstań kozackich. Jednym z największych było powstanie Bohdana Chmielnickiego.
W konsekwencji było poddanie się przez Chmielnickiego państwu rosyjskiemu. Te powstania bardzo
osłabiły Rzeczpospolitą, która zgodziła się na powołanie trzeciego członka unii, jakim miało być
Wielkie Księstwo Ruskie. W 1658 roku zawarto w Hadziaczu umowę między Rzeczpospolitą Obojga
Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, które reprezentował hetman kozacki Iwan Wyhowski.
Ostatecznie okazało się, że jest już późno na realizacje tych planów, ponieważ kozactwo było już
podzielone politycznie i ostatecznie zaakceptowało zwierzchni podział Ukrainy na Prawobrzeżną,
która została przy Rzeczypospolitej i Lewobrzeżną anektowaną przez Carstwo Rosyjskie.
Właśnie ten nietrafny miraż z Rosją i Kozacczyzną wkrótce doprowadził do upadku państwa,
ponieważ różnych cywilizacji nie da się pogodzić, bo w ich ramach są różne narody, religie, moralności i etyki. Mieszanka cywilizacyjna pociąga za sobą wahanie etyki, która chwieje się na tyle
stron, ile cywilizacji zmieszano się ze sobą, kultury cywilizacyjne nigdy się nie pogodzą i nie będą
spójne. Pomieszane narody, inny język, religia, kultura, mentalność czynią niemożliwym pojednanie.
Te problemy coraz częściej są widoczne w naszym obecnym życiu, a wprowadzane do życia prywatnego, powodują istny bałagan myśli i harmider, także w sferze publicznej. Ten harmider myśli,
religii, języków etyki, doprowadza obecnie nasze społeczeństwa do biblijnej wieży Babel. Obecnie
„przeciętny Europejczyk” doszedł do takiego szczebla rozwoju, iż nie wie co to jest dobre, a co złe, bo
coraz trudniej jest się mu orientować w tym chaosie systemów, z których ma wybierać i dobierać,
chociaż ma wolny wybór i wolną wolę.
Ten wybór jest utrudniony z wielu powodów przez rządzących, ponieważ ich etyka narzuca
Europejczykom sposób myślenia, a wprowadza etykę opartą na cywilizacji bizantyjskiej i turańskiej,
którą stworzyli właśnie Kozacy i Mongołowie za Dżyngis-Chana. Dlatego Rosja jako kraj należący
do cywilizacji turańskiej z wpływami bizantyjskimi, nie może być wzorem dla europejskich konserwatystów. Podobnie jak za czasów Złotej Ordy, religia jest traktowana jako wygodna odskocznia od
rzeczywistości. Panujący tam militaryzm i kolektywizm to podporządkowanie się jednemu władcy.
1

Oficjalnie nazwa państwa była Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. W historiografii państwo określano jest jako Republika Szlachecka lub Pierwsza Rzeczpospolita
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Takie państwo to twór, który ma słabe korzenie, a przecież wszyscy wiedzą, że drzewo nie mające
oparcia w ziemi, zaniedbane, bardzo szybko usycha i pozostaje próchno. Przykładem pomieszania
cywilizacji i niemożności asymilacji społeczeństwa, może być państwo Aleksandra Wielkiego, które
rozpadło się, gdyż trudno było pogodzić greckie wzory wolności i godności obywatelskiej z tradycjami cywilizacji Perskiej. Również epoka Republiki Szlacheckiej stanowi przykład niemożności życia
kilku kultur i religii.  Od momentu chrztu Polska stała się krajem, w którym cywilizacja wytworzona
została jako skutek nauki Kościoła, opartej na etyce katolickiej. Etyka, cywilizacja łacińska oparta
na wychowawczej nauce Kościoła odrzuca takie modele państw, które stworzyły państwa totalitarne. Kościół dał państwu Mieszka I prawo rzymskie. Wiedza o tym prawie wytworzyła pojęcie
własności prywatnej. Zastąpiła własność rodową, którą charakteryzowało państwo Polan w X wieku.
Kultura łacińska i prawo państwowe rozwijało się w oparciu o prawo rzymskie. Prawo ustanawiano
w oparciu o dorobek myśli duchowej, wartości chrześcijańskie, oraz w oparciu o antyczne wzory.
Wartości chrześcijańskie, a zwłaszcza Dekalog nie, podlegają dyskusji, są niezależne, ciągle
stałe i prawdziwe. Ich obrona stanowi przesłanie, wedle którego Człowiek Zachodu w obecnym
czasie nie jest w stanie zachować swojej odrębności kulturowej i cywilizacyjnej.
Dechrystianizacja Europy dzieje się od wielu lat. Pytam czy obecni „władcy” Europy zdają
sobie sprawę z tego, jak bardzo zagrożona jest cywilizacja łacińska. Co robi Unia, aby wstrzymać
rzekę ludzi o innej cywilizacji, religii, sposobie myślenia. Czy bierność wysokich komisarzy i małych
pomoże zachować kulturowe dziedzictwo Europy.
Rozpowszechnione jest dziś postępowanie, że sztuka rządzenia polega na tym, żeby nie być
[za nic] odpowiedzialnym, nic nie robić, przyglądać się tylko cywilizacyjnemu rozpadowi naszego
kontynentu. Takie działanie, a raczej niedziałanie doprowadza do takich wydarzeń jak w Paryżu,
Brukseli i takich jak na Bliskim Wschodzie, to potwierdza konflikty cywilizacji i ich wpływ na wojny.
Powstanie państwa islamskiego i jego zagrożenie jest bardzo widoczne i dla cywilizacji zachodniej
jest zagrożeniem biologicznym.
Polska w całości należy do cywilizacji łacińskiej, co potwierdza jej historia od tysiąca pięćdziesięciu lat, utrzymuje swoje należne miejsce w Europie i zawsze będzie jej zależeć na wyższości
sfery duchowej. Działania, twórczość, nauka, oświata, opierać się ma, na Logos, nie na konfrontacji,
lecz na krzewieniu cywilizacji łacińskiej.
Pamiętamy zapewne z historii naszego narodu, że niejednokrotnie w dużej mierze los Europy
zależał od Polski i Polaków. Wielu historyków uważa, że w najczystszej postaci cywilizacja łacińska
występowała zawsze w Polsce, zapewne dlatego, że nasz kraj zawsze był murem obronnym nie
przepuszczając do zachodniego świata chrześcijańskiego trzech cywilizacji agresywnych. Ci agresorzy atakujący Zachód to cywilizacja turańska, której zasadą jest nie być za nic odpowiedzialnym.  
Drugim agresorem jest cywilizacja żydowska talmudyczna; naciąganie tekstu ustaw tak, aż z nich
wyciągnie się wątpliwości, które służą, do zniweczenie prawa. Etyka żydowska jest podwójna, inna
dla swoich-inna dla obcych (gojów), a życie staje się mniej ważne od litery prawa.
Mniemanie, że społeczeństwu wolno się organizować tylko o tyle, ile zezwalają urzędy, to trzecia
cywilizacja bizantyjska. Tam też tkwi źródło zapatrywania, że Kościół powinien podlegać państwu.
Na pewno wielu z nas czytając ten artykuł powinno się zastanowić nad własną przynależnością
i określić, do jakiej cywilizacji należy.
Przytoczę przykład społeczny; Aborcja tak, natomiast innego rodzaju mordy, nie. Ja kradnę
sąsiadowi, to dobrze, sąsiad mnie okrada to niedobrze.
Parkingowy ukarał sąsiada mandatem, miał rację, kiedy ukarał mnie, nie miał racji, bo tylko
się spóźniłem się z opłatą do parkometru.
Każda cywilizacja jest inna, różni się etyką, literaturą i polityką. Przemijający może być stan,
w którym polityka byłaby bizantyjska, a wszystko inne łacińskie. Tam gdzie trwa walka cywilizacji,
wszyscy zwracają, na to, uwagę, ale potem jedna cywilizacja, może zastąpić inną. Dlatego żaden
Europejczyk, jakim jest również każdy Polak, nie może podchodzić obojętnie na cywilizacyjne
kierunki polityki.
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Wymieszanie narodów, dążenie na siłę do integracji, stworzenie obywateli Europejczyków
z narzucaną cywilizacją nie może się udać. Sztuczne łączenie cywilizacji może doprowadzić do
stanów a-cywilizacyjnych, mechanicznych i bierności Naszemu kontynentowi potrzebna jest dzisiaj
głęboka duchowa przemiana, abyśmy tylko nie utonęli we własnych błędach. Europie potrzebne jest
uwolnienie się ze sztucznych ograniczeń polityczno – geograficznych i sięgnięcie do źródeł tradycji,
wtedy też może nastąpić oczyszczenie, uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego
napięcia, stłumionych emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń. 	
Nowa Europa to tylko, powrót do Tradycji, bo obecnie wartości chrześcijańskie są traktowe
jak coś cooznacza tylko zacofanie hamujące postęp. Jednocześnie wartości chrześcijańskie są
zastępowane przez inne religie, jak islam czy wierzenia przedchrześcijańskiej Europy.
Musimy sobie uświadomić, że Europa anty-sakralna czyni każdego mieszkańca człowiekiem
biernym wobec historii, a za fasadą praw człowieka kryje się przemoc, która bywa często używana
w imię łatwizny. Taki liberalizm narzuca wyższość praw człowieka nad interesem społecznym. Anty-Tradycja tworzy, fałszywe obrazy dobra, imitację wolności.
Starcie cywilizacji to walka Dobra i zła, Prawdy i fałszu, światła i ciemności....

Zenon Tabor

Listy do Redakcji

humor

Maria Piniańska
„Nasza Wiara” – słowo po słowie, zdanie po zdaniu
układają się w żywą melodię jak nutki na pięciolinii.
Melodia ta każdemu bliska, komponowana dla Bożej
chwały z potrzeby ludzkich serc. Melodia, która słyszana
w każdym zakątku jak dźwięk dzwonu przypomina gdzie
mamy się spotkać. Przesłanie parafialnej książeczki jest
wielkie, jest przypominaniem o przemijaniu i celu życia.

Pozdrawiam – M. Piniańska

Serdecznie dziękuję za życzenia, takie ciepłe, serdeczne, prosto od serca, za zachęcanie, by coś napisać.
To mobilizuje do napisania coś z wydarzeń. Z podziwem
patrzę na kalendarz – czerwiec 2016 r.
„Ta muzyka przebija niebo”. Ale, bogaty strój, szata
godowa też wielbi niebo. Można wejść na ucztę godową. Piękna jest Madonna z Krużlowej na tle wiosennej
przyrody.
Śliczne są dzieci, twórcy palm. Gratulacje dla dzieci
i rodziców opiekunów. Chwała Panu!
Coś tam napisałam o wmurowaniu Kamienia Węgielnego w Kościół S. J. P. II. Może coś się przyda.
Serdecznie pozdrawiam, życzę obfitych plonów na
ogrodzie  i w redakcji N.W.
I na koniec, dziękuję za serduszko ze słodyczami
i czekolady.

Zofia Lorek

Rosjanie mają swój,
jakże różny od japońskiego czy
chińskiego, ceremoniał parzenia
herbaty. Polega on na szukaniu
po całym mieszkaniu czystej
szklanki.
***
Umęczony klient żali się
psychologowi:
- Od miesięcy prześladuje mnie
koszmar. Śni mi się, że ktoś
ciągle za mną chodzi.
- Kim pan jest z zawodu?
- Przewodnikiem górskim.
***
Zdenerwowana matka
pisze do nauczycielki:
- “Bardzo prosimy już nigdy
więcej nie bić Jasia! Bo to
słabe, dobre, biedne dziecko.
My sami nigdy go nie bijemy.
Chyba, że w obronie własnej...”
***
- Wujku dlaczego leżysz
i czytasz książkę, skoro tyle
pracy w polu i w ogrodzie?
- Tak mam dziś zapisane
w grafiku!
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Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
1. Może to jest sposób na ochronę drzew owocowych przed
szkodnikami.
Gdy mamy na naszej posesji tylko parę drzew owocowych, to niekoniecznie trzeba stosować chemiczne opryski. Ktoś z parafian swego czasu doradził
mi, by ściągnąć do plebanijnego sadu sikorki. Można tego dokonać w ten
sposób, że zimą będziemy je dokarmiać nasionami i tłuszczami podawanymi
w karmniku, a na wiosnę zrobimy dla nich parę skrzynek lęgowych, chociaż
sikorki nie mają zbytnich wymagań mieszkaniowych, gnieżdżą się niekiedy
w różnych zakamarkach. Wiemy, że sikorka zjada dziennie niezliczoną ilość
owadów i ich jajeczek, podobno tyle ile sama waży i w ten sposób, przy okazji,
oczyszcza ze szkodników nasze owocowe drzewa. Ptak, o którym mowa, przez
ornitologów nazywany jest „sikorą” ale przyjęło się, że o tym sympatycznym
i pożytecznym ptaszku mówi się potocznie zdrobniale „sikorka”. W Polsce
żyje aż sześć odmian sikorek: bogatka, modra, sosnówka, czubatka, uboga,
czarnogłówka. Zimą przy karmniku, przynajmniej na terenie naszej parafii,
można zobaczyć wszystkie odmiany tego gatunku.. Niektórzy pszczelarze
uważają, że sikorka w zimie wywabia z ula pszczoły i zjada je. Myślę, że robi
to raczej sporadycznie. Najczęściej pełni ona w pasiece rolę „sanitariuszki”,
zjada tylko martwe czy chore pszczoły wyrzucane z ula przez rodzinę pszczelą.
2. Ciekawostka historyczna znaleziona w Kronice Parafialnej.
Gdzieś dwa tygodnie temu na naszej plebanii pojawił się obecny biegonicki
proboszcz z prośbą o sprawdzenie czy w „Kronice Parafialnej” nie ma jakiejś
notatki o obrazie Matki Bożej z Biegonic, który w niejasnych okolicznościach
znalazł się w kaplicy w Marcinkowicach.
Okazało się, że ks. prałat Józef Góra nie starał się zatuszować tego wydarzenia i tak je opisał w „Kronice...” pod datą 20.XI.1953 r. - „Jeszcze należałoby wspomnieć o obrazie M. Boskiej z Biegonic. W porozumieniu z Radą
Parafialną ks. proboszcz
dr Edward Lis z Biegonic, ofiarował na moją prośbę obraz starożytny
z XVII w. przedstawiający Matkę Boską z P. Jezusem 20.XII. 1952 r. Został
ten obraz przewieziony i założony w kaplicy w ołtarzu. Niestety, obraz ten
musieliśmy zwrócić, ponieważ parafianie biegoniccy nie zaakceptowali darowizny. Odwieziono obraz dnia 16 lutego 1953 roku.”
Trzeba dodać, że po Biegonicach krążyły plotki, że proboszcz Edward Lis
sprzedał ten obraz parafii w Marcinkowicach dla korzyści osobistych, co nie
było prawdą, jak wynika z powyższej notatki ks. Józefa Góry.
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3. „Cuda i Łaski Boże””.
Niedawno miałem szczęście przeżywać jubileusz 50-lecia zdania matury.
W czasie uroczystości dopadła mnie koleżanka z klasy, obecnie lekarka rodzinna w pobliskiej Iwkowej. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, żebyś to powtarzał
ludziom. Mój stryj Stanisław Kania z Brzeska w czasie wojny dostał się do
Oświęcimia. Pewnego dnia hitlerowscy postanowili zrobić kolejną czystkę
i wywieźć chorych więźniów na teren obozu bliźniaczego w Brzezince –
Birkenau do komory śmierci. Wśród skazanych znalazł się stryj lekarki. Po
skazanych przyjeżdżała co jakiś czas ciężarówka, by zawieźć na egzekucję
kolejną grupę więźniów. Krewny lekarki czekał na swój wywóz i patrzył na
czarne dymy unoszące się nad Birkenau, z przerażeniem myśląc, że za niedługo
te dymy będą unosić się ze spalenizny jego ciała. ...I wtedy zaczął się modlić
tak żarliwie jak nigdy dotąd w życiu - o ocalenie, chociaż śmierć wydawała
się w tej sytuacji nieuchronna. I wówczas okazało się, że ciężarówka, czy to
przez pomyłkę Niemców, czy przez jakąś awarię nie przyjechała po ostatnią
grupę skazanych. Na porannym apelu esesman zdziwił się, że Stanisław Kania
jest obecny. Jakim prawem ty żyjesz?
- Bo wyzdrowiałem, próbował ratować się skazany.
- Jak wyzdrowiałeś, to podnieś tego martwego człowieka.
Więźniowi wydawało się, że jest to absolutnie ponad jego siły. Ale schylił
się, by dźwignąć martwe ciało współwięźnia. Boże wspomóż! Boże ratuj!
Modlił się w duchu jednocześnie. I dzięki jakiemuś nadludzkiemu wysiłkowi spełnił polecenie esesmana, tak, że ten pozwolił powrócić mu do szeregu
żywych. Po uwolnieniu z Oświęcimia na koniec wojny Stanisław Kania nie
powrócił do Polski, do Brzeska, do swojej rodziny. Zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Dopiero w ostatnich latach zaczął odwiedzać Ojczyznę i prosił,
by to jego świadectwo o potędze modlitwy przekazywać dalej innym ludziom.
PS: O powyższym wydarzeniu mówiłem już w kazaniu na Nowennie do
MBNP, teraz powtarzam to jeszcze w „Naszej Wierze”, bo słowo pisane jest
bardziej trwałe.
Ks. Józef Babicz

Felieton na lipiec 2016.
Stare drzewa i …
Katastrofa ze starą a zacną lipą skłoniła mnie do rozważenia sprawy ochrony
przyrody. Przyrodę szanuję, kocham las, kwiaty, mrówki, konie, podziwiam
piękno świata i mądrą miłość Stwórcy. Świat trwa i podlega prawom nadanym im
przed wiekami. A jednym z tych praw jest przemijanie: umieranie i narodziny.
U Tadeusza Różewicza jest tak: róża (kwiat) odrodzi się na wiosnę, Róża
(dziewczyna) odejdzie na zawsze. (wiersz powojenny).
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Kiedyś, jakieś pół wieku temu, panowała idea walki z przyrodą: pokonać
i ujarzmić, zmieniać krajobraz, zabijać to co się nie podoba, wybierać bez refleksji z ziemi wszystko co się da wykorzystać.
Przyszedł jednak czas na opamiętanie, kiedy świat przyrody został okaleczony przez zniszczenie równowagi między poszczególnymi elementami.
I dobrze, że narodziła się dyscyplina zwana ekologią, bo jest to nasz świat, nasz
dom. Zabrał głos w tej sprawie ojciec św. Franciszek, obejmując bardzo szeroko
to zagadnienie podczas podróży apostolskiej do krajów Afryki. Rozumowanie
papieskie ma charakter globalny i humanitarny, natomiast inni skupiają się na
pojedynczych zagadnieniach, czasem oderwanych od realiów. Tutaj przykładem
jest konflikt wokół Puszczy Białowieskiej.
Wydaje mi się, że w ideę ochrony przyrody wkradły się działania przesadne, czasem absurdalne. Chodzi o wyrafinowane przepisy o ochronie pewnych
gatunków zwierząt a także roślin, w tym także drzew.
Nie wolno!! Przepisy zabraniają!! Pisz podanie o zezwolenie!!
Nawet własnego drzewa na włąsnej posesji.
Drzewa bywają konserwowane, dziurawe pnie plombowane jak chore zęby.
A ząb czasu gryzie nawet bardzo twarde i ważne organizmy.
Widziałam panią z niedołężnym psem, który ubrany był w specjalną uprząż
i niemal dzwigany przez opiekunkę, aby przesunął się podczas spaceru.
Wolę mieć pieska niż kolejne dziecko – oświadczyła jedna pani.
Czy szacunek okazywany stworzeniom (bez duszy przecież) nie jest przesadny? Starego człowieka proponuje się uśmiercać, podejrzane o wadę dziecko
w łonie matki można zabić, dzika pustoszącego rolnicze uprawy – nie.
Polscy rybacy płaczą na bezowocne połowy ryb, bo zanim wyciągną sieć,
gromady drapieżnych fok zdążą zniszczyć sieć i ogryźć ryby, zostawiając szkielety. Foki są pod ochroną.
Kocham drzewa, „domowe drzewa” pochwalał Adam Mickiewicz w swej
epopei, w noweli Orzeszkowej drzewa stoją na straży pamięci historycznej, jeden
z kalendarzy parafialnych poświęcony jest urokowi polskich drzew.
Wspominam stary rodzinny sad, smak owoców i miły cień w upalne dni.
Ale… przecież najważniejszy jest człowiek. Jeżeli trzeba leczyć ostarzałe drzewa,
koty i psy – o ileż ważniejsze jest podtrzymywanie życia ludzkiego.
***
W marcinkowickim dworze były dwi e aleje : lipowa i kasztanowa – dziś
już w stanie szczątkowym. Miłośnik i strażnik pamięci p Józef Gościej określił
parędziesiąt lat temu wiek zwalonej niedawno wiatrem lipy na 103 lata. Skąd
taka precyzja – czyżby drzewo miało swój dokument narodzin – pytali słuchacze.
A on z uśmiechem odparł: trzy lata temu znawca tematu wyraził opinię, że lipa
może mieć około 100 lat.
A lipy sieją najpiękniejszą woń. Jest lipiec. Już lipiec?!
Ach, to przemijanie!!

Z życzeniami miłego lata i mądrych spotkań z przyrodą – Łucja Wróbel

28

Nasza Wiara 7/2016

Ojczyzna polszczyzna
Powracam do tematu przysłów, zwanych
też porzekadłami. Uznane są za mądrość pokoleń,
zawierają informacje o pewnych prawidłowościach zachowań ludzkich, przestrogi i nauki,
mówią też o zjawiskach w przyrodzie, z których
coś może wynikać.
Przysłowia mają swój początek. Ktoś je wymyślił na podstawie własnych doświadczeń bądź
obserwacji życia innych ludzi. Niektóre są stare
i wyrażane dawną polszyczną, jak choćby to,
które prof. Julian Krzyżanowski uczynił tytułem
swej pracy badawczej na ten temat. Tytuł brzmi:
„Mądrej głowie dość dwie słowie”
I dawniej i dziś bywają tacy, którzy w mig
orientują się, gdy usłyszą informację lub polecenie, a pomogą w tym okolicznośi. Są bystrzy
w postrzeganiu i myśleniu. Jakże mogliby działać
konspiratorzy, gdyby wymagali tłumaczenia
każdej sprawy z wszystkimi szczegółami. Ale są
i tacy, którzy sami nie domyślą się o co chodzi
i nie poprzestaną na „dwóch słowach”.
1. Polegać jak na Zawiszy
Pochodził z Garbowa w ziemi sandomierskiej. Jako młodzieniec odwiedzał liczne dwory
europejskie, gdzie nabywał ogłady, poznawał etos
rycerski, ćwiczył się w tym rzemiośle. Znany był
z wysokiej kultury osobistej: dane słowo dotrzymywał, niósł pomoc potrzebującym, wsparcie
i obronę. Bywał na różnych dworach, brał udział
w wojennych wyprawach innych narodów, ale
na wieść o niebezpieczeństwie grożącym Polsce
– szybko  przybywał, służąc orężem i dobrą radą.
Jest jedną z głównych postaci na Matejkowskim
obrazie „Bitwa pod Grunwaldem”.
W imię wyznawanych wartości oddał
swe życie.

A było tak: Węgrom zagrażała potęga
turecka. Udał się tam z wiernymi towarzyszami.
Sytuacja Węgrów była ciężka. Król nakazał
swemu wojsku cofnąć się i przeprawić na drugi
brzeg rzeki. Na miejscu pozostał niewielki oddział
żołnierzy. W obozie królewskim dostrzeżono brak
Zawiszy. Król wysłał po niego swych ludzi, aby
uchronić od pewnej śmierci. Zawisza odmówił.
Realizował swe przyrzeczenie, że rycerz nie cofa
danego słowa. A słowem danym była chęć walki
z najeźdźcą. Zginął w nierównej walce.
Ilu mamy teraz takich „Zawiszów”? Choćby
wśród sprawujących władzę na różnych szczeblach. Obiecają a nie dają.
Albo w małżeństwie: obiecują, ślubują
w swoim sercu, przed ołtarzem, wobec urzędowych świadków i wobec sproszonych gości.
Coraz liczniejsi bywają anty – Zawiszowie hołdujący innemu porzekadłu: ja wiem co robię, co
tam dane słowo!
2. Przed kim bramę zamkną, niech do
furtki stuka
Powiedzenie powstało w czasach dawnych,
średniowiecznych, kiedy miasta otoczone były
murami dla bezpieczeństwa ludzi i ich dobytku.
Do miasta wejść czy wjechać można było przez
strzeżoną bramę. O zmierzchu – bramę czy bramy
- zamykano a otwierano o świcie. Kto się spóźnił,
nocował na zewnątrz lub szukał schronienia gdzie
indziej. Prócz głównych bram były jeszcze w murach wąskie przesmyki przymykane drewnianą
bramką – furtką. Mogło się zdarzyć, że strażnik
pilnujący bezpieczeństwa uchylał furtkę, jeśli
stwierdził, że przybysz nie jest niebezpieczny, a tylko
okoliczności nie pozwoliły mu dotrzeć przed nocą.

Ł.W.

Z parafii, kraju i ze świata
Podczas Zjazdu Sądeczan w Starym Sączu
poznaliśmy wyniki plebiscytu o Nagrodę SKT
Sądeczanin. W IV Plebiscycie SKT „Sądeczanin” spośród wszystkich nominowanych
najwięcej głosów - aż 3873 - w kategorii
indywidualnej zdobyła nasza parafianka Pani
Janina Mróz mieszkanka Marcinkowic. Rywalizacja była duża, w tej kategorii głosy można
było oddawać na szesnaście osób. - Gratuluję
dokonań wszystkim uczestnikom plebiscytu
i bardzo dziękuję tym, którzy uznali, że to, co

robię ja, jest warte nagrody - dziękowała ze sceny, Pani Janina. - Mam nadzieję, że coraz więcej
osób pójdzie w moje ślady. - Moim priorytetem
jest praca z dziećmi - Dużo działam charytatywnie, dzielę się tym, co umiem. Pani Janina Mróz
aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach
artystycznych. Twórczością ludową interesuje
się od najmłodszych lat. Pracuje cały czas
z dziećmi jako nauczycielka. Prowadzi warsztaty
z dziedziny plastyki obrzędowej, bibułkarstwa
i malarstwa na szkle. Czynnie uczestniczy w wie-
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lu wydarzeniach artystycznych (regionalne,
ogólnopolskie i międzynarodowe wystawy, targi,
kiermasze i dożynki). Pani Janinie serdecznie
gratulujemy tego zaszczytnego tytułu.
***
W Watykanie papież Franciszek kanonizował 5 czerwca o. Stanisława Papczyńskiego i s.
Marię Elżbietę Hesselblad. Na kanonizację do Watykanu pojechała liczna delegacja z diecezji tarnowskiej na czele z biskupem Andrzejem Jeżem
i biskupem Leszkiem Leszkiewiczem. Uroczystości pod przewodnictwem papieża Franciszka
zgromadziły tysiące wiernych z całego świata.
Podczas Mszy św. papież ogłosił świętymi
bł. o. Stanisława Papczyńskiego i bł. siostrę
Marię Elżbietę Hesselblad. W homilii papież
Franciszek powiedział, że by nie uciekać od
Krzyża, ale trwać tam, podobnie jak to uczyniła
Panna Maryja, która cierpiąc wraz z Jezusem
otrzymała łaskę nadziei wbrew wszelkiej nadziei.
„Było to również doświadczenie Stanisława
od Jezusa i Maryi oraz Marii Elżbiety Hesselblad, dziś ogłoszonych świętymi: pozostawali
ściśle zjednoczeni z męką Jezusa, i w nich
przejawiła się moc Jego zmartwychwstania”
- dodał papież. W Mszy kanonizacyjnej na
placu Świętego Piotra uczestniczył prezydent
Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. W procesji z darami szła m.in. rodzina
z Podegrodzia w ludowych strojach. W rodzinnej
parafii nowego świętego w Podegrodziu od
wielu lat modlono się o najpierw o beatyfikację
a potem o kanonizację wielkiego Rodaka. Specjalna modlitwa w tej intencji miała miejsce
w parafii Podegrodzie każdego osiemnastego
dnia miesiąca.Nowy polski święty troszczył się
o ubogich, chorych i umierających, wspierał
przytułki i szpitale, pocieszał strapionych,
upominał się o odrzuconych i traktowanych
niesprawiedliwie - przypomnieli o tym polscy
biskupi w ostatnim liście pasterskim. Ojciec
Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu. W młodości kilka razy otarł się o śmierć.
Często zmieniał szkoły – najpierw z powodu
trudności w nauce, a później z powodu wojen
i epidemii. Gdy miał 23 lata, wstąpił do zakonu
pijarów, a po święceniach kapłańskich okazał
się wybitnym kaznodzieją, mistrzem życia
duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem.
Mając ponad 40 lat, założył pierwszy polski
zakon męski – Zgromadzenie Księży Marianów,
które dzisiaj posługuje w Polsce i na wszystkich
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kontynentach. Ojciec Papczyński, przeżywszy 70
lat, umarł w opinii świętości w Górze Kalwarii
i tam został pochowany.
***
Telewizja Trwam dociera do naszych
domów już od 13 lat. To dzieło – obok WSKSiM
i „Naszego Dziennika” – wyrosłe przy Radiu Maryja. Katolicka stacja zainaugurowała nadawanie
10 czerwca 2003 roku. Widzowie mogli wówczas uczestniczyć w obchodach 750. rocznicy
Zjazdu Drohiczyńskiego. Regularne nadawanie
programu Telewizja Trwam rozpoczęła dwa dni
później. Telewizja Trwam przełamała ówczesny
monopol na rynku mediów w Polsce i dzięki
odważnej postawie zyskała grono wiernych
widzów. Za niezłomne trwanie przy prawdzie
wiele razy spotykała się z krytyką, a nawet
agresją ze strony nieprzyjaciół. Przykładem
takich działań była m.in. dyskryminacyjna
decyzja o nieprzyznaniu telewizji miejsca na
naziemnym multipleksie cyfrowym. Dopiero
sprzeciw milionów Polaków na całym świecie
spowodował, że ówczesne władze wydały zgodę
na nadawanie Telewizji Trwam poprzez MUX-1.
Telewizja Trwam za pomocą łącz satelitarnych,
kablowych i internetu jest dostępna na całym
świecie. Dzięki katolickiej stacji do wiernych
docierają informacje ze świata kościoła, polityki
i nauki. Telewizja Trwam towarzyszy Ojcu Świętemu Franciszkowi w najważniejszych chwilach
jego pontyfikatu. Dziennikarze stacji relacjonują
wydarzenia z kraju i zagranicy. Telewizja Trwam
utrzymuje się z ofiar wpłacanych przez ludzi
dobrej woli.
***
„Idziemy po miłosierdzie” pod takim hasłem
z Rzeszowa wyruszyła 25 czerwca VIII Piesza
Pielgrzymką do Lwowa. Przez sześć dni do tronu
Matki Bożej Łaskawej w lwowskiej katedrze wędruje 240 pątników z diecezji rzeszowskiej, oraz
z innych regionów Polski. Początek wakacji to
także początek sezonu pielgrzymkowego, z którego słynie Polska. Obok krajowych sanktuariów
Polacy będą podążać także do zagranicznych
miejsc pielgrzymkowych. Jako pierwsza już
tradycyjnie wyruszyła po raz ósmy Ogólnopolska
Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa do Lwowa. Pątników, wśród których po raz pierwszy są także
alumni, pożegnał ordynariusz rzeszowski ks. bp
Jan Wątroba, który przewodniczył Eucharystii
w kościele pw. Św. Krzyża rozpoczynającej
sześciodniowy szlak. Pielgrzymi dziennie będą
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mieć do pokonania od 20 – 38 kilometrów.
W czwartek, 30 czerwca, dotrą przed tron Matki
Bożej Łaskawej – Ślicznej Gwiazdy Lwowa,
przed której obliczem 1 kwietnia 1656 r. król Jan
Kazimierz, składając Śluby Narodu oddał Maryi
w opiekę ojczyznę, ogłaszając Ją Królową Korony
Polskiej. Po Mszy św. w lwowskiej archikatedrze
oraz nawiedzeniu polskich grobów na Cmentarzu
Łyczakowskim pątnicy powrócą do Rzeszowa.
***
Pod hasłem „Wizyta w pierwszym kraju
chrześcijańskim” Ojciec Święty Franciszek
w dniach 24-26 czerwca złożył wizytę duszpasterską w Armenii, w czasie której odwiedził
Eczmiadzyn, Erywań, Giumri i Chor Wirap. Papież
stanowczo potępił rzeź Ormian na początku XX
wieku nazywając tę zbrodnię ludobójstwem.
W ostatnim dniu wizyty w Armenii, uczestniczył
w liturgii odprawionej w katedrze Ormiańskiego
Kościoła Apostolskiego w Eczmiadzynie. Apelował
o jedność wyznawców Chrystusa i przyszłość
wolną od podziałów. Zwracając się podczas
liturgii do zwierzchnika Apostolskiego Kościoła
Ormiańskiego Karekina II, Franciszek powiedział,
że jego wizyta w Armenii była „bardzo upragniona” i „niezapomniana”. Ta czternasta zagraniczna
podróż apostolska papieża stanowi pierwszy
etap jego wyprawy do krajów kaukaskich: od 30
września do 2 października Ojciec Święty odwiedzi
Gruzję i Azerbejdżan.
***
Ojciec Święty Franciszek mianował ks.
Dariusza Kałużę ze Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny biskupem diecezji Goroka
w Papui-Nowej Gwinei. Ks. Dariusz Kałuża
urodził się 5 listopada 1967 roku w Pszczynie,
na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. W 1985
roku, po zakończeniu nauki w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, wstąpił
do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
(MSF). W 1987 roku złożył pierwsze śluby
zakonne, a następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym tego zgromadzenia w Kazimierzu Biskupim.
Święcenia kapłańskie przyjął 5 maja 1993 roku.
Po trzech latach pracy duszpasterskiej został
wysłany na kurs języka angielskiego do Wielkiej
Brytanii, a w 1997 roku rozpoczął pracę misyjną
w Papui-Nowej Gwinei w diecezji Mendi, gdzie
był między innymi wikariuszem generalnym. Od
2015 roku był wikariuszem ds. duszpasterskich
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w archidiecezji Madang. Diecezja Goroka została
utworzona 18 czerwca 1959 roku. Ks. bp Kałuża
będzie jej szóstym ordynariuszem. Na jej terenie
mieszka 530 tys. osób, w tym 16 tys. katolików,
którym posługuje 11 kapłanów.
***
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła 29 czerwca Ojciec Święty Franciszek
podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej
pobłogosławił paliusze dla nowych arcybiskupów metropolitów z całego świata. Jeden
z nich otrzymał nowy metropolita przemyski
ks. abp Adam Szal. 30 kwietnia tego roku
Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego ks. bp. Adama
Szala arcybiskupem metropolitą przemyskim.
Kanonicznie archidiecezję nowy arcypasterz
objął 11 maja, a dziesięć dni później odbył się
jego ingres do bazyliki archikatedralnej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Widomym
znakiem urzędu, jaki piastuje każdy biskup, jest
pierścień, a w przypadku metropolitów także
paliusz, którego tradycja sięga IV wieku po
Chrystusie. To wstęga z czystej owczej wełny,
z sześcioma krzyżami z czarnego jedwabiu,
mocowana trzema złotymi szpilkami, którą ma
prawo nosić na ramionach każdy arcybiskup na
terenie swojej diecezji. W Leksykonie symboli
liturgicznych paliusz jest symbolem pełni władzy
Biskupa Rzymu, oznaką jurysdykcji i symbolem
wierności Papieżowi. Uroczyste nałożenie
paliuszy na ramiona nowych metropolitów
nastąpi w diecezjach, co w zamyśle Papieża
ma symbolizować udział Kościoła lokalnego
w ważnym wydarzeniu w jego historii. Obrzędu
nałożenia paliusza nowemu metropolicie przemyskiemu ks. abp. Adamowi Szalowi w imieniu
Papieża Franciszka dokona nuncjusz apostolski
w Polsce. Ksiądz abp Adam Szal jest 68. ordynariuszem w historii Kościoła przemyskiego
i trzecim z rzędu metropolitą po śp. ks. abp.
Ignacym Tokarczuku i ks. abp. Józefie Michaliku,
który przeszedł na emeryturę po 23 latach pasterzowania w archidiecezji przemyskiej.

(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl
www.chelmiec.pl
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
Antonina Mróz ur. Limanowa zam. Marcinkowice, 04.06.2016 r.
Jowita Wójcik ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice, 25.056.2016 r.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
Natalia Tobiasz i Artur Basta – 04.06.2016 r.
Maria Kmiecik i Mateusz Matrejek – 04.06.2016 r.
Ilona Pietrzak i Piotr Pasiut – 11.06.2016 r.
Agnieszka Boguszewska i Dominik Szewczyk – 18.06.2016 r.
Karolina Gniewek i Bogusław Zygmunt – 25.06.2016 r.
Marzena Kumor i Airidas Tonkunas – 25.06.2016 r.

Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu
umacniał ich miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
+ Elżbieta Bobrowska l.88 zam. Marcinkowice

Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią i otwórz
przed nimi bramy Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

KATOLICKA PORADNIA
RODZINNA
Dla narzeczonych:
I spotkanie: II piątek miesiąca godz. 18.30
II spotkanie III środa miesiąca godz.
18.30
III spotkanie ostatni piątek miesiąca
godz. 18.30
Dla małżonków:
III środa miesiąca – godz. – 1830
ADRES
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca NMP
Marcinkowice 3
33-393 Marcinkowice
Tel. (018) 443-31-19
(018) 443-32-18 wikariusze
(018) 443-32-41 wikariusze
http://www.parafiamarcinkowice.pl
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