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Pielgrzymowanie do Matki

Rozpoczynający się miesiąc sierpień oznacza dla naszej diecezji, że na
szlak wiodący z Tarnowa do Częstochowy wyruszy kolejna piesza pielgrzymka, będzie to już XXXI. W tej formie rekolekcji wzięło już udział
tysiące pątników, a jednak wciąż tylu z nas jeszcze nie skorzystało z tej formy
modlitwy. Gdy bowiem człowiek pozna zjawisko pielgrzymki od strony jej
najgłębszej istoty, z jednej strony będzie gotów sam włączyć się w to święte
wędrowanie, a z drugiej pomoże wybierającym się w drogę zrealizować ich
szlachetny zamiar. Jeśli takie spojrzenie na problem sierpniowego pielgrzymowania jest ważne to dlatego, że pielgrzymka jest tajemnicą wiary. Człowiek
ze swej natury jest pielgrzymem.
Pielgrzymowanie jest czymś nieodłącznym już od początków ludzkiego
życia, wynikając wręcz z samej natury i powołania człowieka - nawet wtedy,
gdy tenże człowiek - pielgrzym nie chce czy nie potrafi sobie z tego zdać
sprawy. Jeśli zaś pielgrzymowaniem nazwiemy pokonywanie pewnej drogi
i przestrzeni w relacji człowiek - Bóg, to w takim ujęciu ruch pielgrzymkowy
zdaje się być jedynie konsekwencją tego ludzkiego losu, dając mu niejako
ramy organizacyjne do optymalnego przeżywania i wykorzystywania spotkania z tą tajemnicą nieustannego „bycia w drodze”. Pielgrzymki były zawsze
„wezwaniami i drogami modlitwy”. W obecnym roku w sposób szczególny
towarzyszyć nam będzie hasło „Być solą ziemi”. To będzie szczególny czas, by
pochylić się nad własnym życiem i powołaniem. Ufamy, że będą nas wspierać Święci i Błogosławieni patronowie grup pielgrzymkowych szczególnie
św. Kazimierz patron grupy 20, z którą pielgrzymuje parafia Marcinkowice.
Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie
większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać zachęcał bł.
Jan Paweł II. Wielu z nas nie może włączyć się w piesze pielgrzymowanie,
ale może mieć w nim udział, stając się duchowym pielgrzymem poprzez
modlitwę i ofiarę. Powierzmy naszym pielgrzymom z grupy św. Kazimierza, a zwłaszcza tym, którzy reprezentują naszą parafię, osobiste i wspólne
intencje. Niech ich trud i wspólna ofiara, zaowocują obfitością Bożego błogosławieństwa. Przypominam, że w dalszym ciągu można zapisywać się na
Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę, zarówno pielgrzymi piesi jaki
duchowi. „Wspaniałą Matką zwą Ciebie ludzie, biegną po pomoc w trosce
i trudzie...”, śpiewają pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Biegnijmy i my
nie bojąc się trudu i zmęczenia, gdyż towarzyszyć nam będzie Jasnogórska
Pani wraz ze swym Synem.
Ks. Andrzej Kmiecik
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Kalendarium na sierpień 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać
mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.
Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne
przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.
4 VIII
5 VIII
6 VIII
7 VIII
8 VIII
9 VIII
10 VIII
11 VIII
12 VIII
13 VIII
14 VIII

15 VIII
16 VIII
17 VIII
18 VIII
19 VIII

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;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny. Lb 11, 4b-15; Ps 81 (80),12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 2a);
Mt 4, 4b; Mt 14, 13-21;
Wtorek. Święto Przemienienia Pańskiego.Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97 (96), 1-2. 5-6.
9 (R.: por. 1a i 9a); 2 P 1, 16-19; Mt 17, 5c; Łk 9, 28b-36;
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy, męczenników, albośw. Kajetana, prezbitera, albo bł. Edmunda Bojanowskiego.
Lb 13, 1-2a. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35; Ps 106(105), 6-7a. 13-14. 21-22. 23; Łk 7,
16; Mt 15, 21-28;
Czwartek. Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.1 Kor 2, 1-10a; Ps 19 (18), 8-9.
10-11 (R.: por. 10b); J 8, 12b; Łk 9, 57-62;
Piątek. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki
Europy.Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); Mt 25,
1-13Mt 16, 24-27;
Sobota. Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.Mdr 3, 1-9; Ps 112 (111),
1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a); 2 Kor 9, 6-10; J 12, 26; J 12, 24-26;
Dziewiętnasta Niedziela zwykła. Mdr 18, 6-9; Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22; Hbr
11, 1-2. 8-19; Mt 24, 42a. 14; Łk 12, 32-48Łk 12, 35-40;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal,
zakonnicy. Pwt 10, 12-22; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); 2 Tes 2,
14; Mt 17, 22-27;
Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Męczenników Poncjana,
papieża, i Hipolita, prezbitera. Pwt 31, 1-8; Pwt 32, 3-4cd. 7. 8. 9 i 12 (R.: por. 9a);
Mt 11, 29ab; Mt 18, 1-5. 10. 12-14;
Środa. Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.
Mdr 3, 1-9; Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 16-17 (R.: por. 15); 1 J 3, 13-16; J 12,
25; J 15, 12-16;
Czwartek. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.Wieczorna Msza
wigilijna: 1 Krn 15, 3-4. 15 16; 16, 1-2; Ps 132 (131), 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8);
1 Kor 15, 54-57; Łk 11, 28; Łk 11, 27-28; Msza w dzień: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a.
10ab; Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b); 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56;
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla.Joz
24, 1-13; Ps 136(135), 1-3. 15-18.21-24; 1 Tes 2, 13; Mt 19, 3-12;
Sobota. Wspomnienie św. Jacka, prezbitera.Iz 61, l-3a; Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10
(R.: por. 8a i 9a); 2 P 1, 2-11; Mk 1, 17; Mk 1, 14-20;
Dwudziesta Niedziela zwykła. Jr 38, 4-6. 8-10; Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b);
Hbr 12, 1-4; J 10, 27; Łk 12, 49-53;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera. Sdz 2,
11-19; Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab-44 (R.: por. 4); Mt 5, 3; Mt 19, 16-22;
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Wtorek. Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. Syr 15, 1-6; Ps 119
(118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); J 15, 9b. 5b; J 17, 20-26;
Środa. Wspomnienie św. Piusa X, papieża. 1 Tes 2, 2b-8; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 2122. 25 i 27 (R.: 2a); J 10, 14; J 21, 15-17;
Czwartek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113
(112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a); Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy. Rt 1, 1. 3-6.
14b-16. 22; Ps 146(145), 5-6ab. 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 1); Ps 25 (24), 4b. 5;
Mt 22, 34-40;
Sobota. Święto św. Bartłomieja Apostoła. Ap 21, 9b-14; Ps 145 (144), 10-11. 1213ab. 17-18 (R.: por. 12); J 1, 49b; J 1, 45-51;
Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła. Iz 66, 18-21; Ps 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16,
15); Hbr 12, 5-7. 11-13; J 14, 6; Łk 13, 22-30;
Poniedziałek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Prz 8, 2235Iz 2, 2-5; Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10--11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d); Ga 4, 4-7; Łk 1,
28; J 2, 1-11;
Wtorek. Wspomnienie św. Moniki. Syr 26, 1-4. 13-16; Ps 131 (130), 1. 2-3; J 8,
12b; Łk 7, 11-17;
Środa. Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. 1 J 4, 7-16; Ps
119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;
Czwartek. Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Jr 1, 17-19; Ps 71 (70),
1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a); Mt 5, 10; Mk 6, 17-29;
Piątek. Dzień powszedni. 1 Tes 4, 1-8; Ps 97(96), 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12 (R.: por.
12a); Łk 21, 36; Mt 25, 1-13;
Sobota. Dzień powszedni. 1 Tes 4, 9-11; Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 9); Por. Ef 1,
17-18; Mt 25, 14-30;

Przysłowia sierpniowe

4 sierpnia - Dominika.
- Jak słonecznie i ciepło w dzień Dominika, długa zima nas dotyka.
5 sierpnia - Marii.
- Gdy Matka Boża Śnieżna słoneczna, jesień w dostatki bezpieczna.
6 sierpnia - Jakuba.
- Gdy obfity deszcz w dzień Jakuba będzie, zginą na dębach żołędzie.
7 sierpnia - św. Kajetana.
- Dobry czas nadchodzi, gdy w św. Kajetana słonecznie od rana.
9 sierpnia - św. Romana:
- Bywa, że od św. Romana chłodno od wieczora do rana.
10 sierpnia - św. Wawrzyńca.
- Św. Wawrzyniec na ciepło łasy, gdy przygrzeje - będą grzybów pełne lasy.
12 sierpnia - Klary
- Od świętej Klary, są już ładne dary.
15 sierpnia - Marii (Wniebowzięcie)
- Wniebowzięcie Panny kiedy w słońcu chodzi, rok dużo owoców obrodzi. Gdy na
16 sierpnia - Rocha
- Na święty Roch, w stodole już groch.
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17 sierpnia - Jacka
- Jeśli w dzień świętego Jacka deszcz nie plucha, będzie jesień sucha.
20 sierpnia - Bernarda
- Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka.
24 sierpnia - Bartłomieja
- Gdy koło Bartłomieja liść opada, prędko zima bywa rada.
25 sierpnia - Ludwika
- Na świętego Ludwika, zboże z pól umyka.
28 sierpnia - Augustyna
- Od świętego Augustyna, orka dobrze się poczyna.

opracował Jacek Kwiatkowski
źródło: www. niedziela. pl; www. rozaniec.eu

Daj świadectwo!
Pan Jezus czynił cuda z dwóch powodów, by pomóc ludziom dźwigającym krzyż
choroby, kalectwa oraz dla umocnienia
wiary świadków cudownego wydarzenia.
W Roku Wiary w miesięczniku „Nasza
Wiara” – tytuł zobowiązuje do tego –
chcemy utworzyć „kącik świadectw” tych,
którzy doświadczyli cudownej interwencji.

Publikacja takiego świadectwa będzie na
pewno doskonałą formą dziękczynienia P.
Bogu za obdarowanie nadzwyczajną łaską.
Na początek drukujemy świadectwo mojej
wychowawczyni w pierwszych klasach
Szkoły Podstawowej w Jasieniu, świetniej
nauczycielki, mieszkającej obecnie w Biesiadkach koło Brzeska.

Cudownie odzyskałam wzrok
Jako dziecko widziałam tylko słabe kontury postaci i rzeczy, ale niczego nie poznawałam. Lekarze twierdzili, że nigdy nie będę lepiej widziała. Rodzice bardzo rozpaczali
z powodu mojego kalectwa. Kiedy w roku 1931 pielgrzymi z Biesiadek wyruszyli do
Szczepanowa, moja mama wzięła i mnie. Po dojściu do studni św. Stanisława mama
nabrała wody i powiedziała: „Zosiu, myj tą wodą oczy i bardzo proś św. Stanisława, bo
jak ci on nie pomoże to ci nic nie pomoże.” Kiedy przemyłam oczy, poczułam ogromny
ból w głowie, jakby mi ktoś przewiercił dziury w kościach i mówię głośno: „Mamo, ja
widzę, ja widzę” a mama mówi: „nie mów tak głośno, bo ludzie słyszą.” Widziałam ks.
biskupa, który podchodził do ołtarza polowego oraz ludzi wokół.
Od tej pory widzę i czytam, piszę i szyję bez okularów, a mam już 85 lat. Skończyłam
filologię polską i uczyłam w szkole przez 43 lata. Dziękując Bogu i świętemu Stanisławowi
za cudownie odzyskany wzrok co roku pielgrzymuję do Szczepanowa na odpust ku czci
św. Stanisława, bo dzięki Niemu mogę podziwiać dzieła Stwórcy na tym Bożym świecie.
Wiadomość o cudownym odzyskaniu wzroku opisałam w „Księdze cudów” w kościele w Szczepanowie, które między innymi były zamieszczone w miesięczniku „Cuda
i Łaski Boże” – Kraków, ul. Św. Filipa 17.
Do końca życia za odzyskany wzrok Bogu i świętemu Stanisławowi pozostaje
wdzięczna

Zofia Cięciwa, Biesiadki 262 woj. Małopolskie

PS. Oryginał, rękopis świadectwa dostępny w Redakcji.

Opracował ks. Józef Babicz
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Błogosławiona Marta Więcka
12 stycznia. 1874w Nowym Wiecu
na świat przychodzi maleńka córeczka
Pauliny i Marcelego Wieckich. Spośród
trzynaściorga rodzeństwa jest trzecim dzieckiem. Sześć dni później w kościele filialnym
w Szczodrowie przyjmuje chrzest. Ksiądz
nadaje jej imiona Marta Anna. Jej rodzice
chrzestni to Franciszek i Barbara Kamrowscy
- dziadkowie dziewczynki. Od najmłodszych
lat matka wskazuje Marcie podstawowe
prawdy wiary. Uczy różnych modlitw, przekonuje o potrzebie rozmowy z Panem Bogiem,
wskazuje na praktykę dobroci i życzliwości
wobec otoczenia. To od swojej mamy
dowiaduje się Marta o Bogu – Stwórcy
nieba i ziemi, o tym, że jest wszechobecny,
dostrzega dobro i zło popełniane przez ludzi,
że za dobro Bóg wynagradza, a za zło, którym
się brzydzi, karze piekłem.
Matka przekonuje ją również, że Pan
Bóg w swej dobroci daje każdemu Anioła
Stróża, który opiekuje się ludźmi, by mogli
trwać w dobrym.. Dzięki matce Marta żywi
dziecięcą miłość ku Panu Jezusowi i Maryi.
Dwuletnia Marta ciężko choruje.
Lekarze tracą jakąkolwiek nadzieję na
odzyskanie przez nią zdrowia. Zabiegi
lekarskie okazują się bezskuteczne.
Rodzice są zrozpaczeni. Matka jednak
z wielka ufnością ucieka się do Niebieskiej Lekarki – Matki Bożej z Piaseczna,
ofiarowując Jej swoje dziecię. W sposób
prawie cudowny następuje polepszenie
i szybki powrót Marty do zdrowia. Odtąd
dziecko już nie choruje. W siódmym
roku życia dziewczynka uczęszcza do
szkoły ludowej w Nowym Wiecu. Nauka odbywa się w języku niemieckim,
co początkowo sprawia jej trudność,
zwłaszcza, że w domu rozmawia się po
polsku. Nabożeństwa w kościele, a kazania przede wszystkim, również głoszone
są w języku polskim.

Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole,
matka uczy swoje dzieci języka polskiego.
Podręcznik to Pismo św., żywoty świętych, katechizm, polskie książeczki do
nabożeństwa. Marta zarówno w domu,
jak i w szkole jest pilną, grzeczną, uważną
uczennicą. Odznacza się wyjątkową inteligencją. Dla koleżanek jest bardzo życzliwa
i uprzejma. Nauczycielom okazuje szacunek
i posłuszeństwo. Daje przykład bogobojnego życia, spieszy z posługą potrzebującym.
Chwile wolne od nauki poświęca w miarę
możliwości i sił na pomoc matce w domowych zajęciach, a szczególnie troszczy się
o młodsze rodzeństwo. Sąsiedzi podziwiają
dziewczynkę za jej pobożność, prawy charakter, dobroć serca, a przede wszystkim
za wielką pogodę ducha, która udziela się
otoczeniu. Kiedy Marta kończy 12 lat dwa
razy w tygodniu uczęszcza na religię do
kościoła parafialnego Skarszewach. Nie
udaje się tam ani samochodem, ani nawet
rowerem. Odległość dziesięciu kilometrów
pokonuje na piechotę. Wstaje w te dni
przed 5.00 rano, by zdążyć na Mszę św.,
która odprawiana jest o godzinie 7.00, a po
niej odbywa się nauka religii. Marta nakłania także swoje koleżanki, by tak jak ona,
wstawały wcześniej i przygotowywały
się do przyjęcia Sakramentów świętych.
W drodze do kościoła rozmawia z nimi
o Bogu, o Matce Najświętszej, o prawdach
wiary. W katechizacji również okazuje się
pilną i dobrą uczennicą. Zna na pamięć cały
katechizm, a wszelkie trudności, wątpliwości pomaga jej rozwiązywać katecheta
- ks. Marian Dąbrowski - wikariusz parafii.
Pomaga jej również w drodze zmierzającej
do całkowitego poświęcenia się Bogu.
Okres przygotowywania się do spowiedzi i pierwszej Komunii jest dla Marty
czasem szczególnego zbliżania się do
Pana Boga. Z coraz większym skupieniem
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uczestniczy we Mszach św. Jej serce pała
coraz większą miłością do Matki Bożej.
Nabożeństwo do Matki Boskiej pogłębia
nie tylko w kościele, ale także w domu rodzinnym, gdzie w pokoju przeznaczonym na
wspólną modlitwę, na ołtarzu domowym,
znajduje się figura Matki Bożej, przed którą
cała rodzina codziennie wieczorem zbiera
się na wspólny pacierz i różaniec. Pewnego dnia przychodzą do Marty koleżanki
i powiadamiają ją, że na strychu domowym
jej dalszego krewnego Dionizego Wieckiego
znajduje się figura św. Jana Nepomucena.
Marta szybko uzyskuje zgodę wuja, otrzymuje od niego tę figurę, a rodzice odnawiają ją
i umieszczają na cokole w przydomowym
ogrodzie. Odtąd św. Jan Nepomucen staje
się szczególnym patronem i orędownikiem
w niebie dla Marty, która nie tylko sama
w sobie żywi nabożeństwo do św. Jana, ale
szerzy je i zachęca innych do kultu. Gromadzi
przed figurą bliskich, sąsiadów, koleżanki
i ludzi starszych.
Wspólnie modlą się, śpiewają pieśni,
a najczęściej ulubioną przez nich pieśń
„Święty Janie z Bolesławia” Nabożeństwa
te jeszcze bardziej wzmagają w Marcie
gorliwość w przygotowaniach do I Komunii
Św. 3 października 1889. W kościele parafialny w Skarszewach. Marta po odbytej
poprzedniego dnia spowiedzi, przystępuje
po raz pierwszy do Komunii Św.
Odtąd rozpoczyna się dla niej nowy
okres życia z Jezusem Eucharystycznym.
Marta przyjmuje Komunię częściej niż
inni. Żyje Eucharystią. Wiele się modli.
Wszystkie wolne chwile wykorzystuje na
modlitwę. Nie wystarczają jej już codzienne
pacierze, nie wystarcza wspólny różaniec...
Wiele wieczornych godzin po wypełnieniu
swoich obowiązków domowych, spędza
przed figurą św. Jana Nepomucena. Wszyscy wokół sądzą, że jest u koleżanek, tymczasem ona bez względu na pogodę, deszcz
czy zawieruchę, mróz czy zawieje śnieżne,
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stoi przed figurą i się modli, a w modlitwie
rozważa cel i sens swego życia, szuka
sposobu, jak lepiej mogłaby służyć Panu
Bogu. Swemu spowiednikowi- w dalszym
ciągu księdzu Dąbrowskiemu - zwierza
się z zamiaru wstąpienia do zgromadzenia
zakonnego, zasięga w tej sprawie również
opinii proboszcza.
Piętnastoletnia Marta postanawia
odpowiedzieć Bogu na Jego wezwanie do
służby w zgromadzeniu zakonnym. W liście skierowanym do ks. Dąbrowskiego,
prosi go, by jako kapelan, wstawił się za
nią u Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, by
zechciały ja przyjąć do siebie. Niestety,
jest za młoda, ale po pewnym czasie
sama postanawia skierować swą prośbę
do sióstr. Siostra Wizytatorka zaprasza ją
na okres Świąt Bożego Narodzenia. Marta
przyjmuje to zaproszenie z wielką radością,
nie martwi ją nawet fakt, iż musi zrezygnować z pobytu w domu w tak wielkie święto.
Pilnie przypatruje się życiu zakonnemu,
uczestniczy we wspólnych modlitwach,
posiłkach, w rekreacji. Czuje się jak w niebie! Jest przekonana, że jej miejsce jest
właśnie w tym Zgromadzeniu, że tu najwierniej będzie mogła służyć Bogu. Po raz
kolejny jednak okazuje się, że wciąż jeszcze
jest za młoda. Przepisy bowiem wymagają
ukończonego osiemnastego roku życia.
Otrzymuje jedynie zapewnienie przyjęcia
do Zgromadzenia za dwa lata. W kościele
parafialnym ksiądz odprawia Mszę św.
w intencji Marty, by Bóg jej błogosławił
na nowej drodze życia, by mogła wytrwać
w powołaniu aż do śmierci. Podczas Mszy,
po przyjęciu Komunii św. Marta specjalnym
aktem oddaje się pod opiekę Matki Bożej.
Jest poniedziałek, 25 kwietnia. W długiej,
serdecznej modlitwie Marta żegna się ze
św. Janem Nepomucenem, w wielkim
skupieniu stojąc przed jego figurą. Żegnając
się z rodziną w pobliżu figury, mówi: „Za
przyczyną św. Jana Nepomucena Pan Bóg
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powołał mnie do służenia Jemu. Św. Jan
wyprosił mi łaski, do których dążyłam od
lat, będąc wesołą i łagodną.
Od pierwszych dni swego pobytu
w Zgromadzeniu Marta czuje się zobowiązana do wdzięczności Panu Bogu za łaskę
powołania zakonnego i postanawia usilnie
pracować nad sobą, by być prawdziwą
córką Miłosierdzia, córką Św. Wincentego
a Paulo. W dniach od 26 kwietnia do 11
sierpnia 1892 r. Marta odbywa w Krakowie
okres zwany postulatem. Pod wpływem
siostry odpowiedzialnej za formację uczy
się dostrzegać cierpiącego Chrystusa w ludziach biednych, chorych, opuszczonych,
kalekich. Służy im tak, jakby służyła samemu Chrystusowi. Nie lęka się powierzonej
jej pracy, wszystkie obowiązki wykonuje
z łatwością, nigdy nie okazując zmęczenia.
Nigdy też nie trzeba jej upominać. Odznacza się wielką prostotą, pokorą i miłością.
Uważa bowiem, że jej życiowym zadaniem
jest służyć drugiemu człowiekowi. Kolejny
okres życia Marty to Nowicjat, tzw. Seminarium. Od pierwszych dni Marta zapoznaje
się z zasadami, przestrogami i wskazaniami
świętego Wincentego i stara się wprowadzać je w życie.
Praktyki zakonne, ćwiczenia duchowne i modlitewnik Zgromadzenia skutecznie
przyczyniają się w jej życiu do pogłębienia
nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu, do Serca pana Jezusa, do Męki
Pańskiej. Ponieważ już w seminarium styka
się z nędzą ludzką w postaci rozmaitych
chorób, dlatego też pielęgnuje w sobie
nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej.
Ucieka się do niej w różnych sytuacjach
życiowych i potrzebach chorych, którym
usługuje. Jej autorytetem staje się sylwetka
Joanny Dalmagne - siostry żyjącej w XVII
w., a zmarłej w wieku zaledwie 33 lat. Jej
sposób życia, praktyka cnót chrześcijańskich i zakonnych, wierność duchowi św.
Wincentego, dodatnio wpływają na życie
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Marty. Siostra Joanna staje się dla niej wzorem do naśladowania. Marta jest nią wprost
urzeczona! Od czasu Seminarium u siostry
Marty pojawia się pragnienie, by umrzeć
młodo. Odtąd niebo staje się przedmiotem
jej myśli i pragnień. O niebie rozmawia ze
współsiostrami, z chorymi, życzy nieba
rodzicom i rodzeństwu. 21 kwietnia 1893r.
Marta otrzymuje strój Siostry Miłosierdzia
i z jeszcze większą gorliwością podejmuje
się pracy apostolskiej wśród chorych. Chce
być dobrą i pożyteczną pielęgniarką, chce
nabrać umiejętności nie tylko w pielęgnowaniu chorych, ale także w przybliżaniu ich
dusz do Boga., poprzez przygotowywanie
do spowiedzi, przyjęcie Komunii Św. i sakramentu chorych. Tej formie apostolstwa
jest wierna aż do końca swojego życia.
W połowie 1895 roku zostaje przeniesiona
do pracy w szpitalu w Podhajcach.
Swoim poświęceniem się dla dobra
wszystkich ludzi, bez względu na nację
i wyznanie, zjednuje sobie ogólną miłość
i szacunek wszystkich, którzy się z nią
stykają. Do jakiego stopnia potrafi sobie
zjednać ludzkie zaufanie, świadczyć może
fakt, że pod wpływem jej dobroci pewien
Izraelita zmienia swoją wiarę na katolicką.
Rok 1899. Przełożona domu w Podhajcach
powiadamia s. Martę, że z woli Wyższych
przełożonych zostaje przeniesiona do
Bochni, gdzie nadal będzie pracować,
pielęgnując chorych. W sposób godny
podziwu poświęca się w dzień i w nocy
chorym, którzy pod jej wpływem oczyszczają swoje sumienia, przyjmują Komunię
św., a przede wszystkim traktują swoje
cierpienie jako zadośćuczynienie Panu
Bogu za popełnione grzechy. Pewnego dnia
podczas modlitwy siostra Marta dostrzega
krzyż, z którego wydobywają się promienie.
Słyszy następujące słowa:„Znoś córko cierpliwie wszystkie oszczerstwa i posądzenia,
pracuj dla swoich. wkrótce zabiorę cię do
Siebie…” Jakiś czas później siostra Marta
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zostaje pomówiona. Jeden z pacjentów
donosi miejscowemu proboszczowi, iż s.
Marta poczęła dziecko, a jego ojcem jest
Jan Nosal, któremu siostra Marta okazywała w szpitalu wiele troski. Martę spotyka
wiele nieprzyjemności, cierpi. Wielu z jej
otoczenia wierzy w te brednie.
Jedynie siostra przełożona nie daje
wiary oszczerczym zarzutom. Dopiero na
łożu śmierci ów oszczerca odwołuje to,
co powiedział. Siostra nadal poświęca się
chorym, służy drugim przedziwną dobrocią,
cierpliwością i wyrozumieniem. Z woli
wyższych Przełożonych przybywa do Śniatynia. Pracuje w miejskim szpitalu. Spędza
całe dnie w salach szpitalnych, w zaduchu
chorób i środków dezynfekcyjnych, w atmosferze gorączkowych majaczeń, pooperacyjnych jęków, wśród niecierpliwych
ludzi, dla których poza własną dolegliwością, wszystko inne przestaje być ważne.
Trwać w czymś takim jest trudno, ale nie
siostrze Marcie, która mimo wszystko
potrafi być wesołą, bez końca cierpliwą
i ofiarną. Troszcząc się o to, by być coraz
wierniejszą córką św. Wincentego, dba
nie tylko o ciała chorych, ale i o ich dusze.
Wiele czasu poświęca na uczenie chorych
katechizmu, na czytanie religijnych książek,
a przede wszystkim na przygotowanie do
odprawienia spowiedzi z całego życia. Ma
wyjątkowy dar nawracania grzeszników.
Podobnie jak we Lwowie czy Podhajcach,
do szpitala w Śniatynie zgłaszają się chorzy
różnych narodowości i wyznań. Siostra
Marta ma szczególną słabość do Żydów.
Okazuje im wiele współczucia, rozmawia
z nimi na tematy religijne, wykazuje prawdziwość wiary katolickiej, przedstawia
argumenty, które skłaniają Żydów do porzucenia własnego wyznania i przejścia na
wiarę katolicką poprzez chrzest. Ma opinię,
że tak potrafi apostołować wśród Żydów, że
na jej oddziale żaden z nich nie umiera, nie
przyjąwszy chrztu świętego. Jest wigilia
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roku 1903. Podczas łamania się opłatkiem
z siostrą przełożoną, Marta oświadcza, że
jest to jej ostatnia Wigilia na tym świecie.
Nikt nie traktuje jednak tej wypowiedzi
poważnie. Nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie siostra Marta miała umrzeć.
Tymczasem w separatce szpitalnej wraca
do zdrowia pewna niewiasta po przebyciu
tyfusu plamistego. Trzeba przygotować
do dezynfekcji wszystko, z czym chora
się stykała. Zadanie to zostaje powierzone
pracownikowi służby szpitalnej - mężowi
i ojcu rodziny. Siostra Marta postanawia go
wyręczyć. Zarazki tyfusu okazują się groźne
dla jej zdrowia. Już następnego dnia czuje
się osłabiona, atakuje ją wysoka gorączka.
Ostatkiem sił porządkuje swoje rzeczy,
wiele listów i notatek pali, przygotowuje
sobie strój do trumny… Choroba szybko
atakuje organizm siostry. 27 maja 1904
roku przybywa do Śniatynia brat Martyksiądz Jan Więcki. Udziela jej Komunii św.
Siostra Marta bardzo cierpi - spieczone, popękane od gorączki wargi utrudniają
jej mowę. Ból związany z przebiegiem
tyfusu i zapaleniem płuc utrudnia jej
porozumiewanie się, ale jest przytomna.
Wreszcie nadchodzi upragniona przez siostrę Martę chwila. Czuje, jak coraz bardziej
słabnie, wie, że to ostatnie chwile jej życia.
Słychać modlitwy za konających. Siostra
Marta trzyma w ręku gromnicę, powtarza
z innymi słowa litanii. Lekkim skinieniem
żegna wszystkich. Zaczyna się konanie.
Po krótkiej chwili odchodzi z tego świata.
Pogrzeb siostry Marty był prawdziwym,
a zarazem bardzo spontanicznym wyznaniem wiary w jej osobistą świętość. Jej historia zachęca nas byśmy w naszym życiu
pragnęli świętości, realizowali wolę Bożą
w najmniejszych codziennych sprawach.
Beatyfikacja siostry Marty odbyła się
w 25 maja 2008 roku we Lwowie. Wierni
za jej przyczyną wypraszają u Boga liczne
i potrzebne łaski.
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Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną
Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
Panie Boże, Ty powołałeś Siostrę Martę Wiecką do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, by idąc za Twoim Synem służyła ubogim i chorym. Posłuszna Twemu wezwaniu,
szła drogą wincentyńskiego powołania, poświęcając się całkowicie służbie, aż do
oddania życia za człowieka. Panie, Boże mój uwielbiam Cię za wszystkie łaski jakich
raczyłeś udzielić Błogosławionej Siostrze Marcie Wieckiej. Błagam Cię, racz okazać
przez jej wstawiennictwo, potęgę Twojej miłości i udziel mi łaski…………. O którą
Cię pokornie i z ufnością proszę, jeżeli to zgadza się z Twoją wolą. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…,
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
O łaskach uzyskanych przez przyczynę Błogosławionej Siostry Marty Wieckiej
prosimy powiadomić:
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków
Archiwumsmk@szarytki.pl

Ksiądz Ignacy Piwowarski Honorowym
obywatelem Brzeska
W dniu Święta Konstytucji 3 Maja,
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej ks.
Ignacy Piwowarski z Bucza, emerytowany
duchowny, jedna z legend stanu wojennego, odebrał tytuł Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Brzesko.
Po raz pierwszy zostałem aresztowany
przez Urząd Bezpieczeństwa w połowie lat
50, byłem wtedy uczniem brzeskiego ogólniaka. Podejrzewano mnie o drukowanie
ulotek. Ta podziemna „bibuła” skierowana
było przeciwko władzy ludowej, która
podniosła rękę na krzyż. Symbole naszej
wiary zostały usunięte wtedy ze szkół –
wspomniał podczas sesji nagrodzony.
To oczywiście nie było epizodyczne
zatrzymanie. Wiele razy ksiądz Piwowarski
był zatrzymywany przez SB i organy Milicji
Obywatelskiej. Widziano w nim sporego
wichrzyciela, skoro do zatrzymania go, podczas nauki w szkole, do pałacu Goetza (tam
przez wiele lat mieściło się LO), pofatygo-

wał się sam szef powiatowy UB w Brzesku.
A zatrzymano przyszłego duchownego i kapelana Solidarności pod wieloma pozorami:
ot chociażby takim, że nie zameldował się
na wakacje, w domu rodzinnym. – Podczas
jednego z takich zatrzymań, kiedy byłem
uczniem ogólniaka, próbowano ze mnie
zrobić konfidenta. Tak na dobrą sprawę to
nie zdawałem sobie sprawy z tego, kim jest
konfident, kim są Tajni Współpracownicy
SB. Wypytywano mnie, kto razem ze mną
kolportuje ulotki, kto je drukuje i gdzie. Nie
powiedziałem nic, przekonywałem ich, ze
nic na ten temat nie wiem – mówił podczas
sesji ksiądz Ignacy. Wspomniał swoją
drogę życiową, mówił, że patriotyzm jest
sprawą nadrzędną, tak jak wiara, prawda,
przywiązanie do Ojczyzny. Dziwił się, że
w wolnej, niepodległej Polsce, ulegamy
wpływom libertyńskim, zatracamy to co
najważniejsze i najcenniejsze: przywiązanie
do tradycji, do Ojczyzny. (…)
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A oto kilka szczegółów z jego życiorysu:
Ksiądz Ignacy Piwowarski, syn Jana
i Józefy z d. Kania. Urodził się 7 sierpnia
1941 r. w Buczu. Szkołę podstawową
ukończył w rodzinnej miejscowości. W latach 1955-1959 uczęszczał do Liceum
Ogólnokształcącego w Brzesku, gdzie
w maju 1958 r. zdał egzamin dojrzałości.
Dnia 1 października 1959 r. rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym
Seminarium w Tarnowie, które ukończył
w 1965 r. Święcenia kapłańskie przyjął 27
czerwca 1965 r. z rąk ks. bpa dra Jerzego
Ablewicza. Początkowo pracował jako
wikariusz w Szarwarku koło Dąbrowy
Tarnowskiej (1965-67), następnie w parafii
Rzochów (obecnie dzielnica Mielca,
1967-71). W latach 1971 do 1975 pełnił
obowiązki duszpasterskie w Lipinkach,
gdzie parafianie pod jego kierunkiem
odbudowali spalony kościół. W 1975
przeniesiony został do Mościc, skąd przeszedł do Łącka (1977-78). W 1978 r. – na
prośbę proboszcza z Lipinek i za zgodą kurii
– powrócił do tej parafii. Dnia 12 sierpnia
1981 r. objął probostwo w parafii Berest,
gdzie pracował do 6 stycznia1992 r. Kolejną
parafią, w której pełnił posługę proboszcza
była Radgoszcz, gdzie duszpasterzował
od 7 stycznia 1992 r. do 20 sierpnia 2006
r., obecnie jest na emeryturze i rezyduje
w rodzinnej parafii Bucze. (…)
Był duchowym przywódcą walki
o przywrócenie krzyży w szkołach, która
rozpoczęła się we Wrzesinie 1980 r.
w parafii Lipinki, gdzie młodzież z jego
inspiracji zawiesiła w szkole krzyże.
Dzięki wskazówkom ks. Piwowarskiego oraz właściwej postawie uczniów
i rodziców inicjatywa ta w Lipinkach
zakończyła się sukcesem. Gdy władze
szkolne nakazały usunąć krzyże, młodzież
rozpoczęła strajk, który trwał ponad dwa
tygodnie. Władze oświatowe ustąpiły,
ponieważ uczniowie nie przychodzili na
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zajęcia, a rodzice zdecydowanie popierali postawę swoich dzieci. Wkrótce
strajk rozszerzył się na sąsiadujące dekanaty, min żmigrodzki i jasielski, gdzie
wszędzie w szkołach zaczęto wieszać
krzyże. W okresie tworzącego się ruchu
solidarnościowego w mieszkaniu księdza
Piwowarskiego odbywały się spotkania
robotników i rolników. Po wprowadzeniu
stanu wojennego, plebania w Bereście
koło Krynicy, gdzie w sierpniu 1981 r.
objął probostwo, stała się azylem dla
ukrywających się opozycjonistów. Tam
spotykali się także przedstawiciele zdelegalizowanej „Solidarności” z regionu
i całej Polski, min Andrzej Gwiazda, Anna
Walentynowicz, Zbigniew Romaszewski
i Jerzy Kropiwnicki. Ksiądz Piwowarski
znany był z patriotycznych kazań, które
głosił w latach 80-tych podczas Mszy
św. za Ojczyznę organizowanych przez
Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Gorlicach.
W latach 1982-89 opiekował się
sztandarem NSZZ „Solidarność” z Fabryki
Maszyn Wiertniczych (obecnie Fabryka
Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik”)
w Gorlicach. Początkowo przechowywał go
u siebie na plebanii, a następnie z uwagi
na częste rewizje SB w Lipinkach, oddał
go na przechowanie u księdza prałata
Kazimierza Martyńskiego. Codzienne życie
księdza utrudniały częste przejawy szykanowania go przez służby SB. Doszło także
do nieudanego zamachu na jego życie.
Ksiądz Piwowarski był niezwykle oddany
idei „Solidarności”. Pomagał w zbieraniu
funduszy na opłacenie prawników z Krakowa broniących aresztowanych działaczy
z Nowego Sącza. Prowadził oazy dla rodzin
z diecezji tarnowskiej pod patronatem
księdza biskupa Józefa Gucwy i ks. profesora Władysława Szewczyka. Grupy
swoich parafian zawoził do Nowej Huty na
czwartkowe Msze św. za Ojczyznę, które
odprawiane były przez księdza Kazimierza
Jancarza. Organizował pielgrzymki ludzi
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pracy do Częstochowy oraz na coroczne
dożynki jasnogórskie. Postawa religijno
– patriotyczna sprawiła, ks. Ignacy Piwowarski nazwany był przez ludność
z Krynicy i okolic „Popiełuszką z Berestu”,
a „Solidarność” warszawska określała go
„beskidzkim Popiełuszką”.
P.S.
Przedruk z gazety dekanatu brzeskiego
„Kościół nad Uszwicą” za pośrednictwem
i przez grzeczność ks. Józefa Babicza.

Ks. Ignacy Piwowarski związany jest
z Marcinkowicami przez swą siostrę ś. p.
Kazimierę Tabor i jej męża Zenona – oboje
zasłużeni dla redakcji. Ks. Piwowarski bywał częstym ich gościem, stąd rozchodziły
się wiadomości na tematy zakazane oficjalnie. Ś. p. Kazimiera była wielką głosicielką
prawdy historycznej, odważnie ją głosiła,
a wszelkie polskie bóle oblewała łzami.
Tematykę historyczną w N W przejął jej
pracowity mąż Zenon.

redakcja

Minęło 10 lat
- od śmierci Krysi Półćwiartkowej, zasłużonej redaktorki i koleżanki.
Zawdzięczamy jej wiele artykułów, przede wszystkim dotyczących dziejów
parafii. Przez wiele lat współtworzyła parafialne akademie, wkładając w te
sprawy całą duszę. Zebrania redakcyjne czy Akcji Katolickiej zwykła osładzać
garścią cukierków czy pudełkiem ciastek.
Wspominamy naszą Krysię, pełną energii i pomysłów a także dzielną
w cierpieniu i powolnym umieraniu. Miłosierny Jezu, przyjmij ją do Swego
Królestwa.
redakcja

Odpoczynek z Parafialnym Oddziałem Caritas
Już tradycyjnie w lipcu w naszej parafii dzieci mogły uczestniczyć w półkolonii
organizowanej przez parafialny oddział Caritas. Głównym inicjatorem i organizatorem
tego dzieła jest ksiądz prałat Józef Babicz.
Nie byłoby tego przedsięwzięcia, gdyby
nie hojność i dobroć naszych dobrodziejów
i sponsorów: kapłanów pracujących w naszej parafii, Diecezjalnej Caritas, Urzędu
Gminy Chełmie, p. Marii Chmielowskiej,
p. Małgorzaty Kuzak i firmy George, p.
Zofii i Wiesława Czopów i firmy Gród oraz
wszystkich darczyńców, którzy pragnęli
pozostać anonimowi.
Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty
kiedyś powiedziała następujące słowa: Nigdy nie poznamy całego dobra, jakie może
dać zwykły uśmiech. Tak też wyrażamy

ogromną radość iż prawie 50 uczniów
uczniów terenu naszej parafii mogło
uczestniczyć w wakacyjnym wypoczynku
pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: ks. Andrzeja Kmiecika, Grażyny
Brdej, Beaty Karbowiak, Teresy Drzymuchowskiej, Anny Wieczorek, Mariusza
Jopa, Wolontariuszek - Moniki i Marzeny.
Opiekę medyczną sprawowały: Maria Pietrzak i Halina Dziubanowska, a nad całością
czuwały: Dorota Czub, Anna Uljasz i Alina
Chronowska.
Podczas tego wypoczynku uczestnicy
brali udział w licznych zajęciach rekreacyjnych w hali sportowej i placu zabaw
przy szkole podstawowej w Marcinkowicach oraz na terenie Domu Parafialnego,
artystycznych prowadzonych przez p.
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Anetę Karczewską, j. angielskiego - przez
p. Elżbietę Kulig i Annę Wieczorek. Nie
zabrakło także wycieczek autokarowych:
do Podegrodzia – rodzinnej parafii bł Stanisława Papczyńskiego i Centrum Lachów
Sądeckich, gdzie uczestnicy dzięki ogromnej życzliwości p. Krzysztofa Bodzionego
mogli nie tylko poznać życie i zwyczaje
naszych przodków, ale także zapoznać się
z pracą kowala, rękodziełem artystycznym.

Kolejna wyprawa odbyła się do Lipnicy
Murowanej ziemi świętych i błogosławionych. Na ostatnią wycieczkę wyjechaliśmy
do Kamiennej gdzie zapoznawaliśmy się
z historią i pacą pszczół.
Wszystkim za wszystko dobro, które
było naszym udziałem z całego serca Bóg
zapłać

Marta Gródek- Piotrowska

Przy „Białej Kapliczce”
W Rdziostowie majówki się skończyły
a zaczęła się czerwcówka do Najświętszego Serca Jezusa. Każdy miesiąc jest dobry
na pielgrzymkę do naszych znaków Bożych.
Tak się zaczął miesiąc czerwiec przy
przydrożnej kapliczce w Rdziostowie. Kto
mógł to przybył w godzinach wieczornych
tj. od wpół do ósmej do ósmej. Zaczynano
od Litanii do Najśw. Serca i oczywiście
od pieśni, które każdy z nas wspierał tak
głośno, aby zostały usłyszane w niebiosach. Mimo deszczowych dni w czasie
odprawiania deszcz jakby na zamówienie

ustawał, chyba dofrunął tam, gdzie było
jego przeznaczenie.
Dla wielu były to powroty do szczęśliwego dzieciństwa, odżyły wspomnienia,
ileż tu przewinęło się osób, których już
nie ma.
Tak wszystko przemija….. przemija
bezpowrotnie a Najświętsze Serce Pana
Jezusa jest z nami.
Na zakończenie nie zabrakło miłego,
słodkiego akcentu tj. kołacz z serem i owocami, zawijaniec z owocami oraz woda
z miętą, cytryną i sokiem z agrestu.

Teresa Potoczek

„Na naszej ziemi był Oświęcim….”
Planowana w tym roku wycieczka po
ojczyźnianych miejscach, doszła do skutku
20 lipca. Miejscem docelowym było Muzeum Martyrologii KL Auschwitz a na trasie
do tego największego cmentarza świata
stanęło Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii
Zebrzydowskiej i Wadowice.

Do członków Akcji Katolickiej dołączyli
inni, tak że autobus pana Jana Zięby był
pełny. Nad całością czuwał ks. proboszcz.
W drodze – tam- znający te miejsca dzielili
się wiadomościami i przeżyciami. Była też
modlitwa. Wierną przewodniczką w modlitwach była pani Krysia Musiałowa.
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Kompleks budowli sanktuarium zebrzydowskiego jest widoczny z daleka, posadowiony na wzgórzu. Przebiegamy labirynty różnych zakątków kościoła, krużganki klasztorne,
najdłużej jesteśmy przed cudownym obrazem
Matki Bożej i oglądamy obraz namalowany
na podstawie zdjęcia przedstawiającego
cudowne ocalenie rodziny Kusionów z Klęczan
podczas powodzi w 1935 r. Młodsi i mocniejsi
nawiedzają piesze dróżki kalwaryjskie.
Przez Wadowice przejeżdżamy, na razie,
żeby zdążyć do Oświęcimia na umówioną
godzinę. Drogowskazy kierują nas pod adres:
KL Auschwitz – Birkenau.
Zwiedzających tam wielu. Ludzie niemal
z całego świata, dużo Azjatów. Obsługa wielojęzyczna. Grupa ociera się o grupę, więc
pomocą jest elektroniczny kontakt każdego
zwiedzającego z przewodnikiem.
Nawet ci z nas, którzy tu kiedyś byli,
doznają głębokiego wstrząsu na widok
tego, co ocalało z dokumentów czy budowli,
których Niemcy nie zdążyli zniszczyć przed
zbliżającym się frontem. Nasza przewodniczka pokazuje i opowiada z zaangażowaniem,
zwracając po kobiecemu szczególną uwagę
na ogrom ludzkich cierpień i poniżeń zgotowanych przez opętanych złem.
KL Auschwitz zorganizowany był na terenie
koszar wojska polskiego, natomiast Birkenau
pobudowano na obszarze ok. 140 ha, po wysiedleniu mieszkańców okolicznych 6 wiosek.
Okazuje się, że liczba zamordowanych
tam ludzi długo była ustalana i z propagandowych szacunków dokonanych przez
aliantów mówiono o 4 milionach, obecnie
po badaniu dokumentów określających ilość
transportów, list wysiedlonych z miejscowości rozrzuconych po Europie, szacuje się
liczbę ofiar na 1 mln 300 tys osób, w tym ok.
800 tys Żydów. Obóz przeznaczony był dla
polskich więźniów politycznych, a z czasem
stał się miejscem wyrafinowanego męczeństwa Żydów a w rzeczywistości mordowano
tam ludzi z ponad 20 krajów z terenu całej
Europy, w tym znaczną liczbę Polaków przy
czym Żydzi polscy ginęli w innych mniejszych
obozach.
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Przykre to, że Auschwitz – Birkenau staje się co jakiś czas przyczyną nieporozumień
i przetargów, tak jakby to nie był cmentarz
bez jednego grobu, jakby na niektórych
polityków nie działała groza tego miejsca.
„Człowiek człowiekowi zgotował ten los” – to
słynne motto Medalionów Zofii Nałkowskiej.
Komuś nie podobał się klasztor koło murów,
inny chciał, aby usunąć krzyż, skoro Żydzi,
to znów ważniejszy miał być wielki market.
Zaokrąglono liczbę ofiar, jakby sto tysięcy ludzi zlikwidowanych z wielką precyzją
było sprawą tylko rachunku.
Po świecie zaczęły krążyć niedawno
informacje zniekształcające prawdę, bo nazywano to miejsce polskim obozem zagłady,
to znów za sprawców uważano jakichś opętanych faszystów, nie nazywając ich Niemcami
po prostu. A tymczasem skrajni narodowcy
niemieccy śmią dziś upominać się u nas
o odszkodowania wojenne z powodu wysiedleń Niemców z ziem na zachodzie. A przecież
prawda jest niezmienna, niemieckie państwo
wywołało tę straszną wojnę, a granice Polski
ustaliła nie Polska a mocarze zgromadzeni
w Jałcie.
Polsko, ojczyzno moja! Jakże cię poniewierają. Narodzie mój, bądź wierny prawdzie.
Odwiedziny Wadowic były krótsze niżby
wymagała tego niezwykłość tego niewielkiego, ale sławnego na cały świat miasta.
„Tu się wszystko zaczęło…” – tak witają
przybywających Wadowice.
Odwiedzamy kościół a w nim wiele
wzruszających pamiątek po Janie Pawle
Wielkim. Zwiedzamy także muzeum – przeniesione do kamienicy obok domu rodziny
Wojtyłów, który jest remontowany.
Żegnamy Wadowice smakując sławne
kremówki. Rzeczywiście o niepowtarzalnym
smaku. Wracamy do parafii ok. 17. Pogoda
u nas też upalna. Dziękujemy za obecność
ks. Proboszczowi i wszystkim uczestnikom,
szczególnie tym osobom, które nie pierwszy
raz wyruszają w Polskę z Akcją Katolicką.

Łucja Wróbel
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„Odsłony”
Pokora – dostaje po twarzy
pewność siebie
zbiera pochwały
Cnota – „boi się słońca”
ono świeci
dla zuchwałych
Dobroć – zbiera baty
zło staje
na piedestały
Litość – bieda całuje
skąpstwo
opływa w chwałę
Ciepło – już poza modą
na zimno
przymknięte oczy
Życie – ciągle się zmienia
czasem czym „lepiej”
tym gorzej

Maria Piniańska

W rocznicę śmierci Taty
„Każdej drogi gdzieś koniec”
Moja młodość
została na ulicy Stromej
w drewnianym domku
ze spadzistym dachem
z sąsiadką w prezencie
i Jej łyżką miodu,
za którego przyczyną
osładzam jej wieczność
modlitwą
Pamięć zbliża obrazy
na wysokość oczu
tak wspaniały odbiór na monitorze źrenic
wszystko ożyło
w mojej miłości
chociaż odeszli
w krainę wieczności
moi bliscy

Maria Piniańska
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„Maryjo”
W każdy dzień
odmawiam różaniec
czasem myśl mi ucieka
do przyziemnych spraw
wtedy powracam
do słów „Ojcze nasz:...
gdy się zamyślę
sama się odmawia
modlitwa serca „Zdrowaś Maryja...”
Cały mój świat
modli się ze mną
by Twoja matczyna miłość
spotkała się z moją
Przed Twym św. Obliczem
klęka moje serce
gdy znów powtarzam „Zdrowaś Maryja...”

Maria Piniańska

P.S. Serdeczne pozdrowienia i życzę „pysznych” wakacji.

Listy do redakcji
Serdecznie dziękuję za cudną lilię, która przyozdobiła mi M.B. a także za N.W., w której
na „list do Polski” chciałoby się odpisać z nadzieją na Miłosierdzie Boże i ratunek u Matki
Bożej, naszej Królowej. Piękne zdjęcia mówią same za siebie i o włożonej ogromnej pracy,
trud ćwiczenia i radość, bo to wszystko na chwałę Pana. Ela Górczyk dzieli się radością
z Pielgrzymki Naucz. Na Jasną Górę. Byliśmy autokarem wraz z księdzem z Brazylii.
Ponieważ z mężem malują dom na zewnątrz, nie miała czasu przepisać na komputerze.
W sierpniu Odpust ku czci Przem. Pańskiego w Nowym Sączu Sp. O. Stanisław Jojczyk
był na Górze Tabor i tam przewodniczył Mszy św. pięknie to opisuje w książce „Stąpałem
po śladach Chrystusa”, a my duchowo z Nim. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego
odpoczynku, relaksu by na nowo odrodzić siły. Będziemy się modlić, cieszyć z Papieżem
Franciszkiem i młodzieżą obecną na SDM.

Wdzięczna Zosia.

O. Stanisław Jojczyk – Pallotyn, w książce „Stąpałem po śladach Chrystusa” dzieli się
bogatymi wrażeniami z pobytu w Ziemi Świętej z okazji 25 – lecia kapłaństwa w 1984 r.

Nasza Wiara 8/2013

17

9 – ty Dzień Pielgrzymowania
Góra Tabor
Bazylika Przemienienia Pańskiego
„Panie, dobrze nam tu być”.
Moja obecność na Taborze ma szczególne znaczenie. Tajemnica Przemienienia
Pańskiego przedziwnie towarzyszyła mi od dziecka. Po prostu wzrastałem w klimacie
Przemienienia Pańskiego, które na Sądecczyźnie cieszy się żywiołowym religijnym
kultem. W Polsce jest wiele kościołów i parafii, które za patrona obrały sobie Chrystusa
w tajemnicy Przemienienia z góry Tabor. Natomiast znam tylko dwa sanktuaria, w których
wielkim i powszechnym kultem cieszy się słynący łaskami obraz Przemienienia.
Najstarszym sanktuarium, bo sięgającym XVI w., jest kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Krużlowej Wyżnej, wsi leżącej na skraju Beskidu Niskiego,
koło Grybowa. W ołtarzu głównym jaśnieje blaskiem łask obraz – veraicon Przemienienia
Pańskiego, przed który od wieków przybywają pielgrzymi z Podbeskidzia i Bieszczad.
W kronikach parafialnych od 1788 roku znajdują się opisy licznych cudownych uzdrowień i nawróceń, które dokonały się przed cudowną ikoną Chrystusa w tajemnicy Przemienienia. Kopia krużlowskiej ikony Chrystusa Przemienionego znajduje się w każdym
domu jako znak obecności Chrystusa we wspólnocie rodzinnej. Trzydniowy odpust
krużlowski ściąga ogromne rzesze pielgrzymów niemal z całego Podbeskidzia i Połonin
bieszczadzkich. Obecnie ksiądz prałat Kazimierz Stępień, proboszcz parafii krużlowskiej,
ze swymi parafianami wznosi świątynię, której patronować będzie Chrystus Pan przez
swój cudowny wizerunek w tajemnicy Przemienienia z góry Tabor.
Najsławniejszym sanktuarium Przemienienia w Polsce jest kolegiata św. Małgorzaty.
Wydaje się, że ten pełen uroku sądecki gród, otoczony wieńcem szczytów górskich, wybrał sobie Chrystus na Polski Tabor. Do kolegiaty w 1785 roku z klasztornego kościoła oo.
Franciszkanów przeniesiono cieszący się czcią wiernych obraz pochodzenia włoskiego,
namalowany w stylu bizantyńskim, prawdopodobnie w XIV wieku. Obraz umieszczono
w ołtarzu bocznym, który przez wiernych nazwany został ołtarzem Przemienienia.
Do sanktuarium Przemienienia ściągają olbrzymie rzesze pielgrzymów z całej Sądecczyzny. Ksiądz infułat Władysław Lesiak, proboszcz parafii kolegiackiej, wychodząc
naprzeciw potrzebom religijnym ludu Bożego, zaprowadził tygodniowy odpust, który
przypada na pierwszy tydzień sierpnia. Nawiedzając palestyński Tabor, wspominam te
chwile skupienia i modlitwy, kiedy jako student klęczałem każdego dnia przed cudownym
obrazem. Nawiedzenie obrazu Przemienienia było powszechnym zwyczajem uczniów szkół
podstawowych i średnich. Natomiast udział w uroczystościach odpustowych, dla nas,
ludzi młodych, był wspaniałą katechezą, która nie tylko rozwijała w nas serdeczną więź
z Chrystusem, ale przede wszystkim kształtowała całą formację religijną i chrześcijańską.
W sanktuariach krużlowskim i sądeckim znajdujemy odpowiedź, dlaczego ziemia sądecka
po dzień dzisiejszy daje Kościołowi tak liczne powołania kapłańskie i zakonne. Bo tu,
jak na Taborze, Chrystus zachwyca pięknem swego Bóstwa, serca czyste, gotowe być
z Nim, i bić tylko dla Niego.
Wróćmy jednak do wspomnień z góry Tabor. Godzina 12 zgromadziła nas w grocie
Przemienienia, by w intencji Ojca świętego odśpiewać Anioł Pański. Tą południową
modlitwą każdy wierzący Polak odpowiada na wezwanie Ojca Świętego, by duchowo
łączyć się z Nim i polecać Go opiece Niepokalanej Matki Chrystusa i Kościoła. Wreszcie
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w zakrystii przygotowujemy się do Mszy św., którą odprawimy przy głównym ołtarzu
w Bazylice Przemienienia. Przewodnictwo w koncelebracji powierzono mojej osobie,
co też uznałem za wielką łaskę Opatrzności. Liturgia Mszy św. z racji Wielkiego Postu
przewiduje kolor fioletowy szat liturgicznych. Kiedy procesja miała wyruszyć do ołtarza,
ojciec gwardian przypomniał, że na Taborze na podstawie indultu papieskiego można
odprawiać Mszę świętą tak zwaną wotywną o Przemienieniu Pańskim. Oczywiście,
z wielką radością przyjęliśmy tę informację. Ornat i fioletowe stuły powędrowały do szafy,
a brat zakrystianin podaje ornat w kolorze białym i podkreśla, że w tym ornacie odprawiał
Mszę świętą papież Paweł VI. Nie wiem, czy z przerażenia czy z radości ugięły się moje
kolan, a serce zadrżało. Poczułem się niegodny tak wielkiego wyróżnienia. Złocisty biały
ornat ciążył mi nie ciężarem płótna, lecz ciężarem papieskiego ornatu. Z takim ogromem
wewnętrznego napięcia przystąpiłem do ołtarza Bożego. Z trudem rozpocząłem Mszę św.
w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Gardło coś ściska, drży melodia śpiewanego „Pan
z wami”, a oczy zamgliły się radosną łzą. Wstydziłem się samego siebie. Wydawało mi się,
że wszystko trwa tak długo, aż wreszcie przywołałem zmysły do porządku i zmobilizowałem siły ducha. Emocje wywołała fala wspomnień przeżywania tajemnicy Przemienienia
w sądeckiej farze, by tu, w bazylice na Taborze, sięgnąć zenitu duchowego przeżycia.
Msza św. koncelebrowana na górze Tabor zapewne pozostawi trwały ślad w duszy
z każdego z nas. W liturgii Słowa nie trzeba było budzić swojej wyobraźni, kojarzyć Taboru
z górą Ślężą, malować wydarzenie, które opisała nam dość szczegółowo Ewangelia,
czytane Słowo Boże niby Boży żar wypełniło duszę i przeniosło nas na Tabor, by z Janem,
Piotrem i Jakubem oglądać Chrystusa w obłoku niebieskiej chwały i rozmawiających z nim
Mojżesza i Eliasza. Czuję, jak moje serce z apostołami woła: „Panie, dobrze nam tu być”.
Przecież każdy z kapłanów pielgrzymów już na stałe zatrzyma w swoim sercu tę ofiarę
Mszy świętej składanej na ołtarzu w Bazylice Przemienienia, która była najpiękniejszym
duchowym przeżyciem i prawdziwą ucztą, którą zgotował nam Pan.

o. Stanisław Jojczyk

Przedziwny blask Taboru

Tajemnicę Przemienienia Kościół katolicki wspomina dwa razy w ciągu roku
liturgicznego. 6 sierpnia, gdy obchodzone
jest święto Przemienienia Pańskiego na
górze Tabor i w II niedzielę Wielkiego Postu,
gdy liturgia jest już ukierunkowana ku górze
Golgocie. Na Taborze Chrystus myśli już
o Krzyżu, dlatego Kościół ukazuje wiernym
tę górę, by w świetle Przemienienia mogli
zobaczyć tajemnice cierpienia, śmierci
i zmartwychwstania.
Na górę Tabor Jezus wziął trzech
uczniów, którzy zaraz posnęli ponieważ
byli bardzo utrudzeni wspinaczką, jednak
głos dochodzący z obłoku budzi ich i są

świadkami cudownego Przemienienia
Chrystusa. Apostołowie Piotr, Jan i Jakub
widzą przemienionego Chrystusa w lśniąco
białych szatach, w których biel oznacza
czystość, niezniszczalność i doskonałość.
Prawą ręką błogosławi On całe stworzenie, a w lewej trzyma zwój. Jego twarz
rozjaśniała jak słońce, a głos z obłoku; „To
jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt 17,5)
utwierdzi uczniów w przekonaniu o teofanii,
czyli o objawieniu się Boga. Apostołowie
byli zachwyceni, bo poznali tylko niewielki
odblask wiecznej chwały Ojca, ale byli również zalęknięci, bo to spotkanie pozwoliło
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im zrozumieć, jak małe i niepełne jest ich
wyobrażenie o Bogu.
Przemienienie było także przemienieniem apostołów, którzy oczami obmytymi
mocą Ducha Świętego na chwilę ujrzeli
chwałę Pana normalnie ukrytego pod postacią kenozy. Apostołowie, którzy uczestniczyli w wydarzeniu na górze Tabor, gdzie
Ojciec dał świadectwo o swoim Synu,
długo zachowywali milczenie i nikomu
o niczym nie mówili. Przyszedł jednak czas,
że zaczęli dawać świadectwo nie tylko
o Przemienieniu Pańskiemu, ale przede
wszystkim mówili o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nieśli oni innym szansę
przemienienia.
Chrystus promieniuje światłem, z którego trzy promienie są szczególnie wyodrębnione na przedstawionej przeze mnie
ikonie Przemienienia Pańskiego na górze
Tabor. Te jaśniejące promienie dotykają
jednakowo Apostołów, ale ich reakcja jest
różna i żywiołowa. Piotr, jako najstarszy,
patrzy w stronę Przemienionego Mistrza
i wyciąga rękę w geście, który podejmuje
i odpowiada na światło, z którego wychodzi
ku niemu Chrystus-Bóg. Powiewający za
apostołem płaszcz wskazuje jednak, że
w pierwszej chwili uległ lękowi i gwałtownie odwrócił się porażony ogromem
tajemnicy. Z lewej strony ikony leży na
ziemi powalony światłem Jakub. Osłania
oczy, lecz pomimo wszystko zwraca swą
głowę ku Chrystusowi. Natomiast Apostoł
Jan upadł na ziemię podczas ucieczki, jest
jednak zupełnie odwrócony od Mistrza
i ręką zasłania sobie oczy.
To bardzo różne zachowanie Apostołów zawiera przekazaną przez moją ikonę
Przemienienia Pańskiego informację, że
Chrystus Przemieniony promieniuje światłem, które dotyka wszystkich, ale nie
wszyscy w równym stopniu, są w stanie go przyjąć i zrozumieć. Warunkiem
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doznania miłości i oświecenia blaskiem
Przemienienia jest podjęcie przez nas trudu wchodzenia na górę jak apostołowie,
bo ten trud wspinaczki, prowadzi zawsze
naprzód i w górę, blisko nieba, ale wpierw
prowadzi nas w cień Krzyża, a ostatecznie
w słońce Krzyża Przemienionego.
Ikona Przemienienia Pańskiego bardzo
plastycznie ukazuje dwa wymiary; ziemski
i pozaziemski. Wymiar ziemski to właśnie
trzej Apostołowie w pełnej dynamizmu
postawie, spadający ze stromego szczytu,
przytuleni do ziemi, oślepieni światłością
bijącą od postaci Jezusa. Te wymiar ziemski jest silnie skontrastowany przez postać
Chrystusa w białych szatach, otoczony
mandorlą dopełnioną przez zastygłe w adoracyjnym nachyleniu postacie Mojżesza
i Eliasza. Chrystus Przemieniony stoi pomiędzy Mojżeszem, który symbolizuje prawo a Eliaszem, który symbolizuje Proroków.
Jezus pośrodku nich zbiera w sobie pełnię
zapowiedzi proroctw i pełnię Prawa, łączy
dwa Przymierza, świat żywych, bo Eliasz
wzięty do nieba na wozie ognistym jest
orędownikiem żyjących i świat umarłych,
którego orędownikiem jest Mojżesz.
Przemienienie Pańskie to święto, które
może w każdym momencie zmienić nasz
los. Ma przecież wszystko w swoim ręku
i przyjdzie taki czas, że Pan odmieni nas
wszystkich. Nawet nasze ciała zostaną odmienione w tajemnicy zmartwychwstania,
uczyni uczestnikami Swej chwały. Święto
Przemienienia, jest świętem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na
ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie
po nim nieprzemijająca chwała, jeśli tylko
nie tracimy wiary w Chrystusa i będziemy
Mu ufać.
Wiemy wszyscy, że w naszym życiu
są chwile radości i czas smutku, który
rozbija radość i przywołuje do twardej
rzeczywistości. Właśnie wtedy potrzebna
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jest nam siła nadziei, którą niesie Chrystus
Przemieniony. Lecz Światło Przemienienia
to tajemnica, a zarazem dramat dla wielu
z nas, bo jesteśmy tak bardzo zaabsorbowani naszym codziennym życiem, że nie
doświadczamy jego blasku i Boskości Jezusa. Jednak jest na to rada, tylko to zejście
z góry Przemienienia jest dla na szokiem,
podobnie jak się to działo z Apostołami,
świadkami tego zdarzenia. Tam na górze

nie odczuwali ciężaru codziennego życia,
jednak ten czas minął, gdy zeszli z góry,
a Pan wezwał ich do czuwania z Nim i przeżywania razem Jego Męki. My też, mając
przed oczami przedziwne Światło i Blask
bijący z góry Tabor, musimy otrząsnąć się
z bezsilności i smutku i przeciwstawiać się
ciemności, która nas otacza, zamienić ją na
światło bijące z Chrystusa Przemienionego.

Zenon Tabor

76 Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców
na Jasną Górę 2.07.2013r.
2.07.2013r. o godz. 5:30 wyjeżdżamy autobusem z grupą nauczycieli
z Nowego Sącza do Częstochowy.
Podróż mija szybko.
Wkrótce stajemy i uklękamy
przed Cudownym Obrazem Królowej
Polski Matki Boskiej Częstochowskiej,
aby pokłonić się Jej, zawierzyć Jej
wszystkie sprawy i podziękować. To
dla Niej tu przyjechaliśmy.
O godz. 12 rozpoczyna się Msza
Św. Odprawiana na wałach w intencji
nauczycieli i wychowawców z całej
Polski.
W homilii bp. Szmigiel mówił, że
w Roku Wiary wstępujemy na Jasną
Górę, aby nauczać się Dróg Pańskich.
A Maryja zajmuje szczególne miejsce
w historii wiary.
Wspomniał również o roli nauczyciela w społeczeństwie. Szkoła
powinna uczyć i wychowywać. Dobroć, poświęcenie i bezinteresowność,
taki powinien być nauczyciel, aby nie
stracić ucznia i jego problemów. Trzeba przywrócić autorytet nauczyciela.
Godz. 15 uczestniczyliśmy w stacjach Drogi Krzyżowej – prowadził
bp. E. Dajczak

Stacje Krzyżowe – z Jezusem na
drogi miłości.
I stacja - Tajemnica schronienia w
Twoim Sercu dla wszystkich utrudzonych, zmęczonych, zdradzonych, szukających ukojenia. Zbyt wielu z nas w
dzisiejszym świecie jest zagonionych,
utrudzonych, zagonionych tysiącami
informacji, często nieprawdziwych.
Niezmienny jest tylko jeden głos, Twój
Panie „Przyjdzie do mnie wszyscy,
ci utrudzeni i ci zranieni”. Daj nam,
Panie, łaskę ufności i serce gotowe
zawierzyć Tobie.
II stacja - Schronienie w ramionach Twojego Syna. Targowisko
poglądów jest dziś niesłychanie większe. Potrzebujemy Panie, kogoś, kto
miałby wiarę Piotra: „Ty Panie, jesteś
Mesjasz, Syn Boga”. Panie Jezu, daj
nam łaskę świadectwa, bo do tego
jesteśmy powołani.
III stacja – Uzdrawiającej wiary.
Świat z wątpienia uczynił cnotę, jakże
modna jest tania sensacja. Panie,
daj nam łaskę przedrzeć się przez to
wszystko z wiarą, ufnością i dotknąć
Twojej miłości. Prosimy Cię, abyśmy
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mogli usłyszeć: „Siostro, Bracie, wiara
cię ocaliła”.
IV stacja – Nadziei Jezusa. Idziesz
Panie, z nami przez wieki, z ludźmi
wielu wątpliwości i pytań i z Boskim
uporem powtarzasz nam: „Gdybyście
mieli wiarę” Przymnóż Panie, nam
wiary
V stacja – Odwieczne pytanie:
Kto jest największy w Twoim Królestwie? W świecie rywalizacji, jakże
często bezwzględnej, każesz, Panie,
pochylić się nam nisko, do poziomu
dziecka. Dziecko po prostu kocha i
jest szczere. Poprowadź nas, Panie, w
ten świat.
VI stacja – Jeżeli upadniemy,
to najlepiej ku Jezusowi. Mówisz
nam Panie, to stacja o porażce i
przebaczeniu, to stacja pouczenia dla
wszystkich: wychowawców, rodziców,
kościoła. Panie, chodzi Ci o wspólnotę, w której ci przegrani znajdują
schronienie. Panie, otwórz nam serca,
byśmy to pojęli.
VII stacja – Prawdziwa miłość jest
miłosierna. Nie musimy Panie, zasłużyć, żebyśmy chcieli, że zatęsknimy, że
powiemy „wracam”. Jezu, przebijasz
się przez nasze ludzkie nieufności,
pokazujesz nam Ojca, który stale czeka
z otwartymi ramionami.
VIII stacja – Podarowania miłości. Przebaczam ci, już nie grzesz,
Przebaczam ci, zacznij od nowa i ponownie – przebaczam ci, już więcej nie
grzesz – to moje życie, moja historia.
Miłości uczysz się przez podarowanie.
Naucz nas, Panie, wypisz w, moim
sercu, umyśle słowo: „przebaczam ci”.
IX stacja – Miarą Twoją Panie,
jest: jak Ja was umiłowałem. Boimy
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się miłości, tęskniąc za nią do szaleństwa. Patrzcie na Jezusa, nauczcie się
miłości. Tylko Ty, Panie, jesteś miarą
miłości.
X stacja – Odradzających łez. Dopóki płaczemy, Panie, żadna przegrana
nie musi być przegraną. Pokażesz nam
drogę powstania. Panie, daj nam oczami pełnymi łez spojrzeć na Ciebie. Tak
się wraca do życia.
XI stacja – Ja jestem Prawdą.
Stacja naszego pokolenia. Pokolenia,
którego każdy ma w sobie prawdę. Ty,
Panie, jesteś prawdą, w Tobie, Panie,
należy szukać odpowiedzi.
XII stacja – Cierpienia, miłości,
niewinności. Ludzie cierpią, niewinni
i sprawiedliwi. Człowiek bez Boga
nie oszczędza człowieka. Na naszych
oczach ciągle wygrywa jakiś Barabasz.
XIII stacja – Miłość jest czuła i
współczująca. To nasza kolejna stacja
łez Panie, łez współczucia. Płaczą ci, co
mają serce. Ty, Panie, jesteś kochający,
współczujący. Dopóki takie łzy z oczu
na płyną, mamy nadzieję.
XIV stacja – Większej miłości
nie ma. Trzeba być ogarniętym Twoją
Boską Miłością, klucz do tajemnicy aż
tak wielkiej miłości. Chcę powtórzyć
za Tobą, Jezu, „W Twoje ręce moje
życie, przyjmij mnie- wędrowca”.
XV stacja – Rozesłania, Zmartwychwstania. Trzeba Cię, Panie,
spotkać, spotkać żywego. Szliśmy za
Tobą, Panie, by Cię dotknąć, byś mógł
stanąć na naszej drodze. Uczyń, Panie,
z moich dróg Twoje drogi miłości. Nowym człowiekiem mnie, uczyń, Panie.

Opr. E. Górczyk
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NAJINTELIGENTNIEJSZY SYN
Przed wielu laty żył człowiek, który miał trzech synów. Kochał ich bardzo.
Przez wiele lat swą mądrością i ciężką pracą udało mu się zaoszczędzić trochę
pieniędzy i kupić małą posiadłość.
Gdy się zestarzał, zaczął zastanawiać się, jak podzielić pomiędzy synów to,
co posiadał. Pewnego dnia, gdy był już bardzo stary i chory, postanowił wystawić
synów na próbę, aby przekonać się, który jest najinteligentniejszy.
Wezwał ich więc do swego łoża. Dał każdemu 5 soldów by kupili coś, co
wypełniłoby jego pusty pokój. Każdy z synów wziął pieniądze i wyszedł, by
wypełnić polecenie ojca.
Starszy syn uważał, że jest to łatwe zadanie. Poszedł więc i kupił pierwsza
rzecz, jaka mu się nawinęła: snopek słomy. Drugi syn zastanawiał się przez kilka
minut. Przeszedł cały rynek, przeszukał wszystkie sklepy i kupił pawie pióra.
Najmłodszy syn zastanawiał się długo nad zagadnieniem. „Co kosztuje tylko 5
soldów i może wypełnić pokój?” - myślał. Po wielu godzinach rozmyślania znalazł
wreszcie coś, co odpowiadało warunkom z mu pojaśniała. Udał się do maleńkiego sklepiku, znajdującego się w bocznej uliczce i kupił za 5 soldów świecę i
jedną zapałkę. Powrócił do domu zadowolony i ciekawy, co kupili jego bracia.
Następnego dnia trzej synowie zgromadzili się w pokoju. Każdy przyniósł
swój prezent, coś, co miało rozjaśnić pokój. Jako pierwszy, syn najstarszy, rozrzucił
na podłodze słomę, ale niestety zakryła ona jedynie jej część. Drugi syn pokazał
swoje pióra: były bardzo ładne, wypełniły jedynie dwa rogi pokoju.
Ojciec był bardzo rozczarowany pomysłami swoich starszych synów. Wówczas najmłodszy stanął progu pokoju: wszyscy na niego spoglądali zaciekawieni
zastanawiając się, „co też on kupił”.
Chłopiec zapalił zapałką świecę i światło tej jedynej świecy rozeszło się po
całym pokoju i wypełniło go sobą. Wszyscy uśmiechnęli się.
Stary ojciec był uradowany podarunkiem najmłodszego syna. Dał mu całą
swa ziemię i pieniądze, gdyż i miał, że ten chłopiec jest wystarczająco inteligentny,
dobrze wykorzystać majątek i że rozsądnie zaopiekuje braćmi.

Kochane Dzieci!
Takim światłem dla nas jest Chrystus. Czasem nasze życie jest trudne i
smutne. Mamy wiele problemów i trosk. Mówimy o szarych codziennych dniach
wypełnionych pracą i różnymi obowiązkami. Ale świadomość obecności przy
nas Chrystusa sprawia, że nasze życie staje się jasne i radosne. On jest naszym
Przyjacielem. To wszechmocny Bóg. Wie czego nam potrzeba i w jaki sposób nam
pomóc. Trzeba Mu tylko zaufać i żyć z Nim w bliskiej relacji, którą budujemy
przez codzienną rozmowę z Nim.
Chrystus to Światło, które wypełnia świat, mały płomyczek, który zwielokrotniają ludzie dobrej woli. Ewangelia nazywa je: „Światłem na oświecenie
pogan”. My wszyscy musimy być Jego świadkami. Każdy z nas powinien być
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światłem, które innym ludziom pokaże, że tylko z Chrystusem życie ma sens i
może być naprawdę szczęśliwe.
Ks. Tomasz
Rozwiązanie zagadki z poprzedniego miesiąca:
1. tryb, pędzel, butelka, młotek i filiżanka.
2. książka.
Nagrody otrzymują: Agnieszka Wójsik i Klaudiusz Myrlak. Gratuluję!
Nagrody zostaną wręczone w szkole na początku roku szkolnego.

Nowa zagadka
Rozwiąż rebusy
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Na Wniebowzięcie pokończone żęcie
Chrześcijański Zachód świętuje Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
chrześcijański Wschód natomiast obchodzi Zaśnięcie. W obu tych przypadkach
chodzi o tę samą prawdę wiary. Kościół
katolicki wyznaje prawdę wiary o Matce
Bożej Wniebowziętej, podobnie jak wierni
prawosławni, którzy również Maryję czczą,
czego dowodem są przepiękne ikony,
przedstawiające Jej Zaśnięcie.
Niepokalana Panna Maria będąca bez
grzechu, nie mogła doświadczyć śmierci,
która była skutkiem grzechu i doświadczają
jej wszyscy ludzie. Jej śmierć była raczej
przejściem, rodzajem zaśnięcia i wejścia
duszą i ciałem w sferę Boga.
Według nauki Kościoła Jezus Chrystus
własna mocą wstąpił do nieba, podczas
gdy Maryja Panna została wzięta do
nieba mocą Bożą. Patrząc na Maryję i na
Jej życie widzimy, jak Bóg po królewsku
wynagradza, okazując tym samym Swą
potęgę i miłość. W Tajemnicy Wniebowzięcia zbawienie Maryi osiągnęło swą
pełnię, bowiem całkowicie ogarnęło już
Jej duszę i ciało.
15 sierpnia Kościół katolicki świętuje
zakończenie Jej życia ziemskiego, uwieńczonego niebem. Maryja jako pierwsza
z ludzi uczestniczy w pełni zbawienia,
przygotowanego dla nas wszystkich, a Maryja jest pierwszym owocem odkupienia
dokonanego przez Jezusa. Ona prowadzi
i podtrzymuje nadzieje ludu Bożego, który
jest w drodze do nieba. Jej Wniebowzięcie
wskazuje ludzkości powołanie i drogę do
otwartych przez Chrystusa bram raju i do
chwały w niebie.
Święto Maryjne było znane już w V
wieku w Palestynie i obchodzone je lokalnie w sanktuarium niedaleko Betlejem. Od
VI wieku zaczęło rozszerzać swój zasięg
i czczone pod różnymi nazwami; Przejścia,
Zaśnięcia, Odpocznienia, ale dopiero od

VII wieku zostało przyjęte przez Stolicę
Apostolską jako Święto Wniebowzięcia. 1
listopada 1950 roku Papież Pius XII ustanowił Wniebowzięcie jednym z dogmatów
Kościoła katolickiego.
W polskiej tradycji ludowej, Wniebowzięcie jest też zwane jako Święto Matki
Bożej Zielnej, która jest patronką i opiekunką ziemi będącej w najbujniejszym okresie
rozkwitu, ziół, kwiatów, owoców i zbóż.
Pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe
kłosy zbóż i dorodne owoce symbolizują
duchową pełnię Maryi jako najdorodniejszego ziemskiego owocu. Cała przyroda,
podobnie jak Maryja, ma swój czas wzrostu, czas dojrzewania i wydania plonu, są to
plony łąk, lasów i sadów, są to plony naszej
żyznej ziemi. Zioła leczą, kwiaty urzekają
i zachwycają barwą i zapachem, owoce
olśniewają swoim kolorem i smakiem. Tak
właśnie Maryja, która jest najpiękniejszym
kwiatem ludzkości i najdorodniejszym
owocem, jest lekarstwem na nasze choroby duszy i ciała, jest też najwspanialszą
królową wszelkiego stworzenia.
Już od IX wieku tego dnia w kościołach poświęca się kwiaty, kłosy zbóż i owoce, które są płodami ziemi i następstwem
znoju najcięższej, ale również najważniejszej, w całym roku pracy. Wykonane z ziół,
kwiatów, kłosów zbóż i owoców wianki,
niesione są do kościoła, aby je kapłan
przed ołtarzem poświecił. Dawniej dzień 15
sierpnia był czczony jako dzień Matki Bożej
Dożynkowej, bo zgodnie z kalendarzem
rolniczym; „na Wniebowzięcie pokończone
żęcie”. Również teraz coraz częściej przed
ołtarz przynoszony jest wieniec dożynkowy
jako dar rolników dla Matki Bożej Zielnej.
Patrząc na chwałę Maryi, uświadamiamy sobie, że całe nasze życie jest
dorastaniem do naszej przyszłej chwały i do
istoty naszego człowieczeństwa. Patrząc
na Wniebowziętą, widzimy Jej wędrówkę
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ku Bogu, która była naznaczona cnotami;
posłuszeństwa, wiary, nadziei i miłości.
Fakt ten to pokazuje nam dzisiaj kierunek,
w jakim mamy dążyć, wskazuje nam naszą
drogę do naszego wejścia do nieba. Teraz,
kiedy droga nasza jest oświetlona i jaśnieją
przed nami znaki nadziei i pociechy, które
pozostawiła nam Wniebowzięta, jako
drogowskazy do Zbawiciela, będzie nam
łatwiej ją pokonać. Po śladach Maryi, która
już przemierzała bolesne stacje swojego
życia w pełnym oddaniu do Boga i ludzi,
musimy i my teraz iść i nie zatrzymywać
bez potrzeby. Na pewno ta nasza droga
będzie trudna, a trud nasz będzie świadectwem naszej wiary i miłości do Tego, który
nas oczekuje na końcu naszej drogi życia.
Dlatego musimy naśladować Maryję
i Jej życie, Jej zdecydowane dążenie do
Boga, bo musimy Ją przekonać, że nie
świętujemy, aby tylko świętować, ale naśladujmy Ją, bo wtedy nasze świętowanie

nie będzie puste i pozbawione wiary w Jej
Syna i Nią samą.
Naśladując Matkę Bożą wyraźmy tym
samym swoje wyznanie wiary, stając się
wzorem ludzi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu. Uczestnictwo
w uroczystościach Wniebowzięcia pozwoli
nam doświadczyć bliskości Maryi, bo jest
wtedy Ona obecna w naszych myślach,
w modlitwach w słowach i pieśniach.
Wdzięczni Bogu i Jego Matce, przynosząc
do poświecenia wiązki i wianki z kwiatów,
zbóż roślin i warzyw, mamy nadzieję, że
kiedyś w wieczności Maryja przedstawi
nas Bogu z naręczem dobrych uczynków
naszego życia, zgodnego z wiarą i dekalogiem.
Prośmy w swoich modlitwach Maryję,
abyśmy potrafili szukać i znajdować Jezusa
jak Ona.

Zenon Tabor

1 sierpnia 1944
Czy pamiętacie tą datę? Czy ta rocznica ma dla nas jakiekolwiek znaczenie?
Myślę, że wielu z nas pamięta z historii
o tym tragicznym dniu 1 sierpnia 1944
r., bo właśnie w tym dniu rozpoczęło się
Powstanie Warszawskie. Dla większości
Polaków Powstanie Warszawskie jest
dziś albo bohaterską walka z okupantem
nienieckim, albo już tylko datą z historii
Polski, którą jednak powinno się pamiętać
i wspominać. Jeszcze teraz, obecnie,
każda kolejna rocznica Powstania Warszawskiego jest uroczystym przywoływaniem tamtych dni, bo żyją ludzie, którzy
uczestniczyli w tych wydarzeniach i nadal
pamiętają te straszne 63 dni.
Dla wielu Polaków Powstanie pozostaje w pamięci jako najbardziej wyraziste
zdarzenie, jako legenda, w której przykład

męstwa i bohaterstwa naszego narodu,
stanowi dla pokoleń coś bardzo istotnego.
Powstanie Warszawskie jest momentem
przełomowym w tradycji powstań narodowych, a powstańcy po raz kolejny
udowodnili światu, że w imię wolności
i sprawiedliwości potrafią znaleźć w sobie
siłę, która jednoczy wszystkich, nawet
mimo opuszczenia narodu przez zachodnich sojuszników i biernej postawie Rosji.
Niewątpliwie, wybuch powstania
byłby niemożliwy bez dobrej organizacji
i współpracy polskiego podziemia, a te
63 dni do dzisiaj są symbolem poświęcenia i patriotyzmu społeczeństwa
polskiego. Chociaż w walkach zginęło
wielu ludzi, zwłaszcza młodych, to jednak
wielu Polaków twierdzi, że była to śmierć
w słusznej sprawie. Trwają jednak nadal
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dyskusje, czy Powstanie Warszawskie
było potrzebne i nieuniknione. Wtedy
było potrzebne dla zaznaczenia, ż Polacy
chcą być narodem wolnym, zarówno od
okupacji niemieckiej jak i radzieckiej. Złe
skutki miało zarówno podjęcie walki, jak
ich niepodjęcie. Na pewno niepodjęcie
walki, byłoby oddaniem władzy prosto w
ręce PPR i istniejącym już PKWN, bo to
oznaczało rządy komunistów w wyzwolonej przez Sowietów Warszawie.
Powstanie Warszawskie to w historii
Polski kolejna obrona przed podporządkowaniem się sąsiadowi ze Wschodu,
wcześniej było; Powstanie Styczniowe,
Powstanie Listopadowe, a po Powstaniu
Warszawskim był polski październik 1956
i znowu obrona przed dominacją ZSRR.
Właśnie ten etos powstania, staranie
pielęgnowany przez ludzi, przyczynił się
do obalenia w 1989 roku komunizmu,
który wypływał z powstańczych tradycji.
Gdyby nie pamięć o Powstaniu Warszawskim, nie byłoby takiego ducha oporu
w Polsce, nie powstałaby Solidarność i
pierwsze niekomunistyczne rządy w bloku
sowieckim.
Powstanie Warszawskie to także
tragedia elity polskiej młodzieży i tamtej
wojennej generacji, która zginęła w powstaniu, było między nimi wielu artystów,
poetów, muzyków, a przede wszystkim
kwiat młodzieży. Przecież na barykadach
walczyli i ginęli kilkunastoletni chłopcy i
dziewczęta, przenosząc meldunki i opatrując rannych.
Powstanie Warszawskie to też
tragedia polityczna, ponieważ masakra
i agonia Warszawy dokonywała się na
oczach wojsk Armii Czerwonej, która
trzymała się na linii Wisły prze te 63 dni.
Działo się to na specjalny rozkaz Stalina,
który w ten sposób brał odwet za klęskę
bolszewików w 1920 roku i przygotowy-
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wał w ten wyrafinowany sposób grunt do
wprowadzenia w Polsce marionetkowej
władzy komunistycznej.
Teraz tylko można zrozumieć, dlaczego pamięć o powstaniu i udział w walkach
o Warszawę żołnierzy Armii Krajowej był
tak starannie ukrywany, a władze komunistyczne robiły wszystko, aby o tym jak
najmniej mówić.
Propaganda radziecka rozpowszechniała nieprawdziwe informacje o rzekomym współdziałaniu polskiego państwa
podziemnego z niemieckimi siłami okupacyjnymi. Bezczynność Armii Krajowej
w takiej sytuacji jedynie wzmocniłyby
dalsze propagandowe oszczerstwa i
ułatwiłaby późniejszą likwidację setek
tysięcy członków polskiego podziemia
niepodległościowego po wojnie; jako
współpracowników Hitlera. Z zajętych
polskich terenów wschodnich już wywożono żołnierzy AK i innych organizacji
podziemnych w głąb ZSRR.
Dlatego kierownictwo polskiego państwa podziemnego, mając świadomość,
że gdyby walki z Niemcami nie wybuchły
i tak czekałaby ich wywózka przez Rosjan
do obozów, represje, a wkrótce i tak
śmierć. Wybuch powstania był także aktem desperacji, gdyż dowódcy powstania
zdawali sobie sprawę z niekorzystnego
stanu tzw. „sprawy polskiej”, podporządkowania Polski Stalinowi, a tym samym
Rosji. W myśl ustaleń aliantów i ZSRR,
ignorując polskie interesy i polską rację
stanu, Polska po wojnie miała znajdować
się pod kontrola Rosji.
W związku z takimi ustaleniami
niepodległość i przyszły los Polski był
zatem uzależniony od wyników powstania
warszawskiego. Dowództwo postania
liczyło na stworzenie faktów dokonanych,
którymi było zajęcie Warszawy przez
AK i ukazanie ZSRR i Czerwonej Armii
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siły polskiego podziemia, a tym samym
chociaż częściową zmianę politycznych
ustaleń. Ponadto wyzwolenie Warszawy
przez powstańców mogło być przeciwwagą, stwarzając polityczną przewagę nad
marionetkowym rządem komunistycznym
stworzonym przez Stalina, jakim był
PKWN.
Komuniści z Polskiej Partii Robotniczej, realizując politykę ZSRR, byli
świadomi wagi politycznej ewentualnego zwycięstwa powstania i jeszcze w
czasie jego trwania prowadzili brutalną
kampanię propagandową wymierzoną
w Polskie Państwo Podziemne, przeciw powstańcom i dowództwu Armii
Krajowej.
„(.....) banda sanacyjnych i oenerowskich awanturników i warchołów podnosi
dziś swą brudna łapę przeciw Polskiemu
Komitetowi Wyzwolenia Narodowego,
przeciwko Wojsku Polskiemu, które toczy
bohaterską i ofiarną walkę o wyzwolenie ojczyzny. Garstka niepoczytalnych
przywódców Armii Krajowej, na rozkaz
Sosnkowskiego, w imię nędznej kombinacji politycznej kliki sanacyjnej, pchnęła
ludność Warszawy do walki wbrew elementarnym zasadom wojskowym i wbrew
uczciwości społecznej”1.
Takie odezwy miały wpływać na późniejsze decyzje aliantów i spowodować
respektowanie decyzji odnośnie politycznego i społecznego kształtu powojennego
państwa polskiego i skuteczne ich respektowanie wobec Stalina, a uczestnicy powstania i żołnierze AK byli przedstawiani
jako bandy, których członków po wojnie
rygorystycznie osądzano.
Po zakończeniu II wojny światowej
kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Armii
Krajowej wywieziono w głąb Rosji, a
1
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kilkadziesiąt tysięcy osadzono w polskich
więzieniach. Nieznana jest dokładna
liczba zamordowanych w obławach, skrytobójczo w śledztwie czy z wyroku. Jest
bardzo prawdopodobne, że komuniści
polscy zabili więcej akowców niż Niemcy podczas powstania. Nie jest znana
dokładna liczba zabitych, gdyż pamięć o
tych i innych wydarzeniach, jak chociażby
Katyń, była latami zacierana. Nielicznym
udało się przetrwać reżim, mimo to
władza komunistyczna nie dawała im
spokoju. Przez całe lata PRL-u żołnierze
podziemia niepodległościowego byli
nazywani; „reakcyjni bandyci”, „zaplute
karły reakcji”, stale znajdowali się pod
baczną obserwacją, „zawsze czujnych
służb bezpieczeństwa.”
Powstanie Warszawskie przeszło do
historii jako przykład walki patriotycznej
polskiego społeczeństwa, podkreślając
odwagę biorących w nich udział żołnierzy,
których nie powstrzymywało okrucieństwo żołnierzy niemieckich. Postawa taka
jest często przedstawiana jako przykład
ofiarności, uporu, i bohaterstwa w walce
o wolność jako wartość najwyższą, jako
wartości wyższe niż życie ludzkie i korzyści materialne.
W Powstaniu Warszawskim zginęło wielu żołnierzy i jeszcze więcej
cywilów. Czy oni uważali, że warto
było.? Wydaje mi się, że zrobiliby to
jeszcze raz, bo to prawdziwi patrioci,
bo chcieli, żeby Polska była wolnym i
bezpiecznym krajem.
Widocznie musiała polać się krew,
aby Rzeczpospolita była wolna, a wszystko co działo się w przeszłości, ma wpływ
na teraźniejszość, tak jak teraźniejszość
ma wpływ na przyszłość.
Zenon Tabor

Odezwa Komitetu Centralnego PPR wydana 15 sierpnia 1944 r w Lublinie.
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Wypisy z kroniki wsi Krasne Potockie
Książka dochodów zaprowadzona w 1762 r przez tegoż księdza, zawiera
notatkę z 1772 r o tym, że 16,12. Dziedzic i kolator kościoła chomrańskiego
ofiarował na nadbudowany ołtarz P.Jezusa Ukrzyżowanego 3 złote monety, co
się równa 54 florenom polskim (z łac tłum ks. St. Wójcik).
Dziedzic ufundował też sygnaturkę, o czym świadczy łaciński napis na
niej. Księgę inwentarzową założył ks. Jan Patyński- doktor filozofii i profesor
na Akademii Krakowskiej w dniu objęcia probostwa w 1687 r.
In Nomine Domini qui fecie coelum et terram, Amen
(W imię Pana, który stworzył niebo I ziemię. Amen)
Zapis 2 krów kościołowi chomrańskiemu od Wielmożnej Imci Joanny
z Miroszewskich Dzięciołowskiej, Podstoliny Czernichowskiej, za duszę ś.p
niegdyś Wielmożnego Imci Pana Marcina z Miroszewic Miroszewskiego, Cześnika Kijowskiego, a Ojca rodzonego wyżej pomienionej Wielmożnej Imci Pani
Joanny Dzięciołowskiej i aby i za duszę ś.p niegdyś Wielmożnego Imć Pana
Szymona z Dzięciołowa Dzięciołowskiego, Podstolnego Czernichowskiego,
a męża tejże wyżej pomienionej Wielmożnej Pani Joanny Dzięciołowskiej P.C.
/Podstoliny Czernichowskiej/, który zapis w taki sposób spisany:
Niżej na podpisie wyrażona zeznaję tym skryptem moim, iż pamiętając na
Miłość mego jedynie ukochanego Ojca i Dobrodzieja ś.p niegdyś Wielmożnego Imć Pana Marcina z Miroszewic Miroszewskiego, Cześnika Kijowskiego,
któregom według przykazania Boskiego i z wrodzonego afektu mego jakom
za żywota kochała, tak i po śmierci, znając się z wrodzonej miłości przeciw
kochanemu Ojcu do obligacyi mojej nie przepominając duszę Jego, za którą
według możności mojej kościołowi chomrańskiemu oddaję i zapisuję krowę
wiecznemi czasy, którą oddaję w opiekę teraźniejszemu Imć Księdzu Janowi
Kulewiczowi komendarzowi chomrańskiemu Parafialnemu i per succesionem
spiritualem /przez następstwo duchowe/ następcom jego, jako też i w opiekę
kościelnych teraźniejszych: Jakubowi Antkowi i Marcinowi Antczykowi tegoż
pomienionego Jakuba synowi i następcom ich, którą krowę aby co rocznie na
czynsz najmowali lub sami trzymali i od niej co rocznie Pasterzom swoim
Parafii chomrańskiej czynsz płacili.
A zaś wyżej pomieniony Imć Ksiądz Jan Kulewicz, komendarz chomrański, jako i następcy jego, aby za tę proweniencyją czynszową od tej krowy za
duszę ś. p wzwyż pomienionego Imć Pana Marcina Miroszewskiego, Cześnika
Kijowskiego, kochanego Ojca mego, którego ciało w tymże kościele chomrańskim deponowane, co rocznie anniwersarz /rocznicę/ w kościele chomrańskim
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odprawiali i zapowiadać co Niedziela i Święto nie przepominali. O to ich przez
Miłość Pana Boga obliguję /zobowiązuję/ i proszę.
Także pamiętając na afekt małżeński ś. p Wielm. Imć Pana Szymona
z Dzięciołowa Dzięciołowskiego Podstolnego Czernichowskiego serdecznie
ukochanego męża mego, którego jeżelim za żywota Jego kochała według poprzysiężonej przyjaźni małżeńskiej, tym bardziej obligowana afektem Jego,
nie mogąc więcej uczynić mając wzgląd na dzieci moje z niego spłodzone
przynajmniej na poratunek Duszy Jego tymże sposobem, jako i wyżej za duszę ś. p ukochanego Ojca mego, tak też i za duszę wyżej przerzeczonego ś. p.
Wielm. Imć Pana Szymona Dzięciołowskiego. P.C., którego ciało w kościele
Parafialnym chomrańskim deponowane, temuż kościołowi chomrańskiemu
leguję, oddaję i zapisuję krowę wiecznemi czasy, którą także tym sposobem
jako i pierwszą oddaję w opiekę temuż wyżej pomienionemu Imć Księdzu
Janowi Kulewiczowi, komentarzowi chomrańskiemu i Następcom jego, jako
też także w opiekę, wyżej pomienionym: Jakubowi Antkowi i Marcinowi
Antczykowi, kościelnym tegoż kościoła chomrańskiego i następcom ich, którą
krowę także aby co rocznie na czynsz najmowali, lub sami trzymali i od niej co
rocznie Pasterzom swoim Parafii chomrańskiej czynsz płacili, którzy Paterze,
jako i teraźniejszy Imć Ksiądz Jan Kulewicz komentarz wyżej pomienionego
kościoła Parafii chomrańskiej, tak następcy jego, lub Plebani, lub komendarze,
lub wikaryowie, którzy tylko do powinności swoich kościołowi Parafialnemu
chomrańskiemu należących będą należeli, aby za tę proweniencyja czynszowa
od tej krowy za duszę wyżej pomienionego Wielm Imć Pana Szymona Dzięciołowskiego Podstolnego Czernichowskiego, serdecznie ukochanego Męża mego
co rocznie w tymże wyżej pomienionym kościele chomrańskim anniwersarz
odprawiali i zapowiadać co Niedziela i Święto nie przypominali. O co ich przez
Miłość Pana Boga i Mękę Pańską obliguję i proszę, aby na zawsze obligacjom
swoim zadość czynili, żeby na strasznym Sądzie Pana Boga ścisłego rachunku
nie dali, na co się teraźniejszy Imć Ksiądz Jan Kulewicz komentarz kościoła
Parafialnego chomrańskiego, przyjmując na się tę obligacyją niżej ręką swoją
podpisuję, jako też i Jakub Antek i syn jego Marcin Antczyk, kościelni wyżej pomienionego koscioła przyjmując także z miłości chrześcijańskiej i dla
przysługi Panu Bogu tę obligacją niżej rękami własnymi podpisują się. A zaś
ponieważ te same krowy, które teraz tym wyżej pomienionym sposobem odemnie kościołowi chomrańskiemu za duszę wyżej pomienionych śp niegdyś
Wielm Imciów P.P. Marcina Miroszowskiego Cześnika Kijowskiego jedynie
ukochanego Ojca i Dobrodzieja mego, jako też i Szymona Dzięciołowskiego,
Podstolnego Czernichowskiego serdecznie kochanego Męża mego legowane
i zapisane na zawsze żyć nie mogą, więc na to, aby na zawsze trwały podaje
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się taki sposób, iż jak się będą jedyne przystarzały to ich zawczasu przedać,
a insze młode kupić lub też przychówek od nich na ich miejsce zawczasu
przysposobić a jeżeliby zaś z dopuszczeniem Boskiego lub z przyczyny jakiej
dozorców tych krów miała która krowa /czego uchowaj Boże/ lub zdechnąć, lub
od wilka, lub jakimkolwiek sposobem śmiertelnie szwankować, to skórę z niej
przedać, za tę skórę kupić jałóweczkę aby była z niej krowa, aby pamiątka za
dusze wyżej pomienione według legacji i zapisu mego nigdy nie ustawała, o to
bardzo proszę za które pilne według obligacyi swoich staranie sam Pan Bóg
będzie zapłatą za przyczyną wyżej pomienionych Dusz, a na zatwierdzenie tej
legacyi i zapisu mego jako tez i obligacyi wyżej pomienionych: Imci Księdza
Jana Kulewicza komentarza teraźniejszego i Następców jego i Jakuba Antka
i syna jego Antczyka Marcina kościelnych pomienionego kościoła chomrańskiego i następców ich jako i ja rękami własnemi podpisujemy się.
Działo się w plebani chomrańskiej w rezydencji Imć Księdza Jana Kulewicza, komentarza chomrańskiego dnia 13 Aprili 1749- Joanna z Miroszewicz
Dzięciołowska, fundatorka tego zapisu- Teraz wyżej pomienione krowy mają
swoją służbę czynszową zaczynać od święta ś. Wojciecha i kończyć na toż samo
święto ś. Wojciecha per konsekwenter. Rok po roku, a rok pierwszy zaczyna
się w roku teraźniejszym 1749 mensis 23 aprila, teraz krowy kupione: jedna
za Tynfów 22, druga za Tynfów 20 spełna które Tynfy po złotemu jednemu
i po groszy sześć rachują się
/-/ Joanna Dzięciołowska

Nota bene dla pamięci Ich Mciom Księdzom, aby wiedzieli kiedy, za którą
duszę anniwersarz roczni odprawiać, dlatego pisze się tu, który z tych pomienionych Ich Mościów kiedy umarł, naprzód śp Wielm Imć Pan Marcin Miroszewski
umarł między oktawą Nawiedzenia N. Panny, a Wielm Imć Szymon Dzięciołowski
umarł między Oktawą Zadusznego Dnia
P.S
Powyższy tekst mógłby niejednego zadziwić, zgorszyć lub rozśmieszyć.
Nie dla tych intencji go cytujemy ale po to żeby przypomnieć realia polskiego życia sprzed wieków. Z nich dowiadujemy się o trosce wobec zmarłych,
o gospodarstwach rolniczych a nade wszystko ciekawy jest sposób pisania
tzw. językiem barokowym- pełnym powtórzeń, upiększeń, określeń grzecznościowych, językiem barwnym i przesadnym.
redakcja
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Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
Wszystkie przykazania oraz
wszystkie grzechy główne są tylko
ostrzeżeniem dla każdego człowieka. Te przykazania ostrzegają przed
sytuacją, kiedy człowiek zaczyna od
rzeczy, które wydają się mu małe
i niewinne. Jednak przekroczenie
tej granicy to wkroczenie na bardzo
niebezpieczna drogę, którą może
wyrządzić, sobie i innym wiele zła,
zła, z której mu będzie bardzo trudno się wyzwolić o własnych siłach.
Nie otrzymawszy pomocy, taki
człowiek brnie dalej w ten grzech,
jego psychika i dusza, coraz bardziej
niszczeją, ten stan coraz bardziej
postępuje, potem człowiek traci
panowanie nad sobą i nad tym, co
się wokół niego dzieje.
Wiemy wszyscy z autopsji, że
każda istota na ziemi, w tym także
człowiek, aby mógł funkcjonować,
musi jeść i pić. Często jednak zadajemy sobie pytanie; czy jem po
to by żyć, czy żyję po to żeby jeść
i czy czasem jedzenie nie przesłoni
mi wszystkiego innego i czy jest
najważniejsze, czy przypadkiem nie
przesłania mi spojrzenia na swoje
zdrowie.? Oczywiście, każdy będzie starał się odpowiedzieć, że się
pilnuje i kontroluje, że jedzenie na
pewno nim nie zawładnęło.
Jednak warto być też szczerym wobec siebie i odpowiedzieć
na to pytanie bez ogródek, czy
nie przekroczyliśmy granicy i nie
popełniamy piątego grzechu głównego, poprzez; „nieumiarkowanie

w jedzeniu i piciu”, czy też dosadniej: „w obżarstwie i pijaństwie”.
Musimy sobie też przypomnieć, co
to znaczy „nieumiarkowanie.
Nieumiarkowanie to inaczej
nadużywanie, rozpusta, łakomstwo, obżarstwo, niedoskonałość
i niekorzyść, to zjawiska, które jest
nieszczęściem dla człowieka. Jakiekolwiek nieumiarkowanie potrafi
dokonać spustoszeń w życiu prywatnym i religijnym, jest też przyczyną wielu rodzinnych dramatów.
Umiarkowanie zaś to cnota,
którą charakteryzuje skromność
w ubiorze, dyskrecja w mowie,
delikatność w wysuwanych opiniach i subtelność w działaniu.
Umiarkowanie kontroluje emocje
mając na uwadze dobro swoje
i innych. Umiarkowanie to przede
wszystkim zdolność do panowania
nad naturalnym pragnieniem człowieka, którym jest kontrolowanie
dążeń fizycznych i emocjonalnych
przyjemności co nazywamy panowaniem nad sobą i swoimi czynami.
Dziś grzech ; „nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu” jest często
bagatelizowany, lub nawet w ogóle
się go nie postrzega i nie uważa się
go za grzech. Na pewno przyczyny
tego można doszukiwać się w naszej
słabości do jedzenia i w różnych
zachętach; w radio czy telewizji,
w której stale słyszymy, aby nie
żałować sobie odrobiny smaku
i trochę luksusu, a my jak dzieci
kodujemy to w swoich umysłach
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i potulnie wprowadzamy w życie.
Co rusz, kiedy tylko włączamy telewizor, napotykamy reklamy, programy, o gotowaniu, o przepisach,
które kuszą nowymi doznaniami
smakowymi. Dlatego oglądając to
wszystko i przebywając w takiej rzeczywistości, ulegamy przekonaniu,
że jedzenie jest czymś najważniejszym w naszym życiu.
Nie jest tajemnicą dla nikogo,
że każda taka audycja jest przez jakąś
firmę sponsorowana, a także przysparza zysków mediom. Reklamy
i promocja żywnościowa są jakby
wymuszaniem na nas kupowania
większej ilości żywności. Ogromne
zyski, jakie wynikają z tych reklam,
tylko w minimalnym stopniu dają
nowe miejsca pracy, ale przede
wszystką zasilają konta właścicielom
firm produkujących żywność.
Wracając jednak do nieumiarkowanego spożywania pokarmów,
to na pewno nikt z reklamujących
nie zastanawia się nad kondycją
fizyczną jak i duchową konsumentów. Ponieważ nadmiar w posiłkach
powoduje uzależnienie od niego,
dlatego zniewala człowieka, a przejedzony człowiek nie jest aktywny,
jest ociężały i odczuwa ciągłe zmęczenie. Człowiek „obżarty” łatwo
wpada w lenistwo, a poza tym
nadmiar jedzenia sprzyja rozbudzeniu zmysłowemu, co czasami
prowadzi do nieczystości cielesnych
/ ale o tym w następnym artykule
o nieczystości/.
Ktoś na pewno szybko zripostuje i zapyta, kto dzisiaj może
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pozwolić sobie na tzw. „obżarstwo”
lub przejedzenie, kiedy czasy teraz
takie ciężkie, a posiadane środki
ograniczają wydatki na żywność.
Jest w tym racja, lecz niepełna, ponieważ z powodów nam znanych,
jak jest ograniczona ilość środków,
spada przeważnie jakość, a nie ilość
pokarmów. Ponieważ problem
przejedzenia nie zależy tylko od
ilości, ale również od jakości jedzenia, prawdą również jest, że między
posiłkami bardzo często się zdarza,
że podjadamy i nie wynika to z głodu, ale jest nawykiem wynikającym
z potrzeby jedzenia. Zdarza się, że
osoby pracujące ciężko fizycznie,
potrzebują zwiększonej racji żywnościowej, jednak raje te niekiedy
spożywaj te osoby, które tego nie
potrzebują.
Musimy jednak przyjąć, że
nałóg jedzenia, nieumiarkowanego
jedzenia, jest często efektem wymuszania przez rodziców nadmiernego
„dbania” o zdrowie dzieci, które
zmuszają dzieci, „na siłę” do spożywania posiłków, kiedy one nie
odczuwają apetytu, co na pewno nie
jest chorobą, ale naturalną regulacja
ich organizmów. Bardziej niebezpieczne jest spożywanie przez
dzieci zbyt dużych ilości słodyczy,
chipsów, czy innych „wynalazków”.
Grzech nieumiarkowania w jedzeniu …... sprawia, że nie rozumiemy potrzeby mądrego odżywiania, a dodatkowo jako chrześcijanie
nie rozumiemy prawidłowości
nakazów przestrzegania postów
piątkowych jak i ścisłych, które na
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pewno wychodzą nam na zdrowie. Nadmierne jedzenie i picie
na pewno nam szkodzi, dlatego
musimy sobie powiedzieć koniec,
basta z przejadaniem i opijaniem
się, a cnota umiaru, powinna stać
się maksymą w naszym życiu,
ponieważ brak umiaru w jedzeniu
i piciu prowadzi do utraty radości
przy stole, który ma jednoczyć
a nie dzielić. Stół bowiem jest
miejscem, przy którym ludzie się
jednoczą, a bardzo smutne jest to,
że w naszych czasach coraz rzadziej
rodzina spotyka się przy wspólnym
stole. Trzeba by było jak najszybciej
powrócić do tej tradycji i na pewno
będzie to pierwszy krok do wychowania w kulturze jedzenia i picia
i umiejętnego korzystania z darów
Bożych, do których należy przecież
pożywienie.
Zapomniana też jest modlitwa
przed i po posiłkach, która jest
dziękczynieniem za dar chleba.
Kiedyś, może nie tak dawno, w naszych domach, gdy kromka upadła, podnoszono ją z szacunkiem,
całowano ją z uszanowaniem, bo
w chlebie widziano dar Boży. Niestety coraz rzadziej widzimy takie
gesty, a dzieje się tak dlatego, że
wielu ludzi nigdy nie doświadczyło
prawdziwego głodu.
Wraz z grzechem obżarstwa
wymienione jest nieumiarkowanie
w piciu. W tym grzechu przede
wszystkim chodzi o nadużywanie
alkoholu, które nazywamy pijaństwem i nie ma tu znaczenia, czy
dotyczy ono wódki, wina, piwa czy
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innego napoju, bo nietrzeźwość
i problem moralny pochodzi właśnie z picia takich właśnie alkoholi.
Tradycją już jest, że od 1984
roku Kościół w Polsce ogłasza
miesiąc sierpień miesiącem trzeźwości. By nie zatracić wyjątkowości
tego miesiąca, jak co roku Kościół
wzywa nas do uwolnienia się od
plagi pijaństwa poprzez całkowitą
abstynencję podejmowaną na ten
jeden miesiąc. Niech ten miesiąc
powstrzymania się od picia alkoholu będzie świadectwem naszej
wiary, miłości Ojczyzny i naszej
moralności opartej na religii.
Wiemy wszyscy, że we współczesnym świecie każdy człowiek
narażony jest na wiele różnych
niebezpieczeństw. Boimy się tych
zagrożeń, które przychodzą z zewnątrz, ale boimy się również
naszego ludzkiego intelektu. Życie
w ciągłym stresie, niepewność jutra,
brak pracy, ciągła pogoń za „czymś”,
że wielu z nas sobie nie radzi, dawać
może okazję że, niektórzy ludzie
o słabych charakterach sięgają po
środki, które „pozwalają zapomnieć”, takie przynajmniej odnoszą
wrażenie, bo problemy pozostają
nadal. Właśnie takim środkiem
najczęściej jest alkohol i papieros,
a teraz coraz częściej jest to narkotyk. Alkohol to przecież nie żadne
lekarstwo, tylko nierzeczywisty
i szkodliwy środek, który niszczy
organizm człowieka i uzależnia,
że człowiek staje się niewolnikiem
tego śmiertelnego lekarstwa, gdy
pije się go w nadmiarze. Nieumiar-
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kowane picie sprawia, że człowiek
taki staje się bezbronny wobec
własnych namiętności i wrogów.
Pijany człowiek wystawiony jest na
ośmieszenie, staje się widowiskiem
i traci własną twarz, szybko też zapomina o Bogu.
Nadmiar, czyli nieumiarkowane picie alkoholu, prowadzi do
nędzy, prowokuje rozpustę, niszczy
moralność, pozbawia kontroli i powoduje wiele krzywd i nieszczęść,
które nigdy nie rozwiążą naszych
problemów, a tylko uzależniają, stwarzając jeszcze dodatkowy
problem; co by zrobić?, skąd i jak
zdobyć dodatkową kasę?, aby się
znowu napić.
Problemów z dnia na dzień
przybywa, które coraz bardziej się
pogłębiają, choć w chwilach oszołomienia alkoholowego na krótko
o nich zapominamy. Jednak przebudzenie nieraz może być bardzo
przykre, bo dopiero wtedy do naszej świadomości naszej dochodzi,
ile w swoim amoku alkoholowym
uczynimy zła dla rodziny i znajomych. Chcąc zapomnieć o tym
i zagłuszyć wyrzuty sumienia, taki
człowiek ma ponownie pretekst,
aby sięgnąć po kieliszek i tak to
znowu się nakręca karuzela, która
bez przerwy się kręci.
Ale czy to musi tak być, może
tę karuzelę trzeba zatrzymać. Niejeden by może chciał, ale boi się
i nie może tego zrobić, brakuje
mu odwagi i siły, aby zatrzymać
to diabelskie koło samemu. Czy
my wszyscy, którzy jesteśmy na
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tyle trzeźwi, czy mamy tę odwagę
i siłę, aby mu pomóc ?. Odpowiedź
każdego chrześcijanina powinna
być jasna i czytelna, ponieważ nie
możemy patrzeć z obojętnością
i odrazą na człowieka, który upada coraz bardziej. Nie możemy
przypatrywać się całym rodzinom
maltretowanym i poniżanym przez
pijaka.
Musimy pamiętać, że wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni nie tylko
za własną trzeźwość, ale trzeźwość
każdego człowieka. Troska o rozwiązanie problemów alkoholowych
musi być na co dzień rozwiązywanym przez nas wszystkich, bo
żyjemy w tym samym środowisku
co ludzie chorzy na pijaństwo.
Pamiętajmy też o tym, że alkohol przyczynia się do skrócenia
życia, podrażnia układ trawienny, który prowadzi do marskości
wątroby, raka żołądka, zapalenia
trzustki, a także niewydolności serca. Ponadto picie nieumiarkowane,
ponad stan, wpływa na zwiększenie
przemocy prowadzi do rozbojów,
gwałtów i przyczynia się do wypadków drogowych.
Są przypadki, ale to niewielki
odsetek ludzi, którzy nie piją alkoholu zupełnie, jednak większość
z nas należy do grupy ludzi, gdzie
alkohol jednak pojawia się przy różnych okazjach, lecz pity z umiarem
nie stanowi zagrożenia dla życia.
Kościół jak co roku ponawia apel
o zakaz lub przynajmniej znaczące
ograniczenie reklamy oraz promocji alkoholu. „Ograniczenie fizycznej
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i ekonomicznej dostępności alkoholu to
jedno najskuteczniejszych narzędzi profilaktycznych prowadzących do zmniejszenia spożycia. Z tego narzędzia korzysta
wiele wysoko rozwiniętych państw. Nie
jest to polityka represji, ale polityka odpowiedzialności.” - piszą biskupi.
Nieumiarkowanie, to słowo,
które jest przeciwieństwem umiaru,
a umiar służy człowiekowi zawsze
i we wszystkim. To postawa i złoty
środek, który stoi pomiędzy; „za
dużo” i „za mało”. „Nadmiar” i „niedomiar”, jedno i drugie jest brakiem
miary, jest nieumiarkowaniem.

Nieumiarkowaniem szkodzimy sobie i bliźniemu i dotyczy
to wszystkiego, cokolwiek tylko
robimy, a jedzenie i picie możemy
potraktować jako symbol.
My jako dzieci Boże żyjemy
w świecie, który On stworzył, dlatego świat i wszystko co w nim jest,
jest dobre. Nasze pragnienia też są
dobre, ale jeżeli w tych pragnieniach
pojawia się brak umiaru, to pojawia
się wtedy grzech, bo szkodzimy sobie, bowiem nieumiarkowanie jest
wymierzone w nas samych.
Zenon Tabor

Zatrzymany pochód
Co by było, jak potoczyłyby się
losy ludzkości, gdyby wojska rosyjskie
pokonały Polaków w 1920 t na przedpolach Warszawy. Na pewno wiele razy
słyszeliśmy, że była to bitwa uznana za
jedną z największych bitew w dziejach
świata. Strategia tej bitwy różniła się
od wielu innych bitew. Nie było tam
mozolnego zdobywania terenu, potem
znowu tracenia tej zdobyczy, nie było
tam niezdecydowanych zmagań przy
możliwości niepełnego zwycięstwa,
nie było tam utraty nadziei ani rozpaczliwej obrony. Zuchwała strategia
dowódców zadecydowała o losie wojny,
a żołnierze, którzy bohatersko wypełniali swoje obowiązki przypieczętowały
bezzwłocznie, jednym uderzeniem
koniec wojny. Jednak o zwycięstwie
na polach pod Warszawą, zwanym też
„Cudem nad Wisłą” nie można tylko
mówić w tej sytuacji o zwycięstwie
militarnym, ponieważ przewaga wroga
była tak ogromna, że w żaden sposób
po ludzku nie można było zwyciężyć.

Zwycięstwo odniesione w tej
bitwie, przez Naród, który zaledwie
przed dwoma laty wywalczył wolność
po 123 latach zaborów, przez te dwa
lata, udało się mu sformować armię
i dokonać zjednoczenia społeczności,
czy te wszystkie okoliczności, nie
można nazwać cudem? Żołnierze
tej młodej, co dopiero odrodzonej
II Rzeczypospolitej wiedzieli i mieli
tę świadomość, że walczą w obronie jej granic, wiedzieli, że walczą z
wrogiem, który przeszło sto lat ciemiężył naród polski, równocześnie
wiedzieli, że muszą zwyciężyć, bo
ponownie Ojczyzna może stracić
wolność i niepodległość. Była to też
walka dwóch odmiennych cywilizacji, a ich metody były zdecydowanie
odmienne. Gdyby wtedy Piłsudski i
jego armia nie powstrzymała tryumfalnego pochodu armii sowieckiej, to
klęski doznałoby Chrześcijaństwo
Europejskie, jak również cała cywilizacja zachodnia.
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Przecież w imię zwycięstwa, które zapowiadał Lenin, latem 1920 już
zawiązywał się ówczesny PKWN, już
niemieccy internacjonaliści, zauroczeni
bolszewikami rosyjskimi, zdobywali
dla siebie Berlin i tamowali ruch pociągów z pomocą dla walczącej Polski,
Węgry, oszołomione bolszewizmem
dowodzonym przez Belę Kuna, czekały
na „wyzwolicieli”, mordując swoich
przeciwników. Robotnicy krajów
zachodnich byli przekonani, że Polska dobija robotniczą sprawę, którą
Sowieci nieśli na bagnetach. Hasła
głoszone przez proletariuszy w Paryżu,
Londynie, Berlinie i Pradze, głosiły;
„ani naboju dla pańskiej Polski”.
„Proletariusze wszystkich krajów
łączcie się- tymi hasłami Lenin i Trocki
mieli nadzieję dotrzeć po „trupie Polski” do Niemiec, gdzie chłopska Rosja,
powinna się połączyć z proletariatem i
potencjałem wielkiego niemieckiego
przemysłu. Według leninowskiej
prognozy, nadchodził czas, by według
bolszewickiej doktryny „ostrze krytyki
zastąpić ostra walką wręcz. Jednak na
drodze tych planów stanęła jednak Polska i na nic te nadzieje bolszewików,
bo błyskawiczne decyzje i „Błękitna
Armia”, oraz wiele szczęścia i cud powszechnej modlitwy, a także przykład
księży, z których wyróżnił się młody
ks. Ignacy Skorupka - przyniosło Polakom zwycięstwo, które zatrzymało
ten straszny pochód. Polscy żołnierze
za cenę wielkich strat utrzymali Radzymin.
Ważnym fragmentem bitwy warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia
przez 203 Pułk Ułanów sztabu IV armii
sowieckiej, a wraz z nim; kancelarii,
magazynów i jednej z dwóch radiostacji
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do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. Natychmiast podjęto
decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika i rozpoczęto zagłuszanie nadajników bolszewickich. Radio Warszawa
na tej samej częstotliwości nadawało
przez dwie doby bez przerwy tekst
Pisma Świętego, bo był to jedyny tekst,
który udało się odnaleźć. W ten sposób
teksty Pisma Świętego wyeliminowały
IV armię z bitwy o Warszawę.
Piłsudski wraz ze swą armią,
zatrzymując Armię Czerwoną pod
Warszawą, zażegnał zagrożenie zalania Polski i Europy fanatyczną tyranią
komunistycznych Sowietów. Rosjanie
w swojej ideologii nienawiści klasowej
szli w tym czerwonym pochodzie nie
po to, by tworzyć nowy porządek drogą
dyplomatyczna, lecz drogą niszczenia i
burzenia wszystkiego, na czym opierają
się zasady, religii, sprawiedliwości i
stabilności.
Propaganda i szerzenie komunistycznych zasad w ówczesnym czasie
sprzyjały rozpoczętej rewolucji, bo
umysł ludzi osłabiony latami strasznej
I wojny światowej, stanowił bardzo
łatwy łup dla tak wywrotnej i zwyrodniałej doktryny, nadto bolszewizm,
który niedawno narodził się w Rosji
nie był znany ze swej bezwzględności
i obłudy i nie dowiódł jeszcze swojej
nieudolności.
Dlatego Zachód nie miał nic
przeciwko bolszewickie propagandzie, uważał, że to tylko jest chwilowy
epizod historyczny, porównywalny do
rewolucji francuskiej, który szybko
upadnie. Nikt z polityków zachodnich
nie przypuszczał ile zła i fanatyzmu
jest w tej nowej odmianie idei walk
klasowych, propagowanych przez

Nasza Wiara 8/2013

37

moskiewskich przywódców. W czasie,
kiedy wojna światowa skłóciła ze sobą
Francję i Niemcy i nie miały one żadnych szans na wspólne porozumienie
i na obronę, tym samym droga dla
komunistów i ich idei stałaby otworem.
Pomimo wszystko nie udał się
bolszewickiej armii przemarsz przez
Polskę do Niemiec i dalej na zachód.
Czerwony most, którym czerwona
armia miała dotrzeć do Europy zachodniej został zerwany pod Warszawą.
Odradzające się państwo polskie przeszło swój chrzest bojowy,

a Rzeczpospolita siłą swego oręża,
wytrwałością i modlitwami obywateli
geniuszem wojskowym, powstrzymała
barbarzyńską armię sowiecka i jej krwawy pochód na 25 lat.
Na przedpolach Warszawy został
zatrzymany wraz z armią sowiecką komisarz polityczny Józef syn Wissariona,
zwany później Stalinem, który zemścił
się krwawo w 1940 roku mordując w
Katyniu wielu żołnierzy, uczestników
wojny z 1920 roku.
Zenon Tabor

Lato 80
Lato w roku 80 było bardzo gorące,
nie tyle z powodów pogodowych, co
z gorącej sytuacji jaka zapanowała na
Wybrzeżu. Początkiem tego gorącego
lata był strajk, który rozpoczęli robotnicy
Stoczni Gdańskiej im. Lenina a który
wkrótce miał zmienić oblicze PRL-u i całej
Europy środkowo wschodniej. Robotnicy
stoczni wierzyli, że wspólnie są w stanie
wywalczyć poszanowanie dla pracy, dla
godności człowieka, który nie będzie tylko
przedmiotem, pomiatanym i szykanowanym przez władze.
Słowo solidarność powtarzane przez
całą Polskę, nabrało wartości najwyższej
ponadczasowej, solidarność narodu, która
była tak bardzo widoczna w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny papieża Jana
Pawła II, była tym wyzwaniem do podjęcia
trudu walki o człowieczeństwo, które odbierał nam komunizm. Autorytet, charyzma
i świętość Jana Pawła II, papieża Polaka
pozostawiły niezatarty ślad w pamięci
wielu milionów Polaków. Papież pozostawił

społeczeństwu polskiemu poczucie solidarności, mówiąc w swoich homiliach o
poszanowaniu godności człowieka, o którą
teraz robotnicy zaczęli walczyć. Obecności
papieża i Msza św., która odprawił papież
Polak Jan Paweł II podczas pielgrzymki do
Ojczyzny na Placu Zwycięstwa, /dawniej
plac Stalina/ była dla nas wszystkich i
stoczniowców znakiem, że wszystko można zmienić, a słowa wypowiedziane przez
papieża Polaka; „Niech zstąpi Duch Twój !
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze
ziemi. Tej ziemi!” utwierdzały strajkujących
robotników stoczniowych w tym, że papież
wie o wszystkim i jest z nimi solidarny.
Te słowa, wypowiedziane dobitnie i
z całą mocą podkreślone, bardzo głęboko
zapadły w serca, i umysły Polaków, którzy
poczuli się silniejsi i bardziej zjednoczeni,
teraz były impulsem i stały się początkiem
walki o sprawiedliwość społeczną. Strajki
i manifestacje, które rozprzestrzeniły się
jeszcze w początkach lipca, zapoczątkowały trwałe przemiany społeczno - ustrojowe,
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były konsekwencją zrywów wolnościowych sięgających lat 1975 i czerwca
1976 - strajków robotników z zakładów w
Ursusie i Radomiu, które zostały krwawo
stłumione, a ich uczestników spotkały
surowe represje.
Pomimo to, że strajki trwały już w całym kraju, władza nie ustępowała, a ekipa
Gierka nadal prowadziła propagandę sukcesu. Jednak jej hasło; „Aby Polska rosła
w siłę o ludzie żyli dostatniej”, zaprzeczała
rzeczywistości dnia codziennego każdego
Polaka, o których świadczyły puste półki
sklepowe, coraz dłuższe kolejki po podstawowe produkty spożywcze i stałe przerwy
w dostawach prądu. Władza jednak nadal
nie poddawała się i coraz więcej starała
się mydlić oczy społeczeństwu, twierdząc,
że wystąpiły tylko „przejściowe trudności
gospodarcze”, a strajki określono jako „czasowe przerwy w pracy” i są wyłącznie wynikiem działania sił antysocjalistycznych.
Jednak strajk rozpoczęty 14 sierpnia
w Stoczni Gdańskiej był początkiem końca
znienawidzonej władzy. Przedstawiono
wtedy przez Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy, na czele którego stał Wałęsa, 21
postulatów, dotyczących zgody na powołanie niezależnych od partii i pracodawców
Wolnych Związków Zawodowych, zagwarantowania prawa do strajków i uwolnienia
więźniów politycznych. Działania MKS były
jednak dość skutecznie blokowane przez
komunistów, ponieważ wraz z rozpoczęciem strajku została przerwana łączność
telefoniczna z Trójmiastem, i blokowane
wszelkie prawdziwe informacje na temat
wydarzeń na Wybrzeżu. O postulatach
strajkujących Polacy dowiedzieli się
dopiero 25 sierpnia, lub wcześniej drogą
nieoficjalną.
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Strajk w Gdańskiej Stoczni stał się
wkrótce bardzo ważnym wydarzeniem
dla wszystkich mieszkańców miasta. Pod
bramą stoczni codziennie gromadziły się
tłumy ludzi, dodając otuchy strajkującym.
Na terenie stoczni 17 sierpnia odprawiana
została pierwsza Msza św., którą odprawił
ks. Henryk Jankowski z parafii św. Brygidy,
uczestniczyły w nich również rodziny i
znajomi strajkujących i liczni mieszkańcy
Gdańska, którzy gromadzili się przed
Stocznią. Zbiorowe modlitwy stały się
zwyczajem w protestującej stoczni. Bramy
Stoczni tonęły w kwiatach, wywieszano
flagi narodowe i portrety papieża Jana
Pawła II.
Skala sierpniowych strajków pomimo
propagandy sukcesu i określania ich jako;
„działalności elementów antysocjalistycznych”, zaskoczyła władze partyjno – państwowe PRL-u, które nie spodziewały się
takiego poparcia dla stoczniowców, przez
Polaków i inne zakłady na terenie całego
kraju. Na polecenie Biura Politycznego KC
PZPR, powołano w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych sztab akcji; „Lato 80”, które
postawiło w stan pogotowia wszystkie
jednostki podległe temu ministerstwu, a
w rejon Gdańska wysłano wzmocnione
oddziały MO, postawiono również w stan
alarmu Marynarkę Wojenną. Biuro KCPZPR
podjęło decyzję, aby poprosić I sekretarza
Edwarda Gierka o powrót z urlopu na Krymie, Gierek przerwał swój urlop i wrócił do
kraju 18 sierpnia.
Gierek w swoich wystąpieniach telewizyjnych próbował „obłaskawić” strajkujących, stosując już wiele razy wypróbowane sposoby, dużo obiecując, przyznał też,
że popełniono błędy gospodarcze i oskarżał
grupy antysocjalistyczne i anarchistyczne
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o wykorzystywanie przerwy w pracy.
Sierpniowe strajki - ich przebieg, formę i
symbole w Polsce „przerabiano” także w
Moskwie o czym informował ich Jaruzelski. Przez ambasadora moskiewskiego w
Polsce Breżniew przekazał Gierkowi list,
w którym żądał zastosowania ostrych
środków wobec strajkujących. Rosjanie
także postanowili zamanifestować swoją
siłę skierowując do Gdańska dwa okręty
wojenne i stawiając trzy dywizje w stan
gotowości.
Pomimo tej manifestacji siły Politbiuro z Gierkiem na czele przekonywało
Moskwę, że lepsze są wolne związki, niż
rozszerzające się coraz bardziej strajki.
Pozostawiono w końcu Polakom wolną
rękę i Plenum KCPZPR wyraziło zgodę na
zalegalizowanie Niezależnych Związków
Zawodowych. Równocześnie oceniono,
że Kościół w Polsce działa pojednawczo i
pragnie ustabilizować sytuację, więc może
być potraktowany jako sojusznik.
Dlatego Gierek liczył na pomoc ustabilizowania sytuacji w kraju, prymasa Polski
ks. kardynała Wyszyńskiego, który 25
sierpnia na spotkaniu z nim powiedział, że;
cały Kościół polski z Episkopatem na czele
popiera żądanie robotników”. 26 sierpnia
prymas Polski kard. Stefan Wyszyński,
który obawiał się interwencji sowieckiej,
wezwał na Jasnej Górze, by zaprzestać
strajków. Jednak Biuro Polityczne mając
na swoich usługach media, ocenzurowało
fragmenty jego homilii i pokazało ocenzurowane fragmenty, powtarzane później
wielokrotnie; „ Im sumienniej będziemy pracowali, tym bardzie będziemy pożyczali”.
Pominęli zaś takie m. in. stwierdzenia;
„Abyśmy jednak mogli wypełniać swoje
zadania, niezbędna jest suwerenność
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narodowa, moralna, społeczna, kulturalna
i ekonomiczna.(....).Choć dzisiaj tak jest,
że pełnej suwerenności między narodami
powiązanymi różnymi układami i blokami
nie ma, to jednak są granice tych układów,
granice odpowiedzialności za własny
naród, za jego prawa, a więc i prawo do
suwerenności”.
Ostatecznie władze zgodziły się na
postulaty strajkujących, w tym na nowe
związki zawodowe, MKS wyraził zgodę, by
zamiast „wolne” związki użyto określenia
„samorządne”. Pierwsze porozumienie między strona rządową i strajkującymi podpisane zostało 30 sierpnia w Szczecinie.
31 sierpnia Wałęsa i Jagielski podpisali porozumienie gdańskie. MKS deklarował
zakończenie strajków, zaś delegacja rządowa zgodziła się na; utworzenie nowych,
niezależnych, samorządnych związków
zawodowych, prawo do strajku, budowę
pomnika ofiar grudnia 1970, transmisje
niedzielnych Mszy św. w Polskim Radiu i
ograniczenie cenzury. Podpisane porozumienie w Gdańsku stało się początkiem
przemian i powstaniem Solidarności,
która stała się początkiem przemian 1989
r, obalenia komunizmu i końca systemu
jałtańskiego.
Te przemiany na krótko zostały przerwane, kiedy Jaruzelski / tyle lat przy
władzy-dyktator, satrapa, niezatapialny,
nieosądzony/ zdecydował o wprowadzeniu stany wojennego. Solidarność wtedy
została zawieszona, a w październiku
1982 r. zdelegalizowana. Był to wtedy
okres prześladowań opozycji i działalności
podziemnej. Związek Solidarność ponownie
został zarejestrowany w wyniku ustaleń
Okrągłego Stołu w kwietniu 1989r.

Zenon Tabor
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ZDROWA ŻYWNOŚĆ
Pojęcie zdrowej żywności jest nieprecyzyjne, tak naprawdę nigdy go nie
zdefiniowano. Zrodziło się w Polsce w latach
80. XX wieku, w trakcie tzw. Targów Zdrowej
Żywności odbywających się w Tarnowie.
Początkowo określało ono głównie produkty
konwencjonalne z różnymi zdrowotnymi
dodatkami, np. solą gruboziarnistą, a także
płatki zbożowe, otręby, miody, żywność
bezglutenową oraz produkty zielarskie. W tamtych czasach nie mówiono o żywności ekologicznej, gdyż takowej (w sensie prawnym)
w Polsce nie było. Definiując pojęcie zdrowej
żywności, nie kładziono dużego nacisku na
pochodzenie wykorzystywanego surowca.
Obecnie termin „zdrowa żywność” jest
z pewnością nadużywany. To określenie
marketingowe, którym opisuje się najróżniejsze produkty: od słodzików, najróżniejszych
płatków śniadaniowych po certyfikowaną
żywność ekologiczną. Wskutek tego konsument jest zazwyczaj zagubiony i tak naprawdę,
jeżeli nie uzyska fachowej i uczciwej porady
od sprzedawcy, nie bardzo wie co kupuje (i
czy rzeczywiście jest to zdrowe).
Jakość biologiczna żywności jest pochodną warunków środowiskowych (np.
jakość wód, powietrza, gleby i sposobu
produkcji, tzn. chemizacji rolnictwa w
postaci nawozów sztucznych i środków
ochrony roślin oraz substancji szkodliwych
dla ludzi stosowanych w produkcji zwierzęcej, jak np. antybiotyki, hormony, środki
uspokajające.
Zagadnienia dotyczące jakości żywności są bardzo ściśle związane ze zdrowiem
człowieka. Produkty spożywcze znajdujące
się w obrocie powinny być bezpieczne
dla zdrowia, powinny posiadać właściwą
wartość odżywczą oraz zawierać niezbędne
składniki potrzebne do odżywiania i właściwego funkcjonowania organizmu ludzkiego.
Przed spożyciem danego produktu
należy się zawsze upewnić, czy jest on

wystarczająco świeży tzn. zapoznać się z
datą produkcji zamieszczoną na etykiecie.
Określenie –,,Najlepiej spożyć przed ….”
oznacza czas, w ciągu którego produkt nie
psuje się i zachowuje swoje właściwości
(jeśli jest odpowiednio przechowywany).
Gdy termin ten upłynie, artykuł spożywczy
w dalszym ciągu nadaje się do spożycia,
ale producent nie gwarantuje jego jakości
(np. smaku czy zapachu).
Drugie określenie -,, Termin przydatności do spożycia ….” – jest stosowane w
przypadku łatwo psującej się żywności, np.
przetworów mlecznych. Zjedzenie produktu,
którego minął termin przydatności może
spowodować negatywne skutki zdrowotne.
Powodem psucia się żywności mogą
być procesy fizykochemiczne, które przebiegają bez udziału drobnoustrojów, np.
działanie światła, tlenu z powietrza, ciepła,
metali. Przykładowo: masło pozostawione na
powietrzu w nasłonecznionym miejscu bardzo szybko jełczeje, otwarte wino kwaśnieje,
a suszone owoce ulegają odbarwieniu.
Kwaśne potrawy przechowywane w garnku
aluminiowym powodują uwalnianie z niego
jonów glinu, które przenikają do pożywienia
i czynią go szkodliwym dla organizmu.
Żywność psuje się również w wyniku
działania bakterii, grzybów, w tym pleśni itp.
Najgroźniejszymi toksynami dla zdrowia
ludzi są tzw. aflatoksyny wytwarzane w określonych warunkach przez niektóre szczepy
pleśni. Spośród znanych aflatoksyn, największą aktywność biologiczną w sensie działania
toksycznego i rakotwórczego wykazuje aflatoksyna B1 i M1. Są to substancje rakotwórcze
i atakujące głownie wątrobę. Najczęściej
występują w orzeszkach ziemnych, nasionach
kukurydzy, nasionach innych roślin oleistych,
w paszach zwierzęcych oraz w mleku do
którego przechodzą z pasz.
Nie spożywajmy również przejrzałych owoców. W niektórych z nich (np.
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awokado, bananach czy figach), jeśli są
zbyt dojrzałe, dochodzi do nagromadzenia
specyficznej substancji – tyraminy.
Nadmiar tej substancji w organizmie
powoduje wzrost ciśnienia tętniczego
krwi, napadowe kołatanie serca i bóle
głowy. Nadciśnieniowcy powinni być
również świadomi, że ta sama substancja
występuje w znacznych ilościach w serach
dojrzewających, niektórych wędlinach (np.
salami, pepperoni), rybach marynowanych,
solonych i wędzonych, w wątróbkach drobiowych i wielu innych produktach.
Jak zabezpiecza się żywność przed
psuciem?
Jednym z pierwszych sposobów
zapobiegania psuciu się żywności była
konserwacja i obróbka cieplna (suszenie,
opiekanie, gotowanie). Do innych metod
należą m.in.: pasteryzacja, napromieniowanie czy schładzanie do odpowiedniej
temperatury.
Stosuje się też wiele związków
chemicznych, np. sól kamienną (kuchenną),
benzoesan sodu (E211) , kwas benzoesowy
E 210, azotan sodu E 251 i inne.
Substancje konserwujące nie mają
dobrej opinii w społeczeństwie. Benzoesan
sodu (E211) działa drażniąco na śluzówkę
żołądka, dlatego spożycie zawierających
go produktów może u osób nadwrażliwych
(np. chorych na chorobę wrzodową) powodować dolegliwości bólowe. W połączeniu
z witaminą C (E300) może przekształcić
się w rakotwórczy benzen, co ma znaczenie szczególnie w przypadku napojów
gazowanych, w których stosuje się jednocześnie obie te substancje. Temperatura i
naświetlenie to czynniki przyspieszające
formowaniu się benzenu.
Producenci prześcigają się w propozycjach tzw. zdrowej żywności tj. bez
dodatków chemicznych. Taka żywność jest
zwykle droższa i znacznie łatwiej się psuje,
co stanowi potencjalną przyczynę kłopotów
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zdrowotnych u ludzi o nieregularnym trybie
życia, przyzwyczajonych do stosunkowo
długiego przechowywania otwartych
opakowań środków spożywczych. Bez
procesów przetwarzania żywności, w tym
jej konserwacji, zaspokojenie potrzeb ludzi,
byłoby niemożliwe, a produkty pojawiałyby
się na stołach sezonowo. Dieta byłaby przez
to niezróżnicowana i ograniczona. Z drugiej
strony nadmierne stosowanie środków konserwujących jest nieuzasadnione i prowadzi
do zatruwania organizmu.
Ostatnio obserwuje się wzrost zainteresowania ekologicznymi metodami uprawy
ziemi. Jest to przejaw większej dbałości o
nasze zdrowie i ochronę środowiska. Ekologiczne rolnictwo te wymogi spełnia. Bez
stosowania chemicznych środków ochrony
roślin i nawozów sztucznych zapewnia dobry
wzrost roślin uprawnych oraz wysoką jakość
zdrowotną płodów i ich trwałość.
Proces ożywienia gleby następuje
przez nawożenie kompostem z dodatkiem
nawozów pochodzenia naturalnego, np.
gnojówki roślinnej sporządzonej z pokrzyw
i skrzypu (zalewa się je wodą, ulegają one
fermentacji przez dwa tygodnie). Bardzo
korzystne jest stosowanie gnojówki pokrzywowej pod ogórki i pomidory. Do nawożenia
w rolnictwie ekologicznym stosuje się
również nawozy zielone, np. rośliny motylkowe. Aby zapobiec rozwojowi chorób
i szkodników należy stosować różnorodność uprawianych gatunków, mieszanki
gatunkowe. Stosuje się również preparaty
pochodzenia biologicznego, np. wywary i
wyciągi roślinne. Proponuje się uprawę w
rzędach w kierunku północ – południe, co
zapewnia lepsze naświetlenie roślin.
Głównym celem ekologicznych
metod produkcji rolniczej i ogrodniczej jest
uzyskanie optymalnego plonu o wysokich
walorach odżywczych i zdrowotnych.
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła
radykalna zmiana sposobu żywienia człowieka, polegająca na tym, że:
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- mąka z pełnego przemiału została
całkowicie zastąpiona mąką białą,
- bardzo wzrosło spożycie produktów
zwierzęcych, a wraz z nimi stosowanie w
produkcji hormonów, dodatków chemicznych, antybiotyków,
- bardzo drastycznie wzrosło spożycie
cukru,
- nastąpiły zmiany w charakterze spożycia warzyw (produkuje się ogromne ilości,
na szeroką skalę a specjalnie zastosowane
technologie umożliwiają długie składowanie
i daleki transport),
- pozyskiwanie owoców z roślin w stanie dzikim wyparte zostało przez genetyczne
odmiany, nawożone i uprawiane przy użyciu
ochrony roślin,
- rozpowszechnia się tzw. śmieciowe
jedzenie: hamburgery, frytki, hot-dogi, które
stanowią podstawę jadłospisu współczesnej młodzieży,
Dane statystyczne współczesnej
medycyny wykazują, że taka właśnie dieta
jest przyczyną wielu chorób, z których
najważniejsze to:
- choroby układu krążenia,
- choroby nowotworowe,
- układu trawiennego,
- osteoporoza,
- cukrzyca i otyłość,
- reakcje alergiczne na niektóre składniki obecne w żywności.
Stan zdrowia polskiego społeczeństwa
mógłby ulec znacznej poprawie, gdyby udało się zmienić niektóre nawyki żywieniowe,
tzn. poprawić strukturę codziennej diety
przeciętnego Polaka.
A oto podane w skrócie zasady pełnowartościowego odżywiania:
- należy wybierać przede wszystkim
produkty żywnościowe pochodzenia roślinnego (dieta mleczno-roślinna),
- wybierać produkty żywieniowe mało
przetworzone (produkty jak najbardziej
naturalne),
- spożywać duże ilości pokarmów
surowych,
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- rzadko spożywać mięsa, jaja,
- gasić pragnienie przede wszystkim
niechlorowaną wodą pitną, wodą źródlaną
kontrolowaną, naturalną wodą mineralną
lub niesłodzonymi herbatami ziołowymi i
owocowymi,
- słodzić miodem lub świeżymi, słodkimi owocami,
- przyrządzać posiłki ze świeżych
produktów przy użyciu niewielkiej ilości
tłuszczu,
- unikać produktów zawierających
dodatki do żywności,
- wybierać produkty lokalne dostosowane do pory roku,
- kupować produkty sprzedawane
luzem lub pakowane w sposób przyjazny
środowisku.
Często zapomina się o konieczności
zapewnienia odpowiedniej ilości czasu
na spożycie posiłku i dokładne przeżucie
pokarmu. Spokój i brak pośpiechu w trakcie
spożywania posiłków wpływa korzystnie
na psychikę i dobre samopoczucie, co
pozytywnie oddziałuje na całą przemianę
materii. Dokładne przeżuwanie wpływa korzystnie na zęby, dziąsła, mikroflorę, narządy
trawienne i przemianę materii.
W przetwórstwie żywności należy zwrócić uwagę na bardzo ważne
zagadnienie związane z pierwotnością
artykułów spożywczych. Im bardziej
przetworzony i pozbawiony pełnej wartości artykuł spożywczy, tym trudniej
człowiekowi,, wejść z nim w kontakt”
i właściwie ocenić jego działanie na
ciało i jaźń. Wniosek jest prosty: należy
produkować i wytwarzać produkty,,
prawdziwe”, autentyczne.

Teresa Poręba

Najważniejszą ną płodów i ich th środków ochrony roślin i nawozów sztucznych
zapewnia dobry wzrost roślin uprawnych
oraz wysoką
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Z parafii, kraju i ze świata
W V Sądeckim Jarmarku Kulinarnym, KGW w Marcinkowicach
zdobyło I miejsce. Serdecznie gratulujemy
***
Na III Ogólnopolskim Festiwalu
Tańca Intermedium w Krośnie nasz
zespół breakdance zdobył I miejsce.
Serdecznie gratulujemy sukcesu
Zakończył się Wielki Odpust
Tuchowski, którego tegorocznym hasłem były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła”. Tegoroczne
uroczystości odpustowe trwały od 1
do 9 lipca. Przed cudownym obrazem codziennie modliły się różne
pielgrzymki: strażaków, rolników,
pszczelarzy, Rodziny Radia Maryja,
Podwórkowych Kółek Różańcowych
Dzieci, chorych, uczestników Pieszej
Pielgrzymki Tarnowskiej, czy przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Wielki Odpust Tuchowski zakończył
się we wtorek 9 lipca Eucharystią o
godz. 18.30 w intencji dobroczyńców
klasztoru i Bazyliki Mniejszej w Tuchowie, której przewodniczył ks. prał.
Franciszek Kuczek, dziekan dekanatu
tuchowskiego, proboszcz parafii p.w.
św. Katarzyny w Ryglicach. Homilię
wygłosił natomiast o. Ryszard Bożek,
redemptorysta, przełożony klasztoru
w Tuchowie i wykładowca liturgiki.
Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej to jedno z najstarszych i najliczniej odwiedzanych sanktuariów
w południowo– wschodniej Polsce.
W latach 1530-1540 jeden z opatów

tynieckich podarował tuchowskiemu
kościołowi obraz Matki Bożej. Przedstawia on Maryję trzymającą na lewym ręku Dzieciątko Jezus. Pierwsze
wzmianki na temat obrazu pochodzą
z 1597 r. Obraz maryjny został koronowany 2 października 1904 r. przez
ówczesnego ordynariusza diecezji
tarnowskiej bp. Leona Wałęgę.
***
Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie
zakończyła jednodniowe rekolekcje
na stadionie narodowym w Warszawie „Jezus zbawia, każdy kto w
Niego wierzy, na pewno nie zostanie
zawiedziony”. Blisko 60 tys. osób
z całej Polski wzięło udział w tym
wielkim święcie wiary, odpowiadając
na zaproszenie do pogłębiania relacji
z Bogiem, ale też z głęboką wiarą w
moc uzdrawiającego Chrystusa w
sercach przyniosło intencje. Najważniejszym momentem spotkania
była Eucharystia, w której uczestniczyli wszyscy kapłani przez cały
dzień posługujący pośród wiernych.
Mszy Świętej przewodniczył ks. abp
Henryk Hoser SAC, biskup diecezji
warszawsko-praskiej. Ks. abp Hoser
wskazał na nieskończone dary Miłosierdzia Bożego i na Chrystusa,
który „przychodzi leczyć całego
człowieka”. – Przychodzi leczyć
duszę i ciało, i serce. Jest Bogiem,
który patrzy w serce, a nie patrzy na
pozory – mówił ordynariusz diecezji
warszawsko-praskiej. Modlitwie różańcowej, Koronce do Miłosierdzia
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Bożego i uwielbieniu śpiewem i słowem Chrystusa, który był centrum
spotkania, towarzyszyły trzy konferencje o. Johna B. Bashobory, podczas
których kapłan modlił się również o
uzdrowienie.– Jedyną osobą, która
może nas zbawić, jest nikt inny jak
Jezus Chrystus – mówił.– Tu chodzi
o Jezusa – podkreślał, wskazując, że
jest tylko narzędziem w rękach Boga.
Podczas konferencji o. Bashobora,
przypominając o potrzebie odpowiedzi na zaproszenie Benedykta XVI
do pogłębiania wiary, zwracał uwagę
na jej uzdrawiającą moc. Kapłan
przypominał jednocześnie o tym, co
umacnia naszą wiarę, a są to: Słowo
Boże, Eucharystia i sakrament pokuty.
Przypominając fragmenty z Pisma
Świętego, kapłan podkreślał bezinteresowną miłość Boga do człowieka.
***
Niestety, kolejny raz pismo,
którego redaktorem naczelnym jest
Tomasz Lis, bezpardonowo atakuje
Kościół katolicki. Tym razem na
celowniku „Newsweeka” znalazł
się ks. abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej i
przewodniczący Zespołu Ekspertów
do spraw Bioetycznych Konferencji
Episkopatu Polski. W artykule pt.
„Karząca ręka Boga” jego autorka
przeprowadza oszczerczy i bezpardonowy atak na pasterza warszawsko-praskiego Kościoła. „Z in vitro
walczy jak diabeł ze święconą wodą.
O ludobójstwie w Rwandzie milczy
jak zaklęty, choć mógłby o nim wiele
powiedzieć. Arcybiskup Henryk
Hoser – twarz i rzecznik Kościoła
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surowego” – można przeczytać w artykule. Jego autorka pozornie próbuje
„przedstawić” katolickiego hierarchę
znanego z odważnych i zdecydowanych słów dotyczących zła procedury
in vitro. Porównanie dramatycznych
wydarzeń z Rwandy ze zdecydowanym sprzeciwem wobec niezgodnej
z Bożym prawem procedury jest
niezwykle perfidnym zabiegiem.
Zestawia bowiem dwa fakty – zdecydowaną postawę księdza arcybiskupa
wobec in vitro w Polsce i jego rzekome milczenie wobec ludobójstwa
w Rwandzie. Takie zestawienie ma
charakter wyjątkowo manipulacyjny.
Po pierwsze, stawia jako fakt opinię
niczym niepotwierdzoną, która ma
charakter oszczerstwa. Nie bardzo
przy tym wiadomo, czy ks. abp Hoser
miał milczeć wówczas, gdy przebywał w Afryce, czy zarzuca mu się to,
że milczy teraz. Ten propagandowy
artykuł propagandowym przypomina swoją stylistyką najgorsze czasy
stalinowskie.
***
Rodzina Radia Maryja już po raz
XXI zgromadziła się 13 i 14 lipca na
jasnogórskich błoniach, i wspólnie
powierzyć Radio Maryja i dzieła przy
nim powstałe, a także los Ojczyzny
i Polaków Matce Bożej Królowej
Polski. W tym roku słuchacze i sympatycy Radia Maryja przybyli na
Jasną Górę pod hasłem „Mocni w
wierze”. Jednocześnie pielgrzymka
ta zbiegła się z decyzją Ojca Świętego Franciszka o wyniesieniu do
chwały świętości bł. Jana Pawła II
oraz z decyzją KRRiT o przyznaniu
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TV Trwam miejsca na cyfrowym
multipleksie. Pielgrzymka i była
wielkim dziękczynieniem za te dwa
ogromnie ważne dla naszej ojczyzny
wydarzenia.
***
28. Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Rio de Janeiro dobiegły końca. W ostatnim dniu wizyty
apostolskiej w Brazylii, Ojciec Święty
Franciszek odprawi ł Mszę św. kończącą to ogólnoświatowe spotkanie
młodych,. W sobotę 27 lipca odbyło
modlitewne czuwanie uczestników
Światowych Dni Młodzieży wraz
z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Ogromne rzesze młodzieży z całego
świata zgromadziły się na plaży Copacabana, by dać świadectwo wielkiej
wiary pokładanej w Chrystusie.– W
waszym młodym sercu jest pragnienie, by budować lepszy świat.
Uważnie śledziłem wiadomości o
bardzo licznych młodych, którzy w
wielu częściach świata wyszli na ulice,
żeby wyrazić pragnienie cywilizacji
bardziej sprawiedliwej i braterskiej.
Pozostaje jednak pytanie: od czego
zacząć? Jakie są kryteria budowania

społeczeństwa bardziej sprawiedliwego? Kiedy zapytano Matkę Teresę
z Kalkuty, co powinno się zmienić w
Kościele, odpowiedziała: ty i ja! – zaznaczył Ojciec Święty, zwracając się
do uczestników ŚDM. Jednocześnie
Papież dodał: – Drodzy przyjaciele,
nie zapominajcie: jesteście polem
wiary! – Jesteście atletami Chrystusa!
Jesteście budowniczymi piękniejszego Kościoła i lepszego świata – podkreślił papież. Na zakończenie ŚDM
Ojciec Święty ogłosił że w 2016
r. młodych z całego świata gościć
będzie Kraków. Tak więc, po ćwierć
wieku Światowe Dni Młodzieży
wracają do Polski. Tę radosną wieść,
że kolejne Światowe Dni Młodzieży
odbędą się w Krakowie obwieścił
dzwon Zygmunta na Wawelu. Tradycyjnie najobszerniejsze transmisje z
każdego dnia pielgrzymi apostolskiej
Ojca Świętego prowadziło Radio
Maryja i Telewizja Trwam.
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.naszdziennik.pl
www.e.kai.pl

Jak się kłócić?
felieton sierpniowy

Tytuł felietonu niemal gorszący.
Bo – jak to jest? Instrukcja kłótni?
Zachęta do niej?
Nie. Tak nie jest, bo tak nie może
być! Kłótnia kojarzy się z wybuchem
złości, oskarżeniami, nierzadko wyzwiskami. Tak kłócą się ci, którzy nie umieją
panować nad emocjami, którzy w każ-

dym niepowodzeniu widzą winowajcę
w drugim człowieku. Taka „wymiana
poglądów” zrodzić może nienawiść,
rękoczyny, długoletnie gniewy.
Synonimami słowa kłócić się są:
Spierać się, posprzeczać się, wadzić
się, waśnić się, awanturować się, wojować, swarzyć się.
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Jest na ten temat wiele frazeologizmów, jak np.: drzeć koty, brać się za
łby, siać nienawiść, wzniecać gniew.
Temat to jak widać obszerny.
Skrócimy go, zawęzimy do zwykłych
domowych spięć.
Rodzina powinna żyć w zgodzie,
bez spięć i napięć i to jest ideał. Nie
wszędzie jednak panuje niezmącony
spokój, bo i człowiek jest każdy inny
w swych emocjach, i życie przynosi
przykre niespodzianki, i marzenia się
nie spełniają i wiele różnych spraw
może nas drażnić.
Do spięć przychodzi między mężem i żoną, spierają się zięć z teściową,
sąsiad z sąsiadem itp.
Jak prowadzić ostrzejsze rozmowy,
kiedy np. trzeba mówić trudną prawdę,
upominać się o sprawiedliwość?
1) Gdy gniew we mnie wybuchnie,
staram się trzymać język na wodzy,
żeby nie powiedzieć słów, których
będę się wstydzić, których będę
żałować: ostrych, obraźliwych,
krzywdzących.
2) Pozwolić „przeciwnikowi” wygadać się, w pewnym momencie sam
urwie swój wywód, gdy nie spotka
oporu.
3) Spierać się na jeden temat, ten, który
wywołał gniew. Nie przywoływać
spraw dawnych, zaleczonych i
przebaczonych, bo to tylko wzburzy
emocje obojga.
4) Nie doprowadzać do tego, aby moje
zdanie było ostatnie, w myśl porzekadła: postawią na swoim. Muszą
się opanować i nie dokładać słów
niepotrzebnych.
5) Nie kończyć słowami: bo wy wszyscy tacy!, bo zawsze ty.
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Zaproponować: może wrócimy do
tego za godzinę, jutro.
6) Pamiętać o słowie przepraszam. Nawet gdyby moja racja była słuszna.
Przepraszam za ton przemocy.
To nie zaszkodzi. A pomóc może w
tworzeniu wzajemnego szacunku.
7) W długotrwałych sporach warto
postawić sobie pytanie: właściwie – o
co się kłócimy.
Gdy jedna skarżyła przeciw drugiej, babcia zwykła mówić: ustąp
głupszemu, wtedy każda chciała być
mądra. I koniec pretensji.
8)Nie pielęgnuj w sobie gniewu ani
nienawiści. Tylko przebaczenie daje
radość.
9) Módl się za nieprzyjaciół, za przeciwników, za nerwowych. Sprawdź
czy wina nie pochodzi od ciebie.
Przysłowie: gdy dwóch się kłóci
tam trzeci korzysta często się sprawdza.
O sąsiedzkiej nieustannej kłótni
o byle co albo o nic napisał A Fredro
„Zemstę”.
Inna rada w drobnych sporach:
machnij na to ręką! Szkoda zdrowia.
Co dzień – i to nie jeden raz –
mówię: Ojcze… odpuść nam nasze
winy, tak jak my odpuszczamy naszym
winowajcom. To chrześcijanina zobowiązuje.
Ł.W
P.S. W powyższych refleksjach
skorzystałam z rad podanych w dawnym programie TV przez p. Elżbietę
Smajdor.
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
06.07.2013 r.

Kornelia Kądziołka, ur. Nowy Sącz, zam. Rdziostów
13.07.2013 r.

Kacper Nowak, ur. Limanowa, zam. Klęczany
27.07.2013 r.

Emilia Dąbrowska, ur. Krynica – Zdrój, zam. Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Braciach i Siostrach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
20.07.2013 r.

Sylwia Brzęczek i Kamil Lorek
Beata Sulicz i Mateusz Leśniak
27.07.2013 r.

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

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
Roman Lupa l. 90
Antoni Bińkiewicz l. 74
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
tel. 507 159 527
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
www.marcinkowice.chelmiec.pl
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