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„Ten jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie”
Musiała to być zdumiewająca
scena! Otwarte niebo, rozlegający się z
niego donośny głos, gołębica zstępująca
na Jezusa. Bóg uznał chrzest Jezusa za
niezwykle ważne wydarzenie, skoro
towarzyszyło mu tyle nadprzyrodzonych znaków. Jednak chrzest Jezusa
był nie tylko wielkim świętem, lecz
również momentem objawienia. Nad
brzegami rzeki Jordan objawiła się cała
Trójca Święta: Ojciec, Syn i Duch. Tu,
u progu działalności publicznej Jezusa,
Bóg dał się na nowo poznać swojemu
ludowi. Objawiając się mu jako Trójca
- co wcześniej nawet najwierniejszym
Żydom wydawało się niemożliwe - dał
do zrozumienia, że oto rozpoczyna się
zupełnie nowy etap. Królestwo, które
zapoczątkuje Jezus, nie będzie jedynie
kontynuacją tego, co było wcześniej.
Bóg dokona nowego, spektakularnego
dzieła i pragnie, aby wszyscy zwrócili
na nie uwagę. W scenie chrztu Jezusa
widzimy w działaniu każdą z Osób
Trójcy Świętej. Jezus, pragnąc „wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”, z
pokorą przyjmuje chrzest od Jana. Bóg
Ojciec ogłasza z nieba, że ma „upodobanie” w swoim Synu. Wreszcie Duch
Święty zstępuje na Jezusa, udzielając
Mu mocy do pełnienia Jego misji.
Wszystkie trzy Osoby Boskie są zjednoczone w miłości i pragnieniu zbawienia
ludzi. Codziennie jesteśmy zapraszani
do udziału w życiu Boga i włączenia
się w Jego misję. Podobnie jak Jezus,
potrzebujemy do tego namaszczenia
Ducha Świętego oraz świadomości,
że jesteśmy kochani przez Boga Ojca,
który ma w nas upodobanie.

Początek roku jest zawsze czasem
sprzyjającym podejmowaniu nowych
postanowień i wyznaczaniu sobie celów na nadchodzące miesiące. Możemy
postanowić zadbać o własne zdrowie,
zażywać więcej ruchu, zdrowiej się
odżywiać, stracić na wadze. Możemy
postanowić, że więcej czasu będziemy
poświęcać rodzinie, zamiast ślęczeć
przed telewizorem. Możemy też zdecydować, że nadszedł czas, aby zabrać
się za planowany od dawna remont
domu czy mieszkania. Czy jednak
stawiamy sobie również cele duchowe?
Jakie kroki możemy podjąć, aby w
rozpoczynającym się roku przybliżyć
się do Pana? Czy nie powinniśmy
wreszcie potraktować na serio Jego
wezwania do służby? Istnieje wiele
różnych możliwości służenia Panu.
Nasz Ojciec w niebie chce, aby każdy
człowiek na ziemi przyjął Jego miłość,
błogosławieństwo i odkupienie. Pragnie, aby wszyscy wiedli szczęśliwe,
twórcze życie pod Jego opieką. Zależy
Mu na tym tak bardzo, że wezwał nas
wszystkich do współpracy w osiągnięciu tego celu. Chce, abyśmy wszyscy
uważali się za chrześcijan. Abyśmy
wszyscy - zarówno dorośli, młodzież i
dzieci- zaangażowali się w działalność
grup działających w naszej parafii,
dając przez to świadectwo swoje wiary
i przynależności do Kościoła. Niech
ten Nowy Rok 2015 będzie czasem
„nawracania” zgodnie z hasłem duszpasterskim „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”.
Oprac. Ks. Andrzej Kmiecik
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Epitafium dla Zosi Wolakowej
Akcja Katolicka utraciła jedną z najstarszych członkiń parafialnego oddziału. 3 grudnia tego roku po tragicznym potrąceniu
przez samochód w drodze na pierwszopiątkową Mszę św., zmarła
w szpitalu w wieku 74 lat. Od czasu zorganizowania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pełniła funkcję sekretarza, pilnie
zapisując treści zebrań, sporządzając roczne protokoły. Można
było zlecić jej organizowaniu wyjazdów pielgrzymkowych i turystycznych. We wszystko, czego się podjęła, wkładała całe serce
i umiejętności.
Służyła pomocą w redagowaniu Naszej Wiary w różny sposób. Jako miłośniczka poezji religijnej i patriotycznej prosiła o wydrukowanie ulubionych
tekstów. Jej zbiorom zawdzięczamy kącik humoru i kącik poezji a także piękne
modlitwy. Nigdy nie zapomniała przynieść poczęstunek dla pracujących nad
kolejnym wydaniem gazetki. Kochała ludzi, każdemu ofiarowała dobre słowo
czy jakąś posługę. Cierpliwie znosiła liczne dolegliwości swojego wieku.
Kochana Zosiu! Tylko wiara w obcowanie ze zmarłymi i wiara w zmartwychwstanie daje siłę do przetrwania kolejnej żałoby w rodzinie. Tylko żal, że za mało
się kochało… Śmierć zawsze lepiej otwiera oczy. Twoja gotowość do przebaczania
każdemu wszystkiego daje nadzieję, że odeszłaś pogodzona ze światem a trwanie
na modlitwach zbliżało cię do Pana Boga.
Za ziemskie życie pełne niepokoju, niech Ojciec Niebieski obdarzy Cię
pokojem wiecznym.
Łucja Wróbel

Podziękowanie
Rodzina śp. Zofii Wolak serdecznie dziękuje wszystkim, którzy modlitwą,
słowami współczucia, uczestnictwem w pogrzebie dali świadectwo solidarności
w cierpieniu. Wśród nich ci, którzy zaraz po wypadku pośpieszyli na ratunek dla
ducha i dla ciała, więc kapłanom, ratownikom, sąsiadom i rodzinie, która tłumnie
zjechała na pogrzeb, także z zagranicy.
Łucja Wróbel
Pani Łucji Wróbel
Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci siostry
śp. Zofii Wolak
składają współredaktorzy
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA
SOBOTA – 27.12.2014 r.
Wężykówka - od godz. 830
Klęczany – Zagórze – od godz. 830
Potoczkówka – od godz. - 830

PONIEDZIAŁEK – 29.12.2014r.
Łazy od Państwa Domagałów - od godz. 930
Domy nad stacją strona lewa – od godz. 830
Klęczany – Rola – od godz. 830

WTOREK – 30.12.2014r.
Jurczakówka cz. I do Państwa Pasionków - od godz. 830
Dżykowa – od godz. 830
Kolonia cz. I od Państwa Nowak do Państwa Wąsowicz – od godz. 830

PIĄTEK – 02.01.2015r.
Droga Kalwaryjska – od godz. 1000

SOBOTA – 03.01.2015r.
Domy nad Kościołem od Państwa Olszaków - od godz. 830
Dział - od godz. 830
Klęczany – Pierzmiączka, Przyczka i domy wzdłuż szosy - od godz. 830

PONIEDZIAŁEK – 05.01.2015r.
Stawiska - od godz. 1100
Granica cz. I od Państwa Szkarłatów do Państwa Kazałów - od godz. 1400

ŚRODA – 07.01.2015r.
Jurczakówka cz. II - od godz. 1500
Kolonia cz. II od Państwa Rozciechów do Państwa Kmiecików– od godz. 1300
Łężek do Państwa Jolanty i Stanisława Dziubanowskich – od godz. 1500

CZWARTEK – 08.01.2015r.
Rdziostów Centrum od Państwa Zyzaków do Państwa Dudów - od godz. 1400
Domy nad stacją cz. I od Pani Gawlik – od godz. 1400
Kolonia cz. III od Państwa Uljaszów do Państwa Piszczków - od godz. 1300
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PIĄTEK – 09.01.2015r.
Równica i Zasmolnicze – od. godz. 1300
Domy pod Dębami – od godz. 1400
Blok B i domy przy Zespole Szkół – od godz. 1400

SOBOTA – 10.01. 2015r.
Blok C i D - od godz. 830
Dąbrówki - od godz. 830
Brzeziny od Państwa Szkaradków do Państwa Mrozów – od godz. 830

PONIEDZIAŁEK – 12.01.2015r.
Domy od Państwa Smajdor w stronę Kościoła - od godz. 1300
Granica cz. II – od godz. 1400
Domy nad stacją strona prawa cz. II od Państwa Radomińskich - od godz. 1300

WTOREK - 13.01.2015r.
Rdziostów Centrum od Państwa Dziubanowskich do Państwa Konarów –
od godz. 1400

ŚRODA – 14.01.2015r.
Klęczany - Półrolek - od godz. 1430
Domy od Państwa Peciaków - od godz. 1500

CZWARTEK – 15.01.2015r.
Stacja i Grodzisko – od godz. 1400
Domy koło Kaplicy od Państwa Brdejów – od godz. 1400

PIĄTEK – 16.01.2015r.
Marcinkowice – Centrum - od godz. 1300
Plan kolędy może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych obowiązków
duszpasterskich. O ewentualnych zmianach będziemy informowali, podczas
niedzielnych ogłoszeń parafialnych.
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Życzenia
Kochanym i zacnym Babciom i Dziadkom
na dzień ich święta
redakcja śle słowa szacunku i miłości
życząc zdrowia i wielu pogodnych dni
P.S. Redakcja nie rozdziela Babci z Dziadkiem
tak jak to czyni kalendarz wskazujący różne uroczystości.
Niech trwają w jedności do końca.

Sha`ul
do dziś w Senpol Kuyusu pogłos Jego stóp...
Izraelita z rodu Beniamina
obywatel świata – antycznego Rzymu:
aramejski, greka, łacina zapewne
gorejąca głowa i waleczne serce
wykształcony silny i nieustępliwy
przebył strome ścieżki greckich filozofów
pośród stoików epikurejczyków
nosił z godnością strój faryzeusza
dumny z ojczyzny – portowego Tarsu
(z łaski Augusta znacznej metropolii)
gdy zgłębił Talmud po ostatni zakaz
udał się Saul do Jerozolimy
poznawał Torę, dzieje Izraela
zdobytą wiedzę osądzał życiem
wszystko natychmiast i nic na potem
własnych przekonań bronił jak ojczyzny
swoich adwersarzy karmił nienawiścią
niepomny przestróg mędrca Gamaliela
nieletni świadek śmierci Szczepana
wzrokiem prowadził kamienie gniewu
dziesięć lat mrocznych w Jerozolimie
ciągał przed sądy więził chrześcijan
nie dość mu było krwi prześladowań na mocy listów od Sanhedrynu
na własną prośbę wyruszył Szaweł
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z Jerozolimy przez Północną Bramę
z grupą siepaczy nieść dalej ucisk
przejeżdżał obok grobu Szczepana
zatrzymał na nim nieobecny wzrok
osiem dni wartkich niosła karawana
budząc niepokój jak spieczony pył
naraz w południe damasceńską drogę
w przesłonie światła przegrodził Bóg
….......................................................
ślepy bezradny przez Bab Al-Sharki
wsparty na barkach swoich towarzyszy
szedł wolno Szaweł wzdłuż Via Maris
do domu Judy przy ulicy Prostej –
ujętej w dwurząd korynckich kolumn
trzy dni bez picia i bez jedzenia
z rozbitym życiem trwał na modlitwie
ochrzczony potem przez Ananiasza
odzyskał drogę siły i wzrok
pod promiennym tchnieniem Miłosierdzia Boga
złamał się jak trzcina i... powstał olbrzymem
imieniem PAWEŁ
Syria Mała Azja Grecja Macedonia
Italia Hiszpania z Jezusowym Słowem
w płaszczu modlitwy świętego Szczepana
pojmany w Efezie a może w Troadzie...
wieziony później przez cztery lata
za wierność Prawdzie
ścięty rzymskim mieczem w sześćdziesiątym siódmym roku życia
Sha`ul tkał w Tarsie podróżne namioty
Paweł budował namiot spotkania
z Jezusem Bogiem – po rubieże świata
*
i ty masz swoją drogę do Damaszku
swój Tars nad Kydnos w nadmorskiej Cylicji
- czy jesteś Paweł?

jemroz
2014
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dziadek
wciąż jeszcze dorastam do mojego dziadka
ze szkoły najpierw biegłem do dziadka
palił pod kuchnią z żeliwną płytą
sadzał przy stole, podawał łyżkę
wygarniał z garnków najlepsze kąski
dziadek miał SERCE szczodrą cierpliwość
uśmiech pod wąsem i czas dla wnuka
torbę cukierków na podorędziu
troskliwe oczy uważne słowo
nakładał kaszkiet i marynarkę
ukrochmaloną jasną koszulę
przy spodniach nosił pasek szeroki
i pularysek w prawej kieszeni
dom był pod strzechą, z drewnianych bali
bielonych wapnem z ultramaryną
po lewej stronie była obora
po prawej kuchnia, obszerny pokój
alkierz pamiętam z sekretnym schowkiem
beczkę kapusty w ciemnej komorze
warsztat stolarski ze stertą strużyn
spichlerz i gonek, boisko, stodołę
dziadek miał dużą pasiekę w sadzie
dwadzieścia kilka wysmukłych uli
w podkurzacz wkładał wyschnięte tlołki
które wygarniał z wierzbowych dziupli
w wozowni stały ozdobne sanie
bryczka i pługi drewniane kolce
radła, kłonice, orczyki, brony
fury z dyszlami, spodniorki, lytry
dziadek pokazał mi pierwsze ptaki
sople obwisłe z żytnich kicorek
uczył siyc trawę i ostrzyć kosę
obierać jabka – tak by nie obić
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spichlerz otwierał olbrzymim kluczem
były tam skrzynie, w nich zboże cztery
na półkach pudła w pajęczej mocy
kowalskie cacka i inne szpeje
lampy naftowe, kartonik laku
pokryte kurzem wysmukłe flasze
zamarłe skrzypce, patefon z tubą
suszone wiązki przyleśnych ziół
dziadek pomagał: szałwia, kopytnik
wyciągi z lipy, kwiatu kasztana
żywicę topił na blasze w puszce
przykładał plastry, dawał syropy
maści rozmaite..........................
…..............................................
nie ma już domu, spichrza, stodoły
uździenic, chomąt, gruszy w granicy
pomurszał starking, boiken, kronselki...
pod innym dachem jaskółka, gołąb
dziadek nie odszedł... ukrył się jeno
w lipowych cieniach, krzątaniu pszczół
chodzi na ryby, przysiada w sadzie
i strzeże wnuka z niebiańskich wzgórz

jemroz
2014

Uczestnictwo w liturgii
Ojcowie Kościoła a wśród nich
święty Cyryl Jerozolimski i święty
Ambroży z Mediolanu głosili wiernym
przede wszystkim katechezy mistagogiczne. Miały one miejsce bezpośrednio po udzieleniu sakramentów
inicjacji chrześcijańskiej: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Ich zadaniem
między innymi było wyjaśnienie neofitom znaczenia przyjętych sakramentów
i wskazanie na praktyczne konsekwencje, jakie wynikały z nich dla życia we

wspólnocie chrześcijańskiej. Dzięki
tym katechezom nowo ochrzczeni pogłębiali swoją wiarę i doświadczali Boga
działającego w sakramentach świętych.
Współcześnie zaangażowaliśmy
się w Kościele w głoszenie i przepowiadanie Ewangelii przez katechezę
dzieci. Oczywistym jest to, że mamy
obowiązek katechizować najmłodszych
przygotowując ich do sakramentów
i do udziału w życiu Kościoła. Wydaje
się jednak koniecznością do powrotu
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do głoszenia katechezy mistagogicznej
dorosłych już chrześcijan. Istotą takiego podejścia jest troska o dojrzałość
w zrozumieniu prawd wiary a szczególnie świadomość przeżywania świętych sakramentów. Sobór Watykański
II nauczał: „Kościół bardzo pragnie,
aby wszystkich wiernych prowadzić
do pełnego, świadomego i czynnego
udziału w obrzędach liturgicznych.”
Warto zastanowić się, czy czynności liturgiczne, w których uczestniczymy, są dla wszystkich zrozumiałe.
Czy nie zaniedbaliśmy troski o przeżycie duchowej głębi Eucharystii? Od
dłuższego czasu mówi się już nawet
w naszym kraju o liturgicznym analfabetyzmie, który stał się konsekwencją
zaniedbań wiedzy religijnej. Czy nie
warto jeszcze raz zgłębić treści prawd
wiary, aby potem zrozumieć sens
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i wartość liturgii? Świadomość słów
i gestów liturgicznych może pozwolić
nam rozpocząć dzieło nowej ewangelizacji w naszych rodzinach. Nie będzie
nowej ewangelizacji bez odkrycia
obecności Jezusa Chrystusa we Mszy
Świętej. W przekazie najświętszych
tajemnic wiary uczestniczący w liturgii
powinien uświadomić sobie prawdę
o konieczności doświadczenia Boga,
który również teraz zbawia współczesnych ludzi przez liturgię.
Nie bądźmy więc obojętni, widząc
wierzących, którzy nie znają sakramentów. Poszukujmy treści i komentarzy do
usłyszanego Słowa Bożego oraz liturgicznych obrzędów. Starajmy się o to,
aby nasze uczestnictwo w Eucharystii
było świadomym przeżyciem i aby ono
przynosiło duchowe owoce wiary.
Ks. Krzysztof Mirek

Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
XII.2014r.
1. Skansen uli w Marcinkowicach..
Pasieka Papieska jest jednym z nielicznych skansenów różnych typów uli na
Sądecczyźnie. Typ ula zależy od rodzaju ramek, w które wyposażony jest dany ul.

W plebanijnej pasiece można więc spotkać następujące typy uli:
„ul kłodowy” - starodawny typ ula. Wykonany jest z pnia drzewa lipowego ofiarowanego przez panią Magdalenę Brdej;
„słowiany” otwierane z boku - jest to jeden z najstarszych rodzajów polskich uli. Sprezentował je naszej pasiece p. Kazimierz Mróz z Rdziostowa. Całą
pasiekę złożoną ze słowiańskich uli spotkałem przy pustelni św. Jana z Dukli;
„ule warszawskie” - pochodzą aż z Lubelszczyzny;
„warszawskie poszerzane” - tzw. „bliźniak” pochodzi ze słynnej pasieki
śp. Kazimierza Kroka z Półrolka-Klęczany;
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„ul wielokorpusowy” - coraz rzadziej spotykany, pochodzi z pasieki
śp. Franciszka Zięby z Łazów. Na Łazach było niegdyś kilku świetnych
pszczelarzy;
„dadant” - jest to zarazem ul figuralny w postaci domku. Również pochodzi z pasieki Kazimierza Kroka z Półrolka;
„ule wielkopolskie” - stojakowe i leżakowe, dzisiaj powszechnie stosowane;
„ule figuralne” - najnowszy, wykonany przez p. Augustyna Pogwizda
z Paszyna
(2014 r.). Ul jest popiersiem Harnasia czyli przywódcy zbójników. Tak tłumaczy przesłanie rzeźby artysta-wykonawca: Harnaś patrzy na Polskę sponad
szczytów Tatr, sponad Giewontu z wielkim smutkiem w oczach, jakby chciał
powiedzieć, co ONI z tą Polską zrobili... Może wymowne jest i to, że ul ten ma
ramki „słowiana”.
P.S red.
Liczba pojedynka w nazwie ula wskazuje na jego jedyność, natomiast liczba
mnoga mówi, że uli tego typu jest więcej.
2. Nasza parafia otrzymała STATUETKĘ śp. Alfreda Kotkowskiego
w 15. rocznicę śmierci rzeźbiarza.
To wyróżnienie zostało nam przyznane za pośmiertną realizację projektów
artysty - druga i dwunasta stacja na Drodze Kalwaryjskiej. Wręczenie odbyło
się w czasie otwarcia wystawy rzeźb artysty w Galerii Dawna Synagoga ul.
Berka Joselewicza 12. Na wystawie prezentowana jest rzeźba wypożyczona
z naszego parafialnego muzeum zatytułowana „Kropelki”. Wystawa będzie
dostępna dla zwiedzających do 15 lutego 2015 r.
3. Przywracanie tradycji.
W czasie odpustu ku czci Świętej Rodziny w kaplicy podworskiej w darach ołtarza została złożona Matce Bożej kukioła podegrodzko-lachowska
czyli słodkie ciasto plecione w warkocz jak chałka. Taką kukiołkę zanosiły
dawniej kumy matce, której urodziło się dziecko. Była ona niekiedy pieczona
nawet z 10 kg mąki. Kumy zanosiły ją na desce, która miała metr długości,
a niekiedy i więcej. Naszą kukiołkę wykonała wielka znawczyni folkloru
lachowskiego p. Aneta Gawlik.
Przed kaplicą paliło się natomiast ognisko, czym chcieliśmy nawiązać do
zwyczaju mieszkańców Alp w Austrii, którzy w święta Bożego Narodzenia palą
na halach ogniska, by Święta Rodzina mogła się przy nich ogrzać.
ks. Józef Babicz
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Kącik poetycki
Na Dzień Babci
Twarz wyrzeźbiona cierpieniem

Czyjaś Babcia
Przecież mnie widzą
na ulicy
w sklepie
na spacerze…
czasem ze łzą w oku
składającą
grosik do grosika
samotną na ławce
w parku…
Nikogo nie obchodzę?!
a przecież żyję
wśród Sióstr i Braci
w Chrystusie
Moje oczy mówią
że kocham
tęsknię
pragnę..
a Twoje milczą
i to jest ten kamień,
który mnie przytłacza
Spraw by czas
spotkania z Tobą
był czasem otarcia łez
z oczu samotnych
Maria Piniańska

Jezu
przecież wszystko wiesz
i to że rano proszę
o łask zdroje
słyszysz jak Cię wołam
jak spieszę do bram kościoła
wieczór chylę się w ból
żaląc się przed Twoim Obliczem
a nocą zbieram myśli
dekoruję słowa
gdy piszę wiersz do Ciebie
Gdy czuję lęk zagubieniapodaj mi rękę
Kiedy wątpię- przebacz
wyrównaj oddech
Jesteś moim tlenem
nad moim jutrem
roztocz swą opiekę
modląc się do Ciebie Boże
czuję przedsmak nieba
i przebaczającą miłość Twoją
Amen
Maria Piniańska
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Kącik misyjny

Boże Narodzenie 2014
Na zbliżające się święta pragnę złożyć życzenia całej Grupie Modlitewnej
życząc przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej
atmosferze.
Niech Bóg, który stał się Człowiekiem, będzie natchnieniem i pomocą do
wszelkiego dobra i do walki z wszelkim złem.
Kolejny zaś Nowy Rok 2015 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji
zamierzeń.
Z pozdrowieniem dla wszystkich na czele z duszpasterzami parafii.
s. Norberta od św. Józefa
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Moje Babcie, moi Dziadkowie
Mama mojej mamy niedawno umarła. Wspominam ją mile. Zawsze cieszyła
się, kiedy ją odwiedzałem i dawała drobne prezenty. Martwiła się żebym podczas
zabaw nie zrobił sobie krzywdy. Była hojna.
Dziadek umie wszystko zrobić i u niego nauczyliśmy się majsterkować.
Ciągle szuka narzędzi, które położymy w nie swoim miejscu.
Druga Babcia jest gotowa zawsze nam pomagać. Razem z Dziadkiem zapraszają nas do siebie. Zawsze mają dla nas uśmiech i jakiś podarunek. Mam
jeszcze dwie prababcie.
Franciszek
Dla Babci i Dziadków chcę być dobry a w ich święto zaniosę im prezenty
wykonane przez siebieTadeusz
Jestem szczęśliwym dziadkiem.
Mam sześcioro wnucząt w tym 4 dziewczynki i 2 chłopców, z których tylko
jeden nosi rodowe nazwisko, liczę na to, że podtrzyma dzieje rodu. Wnuki pojawiły
się w krótkim czasie, są niemal rówieśnikami. Odwiedzam ich, kiedy tylko mogę
a moje prezenty dla nich to owoce i warzywa z własnego ekologicznego ogródka.
Wojciech
Jestem szczęśliwą babcią.
Jestem babcią. Ten tytuł przyszedł niespodziewanie, bo dzieci wcześnie się
pożeniły. Mam już troje wnucząt. 2,5 roczną jedynaczkę Lidię i dwóch niedawno urodzonych wnuków Bartusia i Marcinka. Czekam na ich odwiedziny choć
martwię się żeby sprostać ich potrzebom, bo odwykłam już od małych dzieci.
Zofia

14
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Na Wał Rudzkiej Kalwarii
Franciszek Borzęcki
Świętego Franciszka ze Śmietany
Nie znajdziecie w Litanii do Wszystkich Świętych
Nie szukajcie też kościoła pod jego wezwaniem
Bo taki nie istnieje; nawet kapliczki nie ma
Patron cichej pobożności, za życia nie zyskał rozgłosu
Nie umarł w dramatycznych okolicznościach
Ale zwyczajnie - tak jak żył
W drodze do kościoła padł na glebę
A matka ziemia przyjęła go do siebie
Zamieniony w minerały, żyje w niej nadal
Jako drzewo, trawa, zioła
Nikt też nie dostrzegł w jego śmierci czegoś nadzwyczajnego
Miał „przepaśnice”- mówiono,
Więc pewnie święty Wit zaprowadził go do Nieba,
I tak było- Pan przyjął go do Siebie,
Wszak już za życia ukochał go cierpieniem.
Rylcem biegłego pisarza, powoli i starannie
Wypisywał na jego skórze litanie siedmiu boleści.
Z dumą patrzył, jak Jego umiłowany Hiob śpiewał;
„…Bądź pochwalon Boże wielki”’
Gdy, jak ojciec zadżumionych, własnymi rękami
Zagrzebywał w piasku pierwszą żonę i syna,
A potem pięcioro dzieci z drugiego małżeństwa
Radował się Pan widokiem swego diakona bez święceń
Gdy ten w Dni Krzyżowe prowadził procesje do figury Matki Bożej
Lub gdy przewodniczył w nabożeństwach majowych
Nade wszystko Pan powierzył Franciszkowi
Misję ukształtowania duchowości umiłowanej Karoliny
Wprawną ręką pokorny rzemieślnik Bożej Sprawy
Wszlifował diament serca swojej siostrzenicy, aż ten zamienił się w brylant
Gdy ukończył dzieło swojego życia, Pan zabrał Karolinę do Nieba
A niespełna rok później i jego.
Żyje wśród nas Franciszek Święty
W zbożu trawie, nawet w drzewie.
Patrzy na świat uśmiechnięty
Choć nikt o tym nawet nie wie.
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Twarz Boga
Weroniko, biegnąca przez dzieje z kawałkiem płótna
Po to by ulżyć w cierpieniu;
Pokonująca odważnie strach i kordon żołnierzy,
Masz swoją nagrodęTwarz samego Boga,
Twarz Jezusa odbitą na chuście.
Gdzie schowałaś swój skarb przed światem,
Przed uczniami i wyznawcami Jezusa?
Czym naraziłaś się Ewangelistom, że cie tak zgodnie pominęli?
I w Dziejach Apostolskich o Tobie ani słowa?
Pojawiłaś się nagle jak złota kometa,
I przepadłaś bez śladu za horyzontem historii zbawienia
Weroniko, najodważniejsza z niewiast, gdzie się ukryłaś i dlaczego?
Kto zobaczył oblicze Boga, musiał umrzećTak twierdzą prawowierni Żydzi.
Ty jednak nie umarłaś, zbiegłaś na pustynię, aby kontemplować
Jego Oblicze pełne miłości.
Miłość miłosierna w drodze na Kalwarię
Miłość Boga do człowieka
I miłość człowieka do Boga
Wymalowana krwią, potem i cierpieniem na chuście
Namaluj Mój obraz, Faustyno, z napisem „Ufam Tobie”
Światu potrzeba Mojego miłosierdzia
Niech ludzkość szuka Mojego wybaczającego spojrzenia
Mojej twarzy wymalowanej na płótnie
Karolino, w drodze na Kalwarię
Kroplami krwi i potu znacząca leśną ścieżkę,
Prowadź nas drogą
Ku miłości miłosiernej, rozlanej z krzyża
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Złoczyńca
Było to w czasie pierwszej dziejowej apokalipsy
Gdy złamana została czwarta pieczęć
Pojawił się on- jeździec, na trupio bladym koniu
Przybył z krainy wysokich traw i leniwych rzek
Niczym krwiożerczy sęp przyfrunął
Na skrzydłach wschodniego wichru,
A imię jego było- śmierć
Pojawił się nagle, pochwycił w swoje szpony
Niewinne jagnię, aby je pożreć
Ledwie rozkwitły niewinny kwiat
Zdeptał ciężkim żołnierskim butem
Kim był ów „dziki człowiek” - jak go potem nazwano?
Dziś niepodobna ustalić, czy był Tatarem, Kirgizem, Czerkiesem
Czy modlił się do Jezusa czy do Allacha.
Zapewne dzikość i okrucieństwo wymalowane były na jego twarzy,
Skoro budził przerażenie.
Przez lud nazywany czerwonym diabłem, ato z powodu
Koloru baszłyków, jakie nosili wszyscy Kozacy;
Zaiste musiał mieć w sobie coś diabelskiego
Mówiono, że pojawił się nagle,
Ze przyszedł niewiadomo skąd
Że wałęsał się po wsi bez celu
I że trafił do Kózków przez przypadek
A to nieprawda!
Przyszedł z samego piekła!
Przyszedł w określone miejsce i w określonym celu.
Był w mundurze rosyjskiego żołnierza,
Ale zdradzała go woń siarki
Zanim zdążył wyszczerzyć swoje żółte zęby,
Karolina już wiedziała, kto on.
Jan chciał go ugościć mlekiem i chlebem
Ale on łaknął krwi jego dziecka
Na widok czystej duszy
Zawrzał żądzą rodem z piekielnego kotła
Wywlókł Karolinę z domu i pognał do lasu,
Aby pokazać światu, co znaczy piekło wojny.
Ale stało się to wszystko w czasie poprzedzającym
Wielki Dzień Gniewu
Gdy złamana została piąta pieczęć„ I ujrzałem pod ołtarzem
Duszę zabitej dl Słowa Bożego
I dla świadectwa, jakie miała złożyć.”
Józef Trytek
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Na Rok Życia Konsekrowanego
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał.
(J 15,16)
Zakon Sióstr Bernardynek należy do duchowej rodziny instytutów franciszkańskich. Pierwszy nasz klasztor został założony w Krakowie w 1459 roku.
Siostry pozostawały pod duchowa opieką OO. Bernardynów, co doprowadziło
do ustalenia się popularnej nazwy zakonu- Siostry Bernardynki. W 1646 roku
za staraniem Matki Teresy Zadzik powstał nowy klasztor p.w. św. Józefa przy
ulicy Poselskiej w Krakowie.
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje.
(Mt 16,24)
Pójdę, kędy mnie wzywa mój Bóg i mój Pan,
pójdę po śladach Jego purpurowej krwi,
przez cierniowe rozłogi i przez lilii łan,
przez jasny uśmiech szczęścia i żal gorzkiej łzy.
Nie pytajcie mnie, czemu i gdzie niosę krok
- Jezus zabrał mi serce i kochaniem zmógł.
On mi rzekł: pójdź- więc idę i wytężam wzrok
za śladem, kędy stąpa mój Pan i mój Bóg.
Idę z Nim-o, nie wiecie, jak dobrze jest nam;
On mi serce przemienił całe w lutni kształt,
nawiązał struny złote, więc Mu gram i gram
pieśń bez słów, którą wznieca miłowania żar.
O Jezu, kiedy pęknie ta harfiana nić,
noc otoczy wokoło i pocznę się chwiać
- podaj mi swoje ramię, przed upadkiem chroń,
Daj umrzeć na Twym sercu i daj począć żyć.
Przedruk fragmentu okolicznościowej broszurki, których sporą ilość ofiarowała siostra Weronika ks. proboszczowi
P.S.
W krakowskim klasztorze Sióstr Bernardynek modli się za nas parafianka
Weronika, znana nam jako Ania Jurczak z Rdziostowa.
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Listy do Redakcji
Do listu łączę życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia a także
błogosławionego czasu przyszłego roku.
Z poważaniem i pozdrowieniami, z modlitwą - Elżbieta Janicka
Cisza, Miłość i Dobro niech wejdzie w Wasz dom wraz z Bożym błogosławieństwem.
Proszę przyjąć te serdeczne życzenia dla całej Redakcji Naszej Wiary oraz
dla wszystkich Czytelników.
Maria Piniańska
Droga Pani Łucjo
Niech Dobry Bóg Człowiek wniesie spokój w Pani serce po stracie ukochanej
Siostry Marysi - nasza Patronka Maryja okryła Ją swym płaszczem łaski - ufajmy!
Wierzmy w Boże Miłosierdzie.
Życzę, by święta były pełne pokoju, ludzkiej życzliwości i Bożej chwały.
Łamię się z Panią wigilijnym opłatkiem na znak jedności. Z serdecznym
uściskiem
Maria Piniańska

Rodzinne muzykowanie
Zwyczajem ostatnich lat w okresie karnawałowym przedstawiamy
miłośników muzyki i śpiewu. Dziś
zagościmy w rodzinie państwa Golińskich. Ich muzykowanie nie jest
spektakularne (modne ostatnio słowo)
niemniej pełne kultury. Na ten temat
krótko a rzeczowo udzielił odpowiedzi
Michał- najstarszy z rodzeństwa.
Ł.W. Czy w rodzinie, np. u dziadków
czy kuzynów byli muzykanci?
M.G. Nie ma takiej tradycji
Ł.W. Jako rodzeństwo graliście
w zespole. Od kiedy się zaczęło,
kto pierwszy wziął instrument?
M.G. Naukę gry na instrumentach
wymyśliła mama na zachętę ks. proboszcza.
Ankę zapisała do ogniska muzycznego
w Domu Parafialnym - na gitarę u pana
Pawła Ferenca, młodsza - Kasia ćwiczyła na flecie poprzecznym w Chełmcu

u pana Krzemińskiego, Łukasz również
pobierał naukę w ognisku muzycznym na
keyboardzie – pod kierunkiem Celiny
Pacholarz. Obydwie siostry były aktywne w ruchu oazowym i tam granie było
dobrze widziane. Grywały także podczas
nabożeństw w naszym kościele. Anka
pracująca w Norwegii, współpracuje
z polską parafią w Oslo, także z gitarą.
Kasia śpiewała w chórze i grała w naszej
parafialnej orkiestrze wraz z bratem.
Ł.W. A Michał?
M.G. Moje spotkanie z muzyką
wynikało z potrzeby wewnętrznej. Przysłuchiwałem się i przyglądałem graniu sióstr
i samodzielnie uczyłem się grać, oczywiście
korzystałem ze śpiewników i podręczników.
Tak nauczyłem się grać na gitarze i keyboardzie, potem na trąbce i puzonie. Miałem
krótki epizod gry jako organista. Lubię grać
dla przyjemności w domu rodzinnym.
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Ł.W. Czy Rafał też zaraził się
graniem?
M.G. Rafał z pasją grał kiedyś na
perkusji.
Ł.W. Skąd mieliście instrumenty?
M.G. To były prezenty od rodziców,
perkusja była pożyczona. Prezenty bardzo
cenne, bo pochodziły z oszczędności rodzinnych podobnie jak opłata za naukę. Ponadto
mama woziła na lekcję o różnych porach,
na zawołanie.
Ł.W. Jako rodzeństwo tworzyliście
zgrany zespół. Co teraz?

M.G. Zespół trwał krótko. Wystąpiliśmy kilka razy w naszym kościele. Inne
zespoły umiały przedrzeć się w konkurencji.
Ł. W. Czy g ra ci e w g roni e
rodzinnym
M.G. Tak, graliśmy dawniej wszyscy,
później siostry wyszły za mąż i wyjechały.
Ł.W. Co będzie dalej?
M.G. Trudno przewidzieć. Na razie
w wolnych chwilach chętnie grywam dla
siebie i domowników.
Ł.W. Dziękuję za rozmowę i życzę
wierności muzyce, która jest sztuką nie
każdemu daną.

Dzielmy się wiarą jak chlebem
Przez 200 miesięcy Nasza Wiara wydawana przez parafię Marcinkowice umacniała
i ubogacała naszą wiarę. Przyczynili się do tego: czcigodny ksiądz proboszcz, księża
katecheci, naczelna redaktorka pani Łucja Wróbel wraz z redaktorami, wysokiej klasy
fotografowie oraz przygodni czytelnicy.
Księdzu proboszczowi zawdzięczamy cenne artykuły w kąciku przyrodniczym, które
w otaczającym świecie wskazują nam na obecność Boga. Bo tak o tym pięknie pisała
siostra Faustyna: „O Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności
Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności” Dz. 1692.
Księża katecheci przybliżają nam i poszerzają wiedzę katechetyczną. Pan Jacek
Kwiatkowski podaje na bieżąco wiadomości z życia parafii, kraju, ze świata.
Mądre i bogate w przeżycia są listy dzieci pierwszokomunijnych, bierzmowanych
i misjonarzy.
Pan Zenon Tabor uczy nas prawdziwej historii Polski, ubogacając naszą osobowość
pod hasłem: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Nad wszystkimi czuwa oddana bez reszty pani Łucja Wróbel. Uczy nas mądrości
Salomonowej przez trafne felietony. A napracuje się i natrudzi niemało, także przy Parafiadzie. Spoglądając na listę darczyńców, bez których Parafiada by się nie odbyła, można
naliczyć prawie 200 osób.
Ile godzin przygotowania, trudu, poświęcenia, oceniania, nikt tego nie zliczy. Jeden
tylko Bóg to widzi i z nieba błogosławi. Bo to wszystko na chwałę Bożą, ku pożytkowi
ludziom.
Na specjalne podziękowanie zasługuje pani Łucja Wróbel, naczelna red. Naszej Wiary,
która, nie zaniechała swoich redaktorskich obowiązków mimo ciężkich doświadczeń
rodzinnych.
Nasza Wiara będzie nadal dla nas solą ziemi i światłem świata. Niech uczy nas
mądrości, tak jak Matka Boża, Stolica Mądrości. Tego życzy wdzięczna czytelniczka Zofia
Lorek. Dołączają się koleżanki: Ela Górczyk, Maria Ciągło i inni czytelnicy.

Zofia Lorek

20

Nasza Wiara 1/2015

I TAJEMNICA BOLESNA

III TAJEMNICA BOLESNA

= Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu =
Jezus sam modli się na Górze Oliwnej za
grzechy ludzkości i całe cierpienie wybawienia przyjmuje na siebie. Tylko Maryja w
te noc modli się z Synem i prosi Go abyśmy
zwyciężali z jego Łaską grzech.
Pokładaj ufność w miłosierdzie Boże.

= Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
=
Jezus – Król Nieba i Ziemi zostaje ukoronowany wieńcem z cierni. Przyjmuje na
siebie to poniżenie aby zadość uczynić
Bogu za nasze nieposłuszeństwo i pychę.
„Pierwsi będą ostatnimi a ostatni pierwszymi”

„Pacierz”
Prawda o Prawdzie,
powiedziana w niebo
Bolesna krytyka
siebie samego
i długa litania
próśb i zażaleń
zamknięta podziękowaniem
za litość i miłosierdzie.
***
Apel: Za wstawiennictwem Matki Bożej
Prośmy Chrystusa o miłosierdzie i litość
nad nami – za zwycięstwo nad grzechem.

II TAJEMNICA BOLESNA
= Okrutne biczowanie Pana Jezusa =
Jezus Chrystus znosi cierpienia biczowania.
On przyjął pokutę za nasze przewinienia.
Akt dziękczynienia Jezusowi za Jego
ofiarę.
„Powrót”
Przy konfesjonale odzyskasz spokój.
Zrozumiesz siłę Bożego Miłosierdzia.
Jezus czeka, byś do Niego wrócił.
***
Apel: Dziękujemy Matce Najświętszej,
że dała
nam Zbawiciela, a Jezusowi za Jego
bolesną mękę.
Dziękujmy Bogu, że czeka na nas,
- że jest tak cierpliwy.

„Kościół”
…to przystań serc, mieszkanie Boga
i łódź ratunkowa dla grzeszników.
…to wielka wspólnota i równość
w dążeniu do świętości
Apel:

***
Odrzućmy pychę i dumę.
Dla Boga jesteśmy równi
Prośmy Matkę Boga i Jej Syna
O pomoc dla Kościoła św.

IV TAJEMNICA BOLESNA
= Pan Jezus dźwiga ciężki Krzyż =
Jezus - na swych ramionach niesie krzyż
na Golgotę. Matka Jego cierpi wraz
z Nim i staje się Współodkupicielką
ludzkości.
Pokonywanie trudów własnego
życiowego krzyża i niesienie Go za
Chrystusem.
„ Monolog w ciszy”
Płomień świecący oznajmia
że ktoś to oddycha.
Opadły kosmyk włosów
ściera łzę, co smużką płynie.
Oczy utkwione w krzyż Chrystusa i
ręce złożone
Wkoło panuje osobliwa cisza.
Tu się rozpoczął monolog cierpienia
a odpowiedzią – nadzieja zbawienia.
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Apel:

***
Zaufaj Bogu, bo w potrzebie
On nie zostawi nigdy Ciebie.

V TAJEMNICA BOLESNA
= Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa =
Jezus umiera na krzyżu. Przez śmierć
swoją przywraca nam życie.
Przed śmiercią uchronił Swą Matkę,
sprawując cud wniebowzięcia.
Wiara w życie wieczne, dzięki ofierze
Chrystusa.
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„Ofiara zbawienia”
Grób stał się bramą
Na drodze do Nieba.
Chrystus otworzył go
Kluczem cierpienia.
Usunął z grzechu
Zrobioną, przeszkodę.
Wskazał nam ogród
Wiecznego zbawienia.
***
Apel: Prośmy Matkę Najświętszą o łaskę
Wiary w zmartwychwstanie i żywot
wieczny.

Jeszcze o komendancie Józefie Piłsudskim
i jego pierwszych bojach
Limanowa i Marcinkowice oraz wsie, które niedawno przeżywały rocznice
słynnych bitew, to miejscowości naznaczone śladami Józefa Piłsudskiego i jego
oddziałów. Parę tysięcy wojaków wśród podhalańskich gór już od listopada
przygotowywały się do wielkiej bitwy. Wśród nich mój dziadek Mateusz Baran,
żołnierz - jeden z wielu. Zdawkowo, acz skrupulatnie opisywał tamte dni:
„Rok 1914.
05 grudnia do Kasiny Wielkiej.
06 grudnia- z Kasiny do Limanowej
07 grudnia- noc w lesie, strzały, patrole
08 grudnia- Mordarka, góry
09 grudnia-zacięta bitwa koło Mordarki
10 grudnia- cały dzień bitwa
11 grudnia z czwartku na piątek w nocy i nad ranem zacięte ataki koło południa,
w piątek z powrotem w las i doliny
12 grudnia;-sobota do Pisarzowej; wieczór do Limanowej…”
Jego dziennik prowadzi nas szlakami potyczek i wielkich bitew I wojny
światowej. Daje obraz i szansę na wczucie się w losy i zmaganie z codziennością
tamtych czasów. To często ból, tęsknota ale i wielka nadzieja na radość bycia
z bliskimi na ukochanej wolnej ziemi.
Wiadomości przekazała wnuczka Janina Oleksy
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Informacje, uzupełnienia
1. W spisie chórzystów aktualnie nie należących do zespołu pominięto
dwoje: Beatę Wrońską i Łukasza Kuźmę.
Beata Wrońska w międzyczasie powróciła do chóru.
2. Na okładce grudniowego numeru mylnie zabrzmiała informacja, która
powinna brzmieć w drodze do Betlejem
3. Redakcja ponawia prośbę o pomoc w rozpracowaniu księgi parafialnej
Łążku, należącego dawniej do Wielogłów.
4. Powtarzamy też propozycję zapisywania wspomnień o osobach drogich
sercu, którzy zmarli, wyjechali, lub żyją w cichości a wypada ich uhonorować

Z nowo wybranym radnym Panem Zbigniewem
Kuźmą rozmawia Jacek Kwiatkowski
W bieżącym roku po raz pierwszy
w Polsce wybory samorządowe do Rad
Gmin odbywały się w okręgach w okręgach jednomandatowych. W 21 osobowej
radzie Gminy Chełmiec z terenu miejscowości naszej parafii w 3 okręgach wyborczych
11,12, i 13 wybranych zostało 3 radnych.
Okręgi wyborcze zostały zorganizowane
w następujący sposób:
11 Sołectwo Klęczany
12 Część Sołectwa Marcinkowice: po
lewej stronie drogi powiatowej Chełmiec
– Limanowa oraz po prawej stronie drogi
powiatowej Chełmiec – Limanowa od drogi
gminnej „Do stacji” 13 Sołectwo Rdziostów,
Część Sołectwa Marcinkowice: po prawej
stronie drogi powiatowej Chełmiec – Limanowa do drogi gminnej „Do stacji”
W okręgu nr 13 głosami mieszkańców
Rdziostowa i części Marcinkowic został
wybrany Pan Zbigniew Kuźma.
Panie Zbigniewie proszę się krótko
przedstawić.
Urodziłem się w 1961 roku. Mam żonę
i dwóch dorosłych synów. Ukończyłem TRR

w Marcinkowicach oraz Szkołę Chorążych
Pożarnictwa w Krakowie. Swoje życie
zawodowe rozpocząłem pracą w Urzędzie
Gminy Chełmiec za czasów niezapomnianego Naczelnika Pana Józefa Studzińskiego.
Następnie pracowałem w Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Obecnie
jestem na emeryturze.
Co skłoniło Pana do kandydowania
na radnego gminnego.
Propozycja kandydowania na radnego
wyszła od Pana Marka Kwiatkowskiego,
aby startować w jego drużynie. Przekonało
mnie do tego Jego nowatorskie i świeże
spojrzenie na gminę jako kandydata na
Wójta. Poza tym dostrzegałem parę spraw,
które chciałbym zrealizować w przypadku
ewentualnego wybrania mnie do Rady
Gminy.
Jako nowo wybrany radny złożył
Pan już ślubowanie i uczestniczył
w pierwszej sesji Rady Gminy, Został
Pan także Przewodniczącym Komisji
ds. realizacji gminnej strategii integracji
i polityki społecznej i Wiceprzewodni-
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czącym Komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu, turystyki i opieki społecznej:
Proszę przybliżyć, czym te komisje się
zajmują i na jakich działaniach się Pan
w nich skupi.
Komisja ds. realizacji gminnej strategii
i polityki społecznej zajmuje się szeroko
pojętymi kwestiami społecznymi. Pogłębiające się coraz bardziej dysproporcje
dochodowe, zjawiska związane ze strefą
ubóstwa, niedostatek materialny rodzin,
alkoholizm, problemy egzystencji osób
samotnych i starszych oraz niepełnosprawnych tworzą ze sobą sieć problemów które
należy w jakichś sposób zdiagnozować
i rozwiązywać. Natomiast komisja w skrócie zwana oświatową zajmuje się problemami szkół, świetlic, ognisk muzycznych,
zespołów regionalnych a także sportem.
Praca radnego, to nie tylko praca
w komisjach, ale to przede wszystkim
działania na rzecz lokalnych społeczności. Jakie są Pana priorytety, co chciałby
Pan zrobić na rzecz mieszkańców, którzy
Panu zaufali.
Pierwszą i najważniejsza sprawą
jaką bym chciał się zająć to sprawa tzw.
sortowi śmieci’’ w Klęczanach. Wspólnie
z Radnym Panem Tadeuszem Lisem i radnymi z naszego klubu, chcemy skutecznie
zablokować realizację tego szkodliwego
pomysłu. Kolejnym zagadnieniem którym
chciałbym się zająć to oświetlenie drogi
gminnej do osiedla,, Nad Stacją’’.
Czy będzie Pan reprezentował
w gminie mieszkańców zarówno Marcinkowic jak i Rdziostowa, współpracując z sołtysami i radami sołeckimi tych
miejscowości i wsłuchując się w głos
tych społeczności.
Mój mandat Radnego obejmuje okręg
w skład którego wchodzi Rdziostów
i część Marcinkowic. Jestem przekonany,
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że wspólnie z Sołectwami Rdziostowa
i Marcinkowic będzie się nam dobrze
współpracowało na rzecz mieszkańców
obu miejscowości. Marcinkowice i Rdziostów mają wiele wspólnych spraw, które
razem można łatwiej rozwiązywać.
W chwili obecnej oponenci wójta
w gminie stanowią, większość, ale
żeby skutecznie realizować potrzeby
mieszkańców naszych miejscowości
trzeba współdziałać ponad podziałami
ze wszystkimi radnymi i wójtem np. jeśli
chodzi o duże inwestycje jak kanalizacja, poprawa bezpieczeństwa, budowa
nowych i naprawa istniejących dróg,
czy rewitalizacja centrów miejscowości. Czy gotowy jest Pan do takiej
współpracy.
Nie jest tajemnicą, że w obecnej
Radzie należę do grona oponentów Wójta.
Nie oznacza to jednak, że będę zawsze na,,
nie’’, szczególnie w sprawach które będą
nakierowane na poprawę jakości życia
mieszkańców.
Bezpieczeństwo mieszkańców to
jedno z głównych zadań jakie ustawodawca narzucił na gminy w naszym kraju tworząc ustawą o samorządzie gminnym, Czy pomimo tego, iż budowa chodników przy drogach powiatowych to
zadanie własne powiatu to Radni razem
z Wójtem i w porozumieniu z powiatem
powinni znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie. Sprawą bardzo pilną jest budowa
500 metrowego odcinka chodnika łączącego Marcinkowice z Rdziostowem
oraz chodnika łączącego Marcinkowice
z Klęczanami, bo nie ma chyba nic
ważniejszego od bezpieczeństwa mieszkańców naszych miejscowości (dzieci
i młodzieży idących do szkół, mieszkańców chodzących na przystanki
autobusowe, do kościoła, sklepów),
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zwłaszcza że ulica jest bardzo ruchliwa,
z niebezpiecznymi zakrętami, dużymi spadkami jeśli chodzi o przebieg
i ograniczoną widocznością zwłaszcza
w okresach jesienno – zimowych.
Sprawa chodników przy drodze powiatowej jest bardzo ważna. Wiem że próbowano do tego tematu podchodzić wiele razy.
Problem polega na tym, że musi zaistnieć
ścisła współpraca Gminy i Powiatu. Do tej
pory bywało z tym różnie. Mam nadzieje, że
w imię bezpieczeństwa i wspólnego dobra
znajdziemy rozsądne rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony.
Czy w tej kadencji będzie Pan
zabiegał o budowę drogi asfaltowej
lub betonowej od „marcinowickiej żwirowni” do Łążku raptem około 1,5 km.
Droga, która może spełnia standardy XIX
wieku, ale z pewnością nie XX, czy tym
bardziej XXI wieku. Nie można przecież
czekać na obiecywaną od lat obwodnicę
północną, lecz pewne działania należy
wykonać „małymi kroczkami” liczy się
bezpieczeństwo, wygoda i dostępność
dla mieszkańców.
Jeżeli mówimy o ciągu obwodnicy
północnej w kierunku mostu w Kurtowie,
to muszę powiedzieć, że w to nie wierzę,
iż będzie kiedykolwiek zrealizowana,
choć osobiście byłbym za. Pomysł na
betonową lub asfaltową drogę do Łążku
jest jak najbardziej trafny. Ułatwiłoby to
mieszkańcom, szczególnie w zimie dotarcie
do Marcinkowic i drogi powiatowej Nowy
Sącz – Limanowa.
Jeśli chodzi o rewitalizację centrów
miejscowości, cieszy fakt, że odnowiono przystanki autobusowe, ale brakuje
na nich aktualnych rozkładów jazdy. Ta
sytuacja dotyczy bodaj całej gminy. Czy
nie uważa Pan że należałoby zobowiązać
przewoźników do wywieszania na przy-
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stankach co najmniej dwa razy w roku
aktualnych rozkładów jazdy, bądź jak to
jest w sąsiednich gminach, to gmina po
otrzymaniu aktualnych rozkładów jazdy, sama wykonuje zestandaryzowane
tablice przystankowe. Niestety nawet
na stronie internetowej naszej gminy
widnieją nieaktualne rozkłady jazdy.
Dodatkową bolączką jest brak na przystankach ławeczek i porządnych koszy
na śmieci, czy sądzi Pan, że można ten
problem szybko rozwiązać.
Uważam że sprawa aktualnych rozkładów jazdy na przystankach jest w interesie
przewoźników, jeśli zależy im oczywiście
na podróżnych. Gmina może tylko przypominać przewoźnikom o obowiązku
wywieszania rozkładów jazdy. Natomiast
jeśli chodzi o ławeczki to sprawa jest do
załatwienia w porozumieniu z Panią Sołtys
i Radą Sołecką.
Niezwykle istotna jest efektywna
komunikacja radnego z mieszkańcami,
Zachęcamy Pana do takiej komunikacji
z mieszkańcami w przyszłości za pośrednictwem Naszej Wiary, czy skorzysta
Pan z takiej możliwości.
Będę niezmiernie wdzięczy Redakcji
Naszej Wiary za umożliwienie mi kontaktu
z mieszkańcami w ważnych sprawach,
które niewątpliwie w czasie trwania mojej kadencji się pojawią. Korzystając ze
sposobności chcę wszystkim Parafianom
i Redakcji życzyć wielu Łask Bożych w Nowym 2015 roku.
Potrzeb mieszkańców jest zapewne dużo, znając realia, nie da się
ich wszystkich zaspokoić, ale ważne
by te najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców były zrealizowane.
Dlatego życzymy Panu wytrwałości
i skutecznego działania. Szczęść Boże.
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Ojczyzna polszczyzna
O rzadko dostrzeganych znaczeniach wyrazów
Północ to inaczej połowa nocy umownie godzina 24, południe oznacza połowę dnia,
umownie godzinę 12
Słowo jasełka odnosimy najczęściej do inscenizacji cudu betlejemskiego, tymczasem,
jak śpiewamy na Nowy Rok: W jasełkach leży czyli w żłóbku leży.
Żłób bądź żłobek to rodzaj korytka do zadawania paszy bydłu; słowo znane już nielicznym a w żargonie codziennym używane w niepięknym określeniu sytuacji karierowicza:
dostał się do żłobu
Ręcznik nie służy tylko rękom, jakby nazwa wskazywała a herbatniki pogryza się
częściej przy kawie niż przy herbacie
Ogród może być otwarty lub zamknięty; właściwe znaczenie odnosi się do terenu
ogrodzonego lub grodzonego (por. słowa gródź, gród, podgrodzie czy Podegrodzie).

Łucja Wróbel

Zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć
Wszystko, co dzisiaj było pamiątką, jutro może być zasypane pyłem zapomnienia,
dlatego obowiązkiem żyjących jest zebrać
te fragmenty i okruchy najdroższych pamiątek przeszłości i w pamięci przyszłych
pokoleń zapisać. Skutkiem tego należy
nadal wracać pamięcią i sięgać głęboko
w historię, w coraz bardziej zapominane
i zacierane dzieje wielkiego narodu znad
Wisły, narodu nękanego od wieków przez
sąsiadujące z Polską mocarstwa. Polska od
zawsze była miejscem, po które wyciągają
ręce odwieczni wrogowie, lecz naród broni
swej ojcowizny, walcząc w jej obronie, walcząc o jej wolność i niepodległość. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że polska ziemia jest
nasiąknięta krwią, zlana łzami rozpaczy
i bólu po poległych obrońcach. Miejsca
poległych w wielu powstaniach, zrywach
narodowych znaczą teraz, mogiły i krzyże,
coraz bardziej niszczejące i zacierające
się na cmentarzach i również w pamięci
żyjących.
22 stycznia 2013 roku Polacy wspominali równą sto pięćdziesiątą rocznicę największego w XIX wieku zrywu
wolnościowego, zwanego Powstaniem
Styczniowym. Powstanie skierowane było

przeciwko Rosji i pochłonęło kilkadziesiąt
tysięcy ofiar, jednak w ogromnym stopniu
wpłynęło na dążenia niepodległościowe
następnych pokoleń. Było to desperackie, największe i najdłuższe z trwających
powstań narodowych. Ponadto należy
pamiętać o tym zrywie, bo prawdziwym
fenomenem, było zaistnienie polskiego
państwa podziemnego, które zaczęto
budować jeszcze w 1862 roku. Państwo
podziemne ściągało podatki, powoływało
rekruta, wymierzało karę zdrajcom, istniała
też poczta powstańcza, a niewątpliwie
działanie takich struktur, było kłopotliwe
dla zaborcy. Dlatego już w dniu rozpoczęcia
powstania, Komitet Centralny Narodowy
wydał Manifest ogłaszający powstanie
i powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy, w którym napisano: „Nikczemny
rząd najezdniczy rozwścieklony oporem
męczonej przezeń ofiary postanowił zadać
jej cios stanowczy - porwać kilkadziesiąt
tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych
jej obrońców, oblec w nienawistny mundur
moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. Młodzież polska poprzysięgła sobie „zrzucić przeklęte jarzmo
lub zginąć”. Za nią więc narodzie polski,
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za nią! Po straszliwej hańbie niewoli, po
niepojętych męczarniach ucisku, Centralny
Narodowy Komitet, obecnie jedyny legalny
Rząd twój Narodowy, wzywa cię na pole
walki już ostatniej, na pole chwały zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na
niebie dać poprzysięga”.
Na apel odpowiedziało wielu Polaków,
którzy pomimo skąpego uzbrojenia, atakowali rosyjskie placówki na terenie całego
Królestwa Polskiego brali w nich udział
Litwini i Rusini, co spowodowało rozszerzenie działań wojskowych na Wschód. Nie
sposób jest i trudno nam dzisiaj zrozumieć,
nam współczesnym Polakom, ten ogólnonarodowy, można powiedzieć straceńczy
zryw, który trwał na ziemiach Królestwa,
dość długo, bo aż 18 miesięcy. Patrząc
jednak wstecz, na naszą historię, widzimy,
że Polacy zawsze uważali, iż mają prawo
do wolności, nigdy nie tracili nadziei i niestraszne i nieobce były im szable i miecze,
którymi zawsze walczyli o sprawiedliwość
i wolność. Powstańcy styczniowi uważali,
że samo ich prawo do wolności, nawet przy
bardzo niepewnych szansach, pokonać
rosyjskie imperium. Niestety, powstańcy
styczniowi przegrali wiele bitew i potyczek,
a uderzenia na garnizony wojskowe nigdzie
nie doprowadziły do sukcesu. Jednakże Powstanie Styczniowe miało olbrzymi wpływ
na świadomość Polaków i było okazją do
walki wielu rewolucjonistów z różnych
krajów, którzy zmierzali do zmiany porządku
panującego w ówczesnej Europie. Jednym
z nich był włoski pułkownik Francesko
Nullo, który walczył i poległ w Powstaniu
Styczniowym. W Powstaniu uczestniczył
też francuski oficer Francois Rochebrune,
który stworzył elitarny oddział Żuawów
Śmierci. / o nim już pisałem w naszym
miesięczniku w biegłym roku/. W szeregach powstańców walczył Ukrainiec,
oficer carskiej armii Andrij Potebnia, który
również zginą w walkach powstańczych,
jak garibaldczyk pułkownik Francesko
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Nullo. Prócz dobrze wyszkolonych żołnierzy
do walki stawali szlachcice, tylko z przygotowaniem „domowym” z szabelką w ręku
i zupełnie nieprzygotowani rekruci.
Wielu dowódców Powstania Styczniowego było absolwentami Akademii
Petersburskiej i służyło w armii carskiej,
jednak czując się dalej Polakami i widząc,
że są potrzebni Ojczyźnie, wstąpili w szeregi powstańców. Jednym z nich był ostatni
dyktator Powstania Romuald Traugutt,/
obecnie nasz bohater narodowy/. Opuścili
szeregi armii rosyjskiej i wstąpili w szeregi
powstańców; Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Sierakowski /dowódca powstania na
Litwie/, Zygmunt Padlewski i wielu innych
Polaków. Wielu powstańców i dowódców
wywodziło się z organizacji założonej przez
Ludwika Mierosławskiego w Genui, gdzie
fachowo przygotowywał się do działań
partyzanckich późniejszy drugi dyktator
Powstania generał Langiewicz.
Ze względu na duże wiadomości
z zakresu walki partyzanckiej Ludwika
Mierosławskiego rząd powstańczy powołał 19 stycznia 1863 roku, na stanowisko
dyktatora. Wcześniej przebywał na emigracji w Paryżu a przybył do Królestwa na
wezwanie komitetu powstańczego. Był
on niedoścignionym mówcą, ale beznadziejnym przywódcą, który przegrywał
wszystkie swoje kampanie wojskowe.
Historia nie ocenia go zbyt łaskawie, jednak
był on jednym z najsławniejszych Polaków
w Europie w XIX wieku, nazwano go z racji wielu porażek; „generałem przegranej
sprawy”. Jednak te stałe klęski poniesione
podczas przywództwa Mierosławskiego
były zawsze głośne i efektowne, bo zawsze ponoszone w walkach ze znacznie
silniejszymi przeciwnikami, których wielu
przywódców europejskich wolało unikać.
Już jako dyktator Powstania Styczniowego
przegrał potyczki; pod Krzywosądzą i Nową
Wsią, te dwa starcia, a także konflikt
z generałem Langiewiczem spowodowały,
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że Mierosławski zrezygnował z funkcji 11
marca 1863 roku i wyjechał ponownie do
Paryża, a jego miejsce zajął generał Marian
Langiewicz.
Jednak opracowana przez Mierosławskiego taktyka walki była stosowana
w dalszych bitwach. Ten pierwszy dyktator
a zarazem antybohater Powstania Styczniowego, opracował plan, który polegał
na współdziałaniu trzech rodzajów broni.
Konnica prowadziła rozpoznanie, wykonywała w decydujących momentach bitwy
szarżę oraz osłaniała odwrót. Jednak ciężar
całej bitwy spoczywał na strzelcach i kosynierach. Strzelcy mieli przytłoczyć ogniem
nieprzyjaciela. Kosynierzy natomiast mieli
uderzyć ze skrzydeł, walcząc wręcz kosami
i bagnetami. Toteż marzeniem każdego kosyniera było zdobycie na wrogu karabinu,
bo wtedy przechodził do strzelców, a swoją
kosę przekazywał żołnierzowi, który nie
posiadał żadnej broni. Skutkiem tego wielu
powstańców podążało w pewnym oddaleniu za uzbrojonymi oddziałami, aby dorwać
się do upragnionej broni i walczyć.
Wojska carskie bardzo okrutnie rozprawiały się z powstańcami, żołnierzy
rannych dobijali, wziętych do niewoli
dowódców wieszali, poległych zakopywali
we wspólnym dole, po mogile zaś jeździli
konno, aż wyrównali ja do poziomu gruntu. Dopiero w nocy po kryjomu, zjawiali
się okoliczni mieszkańcy, wśród których
była niejedna plącząca matka lub żona,
odkopywali w większości bezimienne ciała,
grzebiąc je w poświęcanej ziemi. Jeszcze
dziś można spotkać na wielu cmentarzach
niejednokrotnie zaniedbane mogiły z napisem: „Tu spoczywają polegli powstańcy
z 1863 roku”. Daremnie szukać kto leży
w mogile, jakie ich imiona i nazwiska,
gdzie się bili i gdzie zginęli, wiadomo tylko,
że oddali swoje życie w obronie polskości
i ojczyzny. Ich nazwiska, imiona trudno też
znaleźć w księgach parafialnych. Można
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powiedzieć, że to najbardziej nieznani z nieznanych żołnierzy wielkiego narodowego
powstania lat 1863 i 1864. Ofiary Powstania Styczniowego, to rzecz straszna, ale na
pewno te śmierci nie zostały zmarnowane,
bo jak historia uczy, to naród, który walczy
o swą wolność, nie zginie. Polacy zaś
budowali zawsze swój patriotyzm nie na
przegranej walce i ogromnych ofiarach, ale
na uzmysłowieniu sobie, że nie tylko walczą
w swoim imieniu. Odzyskanie niepodległości okupione wysiłkiem i krwią, walki
powstańcze rozpoczęte w styczniu 1863
roku dały pozytywny efekt, bo wykształciła
się tradycja i tożsamość narodowa oraz
poczucie polskości we wszystkich trzech
zaborach. Mimo że Powstanie Styczniowe
cieszyło się ogromną popularnością na
Zachodzie, to jednak upadło, bo nie została
zrealizowana pomoc wojskowa z ich strony.
Powstanie Styczniowe było jednak małym
krokiem naprzód, krokiem do upragnionej
przez naród polski, wolności i niepodległości, która nastąpiła w 1918 roku. W trudnych dla narodu chwilach wspominamy
te dzieje. Ktoś dziś zapytać może, na co
i po co przypomina się ciągle te rocznice
i wydarzenia historyczne. Krótko można
odpowiedzieć, że dziś brakuje nam werwy
przodków i najlepiej by było zapomnieć
o powstaniach, nie wspominać przeszłości, nie zadawać niepotrzebnych pytań,
nie szukać odpowiedzi. Teraz nie chce się
szukać wiadomości o przeszłości Polski, nie
chce się działać, a najlepiej drzemać. Tylko
jak długo można spać, przecież musimy
mieć czas, aby być dumnym z naszych
przodków, bo dzięki nim jesteśmy, bo
dzięki nim jesteśmy Polakami, bo dzięki nim
mamy wolność i niepodległość. Dlatego nie
trwajmy w letargu i pamiętajmy o nich i ich
przelanej krwi, bo byli i są nadal niedoścignionym wzorem do naśladowania.

Zenon Tabor
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Z parafii, kraju i ze świata
W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia
w całej diecezji tarnowskiej również i w naszej
parafii rozpoczęła się Kolęda Misyjna. Jak co roku
najmłodsi pomogą swoim rówieśnikom z dalekich
krajów. Problemy dzieci w krajach misyjnych nasilają się w sytuacjach kryzysowych, w krajach,
gdzie panuje wojna i prześladowania chrześcijan.
Tam dzieci narażone są na głód, choroby, niedożywienie, osierocenie, a często także na śmierć.
Usłysz płacz dzieci, pomóż Boga im zanieść. Ma
toto ti amolenge. To nasze wołanie - tak brzmi
refren hymnu i równocześnie hasło tegorocznych
Kolędników Misyjnych. Kolędnicy w kolorowych
strojach, niosąc gwiazdę będą przemierzać
miasta i miejscowości, by zapukać do domów
tysięcy ludzi w całej diecezji tarnowskiej. Po raz
dwudziesty drugi mali kolędnicy będą opowiadać
o losie swoich rówieśników z krajów misyjnych.
W tym roku zebranymi ofiarami kolędnicy będą
wspierać projekty związane z pracą księży, sióstr
i świeckich wśród dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Boliwii, Kazachstanu,
Republiki Konga oraz Indii w ramach funduszu
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pieniądze
jakie zostaną zebrane zostaną przeznaczone na
leczenie, dożywianie, edukację i katechizację
dzieci. W poprzedniej Kolędzie Misyjnej wzięło
udział 410 parafii. Ponad 20 tysięcy dzieci
i młodzieży zebrało ponad 1 milion 400 tys. zł.
***
Z okazji święta Świętej Rodziny w sobotę
27 grudnia w naszej pięknie odnowionej Kaplicy Dworskiej, która jest pod wezwaniem
Świętej Rodziny została odprawiona Msza
św. odpustowa. Mszę św. wraz z ks. prałatem
Józefem Babiczem celebrował i homilię wygłosił
ks. dr Marcin Kokoszka Dyrektor Diecezjalnego
Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu
***
Nie ma świata bez Boga, bo taki świat
przestałby istnieć. Nie przeszkadzajmy więc
Bogu, by miał dostęp do naszych serc, do
naszych rodzin, do naszych środowisk nauki,
kultury, gospodarki, polityki i pracy - apelował w
homilii na Pasterce sprawowanej w królewskiej
katedrze na Wawelu ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Metropolita krakowski zaznaczył, że nie należy
zapominać o dostrzeganiu przychodzącego Boga
w ubogich, zagubionych czy szukających nadziei
życia, gdyż Jezus narodził się dla wszystkich.

Ks. kard. Dziwisz sprawował Eucharystię
w asyście kanoników katedry wawelskiej.
Uroczyście – włożył do żłóbka figurkę Pana
Jezusa. W homilii powiedział, że powinniśmy
przeżywać Boże Narodzenie przede wszystkim
jako nasze osobiste spotkanie z Bogiem. − On
staje się jednym z nas, wpisuje się w naszą
niejednokrotnie pogmatwaną historię, wkracza
w naszą szarą codzienność, solidaryzuje się z
nami do końca – mówił. Kaznodzieja podkreślił,
że święta Bożego Narodzenia stanowią cząstkę
zbiorowej pamięci i chrześcijańskiej tożsamości.
Ocenił, że ich wyjątkowa atmosfera sprawia, iż
uczestniczą w nich także ci, dla których Chrystus
nie jest kimś najważniejszym.
***
„Wszyscy jako Kościół – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, a
zwłaszcza rodziny, mamy towarzyszyć osobom zagubionym w ich powrocie do Boga”
- napisali polscy biskupi w liście pasterskim
na uroczystość Świętej Rodziny 28 grudnia.
W ślad za III Nadzwyczajnym Zgromadzeniem
Synodu Biskupów, jakie odbyło się w Rzymie
w październiku, pasterze Kościoła w Polsce wzywają do intensyfikacji działań duszpasterskich na
rzecz rodzin, zwłaszcza tych, które przeżywają
kryzys i rozpad. Do samych zaś rodzin apelują
o udział w ewangelizacji. „Wzajemna miłość
i konkretna obecność Maryi i Józefa dawała
Jezusowi wsparcie i siłę do wzrastania. Jakże
ważne jest, aby dziś w naszych rodzinach
przyjąć ten sposób działania Świętej Rodziny z
Nazaretu” - mówił 28 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej abp Wojciech Polak. Prymas Polski
przewodniczył Mszy św. z okazji uroczystości
Świętej Rodziny, której w tym roku towarzyszyła
także modlitwa w intencji poległych w czasie
Powstania Wielkopolskiego. Wspólnie z metropolitą gnieźnieńskim u grobu św. Wojciecha i w
obecności relikwii patronów małżeństw – Zelii
i Ludwika Martin - modlili się gnieźnianie,
duchowni, młodzież, kombatanci oraz przedstawiciele lokalnych władz.
***
21 grudnia po raz pierwszy zabrzmiał
dzwon „Jan Paweł II”, który 7 stycznia 2015
roku zawiśnie w krakowskim kościele św. Krzyża.
Nowy trzystukilogramowy dzwon został odlany ze
spiżu przez ludwisarnię Felczyńskich z Przemyśla.
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Jest on wotum wdzięczności za kanonizację Jana
Pawła II. Czytamy na nim: „Dzwon ten Jan Paweł
II odlano w roku kanonizacji Papieża Polaka A.
D. 2014”. Umieszczono na nim również portret
Jana Pawła II, jego herb papieski oraz cytat z
kazania w Warszawie z 1979 r. „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
Dzwon będzie wprowadzany w ruch za pomocą silnika elektrycznego codziennie w czasie
odmawiania ulubionych modlitw Jana Pawła
II: w Godzinę Miłosierdzia o 15.00 i w trakcie
Apelu Jasnogórskiego o 21.00. „Jan Paweł II”
to trzeci dzwon w kościele św. Krzyża, jednej
z najstarszych świątyń Krakowa, zbudowanej
w XIV w.
***
Niech Jezus przemieni obojętność w
bliskość, a odrzucenie w przyjęcie – powiedział papież Franciszek 25 grudnia z loggii
bazyliki św. Piotra w Watykanie. Jak co roku
w uroczystość Bożego Narodzenia biskup
Rzymu udzielił błogosławieństwa Urbi et
Orbi (Miastu i Światu). W poprzedzającym
je przemówieniu poruszył najważniejsze
problemy współczesnego świata, szczególnie wiele uwagi poświęcając dzieciom
– „ofiarom dzisiejszego Heroda”. Zwrócił
także uwagę na miejsca na świecie gdzie
obecnie przelewana jest krew ludzka.
- Jego, Zbawiciela świata, proszę dziś, by
strzegł naszych braci i siostry w Iraku i Syrii,
aż nazbyt długo cierpiących z powodu skutków
obecnego konfliktu i wraz z członkami innych
grup etnicznych i religijnych, doznających brutalnych prześladowań. Niech Pan otworzy serca
na ufność i obdarzy swoim pokojem cały Bliski
Wschód, począwszy od Ziemi pobłogosławionej
Jego narodzeniem, wspierając wysiłki tych,
którzy angażują się czynnie na rzecz dialogu
między Izraelczykami a Palestyńczykami. Niech
Jezus, Zbawiciel świata, strzeże tych, którzy
cierpią na Ukrainie i pozwoli tej umiłowanej ziemi
przezwyciężyć napięcia, pokonać nienawiść i
przemoc oraz wejść na nową drogę braterstwa
i pojednania. Niech Chrystus Zbawiciel obdarzy
pokojem Nigerię, gdzie na nowo leje się krew i
wiele osób jest bezprawnie wykradanych swoim
bliskim, przetrzymywanych jako zakładnicy
lub mordowanych. Modlę się także o pokój w
innych częściach kontynentu afrykańskiego.
Myślę zwłaszcza o Libii, Sudanie Południowym,
Republice Środkowoafrykańskiej i różnych regio-
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nach Demokratycznej Republiki Konga; proszę
przywódców politycznych, by na drodze dialogu
zaangażowali się w przezwyciężanie konfliktów
i budowali trwałe współżycie braterskie. Niech
Jezus ocali liczne dzieci będące ofiarami przemocy, przedmiotem kupczenia i handlu ludźmi,
jak również zmuszonych do stawania się żołnierzami, tak wiele dzieci wykorzystanych. Niech
pocieszy rodziny dzieci zabitych w Pakistanie.
Niech będzie blisko wszystkich cierpiących z
powodu chorób, w szczególności ofiar epidemii
wirusa Ebola, zwłaszcza w Liberii, Sierra Leone
i Gwinei. Na placu św. Piotra zgromadziło
się ponad 80 tys. wiernych z Włoch i całego
świata, m.in. z Polski.
***
Według danych Prefektury Domu Papieskiego na środowe audiencje generalne i
specjalne dla grup, uroczystości liturgiczne i
spotkania na modlitwie Anioł Pański przybyło
do Watykanu w ciągu kończącego się roku
5 milionów 916 tysięcy osób. W mijającym
roku Ojciec Święty Franciszek odbył 5 podróży zagranicznych do 7 państw Europy
i Azji (łącznie z Autonomią Palestyńską), tyle
samo na terenie Włoch i odwiedził 6 parafii
rzymskich. Podczas 3 obrzędów chrztu udzielił
tego sakramentu 43 osobom (w tym 32 dzieciom), wyświęcił 13 kapłanów, 1 biskupa,
pobłogosławił związek małżeński 20 par, nałożył
paliusze 24 arcybiskupom metropolitom (w tym
prymasowi Polski abp. Wojciechowi Polakowi),
a na pierwszym swym konsystorzu mianował 19
kardynałów. Ponadto papież dał Kościołowi w Polsce 4 nowych biskupów, a dalszych 8 kapłanów
pochodzenia polskiego lub o polskich korzeniach
mianował biskupami w innych krajach (Brazylia,
Republika Środkowoafrykańska, Stany Zjednoczone i Stolica Apostolska – nuncjusze apostolscy).
Przyjął też 76 polityków (w tym dwoje dwukrotnie
w jednym roku) z 66 państw i organizacji międzynarodowych (w tym 3 Polaków). Podczas 13
obrzędów beatyfikacji zostało ogłoszonych 137
błogosławionych, a 3 kanonizacje dały Kościołowi
powszechnemu 11 świętych.

opracował
Jacek Kwiatkowski
na podstawie:
www. diecezja.tarnow.pl
www. naszdziennik.pl
www. e.kai.pl
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„Ostriżen po pośledniej modie”
To zdanie z poematu Puszkina o młodzieńcu wpisanym w swoją epokę i potwierdzający ją.
Gdy wyrwał się spod opieki nauczycieli,
zaczął modernizację swej osoby – tak od
strony zewnętrznej jak i duchowej. Takie
dziecię epoki.
Każda epoka miewa swoje dzieci.
A jak jest dziś? Nie, nie będzie poematu
ani charakterystyki postaci. I nie będzie
surowej oceny. Nie mam do tego prawa.
Tylko kilka uwag o modzie. Nie bez przyczyny pomysłodawców mody nazywa się
dyktatorami. I tu, jak mówią, nie ma uproś!
Nie tak dawno, w epoce ciężkich butów
z cholewkami, dziewczęta szły w upalny
lipiec po rozpalonej asfaltowej szosie do
wyznaczonego celu. Już drugi rok panuje
obyczaj zawijania szyi dłuuugim szalem, co
kojarzyć się może z… Ustąpiło mu wiązanie
skromnego szalika w pętlę. Szałem mody są
obcisłe trykoty na nogach – tak młodych jak
i starszych.
I dlaczego się śmieją patrząc na portret
Jana Kochanowskiego w pończochach?
– ale nakładał na się przyzwoitej długości
płaszcz. Damy przykrywały nawet stopy.
Sukni do tego nie nakłada się. Nie
zawsze jest to sympatyczne dla oka. A co
jest latem? Widziałam owinięte wielokroć
szyje, podczas gdy właścicielka tej szyi była
w krótkim rękawku, bo było lato.
Co tam ubranie? Ważne, żeby było
przyzwoite, bez ekstrawagancji. Panowie
są skromniejsi w tym względzie.
Odchodząc od złośliwości, warto zauważyć, że jakiś szczegół ubioru staje się
powszechny tak dla młodych jak i dużych.
Nie wypada chyba dojrzałemu pokoleniu
ubierać jak nastolatki. I nie w każdym miejscu aktualna moda jest dobrze postrzegana.
Teraz o duchu i intelekcie, raczej o poglądzie
na świat. Dostrzec tu można szerzenie się
poglądów nie zawsze godnych, ale modnych.
Zilustruję to od razu przykładami.

Pewna osoba, widziana dotąd jako prawomyślna katoliczka, opowiada koleżance
o tym, jak w małżeństwie z tym panem
jest jej źle!
Jak to – pyta słuchaczka, przecież małżeństwo! – nierozerwalność! – przysięga!
Sakrament…
Coś ty taka niedzisiejsza – słyszy. To nie
średniowiecze, kto dziś zwraca na to uwagę!
Moda - dyktatura czy dobrowolne naśladownictwo. Kiedyś mówiło się: małpowanie.
Przygotowanie do małżeństwa zaczyna
się od rezerwacji lokalu na wesele. Taka
moda, oczekiwanie nieraz dwuletnie. inny
powie: nie mam pieniędzy, żeby wziąć ślub
czy ochrzcić dziecko. Zaręczam o bezinteresowności kapłanów dbających o życie „po
Bożemu”.
Kiedyś była moda na siedmiodniowe
wesele, kiedyś indziej na ślub i do tego obiad
w małym gronie. Dziś priorytetem jest lokal
i do tego kamera.
Czy nie łatwiejsze w oglądzie są standardowe fotografie, które można zabrać z
sobą w każdym czasie?
Zwyczaj uzależniania okolicznościowych spotkań i zabaw od lokalu dotyka także
szkolne studniówki. Wszystkie jednakowe,
wg ustalonego wzorca.
Ekstrawaganckim fryzurom nie dziwię
się tak bardzo, bo tak było od wieków.
Panowie są tu mniej wymagający.
Uroczystość Wszystkich Świętych
bywa okraszana rewią mody, podobnie jak
inne święta.
Na czas przeżywania na nowo Bożych
Tajemnic serdeczności ślę.

Łucja Wróbel
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
20.12.2014 r.
Nikola Kądziołka ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
26.12.2014 r.
Maja Kopycińska ur. Warington, zam. Rdziostów
Mikołaj Szkarłat ur. Krynica Zdrój, zam. Marcinkowice
Grzegorz Kudłaty ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
28.12.2014 r.
Aleksandra Cieślikowska ur. Krynica - Zdrój, zam. Klęczany
Tomasz Budnik ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
Krzysztof Jabłoński ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
Ida Chołocińska ur. Dublin zam. Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
† Zofia Wolak l. 73 zam. Marcinkowice
† Zbigniew Gargula l. 63 zam. Rdziostów
† Piotr Bochenek l. 79 zam. Rdziostów
† Stanisław Kamiński l.88 zam. Marcinkowice
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią
i otwórz przed nimi bramy Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

KATOLICKA PORADNIA
RODZINNA
Dla narzeczonych:
I spotkanie: II piątek miesiąca godz. 18.30
II spotkanie III środa miesiąca godz.
18.30
III spotkanie ostatni piątek miesiąca
godz. 18.30
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
http://www.parafiamarcinkowice.pl
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