Nasza Wiara 9/2016

1

Tajemnica Podwyższenia Krzyża Świętego
Powszechne wśród chrześcijan jest przekonanie, że w naszej wierze jest radość, cierpienie,
nawet krzyż. Gdy się głębiej zamyślimy nad tym
mądrym stwierdzeniem, skłonni jesteśmy pójść
dalej i w konkluzji naszych rozważań nad istotą
i sensem Chrystusowego krzyża stwierdzić, że
staje się on dla nas samą radością, chociaż bardzo
niełatwą, ale tą najprawdziwszą, jedyną, ponieważ
jej fundamentem jest miłość Boża, czyli sam Bóg.
Wiemy, że Bóg jest miłością (1J 4,8) i ta mistyczna
wiedza krzyża nie tylko, nasuwa się nam, nie tylko
przy okazji wrześniowego święta Podwyższenia
Krzyża Świętego, lecz towarzyszyć nam powinna
w całym naszym życiu.
Święto Podwyższenia Krzyża, Kościół katolicki
obchodzi 14 września. Początki tego święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę drzewa
krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. a także
wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.
Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża, jako
ceny zbawienia człowieka.
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie
od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz
przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako
przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, według
przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą
z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle
słońca znak krzyża i słowa; „w tym znaku zwyciężysz”. Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci
przez ukrzyżowanie.
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest
symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze
prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: „Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa,
a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził
grzech praojca, pokonał piekło, darował nam
zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się
ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował
powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy
raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga,
uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”.
Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę
chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu,
w pracy, stawiany na szczytach świątyń - przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie
staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących
w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem
Bóg w swym Objawieniu podejmuje wielką
naukę krzyża, pokazując za każdym razem, że to
On wyprowadza życie ze śmierci, że nadaje sens

sytuacjom po ludzku absurdalnym, że jest z mocą
obecny tam, gdzie zdaje się Go nie być. Kulminacją
tych wszystkich doświadczeń, zebraniem ich,
skupieniem jakby w soczewce jest krzyż Jezusa.
W nim sumuje się bezsens, ludzka słabość i głupota, ludzka perfidia i zarazem ludzkie fałszywe
wyobrażenia o Bogu. Bóg w krzyżu jest jednocześnie najbardziej obecny ze swą miłosierną miłością
i najbardziej nieobecny, bo niemożliwy do przyjęcia
przez człowieka w Jego prawdzie przekraczającej
wszelkie wyobrażenia. Bóg w krzyżu Jezusa jest
tak blisko człowieka, że przekracza to wszelkie
ludzkie systemy myślowe, że wręcz urąga logice.
Dlatego św. Paweł powie, że krzyż jest dla Greków
(tzn. ludzi wykształconych, myślących logicznie),
głupotą. Dla Żydów zaś (czyli dla pobożnych) jest
zgorszeniem, bo niszczy wszelkie ludzkie wyobrażenia o Bogu. Dla nas zaś, którzy wierzymy, jest
mocą i mądrością Bożą, jest miejscem objawienia
się Jego potęgi wbrew wszystkiemu.
Krzyż obnaża bezlitośnie ludzki grzech i ludzką
słabość, jest miejscem doświadczenia strasznej,
zabójczej prawdy o człowieku, ale przyjmowany
z wiarą w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego przyodziewa w szaty zmartwychwstania
i objawia niebywałą prawdę o Bożej bliskości
i miłości.
Każdy chrześcijanin przez Chrzest św.
wprowadzany jest w tę tajemnicę krzyża. Jest
to z jednej, ludzkiej strony, nieprzenikniona
ciemność, a z drugiej, Boskiej, poprzez wiarę
niezwykłą jasność chwały, bijąca z oblicza Jezusa
zmartwychwstałego. W tym miejscu rozstrzygają
się losy chrześcijaństwa ,w sercu każdego z nas.
Albo z wolna pochłaniają nas ciemności tego
świata, albo też wchodzimy w jasność Chrystusa.
Chrześcijaństwo bez krzyża, bez tego probierza
swej autentyczności i zarazem miejsca objawiania
się Bożej mocy w postaci niejako krystalicznej,
nie jest sobą, przestaje być przekonywające,
bo przestaje być trwającym w historii ludzkiej
wydarzeniem paradoksalnej obecności Boga, tzn.
takiej obecności, której nie daje się zredukować do
żadnej ludzkiej logiki czy intuicji, której po prostu
nie daje się wymyślić.
Kościół w Święto Podwyższenia Krzyża
świętego, głosi starą, bo objawioną przed dwoma
tysiącami lat i nieprzerwanie, nową tajemnicę, czekając na objawienie się w każdym z nas. Ciemność
ustępuje, a świeci już prawdziwa jasność.

Ks. Andrzej Kmiecik
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KALENDARIUM WRZESIEŃ 2016 R.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Wrzesień
Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w
centrum osobę ludzką.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte,
stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

1 IX

Czwartek. Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy. Czytania z dnia:1 Kor 3, 18-23; Ps 24 (23), 1-2.
3-4ab. 5-6 (R.: por. 1a); Mt 4, 19; Łk 5, 1-11 albo czytania ze wspomnienia: Pnp 8, 6-7; Ps 148,
1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); J 14, 23; Łk 10, 38-42;

2 IX

Piątek. Dzień powszedni. 1 Kor 4, 1-5; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28ab. 39-40 (R.: por. 39a); J 8, 12; Łk
5, 33-39;

3 IX

Sobota. Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Czytania z dnia: 1 Kor 4, 6-15;
Ps 145 (144), 17-18. 19-20. 21 (R.: 18a); J 14, 6; Łk 6, 1-5 albo czytania ze wspomnienia: 2 Kor
4, 1-2. 5-7; Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105); J 15, 15b; Łk 22, 24-30;

4 IX

Dwudziesta trzecia Niedziela zwykła.
Mdr 9, 13-18b; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1); Flm 9b-10. 12-17; Ps 119 (118),
135; Łk 14, 25-33;

5 IX

Poniedziałek. Dzień powszedni. 1 Kor 5, 1-8; Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12 (R.: por. 9a); J 10, 27; Łk 6, 6-11;

6 IX

Wtorek. Dzień powszedni.1 Kor 6, 1-11; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a); J 15, 16; Łk 6, 12-19;

7 IX

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika. 1 Kor 7,
25-31; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); Łk 6, 23ab; Łk 6, 20-26;

8 IX

Czwartek. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Mi 5, 1-4a; Ps 13 (12), 6 (R.: por. Iz 61, 10b); Rz 8, 28-30; Mt 1, 1-16. 18-23 lub Mt 1, 18-23;

9 IX

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, albo św. Piotra Klawera, prezbitera.
1 Kor 9, 16-19. 22-27; Ps 84 (83), 3-4. 5-6. 12 (R.: por. 2); J 17, 17ba; Łk 6, 39-42;

10 IX

Sobota. Dzień powszedni. 1 Kor 10, 14-22; Ps 116B (115), 12-13. 17-18 (R.: 17a); J 14, 23;
Łk 6, 43-49;

11 IX

Dwudziesta czwarta Niedziela zwykła. Wj 32, 7-11. 13-14; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19
(R.: por. Łk 15, 18); 1 Tm 1, 12-17; 2 Kor 5, 19; Łk 15, 1-32;

12 IX

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.
1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: 1 Kor 11, 26b); J 3, 16; Łk 7, 1-10;

13 IX

Wtorek. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Czytania z dnia: 1 Kor 12,
12-14. 27-31a; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 3d); Łk 7, 16; Łk 7, 11-17 albo czytania ze wspomnienia: Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14;
Mk 4, 1-10. 13-20 lub Mk 4, 1-9;

14 IX

Środa. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Lb 21, 4b-9; Ps 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b); Flp 2, 6-11; J 3, 13-17;

15 IX

Czwartek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
Hbr 5, 7-9; Ps 31 (30), 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b); J 19, 25-27 lub Łk 2, 33-35;

16 IX

Piątek. Wspomnienie Świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, męczenników. Czytania z dnia: 1
Kor 15, 12-20; Ps 17 (16), l. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15b); Por. Mt 11, 25; Łk 8, 1-3
albo czytania ze wspomnienia: 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 15-16ab. 16c-18
(R.: por. 15); J 17, 19; J 17, 11b-19;

17 IX

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła lub wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa. 1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ps 56 (55), 10. 11-12. 13-14
(R.: por. 14c); Por. Łk 8, 15; Łk 8, 4-15;
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18 IX

Dwudziesta piąta Niedziela zwykła. Am 8, 4-7; Ps 113 (112), 1-2. 4-6. 7-8 (R.: por. 1 b i 7 b); 1 Tm
2, 1-8; 2 Kor 8, 9; Łk 16, 1-13 lub Łk 16, 10-13;

19 IX

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika. Prz 3, 27-35; Ps 15
(14), 1-2. 3-4. 5 (R.: por. 1b); Mt 5, 16; Łk 8, 16-18;

20 IX

Wtorek. Wspomnienie świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników.
Czytania z dnia: Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 (R.: 35a); Łk 11, 28; Łk 8,
19-21 albo czytania ze wspomnienia: 2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18
(R.: por. 15); Mt 5, 10; Mt 10, 17-22;

21 IX

Środa. Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Mt
9, 9-13;

22 IX

Czwartek. Dzień powszedni. Koh 1, 2-11; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1); J 14, 6; Łk
9, 7-9;

23 IX

Piątek. Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny. Czytania z dnia: Koh 3, 1-11; Ps 144 (143), 1a i 2abc. 3-4
(R.: 1a); Mk 10, 45; Łk 9, 18-22 albo czytania ze wspomnienia: Ga 2, 19-20; Ps 128 (127), 1-2. 3.
4-5 (R.: por. 1a); J 15, 4. 5b; Mt 16, 24-27;

24 IX

Sobota. Dzień powszedni.
Koh 11, 9 – 12, 8; Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 9, 43b-45;

25 IX

Dwudziesta szósta Niedziela zwykła. Am 6, 1a. 4-7; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 2);
1 Tm 6, 11-16; 2 Kor 8, 9; Łk 16, 19-31;

26 IX

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Kosmy i Damiana, męczenników, albo świętych
Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, męczenników. Job 1, 6-22; Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7 (R.: 6b); Mk 10, 45;
Łk 9, 46-50;

27 IX

Wtorek. Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera. Czytania z dnia: Job 3, 1-3. 11-17. 20-23;
Ps 88 (87), 2-3. 4-5. 6. 7-8 (R.: 3a); Mk 10, 45; Łk 9, 51-56 albo czytania ze wspomnienia: 1 Kor 1,
26-31; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); J 10, 14; Mt 9, 35-38;

28 IX

Środa. Wspomnienie św. Wacława, męczennika. Czytania z dnia: Job 9, 1-12. 14-16; Ps 88 (87), 10bc11. 12-13. 14-15 (R.: 3a); Flp 3, 8-9; Łk 9, 57-62 albo czytania ze wspomnienia: 1 P 3, 14-17; Ps
124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8); Mt 10, 34-39;

29 IX

Czwartek. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Dn 7, 9-10. 13-14 lub Ap 12,
7-12a; Ps 138 (137), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c); Por. Ps 103, 21; J 1, 47-51;

30 IX

Piątek. Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. Czytania z dnia: Job 38, 1. 12-21;
40,3-5; Ps 139 (138), 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab (R.: por. 24b); Ps 95 (94), 8ab; Łk 10, 13-16
albo czytania ze wspomnienia: 2 Tm 3, 14-17; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b); Dz
16, 14b; Mt 13, 47-52;

Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.

opracował Jacek Kwiatkowski
źródło: www.niedziela.pl
www.rozaniec.eu
www:kalendarzswiat.pl/przyslowia
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KSM na ŚDM
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, to hasło rozbrzmiewało w naszych głowach i sercach przez dwa tygodnie, podczas tylu niesamowitych
wydarzeń związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.
Dnia 20 lipca (tj. środa) w godzinach wieczornych do każdej parafii w dekanatach
Nowy Sącz Wschód Nowy Sącz Zachód oraz Nowy Sącz Centrum przybyli pielgrzymi
z Francji. Podczas Tygodnia Misyjnego przygotowywali się do wydarzeń głównych
w Krakowie, gdzie gościliśmy Papieża Franciszka.
Do parafii Marcinkowice pielgrzymi przybyli (dzięki pomocy ks. Andrzeja) około
godziny 22:00, wszyscy w niecierpliwości oczekiwali ich przyjazdu już od godziny 19:00.
W kolejnych dniach dostarczaliśmy im wielu atrakcji związanych z przeżyciami
duchowymi oraz pogłębieniem swojej wiary. Wielbiliśmy Boga nie tylko przez modlitwę
ale również poprzez taniec, śpiew, pantomimę przygotowaną przez nas czyli KSM wraz
z przyjaciółmi. W skład Tygodnia Misyjnego wchodziły liczne katechezy, Msze święte,
świadectwa, pielgrzymka, dzień wspólnoty w Starym Sączu. Nie zabrakło również rozrywki: mecz Polska – Francja zakończony wygraną gości, koncert ambasadorów ŚDM
Golec UOrkiestra, wycieczka w góry.
Pomimo że nasi goście wrócili do swojej ojczyzny, zostawili trwały ślad w postaci
własnoręcznego malowidła na ścianie w Sali Widowiskowej w Domu Parafialnym. Jako
KSM byliśmy wolontariuszami i animatorami, którzy prężnie pomagali w przygotowaniach
i ugoszczeniu przybyłych. Angelika oraz Kamila działały w sekcji medialnej, natomiast
Monika w sekcji logistycznej. Reszta KSM – owiczów dzielnie wspierała ks. Andrzeja
i resztę wolontariuszy.
Tydzień główny w Krakowie zaczął się 26 lipca wyjazdem pięciu osób z KSM-u wraz
z pozostałą młodzieżą z parafii autokarem do Cikowic, gdzie był nasz nocleg. W pierwszy
dzień uczestniczyliśmy w Mszy św. otwarcia, której przewodniczył kardynał Stanisław
Dziwisz. Napełnieni Duchem Świętym udaliśmy się na Festiwal Młodych świętować
rozpoczęcie tych wspaniałych wydarzeń, które nas czekały. Pomimo że Kraków gościł
ludzi z całego świata, podczas ŚDM-u wszyscy zjednoczyliśmy się w modlitwie wielbiąc
Boga. Dnia 28 lipca w godzinach popołudniowych witaliśmy z przejęciem papieża Franciszka, który spędził z nami aż 4 dni. Codziennie wraz z nim uczestniczyliśmy w wielu
wydarzeniach. M.in. w Drodze Krzyżowej, czuwaniu, oraz niedzielnej Mszy św. posłania.
Słowa papieża trafiały do nas i przekonywały, aby nie być w życiu tzw. „kanapowcami”,
ale by prężnie działać i zmieniać świat na lepsze.
Smutni ale zmotywowani, z Krakowem pożegnaliśmy się 31 lipca. Choć te dni minęły
tak szybko, będziemy pamiętać o tych wydarzeniach i opowiadać je swoim dzieciom,
gdyż nie da się o nich zapomnieć. Poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, od których wiele
mogliśmy się nauczyć. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy
mogli uczestniczyć w ŚDM. Te dni zawsze pozostaną w naszych sercach.

Monika Zwolińska
Kamila Król
Angelika Jurczak
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50. ROCZNICA KORONACJI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
LIMANOWSKIEJ
50. rocznica koronacji Matki Bożej Bolesnej Limanowskiej - „Dzielmy się wiarą
jak chlebem”. Przed 50 ma laty odbyła się koronacja figury Matki Bożej Bolesnej Limanowskiej. Były to bardzo trudne czasy dla Kościoła i wierzących. W dniu koronacji nie
kursowały autobusy, a w gminach urządzano dożynki, w których obowiązkowo musieli
brać udział nauczyciele. Tak było m. in. w gminie Łukowica. Żal mi było, że nie będę
mogła brać udziału w koronacji, aby nie narażać się władzy, która i tak miała złe zdanie
o mnie. Postanowiłam wziąć udział w nocnym czuwaniu i wrócić na dożynki. Nocne
czuwanie prowadzone przez kapłanów, radośnie i szybko minęło. Po 10 tej wychodzę do
autobusu, ubogacona. Ale! Co to? Słyszę donośny głos dzwonów! To one wzywają ludzi
do Matki na koronację, a ja wychodzę? Oj, coś tu nie tak. A sumienie mówi tak „ jak ci
w życiu jest ciężko, smutno, to gdzie idziesz po ratunek, jak nie do Matki?” - zostaję na
sumę – umocniona!
Spokojna i ubogacona po uroczystościach idę do autobusu, a tu dowiaduję się,
że od rana autobusy nie kursują. Z żalem myślę o tych, którzy pragnęli uczestniczyć w
uroczystościach, a nie mogli. Oj, to były ciężkie czasy. Teraz kiedy przyjeżdżam z Sącza
na uroczystości do Pani Limanowskiej, mimo że nie ma miejsc siedzących, dobrzy ludzie
znajdą się i z uśmiechem zapraszają. Dzięki wam za to otwarcie dla nas – pielgrzymów.
A teraz po 50. latach pragnę spojrzeć w Oblicze Bolejącej Matki i zaśpiewać:
Limanowska Pani
Matko, Nasza Droga!
			
Idziemy do Ciebie!
			
Prowadź nas do Boga!

Zofia Lorek

Listy do Redakcji
Dziękuję za N. W. Kiedyś nie mogłam zasnąć, wstałam, wzięłam N. W.
nr 222 i zaczęłam ponownie pomalutku czytać od deski do deski, zachwycać się.
Sen od razu przyszedł.
Podnosi i zachęca. A więc, coś napisałam! Cieszę się, że pani M. Piniańska
tak pięknie o N. W. Młodziutkim poetom Patrykowi i Martynce gratuluję i zachwycam się ich talentem. Prosimy o następne wiersze. W ostatnim tygodniu
pożegnałam moją uczennicę Jasię, lat 66. Uczyłam w Roztoce. Potem zamieszkała
z rodziną w Sączu (dwie wspaniałe córki). Zawsze uśmiechnięta, dobra. Plewiła
w ogródku, straciła przytomność i po dwóch miesiącach w śpiączce odeszła do
Pana. Na pogrzebie spotkałam uczniów, którzy wspominali Cesię, chociaż Jej nie
znali. Powiedzieli: jest męczennicą, będzie świętą. Na Roztoce są wspaniali ludzie.
Za wszystko dziękuję. 						
Zofia Lorek
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KĄCIK POETYCKI
Podaruj mi dar płaczu…
Święto Wiary – Kraków 2016
Białogłowy z uśmiechem na licu,
błogosławił młodzieży w skupieniu,
chylił czoło w modlitwie pokornej
dając pokłon tym, którzy w cierpieniu
i nieludziej czeluści piekielnej
łzy wraz z krwią w strachu wielkim wylali,
aby wszyscy w modlitwie złączeni
powiek wieków o nich pamiętali.
W swej starości tak młody jest duchem,
głowa siwa, w biel czystą ubrana,
młodzież znów powitała w swych progach,
pokornego w swej słudze kapłana.
On im rady swe czule darował
i o dar płaczu za zło poprosił
oraz o to, by brat swemu bratu
tak jak on w darze radość przynosił.

Anna Piniańska – Kordyś

Z modlitwą w codzienność
- Do szkoły czas –
Dziękujemy Ci Boże
za gaje jodłowe
a lampki mleczów na łące
za strumienie szemrzące
za wierzb zgarbionych zadumę
za drobiny rosy na źdźbłach traw
za złote liście jesieni
za ciekawy życia czas
i skarbnicę wiedzy…
Dziś wkraczamy
po raz pierwszy w szkolne progi
Tym smutnym
rozjaśniaj uśmiechem twarz
prosimy racz posłać Anioła Stróża
do pomocy każdemu z nas
ufnie patrzymy na nowych kolegów
Beztroskie dzieciństwo
zamieniamy na nowe życie ucznia
Witaj Szkoło świetle Bożych Łask.

Maria Piniańska

P.S. Drogie dzieci, droga młodzieży! Życzę
Wam zdrowych, radosnych dni, Nauczycielom
cierpliwości, spokojnej pracy i Bożego błogosławieństwa, a Naszej Wierze wielu czytelników – z pozdrowieniami

Maria Piniańska

Ojcze Święty Franciszku
DZIĘKUJEMY CI
za słowa nadziei i miłości
Teraz wiemy jak wygląda piękno
rozmodlonego tłumu młodzieży
z różnych narodowości – wielojęzycznej
Jej ufność w Miłosierdzie Boże
Stoimy i stać będziemy
na straży Kościoła
nie chcemy ranić zdrowego pnia
młodości alkoholem, narkotykami
nikotyną…które pozostawiają
blizny serc
Papieżu Franciszku nauczycielu Prawdy
będziemy prosić Ojca Niebieskiego
o Twoje zdrowie i dobre owoce
duszpasterskiego posłannictwa
a Ty módl się i pogłębiaj wiarę w nas
Obiecujemy pamiętać Twoje
pouczenia, które otwierają
okna dusz naszych na radość
Jezus uśmiecha się do swoich dzieci
wszystkich, którzy Go kochają
Jednoczy się z nimi
błogosławi Ojcowskim gestem czułości
Przyjmijmy Go do otwartych sumień
Niech będą pochwalone te dni szczęściwe
łączące dłonie, kontemplacyjne chwile ufności
Bogu
Pamiętajmy słowa Papieża, które wprowadzają
nas
w atmosferę łagodności w rodzinach:
pozwól, proszę, wybacz, dziękuję.
Przywołujmy wspomnieniatę żywą świątynię
na Krakowskich „Polach Miłosierdzia”
przed obrazem ‘”Jezu, ufam Tobie”
w 2016 roku – „Roku Miłosierdzia”

					
Maria Piniańska
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Boży Siew

Pieśń

„Gdy o Matce Bożej zasiano,
to ani za późno, ani za rano”
(staropolskie)

Księdzu Władysławowi Gurgaczowi

nim pług odkroi płat żyznej gleby
brony uładzą zasobne skiby
ósmego września w progach kościoła
ziarno dorodne z ostatnich zbiorów
bez plew kąkolu rumianów ostów
zmieszane z ziarnem roztartych kłosów
zdobiących wieńce Matki Boskiej Zielnej
*
bruzd smugi maże ostrze redlicy
zboże święcone żółtawą smużką posłańcy życia w płaszczu modlitwy
pomiędzy grudki i ziemny pył
**
nie znamy miejsca nie znamy czasu
pradziadków dziadków losów kuzynów
milczą w tej mierze cztery Ewangelie
trwa dyskurs wartki w burzy apokryfów -

na Rakowicach z kapłańskiej mogiły
gdzie ludzka pamięć przestrzelona broczy
a krzyż brzozowy modlitwy spowiły
patrzą na Polskę czyste mężne oczy
na Jasnej Górze kiedy ślubowałeś
w czarnej sutannie przewiązanej pasem
u progu wojny, jeszcze nie myślałeś
o partyzantach za beskidzkim lasem
gdzie od południa wiatr polskiej ślebody
nad Kamienicą na Łabowskiej Hali
gdzie gibkie jodły i kryniczne wody na posterunku Twoi chłopcy trwali
gdzie lotny sokół górnych wierchów strzeże
chłostanych deszczem, hartowanych lodem
tam odnalazłeś pośród stromych ścieżek
z Bożą pomocą swą kapłańską drogę

Joachim Anna kotwice imion
z oczekiwaną od lat Córeczką
Gwiazdą Zaranną Bożą Jutrzenką
Biblijnym Ziarnem co wyda Plon
*
przyjmij Maryjo nasze tęsknoty
czyste jak praca jesiennych siewców
co na kolanach proszą Cię Matko
o nowe plony na chleb powszedni

z partyzantami dzieliłeś ich trudy
chłopski chleb czarny, żołnierską manierkę
z różańcem, krzyżem na czas wielkiej próby
na los niepewny i na poniewierkę

modlitwy lemiesz zanurz w serc ugór
ogrzej nadzieją zagony dusz

dzieliłeś z nimi areszt i więzienie
broniłeś chłopców odważnymi słowy
z Bogiem na ustach po ostatnie tchnienie zabity strzałem katyńskim w tył głowy

jemroz
2016

szedłeś z Mszą Świętą, byłeś spowiednikiem
niosłeś pociechę - słowa boży strumień
byłeś im ojcem - księdzem zakonnikiem
strzegłeś spokoju ich młodzieńczych sumień

Księże Gurgaczu! Ojcze Władysławie!
świeć nam przykładem, gdy przyjdzie czas próby
naucz tak spełniać się w najświętszej sprawie
jak Ty spełniłeś częstochowskie śluby

jemroz
2015
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Hymn
„Żandarmerii” leśnej
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej –
w hołdzie pieśń
znad Kamienicy, co szumną wodę
niesie w Dunajca wezbrany gniew
spod wielkich buków odwiecznych jodeł
rozwija sztandar żołnierski śpiew
od kos, lemieszy i miodnych pasiek
na leśne ścieżki, w niepewny byt
najlepsi chłopcy - wybrani, nasi
o własnym żołdzie, na własny wikt

pytania

gdy nikczemnicy Polskę poddali
pod władzę wschodnich czerwonych hord
myśmy o wolność bić się powstali na piersi ryngraf, przy pasie kord
dowódca „Emir” - Stanisław Pióro
syn Popardowej, beskidzkich dróg
dbał, by w oddziale jaśniały górą:
Honor, Ojczyzna a nad nią Bóg
między Pisaną a Halą Turbacz
czuwał nad każdym żołnierskim dniem
ksiądz jezuita Władysław Gurgacz
Ojciec Kapelan – pseudonim „Sem”

kto za twą wściekłość daruje uśmiech
za pięść, za kamień kto poda chleb
kto wolny zmilknie gdy wzbudzisz wrzask
kto cię… przeprosi gdy czynisz zło
kto ze spokojem zajrzy ci w oczy
i nie utonie w czarnej otchłani
kto zdoła dźwignąć twoją nienawiść
powstać znów powstać i ponieść krzyż
kto na twej twarzy rozproszy nicość
zagoi rozpacz i śmierci cień
kto cię osłoni przed tobą samym
kto nie wypomni doznanych krzywd
zabijasz chrześcijan…

zbrojna stanica - łabowski szaniec
wysoko wzlatał żołnierski duch:
broń w pogotowiu, w dłoni różaniec
co przeciwności rozbijał w puch
na przekór wrogom myśmy przetrwali
nieznane jutro, przykrótki sen…
dziś Polski strzeże z niebiańskiej hali
dowódca Emir i Ojciec Sem
jemroz
2015

jemroz
2016
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JESTEŚ POTOMKIEM BOHATERÓW
Wielu z nas uważa, że ciągłe przypominanie Polakom o przeszłych wydarzeniach historycznych, które jak się nam wydaje, już wszystkie znamy, jest bardzo nudne. Ja też mam takie zdanie,
jednak wiem ,że historia to nauka, w której znajdziemy zawsze coś nowego, co nas zainteresuje.
Kiedyś nam się wydawało, że to dla nas mało istotne, bo tak dawniej ta prawda była przekazywana,
teraz pokazana w nowym świetle, odkrywa przed nami całkiem inną rzeczywistość. W przeszłości
ta prawda tak skrzętnie była ukrywana, uważana przez władze ówczesne za mało istotną, którą
przekazywano zakłamywaną, a ważne wątki skutecznie omijano. Większość Polaków wie, że na
przestrzeni wieków, lat, miesięcy, historia może być odkrywana na nowo, a ukazane teraz w nowej
szacie, kiedyś celowo przeoczone fakty, teraz naprawiają błędy poprzedników. Jednak wielu powie,
że to i tak jest mało istotne, a również przypominanie o przeszłości, o klęskach i chwałach naszego
narodu staje się monotonne.
Nasze serce uderza monotonnie w klatce piersiowej każdego z nas , wszyscy o tym wiemy,
jednak ta monotonia jest nam potrzebna, bo dostarcza „paliwo” do mózgu, który przypomina każdemu
z nas, że żyjemy, a żyjąc tworzymy historię i nikt też nie skarży się, że to jednostajne kołatanie serca
jest nudne. Każdy chce żyć, a żyjąc tworzy historię, swoją, swojego otoczenia, nikomu nie trzeba
przypominać, aby oddychał .
Tak jest też z historią, bierzemy w niej udział ,na naszych oczach się tworzy, musimy z nią
żyć na co dzień. Ktoś kiedyś powiedział; „Jeśli nie będziemy przypominali, jak było naprawdę,
historię napiszą następcy Urbana”. I to może być prawdą. A my przecież mamy wspaniałą przeszło tysiącletnią historię, z której możemy i musimy być dumni, możemy czerpać garściami wiedzę
i budować lepsze życie i nie stracić szansy, jaka została nam dana. Dlatego młodzi ludzie nie powinni
nigdy zapominać, że są potomkami bohaterskich przodków, którzy walczyli nie tylko orężem lecz także
piórem i przypominali swoim współczesnym należne miejsce narodu polskiego nie tylko w Europie.
Andrzej Frycz Modrzewski w swoim traktacie; „O poprawie Rzeczypospolitej” w 1551 roku
pisze; „[…] takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Minęło już bez mała pięć
wieków, a prawda ta jest dalej aktualna. Wielu z nas widzi, jak w czasach dzisiejszych toczy się
walka, każdego dnia, na wielu frontach, rożnymi sposobami, aby wygrać walkę o duszę młodzieży,
a kto ja wygra, ten ukształtuje przyszłość, na następne 10, 30, 50 lat.
Może to nie walka, ale raczej natarcie, bezpardonowy atak, na fundamenty polskiego państwa.
Świadomość nasza na przestrzeni wieków ulegała zmianom, lecz zawsze w niej żyli ludzie opływający
w dostatki, dzierżący władzę, bez kropli krytycyzmu, niemających własnego zdania. To niebezpieczeństwo nadal istnieje, bo właśnie tacy ludzie, nastawieni tylko na siebie, bojący się przeciwstawić
nieudolnemu, tępemu działaniu stada, kierowanemu przez „wszechwiedzące autorytety”, nie chcą
dopuścić do siebie, że mogą być odsunięci od władzy i pieniądza.
Te tzw. „autorytety” zadowolone są, że mogą sterować bezwolnymi ludźmi, którzy nie mają
świadomości, że są manipulowani, są tylko bezwolnymi robotami, pracującymi odtwórczo w sumie
tylko na te „autorytety”. A ludzie roboty, pozamykani w betonowych klatkach, za które płacą ogromne
pieniądze , mający też kredyty na długie lata, są niezdolni do samodzielnego myślenia i działania. Ich
cel życia jest prosty, ogranicza się jedynie do marzeń; o nowej plaźmie, komputerze, samochodzie,
imprezie i seksie, nie miłości.
Czy nasi przodkowie śnili i walczyli o taką Polskę, w pełni „europejską”, zapominającą o martyrologicznej przeszłości, bez korzeni, bez patriotyzmu, który uwiera wszechwiedzącej władzy europejskiej jak ciasny gorset i od ciężkich frazesów typu, „narodowa tożsamość”. Na pewno nie. Jednak
marzeniem tych „oświeconych Europejczyków” jest odciągnąć Polaków od korzeni, od Pana Boga,
dyktować, co jest modne a co nie, kiedy możemy jeść i tylko to co nam dają, kiedy możemy spać
i wypoczywać. To prawo silniejszego jest stosowane w elitach rządzących, ono im daje przyzwolenie
na różnego rodzaju kradzieże, „machloje”, na zdradę i dbanie tylko o własne interesy i „koryto”.
Musimy wszyscy się zastanowić, czy chcemy Polskę pod „skrzydłami” jedynej słusznej partii,
czy chcemy być klepani przez silniejszych po plecach, za dobre zachowanie, a bici gdy „władcom”
wyda się coś podejrzane, niezgodne z ich myśleniem.
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Od wielu lat polska młodzież jest celem nienaturalnych i metodycznych zabiegów, mających
na celu doprowadzić do nadszarpywania poczucia jedności z Ojczyzną, jej tradycją i historią. Siły zła
uderzają poprzez media, mając na celu upodlenie naszej, polskiej sfery moralnej i duchowej, opierając
się na wzbudzeniu w Polakach poczuciu wstydu i bycia gorszym od innych Europejczyków. Dlatego
nie tylko w mediach europejskich , ale także w Polsce, niektórzy ludzie zła, nazywani sami przez
siebie „prawdziwymi Europejczykami”,przedstawiają, że Polska pełna jest pijaków, wichrzycieli,
awanturników, Polska to kraj bezprawia i prześladowców.
Zaś powody do dumy są zamieniane w powody do wstydu. Dlatego trzeba uświadomić
młodemu pokoleniu, że Państwo Podziemne, Powstanie Warszawskie, lub jakiekolwiek inne zrywy
narodowe w naszej historii, to nie bezsensowne przelewanie krwi, ale akty heroiczne, które miały na
celu wyzwalanie narodu od obcej przemocy. Wmawianie Polakom przez siły zła, że przeszłość nasza
jest upokarzająca i lepiej do niej nie wracać, ale jeżeli już tak, to wybiórczo, jest nieprawdziwa. Czy
mamy zapomnieć, że jesteśmy potomkami bohaterów, czy mamy zapomnieć, że nadano najwięcej
odznaczeń Polakom „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Polacy nie mogą zapomnieć, że żyją
w kraju, który jako pierwszy w Europie uchwalił Konstytucję, że prawdziwi patrioci z mozołem
podrywał do walki naród, którego nie było na mapach.
Czy mamy zamazać naszą przeszłość i twierdzić, że patriotyzm to wstyd, że przeszłość to
wstyd, Polska to wstyd, właśnie tego na pewno by właśnie chcieli „prawdziwi przedstawiciele unii
zła”. Ci „prawdziwi Europejczycy” zapominają lub nawet nie wiedzą, że nasi przodkowie utworzyli
największe państwo w Europie, że to nasza polska jazda budziła popłoch w szeregach nieprzyjaciół
innych kultur. Cedynia, Grunwald, Kircholm ,Oliwa, Wiedeń, Samosierra, Kłuszyn, Monte Cassino,
Bitwa Warszawska 1920. Wygrywaliśmy w dziejowych bitwach, z wrogami naszej Ojczyzny, którzy
chcieli zadeptać naszą ziemię, kulturę i naszą tożsamość.
Mamy tysiące bohaterów, dowódców, hetmanów, mamy mądrych królów, mężów stanu,
powstańców, żołnierzy wyklętych, odważnych harcerzy i także najzwyklejszych ludzi, bohaterów
dnia codziennego. To ich mamy naśladować, z nich brać przykład, ale obecna rzeczywistość wmawia nam, że to nieistotne, że to było kiedyś, że ten romantyczno – powstańczy wątek, jest zbyt
naciągany, a przede wszystkim niewspółczesny.
Ale w tym samym czasie świętem narodowym Rosji jest rocznica wyjścia Polaków z Kremla,
a tymczasem obraz Jan Matejki „Hołd ruski” nie widział światła dziennego od lat. O tym „prawdziwi
Europejczycy” nie wspominają ,bo data 29 października 1611 roku jest najbardziej ukrywaną data
historii Polski. Właśnie wtedy, 405 lat temu, car Rosji Wasyl IV Szujski wzięty do niewoli, złożył
hołd, klękając, bijąc czołem i całując królewską dłoń siedzącemu na tronie Zygmuntowi III Wazie.
Wielki tryumf w dziejach Polski, to epokowe wydarzenie zostało całkowicie wymazane z naszej
historii jeszcze przez cenzurę carską w XIX wieku, ale komunistyczna cenzura PRL podtrzymała
tamten rosyjski zapis. Ta biała plama najdłużej istniejąca w dziejach Polski, nadal skutecznie utrzymywana przez agenturę rosyjską w Polsce i historyków złej woli nie ujawniana była ze względu
na polityczną poprawność. Malowany obraz Matejki „Hołd ruski” od 1954 roku posiada plakietkę
„ Nie eksponować ze względu na niskie walory artystyczne”, przechowywany jest w piwnicach
muzealnych i nie pokazywany zwiedzającym. Można pomyśleć, że to zrządzenie Boskie, bo mamy
teraz swoje państwo, wolną Ojczyznę na pewno tak, ale... Nasi przodkowie mieli wojny, powstania,
zabory, państwo podziemne, reżim obcego mocarstwa, my teraz mamy Polskę, która teraz musi
upominać się o odwagę nadziei i należne miejsce w Europie. Musimy wierzyć, że jesteśmy potomkami bohaterów, nie możemy się poddać wpędzani w poczucie niższości, kompleksy. Nie możemy
patrzeć i wmawiać sobie, że nic nas nie obchodzi, że ktoś się z nas śmieje i poniża nas Naród ,gdzieś
w Berlinie, Paryżu czy Brukseli.
Ty, ja, my - wszyscy mieszkamy w Polsce i wiemy, że nic samo nie „spadnie z nieba” i czy
chcą, czy też nie tzw. Europejczycy, nasze miejsce jest w Europie od tysiąca lat i nikt tego nie zmieni.
Dlatego bądźmy dumni, idźmy z wysoko podniesioną głową, a naszym przykładem pociągniemy
za sobą innych . To właśnie młodzi będą zmieniać świat, a my, trochę starsi, musimy im dawać
dobry przykład.
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Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie, pokazały Polakom i całemu światu,
że młodzi ludzie są pełni wiary, nadziei i miłości, której tak bardzo brakuje na świecie. Z nadzieją
patrzmy więc w przyszłość , bo wiara to miłość do Boga i ludzi, a młodym jej nie brakuje.
Papież pytał młodych, czy chcą być ospali, otumanieni, ogłupiali. Zgromadzeni odpowiedzieli:
Nie! „Chcecie być wolni, chcecie być przytomni, chcecie walczyć o swoją przyszłość”?- pytał,
a młodzi odpowiadali tłumnie: „Tak!”.
- Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić
życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu,
aby zostawić trwały ślad. To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą
płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: tracimy wolność - podkreślił Franciszek.

Zenon Tabor

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
Ostatnie dwa lata upłynęły bez wycieczki a to z powodu braku odpowiedniej liczby
uczestników. (Chodzi o zapełnienie autobusu i rozłożenie kosztów przejazdu). Widać, że
czekało wiele osób na taką wyprawę, gdyż jedynie wstępna zapowiedź wystarczyła, aby
zgłosiło się tylu chętnych, że trzeba było zamówić większy autobus – na 56 osób. Prawie
wszystkie miejsca były zajęte..
Droga wiodła do ośrodka w Kurozwękach w powiecie Staszów i do niedalekiej
miejscowości Rytwiany.
Kurozwęki wabią turystów odnowionym pałacem, w którym udostępniona do zwiedzania jest dolna kondygnacja i lochy znajdujące się pod basztą.
Całym kompleksem pałacowo – parkowym władało kilka rodzin, ostatni właściciele
– rodzina Popielów odzyskała własność i uczyniła z niego ośrodek historyczno – rekreacyjny z małą gastronomią.
Szczególną atrakcją jest stado bizonów prowadzonych półdziko, pogodzonych
z oglądającymi ich turystami podróżującymi po ich terenie na platformie ciągnionej przez
traktor. Są to zwierzęta o imponującym wyglądzie i wielkiej masie ciała, która dochodzić
może do 1500 kg…
Inną, niemniej ciekawą atrakcją, jest labirynt, właściwie dwa labirynty – jeden w kukurydzy i drugi w konopiach. Każdego roku labirynt – poprzez wycinanie i nieobsadzanie
ścieżek tak, by one obrysowały kontury pomyślanej idei, przedstawionej w scenach.
W ubiegłych latach kukurydza przedstawiała np. św. Jana Pawła II, logo mistrzostw
Europy w piłce nożnej, Fryderyka Chopina, czy bizona.
Rok 2016 poświęcony jest Henrykowi Sienkiewiczowi w 100 – rocznicę śmierci.
Zapisana w bilecie krzyżówka zawierała pytania związane z pisarzem i jego twórczością.
Labirynt okazał się nie lada wyzwaniem dla dorosłych i wielką uciechą dla młodych.
Najmłodsze dwuletnie dziecię przebyło tą trasą śpiąc w wózku. Starsze – od 4 do 16
lat w górę wychodziły pełne emocji. Taka zabawa podobna do „w kryjówkę”, przy czym
można było towarzysza słyszeć ale nie można było widzieć, a i niełatwo spotkać się z nim.
Drugim miejscem godnym odwiedzenia były znajdujące się niedaleko Kurozwęk
Rytwiany. Tu osiedlili się przed wiekami bracia kameduli. Dziś pozostały po nich tylko
trwałe ślady materialne: kościół klasztorny, 3 bramy prowadzące z pustelni do świątyni
i ciekawe wyposażenie wnętrz (cela pustelnika, refektarz, obrazy, sprzęty). Kamedułów

Nasza Wiara 9/2016

15

tu nie ma, nie ma też franciszkanów, którzy jakiś czas temu mieli tu siedzibę i posługiwali
miejscowej ludności.
Pustelnie kamedulskie mieściły się w pobliskim lesie, który w jesieni przybierał
barwy złote i stąd nazwa miejsca Pustelnia Złotego Lasu.
Do domów wróciliśmy zdrowi i zadowoleni. Koszt wyprawy był niewielki, z ulgą dla
dzieci i młodzieży. Mama z trojgiem dzieci zapłaciła ok. 120 zł.
Akcja Katolicka zaprasza na następną wycieczkę, może w 2017 r.

Ł.W.

P.S. Serdecznie dziękuję osobom, które zajęły się organizacją wyjazdu i różnymi
sprawami podczas podróży i zwiedzania. Są nimi przede wszystkim: ks. Proboszcz Józef
Babicz, Zofia Kowalczyk, Aleksandra Potoczek.

NIEZAPOMINANE WAKACJE!
Kolejne wakacje za nami, przed nami kolejny rok szkolny i katechetyczny. Jestem przekonany,
że minione wakacje będą tymi, do których będziemy często wracać, bo były wyjątkowe i to przynajmniej z dwóch powodów. W lipcu odbyły się Światowe Dni Młodzieży, najpierw Tydzień Misyjny
w parafiach naszej Ojczyzny, również w naszej Marcinkowickiej. Przybyła młodzież z Francji z diecezji
Nantes; był to czas wzajemnego ubogacania się, wspólnej modlitwy i ładowania duchowych akumulatorów. Zapewne zarówno dla młodzieży z Francji jak i naszej był to czas niezapomniany czas,
który wpłynął na dalsze kształtowanie się młodych charakterów. Rozwijania i pogłębiania daru wiary.
My, uczestniczący w Tygodniu Głównym, mieliśmy możliwość przeżyć niezapomniane spotkanie,
przede wszystkim z Ojcem św. Franciszkiem na Błoniach i w Brzegach ale też możliwość przeżycia
wspaniałych, głębokich nabożeństw oraz nacieszenie się obecnością niezliczonej liczby młodych
ludzi z całego świata. Jestem pewien, że ten wyjątkowy czas zaowocuje w postaci głębszego
i pełniejszego zaangażowania się naszej młodzieży w życie Kościoła i parafii. Te wydarzenia są źródłem nadziei i siły do dalszej formacji i pracy młodych i z młodymi. Liczę, że nasza młodzież jeszcze
chętniej zechce zaangażować się w działalność grup działających w naszej parafii: RŚŻ, KSM, LSO.
Bo musimy pamiętać o słowach, które przypominał nam Papież Franciszek; „Jezus Chrystus jest
tym, który potrafi obdarzyć prawdziwą pasją życia. Jezus Chrystus jest tym, który prowadzi nas do
tego, byśmy nie zadowalali się byle czym i dawali to, co w nas najlepsze..” Pragnę z głębi serca
podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w tym wielkim i wyjątkowym dziele
ŚDM, dziękuję Animatorkom Dekanalnym i Parafialnym, młodzieży z naszych grup parafialnych RŚŻ
i KSM, wielkie wyrazy wdzięczność chcę wyrazić rodzinom naszej parafii, które gościły młodzież
z Francji, wszystkim dobroczyńcom, zarówno firmom i osobom indywidualnym, wszystkim, którzy
modlitwą i czynem wspierali te wielkie i niezapomniane dni. Niech Bóg nagrodzi za okazane dobro.
Kontynuacją - przedłużeniem ŚDM była XXXIV Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która jak co
roku wyruszyła 17 sierpnia z Tarnowa, by dotrzeć w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej
do celu. Te kolejne dziewięć dni rekolekcji w drodze były pogłębieniem i umocnieniem przesłania
ŚDM. Prawie 8,5 tys. Ludzi, w większości młodych, na nowo zagłębiała się w słowa „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Szkoda, że nasza parafia reprezentowana była przez
niewielką grupę. Na pewno za rok, kiedy będziemy przeżywać jubileuszową XXXV PPT, reprezentacja
naszej parafii przynajmniej się podwoi.
Drodzy! Rozpoczynając nowy rok szkolny i katechetyczny, a więc niejako nowy rok pracy,
pragnę Wam zadedykować słowa Papieża Franciszka wypowiedziane w Brzegach 30 lipca podczas
wieczornego czuwania: „Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować
się na zmianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie
śniło, ani nawet o jakich nie myślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadając
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się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia
w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia.” Niech te słowa staną się impulsem do
podjęcia swoich obowiązków z zapałem i miłością. Niech staną się okazją, abyśmy stawali się
ludźmi odważnymi i solidnymi, bo takich potrzeba w dzisiejszym świecie i takich potrzebuje Jezus
w swoim Kościele.
Ks. Andrzej Kmiecik
Podziękowania
Jeszcze raz z gorąco i serdecznie pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji ŚDM w naszej parafii:
I Rodziny, które gościły młodzież z Francji
Katarzyna, Krzysztof Bobak
Magdalena, Tomasz Czop
Magdalena, Robert Cięciwa
Sabina, Adam Brdej
Elżbieta, Rafał Gibas
Beata, Damian Kądziołka
Iwona, Paweł Sikorscy
Alina, Tomasz Smoleń
Marta, Jarosław Prusak
Bożena, Ireneusz Turek
Joanna, Lech Zajączkowski
Dobrodzieje i sponsorzy:
Firma Georg – Małgorzata i Jerzy Kuzak
Firma DAKO – na czele z panami Jerzym i Januszem Studzińskim i panią Martą Studzińską
– Tworek
Fundacja Sądecka z prezesem Zygmuntem Berdychowskim
Caritas Marcinkowice
Akcja Katolicka
Organizatorzy Parafiady
Indywidualni dobrodzieje
Dekanalne Animatorki
Karolina Karpiel
Karolina Żuchowicz

Parafialne Animatorki
Joanna Bobak
Angelika Jurczak
Kamila Król

Wszyscy wolontariusze pomagający w przeprowadzeniu Tygodnia Misyjnego
Zespół muzyczny Anima
Młodzież z RŚŻ i KSM za pomoc i obecność oraz udział w uroczystościach.
Tłumacze:
Dominika Mokrzycka
Natalia Kosińska
Miłosz Tworek
Tym wszystkim oraz nie wymienionym tutaj, raz jeszcze składam wielkie Bóg zapłać, zapewniając o modlitewnej pamieci.

Ks. Andrzej Kmiecik
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Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
Odloty i przeloty ptaków.
Ptasia migracja to dla wielu największy cud natury. O wędrówce ptaków naukowe informacje zaczęły ukazywać się dopiero z początkiem XIX wieku, kiedy w Niemczech w miejscowości
Rossitten1903 r. powstała pierwsza stacja badania przemieszczania się ptaków. W placówce tej
zaczęto stosować nowoczesną metodę ich obrączkowania, którą wymyślił ekscentryczny duński
nauczyciel Hans Christian Cornelius Mortensensen (1890 r.).
Absolutną liderką w wędrowaniu jest rybitwa popielata, znajdziemy
ją w atlasie polskich ptaków, która w poszukiwaniu niekończącego się dnia
wędruje z Grenlandii na Antarktydę. A kiedy kończy się grenlandzkie lato,
rybitwa wyrusza na południe, w okolice drugiego bieguna. Rocznie ten
największy ptasi podróżnik przemierza siedemdziesiąt tysięcy kilometrów.
Ten niewielki, biało-szary ptak z czerwoną czapeczką może dożyć
nawet trzydziestu lat i wtedy na liczniku lotów może mieć przeszło dwa
miliony kilometrów przebiegu.
Ptaki zdolne są do wielkiego wysiłku na wysokościach, na których dla człowieka każdy krok
jest męczarnią. Gęsi tybetańskie regularnie przelatują Himalaje, widywano je na wysokości
zbliżonej do Mount Everestu. Niewiele gorsze osiągnięcia mają widywane z samolotów dostojne
łabędzie krzykliwe, które przecież żyją również w Polsce. Rekordzistą jest jednak sęp plamisty
obserwowany na niedostępnych jedenastu tysiącach metrów (sic!). Na niemal czterech tysiącach
przelatują czajki, na nieco niższym pułapie migrują stadnie kwiczoły, które objadają nasze plantacje
z borówką amerykańską, a jesienią zajadają dorodne jarzębiny i słodkie winogrona.
PS.: Liczniejsze informacje na ten temat znajdzie PT. Czytelnik w premierowym wydaniu
arcyciekawej książki Stanisława Łubieńskiego „Dwanaście srok za ogon”.
2. Woliera czyli ptaszarnia przy Domu Parafialnym.
Do urządzenia takiej woliery natchnęły mnie te słowa hymnu brewiarzowego, który odmawiamy
w dni świąteczne:
„Błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi,
błogosławcie Pana, wszystkie ptaki powietrzne.” (Dn 3,80)
Wykorzystaliśmy do urządzenia ptaszarni stary opuszczony kojec, w którym mieszkał kiedyś
pies Czapi; biedak pod koniec swojego żywota był zupełnie ślepy, co może dla psa nie jest totalnym
kalectwem, bo pies bardziej orientuje się węchem, słuchem niż wzrokiem.
W naszej wolierze na razie mieszkają papugi nierozłączki i czubatki. Muszą być w osobnych
klatkach, ze względu na nienawiść rodową między tymi odmianami papug.
Na parterze, „pod papugami” cichy żywot spędzają przepiórki japońskie; są to ptaki zupełnie
nielękliwe, można je bez problemu brać do ręki. Przepiórek polskich nie mamy, gdyż są pod tak ścisłą
ochroną, że przetrzymywanie ich w klatkach jest karalne.
Na koniec do tej ptasiej gromady dołączyły polskie bażanty łowne, kogut i trzy kury; trzy,
bo bażant-kogut musi mieć harem. „Dyrekcja” kościelnej woliery marzy jeszcze o sprowadzeniu
kuropatw, ale stanie się to może dopiero w przyszłym roku, gdyż w roku bieżącym był pomór tych
pięknych polskich ptaków w niektórych gospodarstwach hodowlanych. Wszystkie ptaki do woliery
zostały nam ofiarowane, za co jeszcze raz dziękujemy drogim ofiarodawcom.
Na koniec dodam, że w ostatnią niedzielę nasze papugi były bardzo pobożne, bo śpiewały, gdy
grały organy, natomiast z uwagą i w zamyśleniu słuchały kazania.
3. Ojciec Bruno, opiekun grupy Francuzów, którzy przebywali w naszej parafii podczas
Światowych Dni Młodzieży, przesłał do nas list tej treści (w tłumaczeniu pani Dominiki Mokrzyckiej-Połćwiartek):

18

Nasza Wiara 9/2016
Drogi, księże Józefie,
Drogi księże Andrzeju!

Po powrocie do Francji pragnę ponownie podziękować parafii Marcinkowice za przyjęcie,
które do chwili obecnej jest bardzo ważne dla młodych z Nantes. Doceniam Waszą hojność i Wasze
świadectwa wiary. Dziękuję młodym wolontariuszom, którzy pomagali w czasie pobytu.
W Krakowie przeżyliśmy piękne spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Większość młodych
Francuzów powróciło pełnych entuzjazmu i radości z możliwości poznania Polski. Zachowujemy w
naszej pamięci Waszą parafię i modlimy się za misje Kościoła, na którą wspólnie bratersko pracujemy.
Do zobaczenia!
Ojciec Bruno

Praca redakcyjna - Ks. Józef Babicz

Ojczyzna polszczyzna
Pochodzenie przysłów będzie kontynuowane. Dzisiaj zapraszam ponownie do polubienia
„Bogurodzicy”. Aby polubić, trzeba zrozumieć to co wyrażają słowa ułożone ponad 600 lat temu,
starą polszczyzną, która wcale nie była zła, ale po prostu inna, tak mówili nasi przodkowie. Język
współczesny jest na podstawie staropolszczyzny kształtowany: zmienia się słownictwo zależnie od
potrzeb, zmienia się gramatyka – najczęściej jest upraszczana. (stary nasz język miał wiele „czasów”, może więcej niż angielski, odmiana rzeczowników uwzględniała nie tylko rodzaj ale wygłos
tematu – miękkotematowe i twardotematowe, żywotne i nieżywotne, odmieniały się na liczebniki,
które dziś mają formy uproszczone – i inne.)
Bogurodzica - słowo wskazujące na dawną składnię, Bogu matka (matka komu? Dziś – kogo?)
W późniejszych tekstach jest: Bogarodzica. Współczesne słowo rodzice – w liczbie mnogiej,
miało dawniej formę rodzic czyli ojciec i rodzica – matka
Dziś używa się niekiedy pretensjonalnie słowa rodzic.
Bogiem sławiena – na współczesny język tłumaczymy tak: sławiona, wysławiona przez Boga.
Przedmiotem sporu badaczy języka Bogurodzicy było zapisane ozdobnym pismem U – w składzie:
u Twego Syna Gospodzina.
Jedni twierdzili, że jest to ozdobnik, inni – że przyimek, który ma uzasadnienie w całym zdaniu,
które brzmi: U Twego Syna Gospodzina Matko zwolena – Maryja.
Gospodzin to słowo ograniczone w użyciu do samego Boga i chrześcijańskiego władcy.
Zwolena znaczy to samo co wybrana, z woli Syna wybrana. Moja profesor E. Ostrowska
spróbowała uzasadnić, że bywa taka składnia w gwarze, np. u matki jest on wybrany, u ludzi ma
poważanie.
Zyszczy znaczy zyskaj, uproś
Wiele kłopotu sprawia wers: Twego dziela krzciciela – Bożycze
Nie – dzieła a dziela. Dziela to dawne brzmienie przyimka dla, a więc: Twego dla krzciciela,
Synu Boży
Dzisiejsze dla tego miało brzmienie: togo dla, co spotkamy w innych starszych rękopisach.
Nieznane współcześnie zaimki jąz, jegoż, - to też archaizmy. Zastąpiły go: ten, który.
Odnoszące się do treści, jesteśmy zadziwieni religijnością autora a zarazem ludu śpiewającego.
Rozpoczęcie pieśni od wezwania Bożej Matki do wstawiennictwa u Syna świadczy o Jej czci
w narodzie. Maryja jest Matką Boga, Dziewicą, wybraną przez Boga, uszanowaną, pierwszą wśród
ludzi, która może wstawiać się za nami, czyli zyskać, spuścić, dać. Co ma zyskać dla nas? – to nie
jest wyrażone słowami z powodu nieśmiałości, pokory. Ona wie, co jest potrzebne. Druga zwrotka
jest skierowana do Bożyca – Syna Boga – ale przez zasługi Jana Chrzciciela, co świadczy też o
pokorze, nieśmiałości, bojaźni przed wielkością Boga. W tej części Bogurodzicy wyrażone są prośby:
Usłysz głosy
Napełń myśli
Słysz modlitwę
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I prośba skondensowana w zakończeniu
Racz dać: Na świecie zbożny (pobożny) pobyt
Po żywocie rajski przebyt
Średniowieczny chrześcijanin nie zwracał się bezpośrednio do Boga ale najpierw do Maryi,
przez Jej zasługi i przez zasługi Jana Chrzciciela. Prośby jak najbardziej ewangeliczne: żyć pobożnie
i znaleźć się w raju.
Czy „Bogurodzicę” można śpiewać we współczesnej polszczyźnie? Współcześnie, wg obecnych
norm, tekst brzmiałby tak:
Matko Boga, Dziewico, wysławiona przez Boga Maryjo!
Przez Twego Syna Pana, Matko wybrana, Maryjo!
Zyskaj nam, spuść nam.
Ze względu na zasługi Jana Chrzciciela – Synu Boży
Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze
Słysz modlitwę, którą zanosimy
A racz dać to, o co prosimy
Na świecie pobożne życie
Po śmierci pobyt w raju.
Taki tekst nie nadawałby się do melodii oryginalnej. Musi zostać tak, żebyśmy mieli świadomość
religijności dalekich przodków i świadomość języka.
Dawniej też byli ludzie inteligentni i wrażliwi. Zbudowali alfabet dostosowany do polszczyzny
i ułożyli melodię zapisaną nutami.
Dlatego Bogurodzica jest pierwszym hymnem. Hymnem religijnym i narodowym, państwowym.
Tu była zgodność.

							

Ł.W.

Na rowerze do Matki Boskiej Częstochowskiej
Pielgrzymowanie do Królowej Polski, pieszo
czy na rowerach, motocyklach, wrotkach, indywidualne jak i zorganizowane jest już na stałe
wpisane w krajobraz naszej ojczyzny.
Grupa zapalonych rowerzystów z naszej parafii: pan Stefan Olszak, bracia Sławomir i Łukasz
Kafel, Tadeusz Cabała, Wiktor Sojka i wujek Robert
Cięciwa stworzyli team, który dołączył do rowerowej pielgrzymki z Trzetrzewiny. W pierwszy piątek
miesiąca (05.08.2016), po porannej Mszy świętej
i pobłogosławieniu pielgrzymów przez proboszcza
parafii, 120 osób, w małych grupach wyruszyło Rowerzyści: pan Stefan Olszak, bracia Sławomir i
Łukasz Kafel, wujek Robert Cięciwa
na pierwszy etap postoju do podkrakowskich
Racławic. Trasa biegnąca przez Jurków, Porąbkę
Uszewską, Szczepanów, Proszowice i Racławice mierzyła około 130 km.
Nieoceniony szef naszej pielgrzymki Łukasz (główny organizator pielgrzymki z Trzetrzewiny),
dbający o wszystko, od opony po zapasowy rower, obiad, nocleg i dobrą atmosferę włącznie,
zamykał peleton, eskortując osoby na jego końcu.
Miła atmosfera, życzliwość, apele Jasnogórskie, modlitwa, Msza w Racławicach, a także nasz
pot i zmęczenie to dar dla Królowej Polski, złożony przez uczestników pielgrzymki. Drugi dzień pomimo
kiepskiej pogody i deszczu przebiegał równie sprawnie jak pierwszy - około 100 km. Etap zmierzał w
kierunku Miechowa, Otoli i Pradeł a nocleg w szkole - około 30 km od Częstochowy pozwolił zregenerować siły przed ostatnim dojazdem do sanktuarium. Wczesna pobudka w niedzielny poranek, aby
zdążyć na odsłonięcie obrazu, uroczysty wjazd, Mszę świętą, zwiedzanie sanktuarium Jasnogórskiego
zakończyły rowerowe zmagania z własną słabością i przeciwnościami pogody. Ukoronowaniem 3
dniowej pielgrzymki i poświęcenia rowerzystów była modlitwa przed obliczem Jasnogórskiej Pani,
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gdzie u Jej stóp każdy
złożył podziękowania
i prośby, z którymi
jechał do Niej.
W drogę powrotną zabrały nas i nasze
rowery autokary z
przyczepami. Niektórzy postanowili wracać rowerami również
w drogę powrotną.
I już w Częstochowie… Tadeusz Cabała, wujek Robert Cięciwa i ja
Szczęśliwie
dojechali wszyscy,
sprawdzili swoje możliwości, zanieśli swe modlitwy i poświęcenie
Królowej Polski. Wszyscy szczerze prosili, by mogli na drugi rok
również wybrać się na pielgrzymkę rowerową.
Grupa z Marcinkowic spisywała się wyśmienicie. Jechaliśmy
w czołówce peletonu. Stalowe mięśnie pomogły pokonywać kilometry i górskie podjazdy. Modlitwa, utrudzenie, wysiłek fizyczny,
ale i wspaniała przygoda to najlepsza zachęta dla tych, którzy
dołączą do naszego teamu na następny rok.
Droga powrotna

Rowerzysta Wiktor Sojka

Podróże nieoczywiste – Iran
Rafał Gibas

Jeśli spytalibyśmy przypadkowego Polaka, z czym kojarzy mu się Iran, pewnie najczęściej
pojawiałyby się słowa: terroryzm, bomba atomowa, niebezpieczeństwo, fanatyzm religijny. Tak,
Iran nie ma dobrej prasy, w mediach przedstawiany jest zwykle jako źródło napięć i problemów.
Tymczasem z relacji z podróży, które znaleźć można w internecie, wyłania się obraz krańcowo
różny: kraj ludzi przyjaznych, i stęsknionych kontaktów z cudzoziemcami, o przebogatej historii,
która czasami zaskakująco splatała się z dziejami naszego kraju. Jak wyrobić sobie własne zdanie?
Najlepiej samemu odwiedzić to miejsce. Zwłaszcza że od jakiegoś czasu jest to zadanie łatwiejsze
do realizacji. Jeszcze rok temu zdobycie wizy było zajęciem wymagającym sporej cierpliwości
i umiejętności walki z biurokracją. Obecnie, dzięki polepszeniu stosunków z Zachodem, wszystkie
formalności można załatwić bezpośrednio na lotnisku w Teheranie.
Jaki więc jest współczesny Iran? To kraj o dwóch twarzach. Jedna, ta mniej przyjemna, związana
jest z panującą w Iranie religią. Od 1979 roku, kiedy to w wyniku rewolucji obalono panującego
szacha Rezę Pahlawiego, Iran jest krajem teokratycznym, gdzie najwyższą władzę sprawuje przywódca duchowy. Wpływy islamu widać na każdym kroku. Znajdziemy je w metrze, gdzie dla kobiet
przeznaczone są osobne wagony, dostrzeżemy w strojach kobiet, które obowiązkowo muszą nosić
hidżab, rodzaj chusty przysłaniającej włosy, uszy i szyję. Z plakatów na ulicach zewsząd spogląda
twarz twórcy Islamskiej Republiki Iranu, ajatollaha Chomejniego. Odejście od religii karane jest
śmiercią, podobnie jak cudzołóstwo i homoseksualizm. Czymś, co pewnie wzbudziłoby grozę w wielu
mieszkańcach naszego kraju, jest całkowity zakaz spożywania alkoholu. Oczywiście , życie rządzi
się swoimi prawami, ale przyznać trzeba, że alkoholizm jest tam zdecydowanie rzadziej spotykany
niż w krajach Zachodu.
Z drugiej strony kiedy porozmawia się ze zwykłymi Irańczykami, łatwo dostrzeże się oznaki
zmęczenia opresyjnym systemem. Wiele razy spotkałem się z sytuacją, w której przypadkowy
rozmówca nie krył swojego dystansu do władzy i duchowieństwa. Przypomina mi się spotkanie
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w metrze, do którego wsiadł mułła i rozpoczął przemówienie do współpasażerów. Stojący obok mnie
teherańczyk z ledwo skrywanym niesmakiem spoglądał na perorującego duchownego , w końcu
trącił mnie łokciem i szepnął: „Widzisz go? Jest bardzo elokwentny. Ale łobuz kłamie jak najęty”.
Podobne rozmowy nie były rzadkością podczas mojego pobytu.
Zresztą turysta jest nadal pewną atrakcją. Często ludzie zaczepiają na ulicy, rozpoczynają
rozmowy (zwykle nie znając języka angielskiego, za
to wspomagając się rozbudowaną gestykulacją),
zapraszają do wspólnych fotografii. Jedynymi ludźmi ,
którzy traktowali przyjezdnych jako wypchane portfele,
byli taksówkarze. Ale to chyba normalne pod każdą
szerokością geograficzną.
Iran to kraj, gdzie często człowiek może poczuć
się jak we wschodniej baśni. Wrażenie to najsilniejsze było chyba podczas zwiedzania teherańskiego
Muzeum Klejnotów. Znajduje się ono w niewielkim
budynku Banku Centralnego. Miejsce nie jest w ogóle zaznaczone, więc żeby do niego trafić, trzeba się
naprawdę postarać. Ale kiedy już najdziemy się
w środku, zrozumiemy, że warte było wysiłku.
Meczet Nasir al Molk, Sziraz
Każdy z nas pewnie wyobrażał sobie w dzieciństwie skarby zgormadzone w jaskini Ali Baby. Okazuje
się, że rzeczywistość potrafi dorównać wyobrażeniom.
Ilość kosztowności, przyprawia o zawrót głowy, jest
po prostu oszałamiająca. Nie wiadomo co robi większe
wrażenie: czy Pawi Tron zrabowany niegdyś w Indiach,
ozdobiony kilkudziesięcioma tysiącami szlachetnych
kamieni, czy globus wykonany z 35 kilogramów złota,
gdzie morza oznaczono szmaragdami, lądy rubinami
a najcenniejsze ziemie Persji oczywiście diamentami.
Czy też słynny Darya-i-noor, jeden z największych na
świecie diamentów, ważący 186 karatów.
Jaki jest Iran? Nie da się odpowiedzieć na to
Ruiny Persepolis, dawnej stolicy Persji
pytanie w prosty sposób. Myśląc o nim, przypominam
sobie tych wszystkich dobrych ludzi, których tam spotkałem, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas,
żeby pomóc komuś, kto przybył do nich z dalekiego
kraju. Wspominam miejsca, które swoją urodą sprawiają, że mamy wrażenie obcowania z absolutnym
pięknem (jak słynny Nasir al Molk - Różowy Meczet
w Sziraz, w którym godzinami można zachwycać się
grą świateł wpadających przez kolorowe witraże czy
zagubiony na pustkowiu karawanseraj w okolicach
pustynnego Varzaneh).
Widok na Demawend, najwyższy szczyt
I na zakończenie: wspomniałem, że losy naszych
Iranu (5610 m n.p.m.)
krajów, tak dalekich od siebie i odmiennych, czasami
się splatały. Mało kto wie, że w czasie drugiej wojny
światowej schronienie w Iranie znalazło wielu Polaków, w tym 13 tysięcy dzieci, które wydostały się
z terenów ZSRR wraz z Armią Andersa. Ślady ich spotkać możemy na terenie cmentarzy w Teheranie
lub Isfahanie, gdzie wielu z nich znalazło miejsce swojego ostatniego spoczynku. Dzisiaj Lachestan
(bo tak brzmi nazwa naszego kraju w języku farsi) kojarzy się Irańczykom głównie z wydarzeniami
sportowymi, związanymi zwłaszcza z uwielbianą przez nich siatkówką.
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Herb
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Genezy unii polsko-litewskiej należy się dopatrywać w wydanym akcie 14 sierpnia 1385 roku
w Krewie. Uzgodnienia w tym dokumencie regulowały stosunek Korony Królestwa Polskiego z
Wielkim Księstwem Litewskim. Jedną z najważniejszych decyzji, jaką podjęto w Krewie, był zapis,
który mówił, że Litwa zostanie przyłączona do Polskiej Korony jako jej część składowa.
Unia krewska została potwierdzona w wielu aktach, ale wspólna osoba władcy dopiero została
wzmocniona kolejnym aktem unii lubelskiej w 1569 roku, tworząc wspólne państwo: Rzeczypospolita Obojga Narodów. Obecnie może to wydawać się dziwne, że trzy razy mniejsze państwo wciela
większe, lecz była to jedyna możliwość. Ponieważ zacofana, słabo zaludniona, a co najważniejsze,
dopiero co przyjęta w poczet państw katolickich Litwa, stała niżej w hierarchii międzynarodowej
i musiała uznać wyższość swych sąsiadów z Zachodu. Gdyby wcielono odwrotnie, Polska jako
państwo z kilkuwiekowymi tradycjami chrześcijańskimi, bardzo straciłaby w oczach papiestwa.
Jednak po stronie litewskiej było bardzo dużo obaw, ale wielu dostrzegało także zalety ściślejszej
unii. Trzeba przypomnieć, że bojarzy litewscy byli zafascynowani ustrojem demokracji szlacheckiej,
lecz obawiali się stracić swoje przywileje.
Ostatecznie wszelkie wątpliwości rozwiał sam król, ogłaszając włączenie do Korony Polski,
obszarów Podlasia, Ukrainy i Wołynia oraz nadanie tamtejszej szlachcie przywilejów szlachty
koronnej. Ten fakt przesądził o zaakceptowaniu unii przez wahających się dotychczas magnatów,
najpotężniejszych bojarów litewskich. Powstała w ten sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów,
która zajmowała trzecie miejsce wśród najpotężniejszych pod względem terytorium państw Europy
XVI w. po Wielkim Księstwie Moskiewskim i Turcji.
Zmienił się również herb Rzeczypospolitej, w którym od tej pory, na równi z białym orłem,
na czerwonym tle, zawierał symbol Korony, natomiast symbol znajdował się herb Litwy – Pogoń.
Postać rycerza na czerwonym polu zawierał także tarczę z herbem własnym Władysława Jagiełły i
podwójnym krzyżem. Podwójny krzyż to rodowy znak Jagiełły, który po przyjęciu chrztu przez Litwę
i koronacji na króla Polski, wprowadził na tarczy jeźdźca.
Znak ten uważany jest za jeden z najstarszych w Europie, w czasie unii polsko-litewskiej,
od 1386 do 1795 roku. Pogoń wraz z polskim orłem stanowił wspólny symbol Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.
Właśnie taki wspólny symbol potężnej wówczas Rzeczypospolitej Obojga Narodów można
znaleźć na marcinkowickiej plebani. Na arrasie marcinkowickim tarczę herbową w szponach
trzyma orzeł z rozpiętymi skrzydłami, obok niej powiewają proporczyki narodowe Polski. Nad
głową orła wykonawca gobelinu umieścił schematycznie słońce, które jaśnieje nad „Najjaśniejszą
Rzeczpospolitą”. Myślę, że sam artysta - wykonawca - zmodyfikował ten herb, który niewątpliwie,
odzwierciedlał jego wizję.
Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ herb Rzeczpospolitej już od pierwszych dni istnienia unii
lubelskiej ulegał ewolucji. Historia Polski tak się ułożyła, że na początku jej dziejów świadectwem
związków z Zachodem była symbolika orła białego a jego zmiana pojawiła się wraz nową sytuacją
geopolityczną, wiążącą Kraków ze wschodem i jagiellońskim znakiem Pogoni. Zmodyfikowana wersja
herbu stosowana była podczas powstania listopadowego. W herbie dwudzielnym znalazł się polski
Orzeł i Litewska Pogoń. Do idei tej powrócono w czasie powstania styczniowego, bezskutecznie
próbując wywołać powstanie na ziemiach zabranych, także na ziemiach ruskich. Wyrazem tych
dążeń było tzw. odnowienie unii horodelskiej w czasie manifestacji patriotycznej w 1861 roku w
Horodle, gdzie przybyła szlachta polska, litewska, wołyńska i podolska. Unia miała obejmować trzy
narody Polaków ,Litwinów i Rusinów. Odzwierciedleniem tych wydarzeń było przyjęcie przez Rząd
Narodowy nowego herbu, który obok godła Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego przedstawiał
postać Archanioła Michała patrona Rusi.
Wielonarodowościowa Rzeczypospolita była wzorem dla Europy pogrążonej w XVI i XVII w. w
wojnach o dominację na kontynencie. Mówiono o unii, że była związkiem „wolnych z wolnymi,
równych z równymi”. Akt unii lubelskiej do końca istnienia Pierwszej Rzeczypospolitej określał
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wzajemne zależności Korony i Litwy. Konstytucja 3 maja z 1791 r. teoretycznie skończyła okres
obowiązywania unii, gdyż odtąd Polska i Litwa miały stanowić jedno, a nie wspólne państwo.
Konstytucja jednak nie zdążyła wejść w życie, gdyż została brutalnie obalona interwencją zbrojną
Rosji. Do dzisiaj unia lubelska traktowana jest przez większość historyków, ale i współczesnych
nam polityków za przykład pokojowej i twórczej współpracy dwóch wielkich i dumnych narodów.
Niedawna integracja, zarówno Polski, jak i Litwy ze Wspólnotami Europejskimi przywróciła pamięć
o czasach, kiedy oba kraje solidarnie realizowały jednolitą politykę. Uważano wręcz, że unia lubelska
i przystąpienie Polski i Litwy do Unii Europejskiej, to wydarzenia, które można mierzyć jedną miarą.
Udało się nawet zatrzeć złe wspomnienia wzajemnych urazów z okresu Drugiej Rzeczypospolitej i
dlatego możemy być dziś dumni z tego, że we wspólnocie z państwem litewskim mamy znaczący udział w kształtowaniu poczucia historycznej wspólnoty narodów Starego Kontynentu.

Zenon Tabor

Przysłowie niedźwiedzie
Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.1
77 lat temu, 1 września 1939 r., Niemcy, nie mityczni naziści, jacyś hitlerowcy niewiadomego
pochodzenia, ale właśnie Niemcy, napadli na Polskę, rozpoczynając drugą wojnę światową. Najbardziej krwawą w historii i pierwszą, która całkowicie oficjalnie była nastawiona nie na zdobycie
terytoriów, ale na fizyczne wyniszczenie narodów i zapanowanie nad światem przez nadludzi, rasę
aryjską. Celem agresji było zdobycie tzw. Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej oraz wynarodowienie i ostateczne wymordowanie narodów zamieszkujących te ziemie i zasiedlenie przez Niemców.
Pretekstem do agresji niemieckiej była ochrona mniejszości niemieckiej II Rzeczypospolitej
i Wolnego Miasta Gdańska. Napaść na Polskę poprzedziła niemiecka prowokacja w Gliwicach,
gdzie niemieccy żołnierze, przebrani w cywilne ubrania, dokonali napaści na tamtejszą radiostację,
pozorując udział w tym Polaków.
Jest faktem, że wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, zgodnie ze swoim planem Fall
Weiss, uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Słowacji.
Trzeba zaznaczyć że Niemcy, bez swojego sojusznika Józefa Stalina, nie byliby zdolni tej wojny
rozpocząć. To właśnie Rosja Sowiecka zaopatrywała Niemców w brakujące surowce, z których
jednym z najważniejszych była ropa, dzięki której czołgi wehrmachtu wjechały do Polski. Ostatni
transport z surowcami przekroczył granice w dniu ataku na Rosję 22 czerwca 1941 roku. Nie możemy zapomnieć tych faktów, bo niektóre źródła zagraniczne wciąż próbują ukazywać Rosjan jako
wyzwolicieli ocalających Europę i Polskę od nazizmu, a przecież w zamian dostaliśmy komunizm.
Te dwa systemy są ustrojami zbrodniczymi i w zasadzie się nie różnią. Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci, które nie powinny mieć miejsca w dzisiejszym świecie. Przypomnieć też
trzeba, że do wojny by nie doszło bez polityczno - militarnego poparcia udzielonego Niemcom przez
Stalina, poparcia zawartego w hańbiącym zwyczaje międzynarodowe pakcie Ribbentrop – Mołotow i tajnym protokole do niego dołączanym i zrealizowanym 17 września 1939 roku. Kampania
wrześniowa lub wojna obronna Polski to określenia pierwszego etapu II wojny światowej, polegał
on na obronie terytorium przed wojskami niemieckimi i oddziałami rosyjskich czerwonoarmiejców.
Polskie wojska broniły bohatersko swoje granice od 1 września do 5 października 1939 roku, kiedy
to zakończyły się regularne walki oddziałów Wojska Polskiego. Walcząc z dwoma agresorami, Polacy
mieli jeszcze nadzieję, że pomoc otrzymają od Francji i Anglii. Przecież Polacy byli związani umową
polsko-francuską, która zobowiązywała Francję do udzielenia pomocy militarnej w ciągu piętnastu
dni po ogłoszeniu mobilizacji. Również Anglicy byli związani z Polakami układem polsko- brytyjskim
podpisanym dnia 25 sierpnia 1939 roku, który zobowiązywał udzielenie pomocy walczącej Polsce.
Zgodnie z zawartymi przed wojną sojuszami Francja i Anglia wypowiedziały Niemcom wojnę
dnia 3 września 1939 roku. Oficjalnie te wiążące układy międzynarodowe nie zostały złamane.
1
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Jednak, jak powszechnie wiadomo, istniało tylko na papierze. Jednak podjęta decyzja 12 września
1939 roku przez Najwyższą Radę Wojenną francusko-brytyjską w Abbeville o niepodejmowaniu
generalnej ofensywy lądowej na froncie zachodnim i działań powietrznych RAF nad Niemcami,
była złamaniem zobowiązań wynikających z umów sojuszniczych. Było to ponadto sprzeczne z
deklaracjami złożonymi przez Francuzów i Brytyjczyków polskiemu ministrowi spraw wojskowych
Tadeuszowi Kasprzyckiemu podczas misji do Londynu i Paryża wiosną 1939. Brak interwencji militarnej Brytyjczyków i Francuzów umożliwił siłom niemieckim, a od 17 września 1939 roku także
sowieckim pokonanie wojsk polskich i rozbiór państwa polskiego.
Bezczynność wojsk sojuszniczych podczas kampanii wrześniowej zaskoczyła Polaków i stała
się później przedmiotem kontrowersji i wzajemnych oskarżeń. Ten brak zainteresowania się wojna,
lekceważenie agresji na Polskę, brak interwencji militarnej Brytyjczyków i Francuzów, umożliwił siłom
niemieckim i od 17 września 1939 r armii sowieckiej pokonanie wojsk polskich i rozbioru państwa
polskiego. Ta bierność militarna Brytyjczyków i Francuzów podczas kampanii polskiej uzmysłowiła
Polakom, że te dwa państwa pogodziły się z podbojem Polski przez niemieckiego i sowieckiego wroga
i nie miały najmniejszego zamiaru pomóc. Takie postępowanie pozwoliło Niemcom na przygotowanie
militarne i podbicie całej Europy.
Okres bezczynności, kiedy praktycznie alianci prawie nic nie robili, nie pomagali walczącym,
trwał do 10 maja 1940 roku, kiedy to Hitler zaatakował Francję, zagarniając po drodze kraje Beneluksu. Ten czas bierności militarnej, czas wyczekiwania nie wiadomo na co, uzyskał różne nazwy
w wielu językach i przeszedł do historii pod nazwą: po francusku, „śmieszna/dziwna wojna”, po
angielsku „udawana wojna”. Niemcy nazwali ten czas ”wojną na siedząco”, jako przeciwieństwo
wojny błyskawicznej.
Brytyjczycy nazywali ją jeszcze czasem Bore War, czyli nudną wojną, co było żartobliwym
nawiązaniem do angielskiego Boer Wars. Tymczasem Polska walczyła ponosząc duże straty a Anglia
i Francja patrzyła, lekceważyła tę wojnę, śmiejąc się z krwawej obrony Ojczyzny przez Polaków.
Wyśmiewanie się to mało, trzeba płakać, że w 1939 roku świat nie zdołał uniknąć katastrofy jedynie
dlatego, że 110 dywizji, jakie posiadali Francuzi i Anglicy, pozostało całkowicie bezczynne wobec 23
dywizji niemieckich. Należy się zastanowić, jakie by były losy Polski i Niemiec, gdyby „sojusznicy”
dotrzymali słowa, nie tylko wypowiadając wojnę, ale prawdziwie walczyli z nawałem niemieckich
wojsk. „Co za hańba , co za wstyd ,,co za głupota zarazem. To idealna sytuacja, wręcz modelowa, w
której można było pobić przeciwnika, wychodząc na jego odsłonięte tyły. Przy tym zdrada wiernego
przyjaciela” ,napisał to marszałek Alphonse Juin2 To prawda, bo jeżeli ktoś, będąc z nami, udaje
przyjaciela, zapewnia o swojej przyjaźni tylko słowami, a śmieje się z nas za naszymi plecami, to
jego słowa są puste i bezwartościowe. Szczery przyjaciel nie opuszcza kogoś, gdy ten ma kłopoty;
dopiero w nieszczęściu, niepowodzeniu okazuje się kto jest przyjacielem.
Obecnie Polska jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego /NATO/, który gwarantuje jej
przyjście z pomocą. Zapisany artykuł stanowi, iż „każdy atak zbrojny z zewnątrz, zwrócony przeciw
jednemu lub kilku państwom członkowskim, traktowany będzie jako atak przeciwko całej organizacji”.
Mam taką nadzieję, jak wszyscy Polacy, aby te zapewnienia, w obecnym niespokojnym czasie,
nie były potrzebne, ale...gdyby.....była taka potrzeba, myślę, że alianci nie pójdą grać w piłkę i golfa,
zostawiając przyjaciół w biedzie.
Ażeby nie było tak, jak w bajce Ignacego Krasickiego
(…...) „Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły ,
Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły”.
No, a my szczęśliwie wracajmy z wakacji, wypoczęci, pełni sił, energii do pracy i nauki. Czas
pomyśleć o historii.

Zenon Tabor

2

Był jednym z dowódców francuskich podczas II wojny światowej .W latach 1951 – 1956
dowódca sił lądowych NATO w środkowej Europie.
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Humor
Mąż wraca z pracy do
domu i włącza telewizor.
- zaraz będzie mecz,
oznajmia żonie
- znam wynik, mówili
w radiu.
- Nie szkodzi, tylko
nic nie mów!
- Jak chcesz, ale i
tak nie zobaczysz żadnej
bramki…
***
Z kim graniczy Rosja?
Z kim chce
A z kim chce?
Z nikim
***
Nauczycielka pyta
Jasia:
- Kim chcesz zostać
w przyszłości?
- Lekarzem.
- Przecież ty się boisz
zastrzyków.
- No tak, ale wtedy
będę po bezpiecznej
stronie igły.
***
- Jak w najgrzeczniejszy sposób przekazać
pracownikowi, że właśnie
został wylany?
- Panie Kowalski,
naprawdę nie wiem jak
poradzilibyśmy sobie bez
pana, ale od przyszłego
poniedziałku będziemy
próbować.
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CD opowieści o św. Janie Pawle II.
M Malińskiego
Radosne dzieciństwo.
Najbardziej lubi roraty. Wtedy kościół rzęsiście oświetlony,
na ołtarzu, nad tabernakulum pali się gruba świeca, przewiązana
białą kokardą, a cały kościół śpiewa „Spuście nam na ziemskie
niwy”. Roraty oznaczają, że to już grudzień, że zbliża się wszystko
– nie tylko Boże Narodzenie, ale i święty Mikołaj. Gdy się wybiega
z domu do kościoła, mroźne powietrze uderza w twarz, pod butami
chrzęści śnieg. Jeszcze mama w ostatniej chwili wiąże szalik pod
szyją i mówi: „Uważaj, żebyś się nie przewrócił”. Na zimę czeka całą
jesień. Bo lubi świat pokryty śniegiem. Po południu, zaraz po szkole,
jeździ z kolegami na sankach nieraz do zmroku. Najczęściej właśnie
tam, obok pani Heleny, ze skarpy, z góry na dół. Sanki wjeżdżają
daleko na ich boisko. Teraz już nie na boisko, ale na pole pokryte
grubą warstwą białego puchu. Aż przychodzą święta Bożego Narodzenia. Z choinką, na której palą się świece, z kolędami z szopką.
Ale wcześniej jest długi Adwent, z długimi cudownymi
wieczorami, w czasie których przygotowuje zabawki na choinkę,
z pudełek wyciąga zeszłoroczne, naprawia uszkodzone, pogniecione,
naderwane pajace, lalki, jeże, ptaki, łańcuchy, sporządza nowe
zabawki – czasem z mamą, czasem z tatusiem, czasem z bratem.
Wydmuszki z jajek przerabia na piękne głowy pajaców, kolorowe
paciorki nanizuje na szpilki i wtyka je w korek, skleja najrozmaitsze
cuda z bibułek, ze staniolu i z tektury, lepi długie łańcuchy z kolorowego papieru.
W dzień wigilijny Lolek przed południem pomaga mamie
w kuchni. Miele mak maszynką, bije pianę, przeciera żółtka, łuska orzechy. Po południu ubiera choinkę w pokoju. Jest tu cicho
i chłodno, pachnie lasem.
Wreszcie, kiedy pierwsza gwiazda pojawia się na niebie,
wszyscy zasiadają do wieczerzy. Stół jest nakryty białym obrusem,
pod którym leży siano. Na środku opłatki. Przed wieczerzą wspólna
modlitwa, potem łamanie się opłatkiem.
Najpierw rodzice składają sobie życzenia nawzajem, potem
całują się. Lolek patrzy na to wzruszony, nie bardzo nawet słyszy
co mówią. Potem rodzice składają życzenia starszemu bratu Edmundowi, potem jemu, Lolkowi. Zawsze ma oczy pełne łez. Czuje ciepłe
pocałunki na swojej buzi i słone łzy, które mamie płyną po twarzy,
całuje ją w rękę tak jak i tatusia, bije mu serce ze wzruszenia, gdy
wysłuchuje życzeń, ażeby był dzielnym człowiekiem, aby wszyscy
byli z niego zadowoleni i Pan Bóg mu błogosławił.
Potem on życzy mamie i tatusiowi wszystkiego najlepszego
i przyrzeka, że będzie posłuszny.
Cieszy się na przyjście wiosny. Zwłaszcza gdy coraz trudniej
jeździć na sankach, bo słońce wytapia czarne place na torach
sankowych. Z dnia na dzień nabrzmiewają pąki kasztanów, klonów,
wierzb. W niedzielne popołudnie w kościele ludzie śpiewają Gorzkie
Żale, a księża głoszą płomienne kazania rekolekcyjne. Chociaż on
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woli kazania księdza Kazimierza Figlewicza, który mówi cicho, ale bardzo mądrze i głęboko. Słucha
z uwagą tych kazań, bo trafiają mu do serca i dają dużo do myślenia. W ogóle przepada za księdzem
Kazimierzem. Chodzi do niego do spowiedzi. Nie przeszkadza mu to wcale, że ksiądz Kazimierz go
zna, jest opiekunem kółka ministrantów.
Wiosną Wadowice zmieniają się w jeden wielki bukiet kwiatów. Za kościołem kwitną kasztany,
nad rzeką pachną ostro wierzby, wszędzie śpiewają ptaki. Szczególnie pięknie jest rano, kiedy Lolek
idzie do szkoły. Do szkoły blisko, mieści się na rynku. Wystarczy wejść w uliczkę kościelną, przeciąć
rynek i już szkoła. Na rynku rozpoczyna się targ, stoją już kramy, na których wieśniacy sprzedają
warzywa, owoce, sery, jajka, kurczęta.
W szkole uczy się bardzo dobrze. Przeważnie jest najlepszy w klasie.
-Bo jest bardzo zdolny.
- Nie tylko. Również dużo pracuje.
- Nie chwalcie go tak.
- Ale jest co chwalić. Znajduje czas, aby pomagać w nauce kolegom, którzy nie mogą sobie
poradzić.
- No faktycznie, albo oni przychodzą do niego, albo on do nich i odrabiają wspólnie lekcje.
Najchętniej uczy się j. polskiego i historii. Karol lubi historię tym bardziej, że jest synem porucznika wojskowego, pracującego w administracji. Czyta powieści, ale przede wszystkim podoba
mu się poezja. Uczy się wierszy na pamięć bardzo szybko. Interesuje go historia miasta.
Wadowice, choć niewielkie, mają bogatą przeszłość. Już w 1337 roku nazywane były Oppidium
czyli miasteczko i należały do Piastów Śląskich. Mają też Wadowice tradycje kulturalne. Począwszy od
Marcina Wadowity, ur. tutaj w XVI w, a skończywszy na współczesnym pisarzu Emilu Zegadłowiczu.
Karol urodził się w Wadowicach 18 maja w 1920 roku w czasie wojny bolszewickiej. Jest
zapisany w księdze chrztów jako Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich.
Gdy nadchodzi lato, Karol nie może doczekać się wakacji, wtedy przyjeżdża brat z Krakowa. Już
nie na krótko, na parę dni - jak w czasie świąt – ale na dłużej. Studiuje medycynę w Krakowie na
Uniwersytecie. Jest starszy od niego o 14 lat. Lolek czuje przed nim respekt. Edmund kocha swego
brata i potrafi go ośmielić tak, że po paru dniach bawią się jakby byli równolatkami. Często chodzą na
wycieczki w pobliskie góry. W niedzielę z mamą i z tatą. Kiedy Lolek był jeszcze malutki i nóżki się mu
szybko męczyły, tatuś albo brat brali go na „barana” i szli w góry nawet na kilkugodzinne wycieczki.
Teraz już tego nie potrzeba. Lolek ma swój plecak i wędruje dzielnie dotrzymując dorosłym kroku.

CDN

„W cieniu starych drzew”
Każde pokolenie pragnie nowego … nowego stylu życia, nowych rzeczy, maksymalnej ilości
udogodnień. Wiąże się to ze zmianą wizerunku naszych domostw. Już niewiele zabudowań w naszej
okolicy posiada czytelne ślady przeszłości.
Warto więc przyglądnąć się tym nielicznym,
które pielęgnowane przez lata utrzymały
swój pierwotny kształt i przez to obrazują
architekturę lat minionych. Dom mieszkalny
i zabudowania gospodarcze przez wieloletnie
starania utrzymały swój dawny charakter
mimo koniecznych renowacji. Wszystkie
budynki gospodarstwa kryte były strzechą –
obecnie jest dachówka. Zbudowane z bali bez
użycia gwoździ zachwycają swą solidnością.
Najstarsza jest kuźnia – początek XX
wieku. I tu szczeliny pomiędzy balami utkane
były mchem. Dumnie wita przybywających,
stojąc przed frontowymi drzwiami domu.
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Niegdyś tętniła życiem, a uderzenia młota kowalskiego
przywoływały bliższych i dalszych sąsiadów. Tutaj nasz
Dziadek Mateusz Baran, później jego syn Jan, zięć Antoni
Oleksy, podkuwali konie, wykonywali różne narzędzia
rolnicze do uprawy konnej i ręcznej oraz wiele innych,
również ozdobnych drobiazgów. Zachował się miech, za
pomocą którego rozniecany był ogień niezbędny do wykonywania prac kowalskich. Część budynku, w którym
znajduje się kuźnia, stanowi spichlerz. Do dzisiejszego
dnia przechowuje się w nim zboże. Na uwagę w tym
budynku zasługuje długi wysunięty dach, pod którym
rodzina i znajomi chronili się przed deszczem czy upalnym

słońcem ( bywał także grill).
Pozostałe budynki gospodarcze tworzą charakterystyczny na ówczesne czasy ciąg w kształcie
litery „L”. Najbardziej wysunięta jest stodoła, na boisko której wjeżdżał wóz ze snopkami zboża,
sianem czy słomą. W czasie żniw ustawiona tam młocarnia, która do dzisiejszego dnia, niczym
zasłużony weteran stoi w rogu boiska. Od zachodniej są dwa małe pomieszczenia: silos i plewnia,
które już od dawna nie spełniają swojej roli. W plewni są stare narzędzia, niektóre wykonane w
miejscowej kuźni, jak: pług, brony, młynek, sieczkarnia. W dalszej kolejności widnieje druga stodoła
z dodatkowym piętrem na słomę i siano. Obok jest pomieszczenie z żarnami (już elektrycznymi).
Pod nią znajduje się piwnica zbudowana z
płaskiego kamienia z łukowatym sklepieniem,
w której do dzisiejszego dnia przechowuje się
plony. Ostatnim budynkiem w tym ciągu jest
obora. Ona zmieniła swój wygląd najbardziej z
wszystkich budynków gospodarczych. Aktualnie jest to murowane pomieszczenie, w którym
znajdują się zwierzęta.
Pośrodku podwórka jest parterowy dom.
Pod jego dachem wychowały się cztery pokolenia Baranów i Oleksych. Obecnie nie ma
już śladów części dawnej struktury. Niewielka
sień łączyła dwie części: mieszkalną i gospodarczą. W budynku mieszkalnym, po prostu
w domu, przechowuje się liczne pamiątki po
przodkach: obrazy i obrazki, kalendarze, gazety, książki, zeszyty szkolne, listy, fotografie … ocalone
od zapomnienia.
Gospodarstwo nasze otoczone jest starymi drzewami – tworzy uroczy zakątek, w którym
czas zwolnił swój bieg. Zachowały się stare, smakowite odmiany jabłoni, jak: złota reneta, boskop,
papierówka, jonathan, grochówka, sztetyna zielona,
cesarz wilhelm – niedawno zakończyła swój żywot
dostojna szara reneta. Są także smukłe brzozy, świerki,
sosny, jodły, buki, dęby, kalina. kłokoczka i inne, które
cieszą oko.
Obecnie właścicielem od wielu lat jest Janina
Oleksy. I tak dbam ze swoją siostrą Marią Serkowską
oraz pozostałą rodziną o całokształt istnienia rodzinnej
posiadłości.

Janina Oleksy
*zdjęcia: Gabriela Serkowska
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Z parafii, kraju i ze świata
5 sierpnia zmarł śp. Ks. Jan Wójcik – emerytowany proboszcz parafii Rudka, urodzony w Swoszowej, który w latach 1971 – 1974 był wikariuszem w naszej parafii. Ks. Jan Wójcik urodził się 5
sierpnia 1942 r. w Swoszowej. Egzamin dojrzałości złożył w 1960 r., w Bieczu. Wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął
święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w 1968 r. Jako wikariusz
pracował w parafiach: Łączki Kucharskie, Marcinkowice, Rytro, Tarnów - Klikowa – Niepokalanego
Serca NMP, Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Rudka. W latach 1982 – 2009 pełnił urząd
proboszcza parafii Rudka. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego ojca duchownego w dekanacie
Radłów. Po złożeniu w 2009 roku urzędu proboszcza zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. św.
Józefa w Tarnowie. Pogrzeb ks. Jana Wójcika odbył się 9 sierpnia w Rudce.
***
„Bądźcie w dzisiejszym świecie zaczynem dobrej przemiany, świadkami Chrystusa, ludźmi
o pięknym człowieczeństwie” - mówił biskup tarnowski Andrzej Jeż do uczestników 34. Pieszej
Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Msza św. na wałach zakończyła „rekolekcje w drodze”,
które trwały dziewięć dni. Biskup Tarnowski podkreślił w homilii, że najtrudniejsze jest nasze
chrześcijaństwo przeżywane na co dzień, kiedy nie dzieje się nic wyjątkowego i nie ma uroczystej
atmosfery wielkich wydarzeń religijnych, ani też nie udziela nam się entuzjazm wiary innych.„Niekiedy
największy problem w nas dotyczy nie tego: jak żyć Ewangelią, lecz tego, aby się na takie życie
zdecydować” - dodał Biskup Tarnowski podziękował pielgrzymom za świadectwo wiary głoszonej
światu podczas dziewięciu dni pielgrzymowania. „Uczyniliście waszą wiarę widzialną i słyszalną.
Takiego świadectwa wiary nieustannie potrzeba Kościołowi, który ma twarz każdego i każdej z was.
Wasze życie, w którym można rozpoznać światło Chrystusowej Ewangelii jest istotnym narzędziem
ewangelizacji - podkreślił biskup. Ordynariusz diecezji prosił pielgrzymów, by w domu Jasnogórskiej
Matki napełnili serca Bożą mocą i wracali do domów, parafii, miejsc nauki i pracy z nowym zapałem.
„ Pamiętajcie, że istnieje tylko jedna droga, którą musi przejść każdy człowiek – Jezus Chrystus,
jedyny Odkupiciel człowieka” - powiedział bp Jeż. W 34. PPT na Jasną Górę uczestniczyło 8 tys.
465 osób. Najstarszy pielgrzym miał 84 lata, a najmłodszy 9 miesięcy. Pielgrzymka była poświęcona
Bożemu miłosierdziu i przesłaniu Światowych Dni Młodzieży.
***
W piątek, 26 sierpnia, w Uroczystość MB. Częstochowskiej o godz. W naszej kaplicy dworskiej
o godz. 17:00 była sprawowana uroczysta Msza św. Po II wojnie światowej w głównym ołtarzu
kaplicy, aż do jej zamknięcia wisiał tam obraz Matki Bożej Częstochowskiej jako votum za powrót
z obozu niemieckiego w Oświęcimiu dziedzica Jana Morawskiego.
***
Diecezja tarnowska ma nowe sanktuarium. Kościół w Tyliczu ogłoszono Sanktuarium Matki
Bożej Tylickiej - Opiekunki Rodzin i Uzdrowienie Chorych. W uroczystości pod przewodnictwem
biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża licznie uczestniczyli parafianie, goście ze Słowacji, kapłani
z całej diecezji. Jest to dwudzieste piąte sanktuarium maryjne w diecezji tarnowskiej. Dekret
ogłaszający kościół w Tyliczu sanktuarium, odczytał biskup tarnowski Andrzej Jeż. Podkreślił też,
że obraz jest omodlony przez pokolenia, a w ostatnich latach kult Matki Bożej wykracza poza granice parafii. Biskup zachęcał, by w nowym sanktuarium modlić się w intencjach Ojca Świętego,
Kościoła, a szczególnie o pokój, powołania i w intencjach Kościoła tarnowskiego. Obraz Matki Bożej
Tylickiej został przywieziony prawdopodobnie przez biskupa Piotra Tylickiego, który ofiarował go
do wybudowanego własnym staraniem kościoła w 1612 roku.Na obrazie Maryja obejmuje swego
Syna i przytula do swego policzka. Syn, tak jak to często robią dzieci, zakłada ręce na szyję Matki
i tuli się w Jej ramionach. - Patrząc na ten obraz czujemy się niejako przytuleni przez Maryję, objęci
Jej troskliwym ramieniem - mówił w homilii bp Jeż. „W Jej matczynych ramionach zawsze odnajdujemy również Jezusa. Maryja przytulając nas do swego serca prowadzi nas do Jezusa i chce,
byśmy tak jak Ona objęli Go z miłością; byśmy uczynili z Niego centrum swojego życia i ostateczny
cel naszej ziemskiej drogi” - powiedział.W homilii, biskup przypomniał, że sanktuaria maryjne są
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szczególnym przejawem macierzyństwa Maryi i Jej bliskości w stosunku do ludzi, a także znakiem
tęsknoty za Bogiem. Podkreślając, że sanktuaria są miejscem szczególnej ewangelizacji, ordynariusz
diecezji dodał, że ludzie dotknięci Bożym słowem i Jego łaską odchodzą z tych miejsc odnowieni,
z nową siłą i nadzieją.
***
W niedzielę, 14 sierpnia w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu odbyły
się obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. O godz. 10:30 na
placu była celebrowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard.
Stanisława Dziwisza, a okolicznościowe kazanie wygłosił franciszkanin o. Jarosław Zachariasz.
Wcześniej w Harmężach koło Oświęcimia celebrowane było nabożeństwo upamiętniające przejście
o. Kolbego z tego świata do Nieba (Transitus). Bezpośrednio po nim wyruszyła piesza pielgrzymka do
Oświęcimia, gdzie czciciele św. Maksymiliana spotkali się przy bramie „Arbeit macht frei” i przeszli
przez plac Apelowy pod Blok 11.
***
Po ŚDM zagraniczne media chwaliły organizatorów i gościnność Polaków. Zwracały uwagę na
środki bezpieczeństwa, jakie wprowadzono w Polsce na czas wydarzenia. Sam Papież Franciszek
mówił, że jest zadowolony z organizacji Światowych Dni Młodzieży, i dziękował prezydentowi Polski,
przedstawicielom władz, metropolicie krakowskiemu i całemu Episkopatowi Polski za ich pracę
wokół tego wydarzenia. Na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Krakowa do Rzymu Papież
mówił, że Polska jest „piękna i specjalna”, a Polacy szlachetni i entuzjastyczni. Pod wrażeniem
organizacji imprezy byli także watykaniści, wysłannicy największych mediów z kilkunastu krajów
świata towarzyszący Papieżowi w podróży. Doceniali znakomicie funkcjonującą organizację i system
bezpieczeństwa. W relacjach opisywali imponujące wręcz pod względem liczby rozmieszczenie
sił porządkowych. Zwracali także uwagę na wyjątkowo skrupulatne kontrole, które przyjmowali
ze zrozumieniem czy nawet podziwem dla pracy wszystkich zaangażowanych służb. Portugalski
dziennik „Diario de Noticias”, jedna z najbardziej opiniotwórczych gazet w Portugalii, wskazywał na
dobrą organizację imprezy, zaznaczając, że to wydarzenie religijne było bezpieczne mimo panujących
w Europie obaw przed zamachami terrorystycznymi podczas imprez masowych. Media w Portugalii w licznych podsumowaniach ŚDM podkreślały gościnność Polaków, powołując się na relacje
portugalskich uczestników zaskoczonych dużą otwartością gospodarzy spotkania. O wrażeniach
pielgrzymów pisał również w trakcie trwania imprezy największy niemiecki dziennik opiniotwórczy
„Sueddeutsche Zeitung”. Według relacji warszawskiego korespondenta tej gazety Floriana Hassla,
Niemcy podkreślali gościnność polskich gospodarzy.
***
Ojciec Święty Franciszek mianował dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Indiach
i Nepalu ks. abp. Salvatore Pennacchio swoim przedstawicielem w Polsce. Nowy nuncjusz apostolski
w Polsce urodził się 7 września 1952 r. w Marano nieopodal Neapolu. Święcenia kapłańskie przyjął
18 września 1976 r. i został inkardynowany do diecezji Aversa nieopodal Neapolu. Po uzyskaniu
doktoratu z filozofii i ukończeniu Papieskiej Akademii Kościelnej w 1979 r. podjął pracę w dyplomacji
watykańskiej. Pełnił ją w Panamie, Etiopii, Australii, Turcji, Egipcie, Jugosławii i Irlandii. W 1998
r. został nuncjuszem w Rwandzie oraz arcybiskupem tytularnym Montemarano. Sakrę biskupią
przyjął 6 stycznia 1999 r. z rąk św. Jana Pawła II. W 2003 r. został nuncjuszem w Tajlandii oraz
w Singapurze, Kambodży, a także delegatem apostolskim w Birmie, Laosie, Malezji i Brunei. 8 maja
2010 r. Benedykt XVI mianował go swoim przedstawicielem w Indiach. 13 listopada tego samego
roku został również nuncjuszem w Nepalu. Obok włoskiego zna francuski, angielski i hiszpański.

(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl
www.chelmiec.pl
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PARAFIADA W MARCINKOWICACH 03.07.2016 R. C D
KONKURS PIOSENKI
PROTOKÓŁ
Jury w składzie: mgr Marzena Pikuła-przewodnicząca, mgr Monika Pikuła- z-ca przewodniczącej
Do konkursu przystąpiło 11 osób. Zaprezentowano 10 piosenek o zróżnicowanej tematyce.
Wykonawcy: soliści, duety i tercet wokalny. Dzieci śpiewały radośnie, spontanicznie, bardzo
ciekawie, z dobrą dykcją. Jury zaobserwowało wzrost poziomu wykonawczego w stosunku do lat
poprzednich. Poziom tegorocznych prezentacji ocenia jako bardzo wysoki. Wszystkie prezentacje
wykonano a’ capella.
L.p.
Wiek
prezentacji

Imię i nazwisko

5.
8.
10.

l. 5
l. 5
l. 4

Zofia Nowik
Gabriela Sowa
Oliwia Dyda

3.
7.
9.

l. 9
l. 11
l. 9 i 9

Piosenka

Miejsce

Młodsza grupa wiekowa
„Święta Maryjo Królowo”
„Będzie wietrzyk”
„Titanic”

I
II
III

Starsza grupa wiekowa

2.
1.
4.
6.

Maria Nowik
Tomasz Sowa
Duet: Amelia Jarosz i
Julia Dyda
l. 10
Julia Tobiasz
l. 10, 11 Tercet: Agnieszka Tobiasz, Katarzyna Tobiasz,
i 12
Piotr Tobiasz
Maria Nowik (dodatkowo)
Zofia Nowik (dodatkowo)

„Sercem kocham Jezusa”
„Czerwone jabłuszko”
„Alleluja”

I
II
III

„Tańcz, tańcz moja miła,
tańcz”
„Kamień z napisem love”

I wyróżnienie
II wyróżnienie

„Tak Bóg umiłował świat”
„Gdy na morzu wielka
burza”

Konkurs wbijania gwoździa
Podczas tegorocznej już XVI Parafiady odbył się I rodzinny konkurs wbijania gwoździa do pnia drzewa na czas. Głównym celem tego konkursu była integracja rodzin
i wspólna zabawa. Mamy i ojcowie dopingowali swoje dzieci, a dzieci swoich rodziców.
Gwóźdź miał długość 125 mm a młotek, którym, trzeba było go wbić, ważył zaledwie 25 dag,
Jako nagrody dla pierwszych trzech drużyn były trzy młotki, na trzonkach których znajdowały
się odpowiednio zamontowane tabliczki z odpowiednią inskrypcją i numerem miejsca w zawodach.
W konkursie wzięło udział 10 drużyn rodzinnych. Głównym sędzią był Piotr Sowa a pomocniczym
Agata Sowa.
I miejsce:
Agnieszka Olesiak
Mateusz Oesiak
Mirek Olesiak

II miejsce:
Witold Sikorski
Sylwia Sikorska
Jerzy Sikorski

III miejsce:
Kinga Mordarska
Sebastian Mordarski
Jolanta Mordarska

Piotr Sowa
Oczekujemy na inne informacje oraz wspomnienia – w ten sposób będziemy żyć parafiadą dłużej.
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
Nadia Kołodziej ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice, 06.08.2016 r.
Julia Mężyk ur. Krynica zam. Marcinkowice, 20.08.2016 r.
Milena Mróz ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
Justyna Niemas i Jakub Ciagło– 13.08.2016 r.
Elżbieta Sulicz i Adrian Gołdas – 20.08.2016 r.

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

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
+ Władysława Potoczek l.93 zam. Rdziostów
+ Piotr Opoka l.42 zam. Marcinkowice
+ Kazimiera Potoczek l. 77 zam. Rdziostów

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

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