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W czerwcu czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa
Małgorzata Maria Alacoque, wizytka, żyjąca w XVII wieku przypomniała
ludziom ewangeliczną prawdę, że „Bóg
jest miłością”. To ona rozpowszechniała nabożeństwa do Najświętszego
Serca w całym Kościele. To właśnie
jej wielokrotnie ukazywał się sam
Zbawiciel, aby przekazać ludziom, jak
winni oddawać cześć Jego Sercu. Od
samego początku miało ono charakter
nabożeństwa wynagradzającego” temu
Najświętszemu Sercu, które tak bardzo
ukochało ludzkość, a w zamian otrzymuje niewdzięczność” Nabożeństwo
to z cichej, zakonnej kaplicy w Paray-le-Monial stopniowo rozszerzało się
na cały świat i stało się jedną z powszechnych form pobożności. Do jej
istotnych elementów należą nabożeństwa czerwcowe. Ich pomysł wyszedł
od wychowanki jednego z paryskich
klasztorów. Pewnego dnia Aniela de
Sainte-Croix podczas dziękczynienia
po przyjęciu Jezusa w Komunii św.
pomyślała, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby
ofiarować czerwiec Sercu Jezusa.
Warto, również wiedzieć, że bezpośrednio z tym objawieniem związana
jest obietnica Pana Jezusa dana tym,
którzy praktykują pierwsze piątki
miesiąca. Pan Jezus obiecuje, że tym
wszystkim, którzy przez dziewięć
z rzędu pierwszych piątków miesiąca
przystąpią do Stołu Pańskiego, użyczy
On łaski ostatecznej wytrwałości w dobrym i szczęśliwej śmierci.
Podzieliła się tym spostrzeżeniem
z opiekunami duchowymi. Przychylnie odniosła się do niej przełożona
klasztoru, a następnie biskup paryski.

Z czasem propozycja poświęcenia
czerwca Najświętszemu Sercu trafiła
do papieża. W 1873 r. papież Pius IX
zatwierdził nabożeństwo czerwcowe.
Wybór terminu nie był przypadkowy. W czerwcu 1675 r. doszło do
najważniejszego z wielkich objawień
doświadczonych przez św. Małgorzatę
Marię Alacoque. Symboliczny wymiar
ma także fakt, że czerwiec następuje po
maju, miesiącu maryjnym. Ale przede
wszystkim w czerwcu przypada Święto
Serca Pana Jezusa. Zasadniczymi elementami nabożeństwa czerwcowego
są adoracja Najświętszego Sakramentu
oraz Litania do Najświętszego Serca
Jezusowego. Autorką Litanii była
siostra Joanna Magdalena Joly. Litania
przez nią napisana odmawiana była
powszechnie w czasie wielkiej zarazy,
jaka panowała w Marsylli w roku 1720.
Następnie inna siostra - Anna Remusat
wzbogaciła tę litanię o kilka nowych
wezwań. W 1899 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego odmawiania. Do istniejących 27
wezwań dodano 6 dalszych. W ten
sposób Litania licząca 33 wezwania
upamiętnia każdy rok życia Chrystusa
na ziemi.
Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe zostało odprawione
1 czerwca 1857 w kościele Sióstr
Wizytek w Lublinie. Papież Pius IX
w roku 1859 polecił sprawować to
nabożeństwo na terenach Polskich.
Ukoronowaniem kultu Najświętszego
Serca Pana Jezusa było poświęcenie
całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa przez papieża Leona
XIII w 1899 roku. Kościół, rozciągając
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litanię na cały świat i na wszystkie
czasy, przypomina, że grzechy ludzi
są przyczyną klęsk duchowych, które
niekiedy są gorsze od chorób ciała.
Dlatego ciągle potrzebne jest wołanie
o miłosierdzie dla całego świata i modlitwa wynagradzająca. Grzech bowiem
przeciwstawia się miłości Boga do nas
i odwraca od Niego ludzkie serca.
Szczególnie w tym miesiącu starajmy
się pamiętać o słowach jednej z modlitw „Wszędzie kochane niech będzie
Najświętsze Serce Jezusa!”. „To Serce

jest symbolem miłości Jezusa do Ojca
i do każdego z nas. Niech wasza modlitwa wynagradza Chrystusowi ludzkie
zaniedbania i grzechy. Niech uprasza
nawrócenie serc i pokój na świecie”
mówił Benedykt XVI, zatem starajmy
się pamiętać zwłaszcza w miesiącu
czerwcu o modlitwie wynagradzającej,
o codziennym nabożeństwie do Serca
Pana Jezusa a może stać nas będzie na
chwilę adoracji.
Oprac. Ks. Andrzej Kmiecik

Życzenia
Naszym drogim, czcigodnym Kapłanom
w kolejną rocznicę przyjęcia Sakramentu Święceń składamy podziękowanie za służbę Panu Bogu i ludziom
a na dalsze lata życzymy Szczęść Boże! w zdrowiu ducha i ciała, sił do dźwigania słodkiego jarzma
Chrystusowego.
Redakcja
Drogim Ojcom - tym odpoczywającym po latach pracy,
tym w wieku męskim i tym od małych dzieci
składamy serdeczne życzenia, oby byli opiekunami
swych rodzin jak św. Józef, aby bronili swoje dzieci od błędnych
dróg świata a w Bogu Ojcu pokładali wszystkie nadzieje.
Redakcja
Kochanym dzieciom, aby jak najdłużej radowały
się swoim dziecięctwem pod czułym okiem rodziców,
Babć i Dziadków, Nauczycieli i Kapłanów i nie starały się
zbyt prędko upodobnić się do dorosłych.
Redakcja
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Kalendarium na czerwiec 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:: Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego
poszanowania.
Intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.
1 VI
2 VI
3 VI
4 VI
5 VI
6 VI
7 VI
8 VI
9 VI
10 VI
11 VI
12 VI
13 VI
14 VI
15 VI
16 VI
17 VI
18 VI

Sobota. Wspomnienie św. Justyna, męczennika.1 Kor 1, 18-25; Ps 34 (33), 2-3.
4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); Mt 5, 16; Mt 5, 13-19;
Dziewiąta Niedziela zwykła. 1 Krl 8,41-43; Ps 117,1-2; Ga 1,1-2.6-10; J 3,16;
Łk 7,1-10;
Poniedziałek. Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.2
Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Mt 5, 3;
Mt 5, 1-12a;
Wtorek. Dzień powszedni.Tb 2,10-23; Ps 112,1-2.7-8.9; Por. Ef 1,17-18; Mk 12,1317;
Środa. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.Dz 26, 19-23; Ps 117
(116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 10, 14; J 10, 11-16;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Norberta, biskupa.Tb 6,1011a;7,1.9-17;8,4-10 Wlg; Ps 128,1-2.3.4-5; Ps 119,34; Mk 12,28b-34;
Piątek. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.Ez 34, 11-16; Ps 23 (22),
1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Rz 5, 5-11; J 10, 14 lub Mt 11, 29ab; Łk 15, 3-7;
Sobota. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – wspomnienie obowiązkowe.Iz 61, 9-11; 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a); Łk 2, 19; Łk 2, 41-51;
Dziesiąta Niedziela zwykła. 1 Krl 17,17-24; Ps 30,2-4.5-6ab.11 i 12a i 13b;
Ga 1,11-19; Łk 7,16; Łk 7,11-17;
Poniedziałek. Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa.1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 40
(39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); Por. Mt 19, 29; Mt 16, 24-27;
Wtorek. Wspomnienie św. Barnaby Apostoła.Dz 11, 21b-26; 13, 1-3; Ps 98 (97),
1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b); Mt 28, 19a. 20b; Mt 10, 7-13;
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Antoniego Nowowiejskiego, biskupa,
i Towarzyszy, męczenników.2 Kor 3,4-11; Ps 99,5-6.7-8; Ps 25,4b.5a; Mt 5,17-19;
Czwartek. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła.Iz
61, l-3a; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); ŁK 4, 18; Łk 10, 1-9;
Piątek. Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.Rz 8, 31b-39; Ps
116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); Por 2 Kor 1, 3b-4a; J 15, 18-21;
Sobota. Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy.1 Tm 5, 3-10; Ps 103 (102), 1-2. 3-4.
13-14. 17-18 (R.: por. 1a); J 14, 23; Mt 7, 21 -27;
Jedenasta Niedziela zwykła. 2 Sm 12, 1. 7-10. 13; Ps 32 (31), 1-2. 5. 7 i 11
(R.: por. 5c); Ga 2, 16. 19-21; 1 J 4, 10b; Łk 7, 36 – 8, 3;
Poniedziałek. Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.Iz 58,
6-10; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); 1 Kor 1, 26-31; Mt 5, 3; Mk
10, 17-30;
Wtorek. Dzień powszedni.2 Kor 8, 1-9; Ps 146 (145), 1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a (R.:
por. 2a); J 13, 34; Mt 5, 43-48;
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19 VI Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata.2 Kor 9, 6-11;
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 9 (R.: por. 1a); J 14, 23; Mt 6, 1-6. 16-18;
20 VI Czwartek. Dzień powszedni.2 Kor 11, 1-11; Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 7-8 (R.: por.
7a); Rz 8, 15; Mt 6, 7-15;
21 VI Piątek. Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.1 J 5, 1-5; Ps 33 (32), 1213. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 20b); J 13, 34; Mt 22, 34-40;
22 VI Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa, albo
świętych Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a, męczenników.2 Kor 12, 1-10;
Ps 34 (33), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 9a); 2 Kor 8, 9; Mt 6, 24-34;
23 VI Dwunasta Niedziela zwykła. Za 12, 10-11; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por.
2ab); Ga 3, 26-29; Łk 9, 23; Łk 9,18-24;
24 VI Poniedziałek. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.Wieczorna Msza wigilijna: Jr 1, 4-10; Ps 71 (70), 12. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b); 1 P 1, 8-12;
J 1, 7; Łk 1, 17; Łk 1, 5-17; Msza w dzień: Iz 49, 1-6; Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab.
14c-15 (R.: por. 14a); Dz 13, 22-26; Łk 1, 76; Łk 1, 57-66. 80;
25 VI Wtorek. Dzień powszedni.Rdz 13, 2. 5-18; Ps 15(14), 1-2. 3-4ab. 4c-5 (R.: por.
la); Ps 25 (24), 4b. 5; Mt 7, 6. 12-14;
26 VI Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera.Rdz 15, 1-12. 17-18; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); J 15, 4.
5b; Mt 7, 15-20;
27 VI Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego,
biskupa i doktora Kościoła.Rdz 16, 1-12. 15-16Rdz 16, 6b-12. 15-16; Ps 106 (105),
1-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1); 1 P 1, 25; Mt 7, 21-29;
28 VI Piątek. Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika.2 Tm 2, 22b-26; Ps 37
(36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); J 17, 21; J 17, 20-26;
29 VI Sobota. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.Wieczorna Msza wigilijna
Dz 3, 1-10; Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Ga 1, 11-20; J 21, 17d; J 21, 15-19; Msza
w dzień Dz 12, 1-11; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 2 Tm 4, 6-9. 17-18;
Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;
30 VI Trzynasta Niedziela zwykła. 1 Krl 19, 16b. 19-21; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10.
11 (R.: por. 5a); Ga5, 1. 13-18; 1 Sm 3, 9; J 6, 68b; Łk 9, 51-62;

Przysłowia czerwcowe

1 czerwca - św. Konrada.
- Od św. Konrada często deszcz pada.
2 czerwca - Erazma.
- Gdy Erazm ciepły i suchy - w sianokosy nie będzie pluchy.
3 czerwca - imieniny Leszka.
- Gdy słoneczna pogoda w Leszka, talarów nie pomieścisz do mieszka!
4 czerwca - św. Franciszka.
- Od św. Franciszka w polu się naje kuropatwa i myszka.
5 czerwca - imieniny Bogumiły, a:
- Ona pokaże, co nam wrzesień poda w darze.
6 czerwca - św. Pauliny.
- Jak św. Paulina słonka nie ruszy - rolnik całą trawę wysuszy.
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8 czerwca - Medarda.
- Gdy w Medarda poczujesz upalne lato, w lesie, w sadzie i w polu będzie bogato.
9 czerwca - św. Felicjana.
- Od św. Felicjana szykuj się na suszenie siana
10 czerwca - św. Małgorzaty.
- Jaka będzie Małgorzatka, takie i pół latka.
11 czerwca - św. Barnaby.
- Gdy św. Barnaba Boga uprosi, to rolnik szybko łąkę skosi.
12 czerwca - świętuje Onufry.
- Jak Onufry pada, to chłodne lato zapowiada!
13 czerwca - św. Antoniego.
- Życzliwy św. Antoni od zguby uchroni!
14 czerwca - św. Elwiry.
- Jak św. Elwira płaczliwa - w żniwa różnie bywa!
15 czerwca - św. Wita.
- Jak Wit święty deszczykiem wita, będzie jesień w dary obfita!
16 czerwca - św. Benona.
- Na św. Benona - łąka skoszona, pachnące siano w stodole i pierwszy zbiór
miodny na stole!
16 czerwca - św. Benona.
- Na św. Benona - łąka skoszona, pachnące siano w stodole i pierwszy zbiór
miodny na stole!
19 czerwca – św Gerwazego i Protazego
- Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego.
- Na święty Protazy każdy się poparzy
24 czerwca - Jana.
- Na św. Jana każda rzeka wezbrana.
27 czerwca - Władysławy.
- Gdy płacze Władysława, pogoda nie będzie łaskawa.
28 czerwca - Ireneusza.
- Gdy w Ireneusza pogoda, Pan Bóg skoszonej trawie zapachu doda!
29 czerwca - świętych Apostołów Piotra i Pawła.
- Po słonecznym i suchym Pawle i Pietrze deszcz oczyści powietrze.
30 czerwca - Emilii.
- Emilia, jak pogodna, sucha i jasna - ludziom i naturze przyjazna.

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

6

Nasza Wiara 6/2013

Nowa inwentaryzacja kaplicy dworskiej
w Marcinkowicach – cz. V
16. Ławka z oparciem zwana „ślufanem”.
Ławka ta przypomina dawny „ślufan”, który w dzień służył do siedzenia, a
w nocy do spania; nazwa ta wywodzi się od słowa niemieckiego schlafen – spać.
Wcześniej w zakrystii, a obecnie w kaplicy służy wyłącznie do siedzenia i do
przechowywania w skrzyni pod siedzeniem świec i różnych narzędzi, którymi
na co dzień posługują się służba liturgiczna czy pan kościelny. Wymiary tej ławki:
długość – 170 cm., szerokość – 66 cm.

17. Ławka kolatorska.
W ławce tej mógł zasiadać dziedzic i jego rodzina oraz inni ważni fundatorzy
kościoła. Przywileje kolatora zazwyczaj były bardzo duże i liczne. Kolator musiał
zaakceptować proboszcza mianowanego przez biskupa. W czasie aspersji, pokropienia wodą święconą, ksiądz nie kropił dziedzica tylko podchodził do ławki
kolatorskiej i podawał mu kropidło zanurzone w wodzie święconej do dotknięcia.
Z polecenia Urzędu Konserwatorskiego ławka ta została odnowiona przez p.
Stanisława Zarębę a jej konserwacji dokonał p. Piotr Pogwizd z Paszyna w 2013
r. Oryginalną klamkę i zamek do jej drzwiczek wykonał kowal z Rdziostowa
p. Zbigniew Dziubanowski. W podłodze ławki znaleźliśmy monety z czasów
powojennych.

18. Nowe ławki bez oparcia.
Pięć ławek tego typu o wysokości 50 cm. zostało wykonanych przez zakład
stolarski p. Łukasza Witowskiego z Łężku i p. Stanisława Zarębę z Drzykowej.
Dwie ławki mają 160 cm. długości a trzy pozostałe są długie na 190 cm.
Opracował: ks. Józef Babicz

Drogie Dzieci
Autor dedykuje Wam z okazji Dnia
Dziecka poetycką niby zagadkę. Spróbujcie rozpisać wiersz na strofy, aby
łatwiej odnaleźć sens. Własną wersję
możecie przysłać do redakcji.
* * *

Dobrze być dzieckiem życie pachnie wiosną blask ufnych źrenic jak świtanna rosa pierwsze życzenia pierwsze
prezenty u progu szczęście tyle świetnych pytań jeszcze tak łatwo śmiać
się do łez porzucić wątek i obowiązek
przyszłość pociąga niczym muzyka
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a za plecami nawet cienia trosk tyle jest
rzeczy na które czekasz i tyle planów
w zasięgu ramion świat zaś taktownie
nie zdradza granic stajesz w pobrzasku
rozlicznych dróg dobrze być dzieckiem
jesz i smakuje wyraźnie czujesz kwas
cukier sól wydajesz sądy bez kalkulacji
gromisz przykładnie utarty zwyczaj
autorytetom każesz poczekać aż dookreślisz zbiór własnych prawd nim
wzejdzie troska szczerze zapomnisz
choć problem został jest jeszcze ktoś
kto wytłumaczy weźmie w obronę
i wyprowadzi z gęstwiny złud możesz nie umieć możesz nie wiedzieć
masz dokąd pobiec odzyskać sens

dobrze być dzieckiem nie dbasz o poklask upadniesz wstaniesz przekujesz
w żart mędrca zawstydzisz celnością
twierdzeń choć ręce często szybsze
niż myśl tyle jest w tobie zwyczajnej
chęci i zadziwienia nad nurtem spraw
nie wiesz skąd biorą się srebrne włosy
wzrok mgielny poszur przyciężkich
stóp obnosisz zwinność i jedwab cery
nim czasu zamieć ostudzi krew tęsknisz do jutra bez lęku marzysz lubisz na
przekór wszystkim pod prąd więc jesteś
zimny albo gorący ot tak po prostu bez
hucznych salw.
2013r.
jemroz

Świadectwa dzieci pierwszokomunijnych
Dzień I Komunii świętej był dla mnie
bardzo ważny i szczęśliwy. Długo czekałem
na tę chwilę. Była bardzo ładna pogoda i
świeciło słońce. Gdy ksiądz wyjął Pana
Jezusa z tabernakulum, poczułem ulgę.
Msza święta była piękna.

nie ma na co dzień, bo widzę ją dwa razy
w całym roku. Bardzo dziękuję rodzicom za
przygotowanie całej imprezy.

Z dnia pierwszej Komunii świętej
najbardziej zapamiętałam przyjęcie Pana
Jezusa do serca. Ten dzień był dla mnie
bardzo szczęśliwy, bo przyszedł do mnie
Pan Jezus. Fajne było kazanie, bo ksiądz
przyszedł z plecakiem.

Piotr Sołtys

Mateusz Mróz

Martyna Wróbel

W dniu pierwszej Komunii świętej
bardzo się cieszyłam, bo przyjęłam po
raz pierwszy Pana Jezusa do serca. Nie
mogłam się doczekać i odliczałam dni w
kalendarzu. Dzień przyjęcia Pana Jezusa
po raz pierwszy do serca był bardzo ekscytujący od samego rana. Zjechała się
cała rodzina i były super prezenty. Obrazy
pierwszokomunijne były bardzo ładne. Msza
święta była bardzo ładna. Impreza była bardzo fajna i ładna. Przyjechała rodzina, której

Martyna Galica

Dzień pierwszej Komunii świętej był
bardzo ważny. Był bardzo dobry tort, obiad
i dużo osób. Bardzo fajne było kazanie.
W niedzielę 5 maja miała miejsce moja
pierwsza Komunia św. Bardzo wiele rzeczy
trzeba było przygotować, ale rodzice mi
pomogli i ładnie się wszystko udało. Gdy
przyjmowałem Pana Jezusa, jakby kamień
spadł mi z serca. Impreza była wspaniała
dzięki mamie i tacie.

Filip Leśnik

Na dzień Komunii świętej przygotowywałem się bardzo długo. Najpiękniejsze było
kazanie. Później jak pojechałem do domu,
to myślałem o Jezusie, że mieszka w moim
sercu na zawsze. Chcę podziękować mojej
cioci za to, że pomagała w przygotowaniach.

Arkadiusz Potoczek
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Przed wyjściem do kościoła kuzynka
pomogła mi się ubrać i zrobiła mi ładną
fryzurę. Pamiętam, że ksiądz wyciągał
różne rzeczy z plecaka. Jak wróciłam do
domu, wszyscy już czekali i dawali mi
prezenty, a od kuzynów dostałam Pismo
Święte. Podobało mi się jak graliśmy w
piłkę. Chciałam podziękować rodzicom za
przygotowania.

Rano w tym dniu pomogła mi się
ubrać mama i ciocia. Jak już się ubrałam,
pojechałam z mamą i tatą do kościoła.
Bardzo podobało mi się kazanie, a
najbardziej Komunia święta. Na końcu
zostaliśmy w kościele, żeby zrobić zdjęcia. Następnie pojechaliśmy do domu.
Bardzo mi się podobało przyjecie. Była
piękna pogoda.

Bardzo czekałem, aż przyjmę Pana
Jezusa do swojego serca po raz pierwszy.
Kościół był pięknie ustrojony, a na środku
był biały dywan. Jak już weszliśmy do
kościoła, byłem bardzo podekscytowany. Ksiądz powiedział świetne kazanie i
odpowiedziałem na pytanie, które zadał
mi ksiądz. Pieśni były bardzo ciekawe.
Strasznie się cieszyłem, gdy szedłem
przyjąć Pana Jezusa. Bardzo chciałbym
podziękować rodzicom i gościom.

Przygotowania do Komunii świętej
nie były takie stresujące. Ćwiczyliśmy i
próba wyszła dobrze, nikt się nie pomylił.
W dniu Komunii wszyscy się stresowali.
Jak weszliśmy do kościoła, to ksiądz zaczął
Mszę św. Kazanie było wspaniałe. Ksiądz
przyniósł plecak i różne rzeczy. Każdy po
kolei podchodził do Komunii. Jak przyjęłam
Pana Jezusa do swego serduszka, troszeczeczkę się stresowałam.

Elżbieta Tobiasz

Mateusz Leśnik

Bardzo długo czekałem na ten dzień,
by przyjąć Pana Jezusa do serca. Bardzo mi
się podobało kazanie z plecakiem. Kościół
był pięknie ustrojony. Pieśni mi się podobały. Strasznie się cieszyłem z przyjęcia Pana
Jezusa do serca.

Jakub Kubacki

Moje przygotowanie do Komunii
świętej było bardzo trudne, ale rodzice mi
pomogli. Na naszej Komunii była piękna
pogoda i wszyscy się cieszyli. Jak weszliśmy do kościoła, to zobaczyliśmy piękne
dekoracje. Kiedy przyjąłem Komunię to
byłem bardzo szczęśliwy.

Jan Pawłowski

Na ten dzień czekałem bardzo długo.
Mama i tata pomagali mi się ubrać. Bardzo
podobało mi się w kościele, była piękna
pogoda, podobało mi się kazanie i był to
bardzo udany dzień.

Patryk Bińkiewicz

Wiktoria Matuszny

Aleksandra Konar

Cały rok przygotowywałam się do tej
uroczystości pierwszej Komunii świętej. 5
maja pierwszy raz uczestniczyłam w pełni we Mszy świętej. Na początku goście
robili sobie pamiątkowe zdjęcia, a potem
zaczęła się Msza święta. Dzieci prosiły o
błogosławieństwo rodziców. Najbardziej
stresowałam się tym, że czytałam. Nie
mogłam się doczekać przyjęcia Pana
Jezusa do serca. Podobało ni się kazanie.
Po Komunii robiliśmy sobie wspaniałe
zdjęcia, odbieraliśmy chleb i obrazki.
Następnie pojechaliśmy na przyjęcie.
Od teraz mogę w pełni uczestniczyć we
Mszy świętej.

Katarzyna Bębenek
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Wspomnienia z wycieczki
po I Komunii św.
15 maja 2013 r. pojechaliśmy
autobusem do Sanktuarium błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie.
Tam uczestniczyliśmy we Mszy św.
dziękczynnej za I Komunię św. Potem
zwiedziliśmy dom rodzinny błogosławionej Karoliny. Później przeszliśmy
szlakiem jej męczeństwa. Następnie
pojechaliśmy do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Jadownikach
Mokrych. Było tam mnóstwo rozrywek. Bawiliśmy się na placu zabaw,
jeździliśmy na koniach i kąpaliśmy się
w basenie. Najbardziej podobała mi
się Grota Solna, gdzie było mnóstwo
podświetlanych kamieni. Następnie
jedliśmy kiełbaski i przepyszne lody
śmietankowe. Graliśmy w piłkę. W

drodze powrotnej śpiewaliśmy Litanię
Loretańską.
Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni.
Martyna Kowalczyk kl. II
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Lista młodych którzy przystąpili
do Sakramentu Bierzmowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kamil Bałuszyński
Małgorzata Brdej
Dominika Brzuchacz
Ewelina Binkiewicz
Karina Biernat
Sylwia Cabała
Joanna Chmielowska
Iwona Domagała
Karolina Feryńska
Ewa Gryzło
Kinga Gawlik
Andrzej Górka
Piotr Górowski
Andrzej Hornik
Wiktoria Jawor
Piotr Jankoś
Klaudia Kwiatkowska
Marek Krzak
Dawid Kłapacz
Mateusz Kuźma
Kinga Kuzak
Klaudia Lorek
Krystian Leśniara

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Marcin Leśnik
Karolina Łukasik
Gabriela Mróz
Paulina Mróz
Elżbieta Piotrowska
Adrianna Porwoł
Adrian Pietrzak
Dariusz Peciak
Łukasz Piotrowski
Katarzyna Sopata
Zuzanna Szafer
Rafał Sarata
Marcin Stanczak
Damian Szyszka
Piotr Smajdor
Anna Tobiasz
Marta Tobiasz
Wojciech Tobiasz
Piotr Wójs
Damian Ziobrowski
Leszek Ząbek
Adam Zabawa
Krystian Żak

Świadectwa bierzmowanych
Dla mnie bierzmowanie jest przede
wszystkim egzaminem dojrzałości chrześcijańskiej. Natomiast podpisanie przyrzeczeń
o abstynencji to pewien sprawdzian, czy
traktujemy to bierzmowanie poważnie.
Otrzymanie Ducha Świętego to dopiero
początek drogi przez życie z Nim. Myślę,
że fakt, iż otrzymaliśmy Ducha Świętego i
już nie mamy przed sobą żadnych egzaminów do bierzmowanie, nie uprawnia nas
do spoczęcia na laurach. Moim zdaniem
powinniśmy się cały czas starać o to, aby
Duch Święty coraz silniej nas formował.

Mateusz Kuźma

Dnia 09.05.2013. w kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
w Marcinkowicach z rąk księdza biskupa
Janusza Kalety przyjęliśmy bierzmowanie.
Poprzez ten sakrament umocniliśmy swoją
wiarę otrzymując dary Ducha Świętego,
staliśmy się dorosłymi katolikami i możemy
korzystać z kolejnych sakramentów. Duch
Święty swoimi darami umocnił nas w wierze
i miłości bliźniego oraz zbliżył nas do Boga.
Czuję, że dobroć Boga, Jego miłość i dary
Ducha Świętego pomogą mi w byciu lepszym
dla siebie, innych i dla samego Boga w Trójcy
Jedynego.

Adrian Pietrzak
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Dnia 9 maja 2013 roku przyjęłam
czwarty sakrament w moim życiu - bierzmowanie. Dzień ten stał się bardzo ważny i
wyjątkowy. Poprzez znak krzyża uczyniony
przez biskupa na moim czole otrzymałam
Ducha Świętego i Jego dary. Zyskałam
nowego patrona w osobie św. Zofii. Dzięki
temu przeżyciu poczułam, że umocniłam
swoją wiarę i mogę w pełni modlić się do
Ducha Świętego i korzystać z Jego darów.

w moim życiu codziennym. Niestety wciąż
rośnie liczba moich rówieśników, którzy są
niewierzący, bądź nie przyznają się do swojej
wiary. Myślę, że gdy mam już odwagę , którą
nabrałam dzięki bierzmowaniu, chciałabym
podjąć z nimi rozmowę na ten temat , pokazać im, ile korzyści daje pójście za nauką
Jezusa Chrystusa. Bierzmowanie to także
zakończenie pewnego etapu zdobywania
wiedzy religijnej.

Sakrament bierzmowania pomaga
nam zbliżyć się i lepiej poznać Boga. Dzięki
temu sakramentowi pogłębiamy naszą
wiarę i miłość. Duch Święty zsyła na nas
Swoje dary, które są nam potrzebne do
życia zgodnie z przykazaniami Bożymi.
Dla każdego z nas dzień bierzmowania był
bardzo ważny i było to ogromne przeżycie
duchowe. Mocno wierzę, że po przyjęciu
tego sakramentu Duch Święty i moja
patronka z bierzmowania bł. Jolanta będą
kierowali mną w codziennych wyborach
życiowych. Mam nadzieję, że to przeżycie
pozwoli każdemu z nas zbliżyć się do Boga.

Dzień 9.05.2013r. był jednym z najpiękniejszych i najważniejszych dni w moim życiu,
który na zawsze pozostanie w moim sercu.
Sakrament Bierzmowania, który w tym dniu
przyjęłam, był jednym z głębokich przeżyć,
jakie miałam zaszczyt doznać. Mam nadzieję,
że przyjęcie Darów Ducha Świętego pozwoli
mi bardziej poznać i docenić wartość bycia
chrześcijanką. Wierzę, że Duch Święty rozjaśni moje myśli i duszę tak, że w życiu będę
się kierować przykazaniami Bożymi dla dobra
swojego i dla dobra innych. Pragnę również,
aby Duch Święty, którego przyjęłam, pouczał
mnie na drodze życia.

Bierzmowanie to sakrament, który ma
świadczyć o świadomej postawie człowieka wierzącego. Jest to wejście w dorosłość
religijną, moment, w którym nastolatek
staje się dorosłym wierzącym. Zaczyna
spoczywać na nim odpowiedzialność za
swoje życie religijne.
Jednak każdy przeżywa w sposób
właściwy przyjęcie tego sakramentu. Czym
więc dla mnie jest bierzmowanie? Dzień
przyjęcia darów Ducha Świętego, wielu może
kojarzyć się z uroczystościami, obchodami,
powierzchowną otoczką tego duchowego
przeżycia. Jednakże dla mnie był to przede
wszystkim dzień, w którym stałam się
dorosłym członkiem Kościoła, umacniając
się w wierze. Myślę, że przez bierzmowanie
poczułam się powołana do głoszenia i dawania świadectwa płynącego z mojej wiary

Bierzmowanie jest ważnym krokiem
na drodze chrześcijańskiego rozwoju.
Cementuje naszą wiarę i daje nam siłę
na wkroczenie w inny, bardziej dojrzały etap
naszego życia.
Długie przygotowania, rozwinęły w nas
poczucie odpowiedzialności za naszą wiarę.
9 maja 2013 roku młodzież z Marcinkowic oraz Chomranic zebrała się w kościele
NSNMP w Marcinkowicach, gdzie przyjęła
Ducha Świętego oraz jego siedem darów.
Każdy z nas wybrał sobie odpowiednich patronów. Moją jest Rozalia, patronka
włoskiego miasta - Palermo.
Była to ważna chwila zarówno dla nas
jak i dla naszych przygotowujących księży,
którzy prowadzą drogą wiary i ufności
kolejne młode pokolenie.

Małgorzata Brdej

Klaudia Kwiatkowska

Adrianna Porwoł

Karina Biernat

Kinga Gawlik
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LIST OTWARTY 
Sz. P. Premier Donald Tusk
Panie Premierze,
Nazywam się ks. infułat Józef Wójcik. Jestem kapłanem Kościoła rzymskokatolickiego diecezji radomskiej.
Pochodzę z parafii bł. Władysława z Gielniowa, z wioski Gałki Hubalowskie, które były dwa razy spalone całkowicie, a mężczyźni wybici przez
Niemców za pomoc oddziałowi majora Hubala i partyzantom. Byłem 18
razy karany i dziewięciokrotnie więziony przez władze komunistyczne
za przekonania religijne. Odznaczony przez trzech prezydentów. Od
prezydenta Italii Oscara Luigiego Scalfaro odznaczeniem Cavaliere della
Repubblica Italiana. Od Prezydentów Polski: Pana Lecha Wałęsy Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, od Pana Lecha Kaczyńskiego
Wielkim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.
Ponadto jestem Rycerzem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie, Kawalerem Orderu Uśmiechu i wielu innych odznaczeń
różnych instytucji.
Jestem obywatelem honorowym miasta Suchedniowa, gdzie pełniłem
funkcję proboszcza przez 38 lat, ale nade wszystko jestem obywatelem naszej
ukochanej Ojczyzny – Polski, za którą mój Tata przelewał krew i walczył
o jej wolność w wojnie bolszewickiej w 1920 roku i w wojnie obronnej z
Niemcami w 1939 roku.
A kiedy po wojnie starał się o rentę, władcy Polski Ludowej odpowiedzieli mu, że renta mu się nie należy, bo ma syna księdza, to niech syn go
utrzyma.
W tym roku, 15 czerwca, przypada 55. rocznica moich święceń kapłańskich. Doszedłem do wniosku, że moim moralnym obowiązkiem jest, aby
napisać ten list otwarty do Pana Premiera, gdyż widzę, jak są poniewierani
i dyskryminowani ludzi wierzący w Polsce, jak znieważane są przedmioty
kultu. Tego samego doznawałem ja i moi parafianie w czasach komunizmu.
Bo już w dwa miesiące po święceniach kapłańskich siedziałem w więzieniu
za to, że stanąłem w obronie krzyża, usuwanego z sal szkolnych w Ożarowie
k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Pamiętam do dziś, jak sobie kpił ze mnie
ten ubowiec, który przewoził mnie z prokuratury do więzienia w Kielcach:
„Wójcik, krzyże zdejmujemy i ani ręka nam nie uschła, ani noga nam nie
uschła, a wy posiedzicie sobie dwa lata w więzieniu”.
A potem przeżyłem sześcioletnią gehennę w Wierzbicy, walcząc o
jedność Kościoła i prawa ludzi wierzących, gdyż władze Polski Ludowej
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przy pomocy kapłana buntownika stworzyły „niezależną parafię”. Niezależną od Ojca Świętego, niezależną od księdza biskupa, niezależną
od władz kościelnych, a zależną od sekretarza partii. Ten wzór „parafii
niezależnych” miał służyć do rozbijania Kościoła rzymskokatolickiego
w całym bloku państw socjalistycznych. Liczyli się tylko ci, którzy popierali „niezależną parafię”. Natomiast katolicy wierni Ojcu Świętemu
i biskupowi byli poniewierani, prześladowani i uznawani za obywateli,
którym nie przysługują żadne prawa. Za odprawianie dla nich Mszy
św. w prywatnym mieszkaniu, gdyż kościół był okupowany przez zwolenników „niezależnej parafii”, byłem karany i dlatego przez te 6 lat
miałem tyle wyroków i wiele razy siedziałem w więzieniu. Przez 6 lat
byłem traktowany jako królik doświadczalny.
Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, który nas bronił i wysyłał
listy w naszej sprawie do premiera Józefa Cyrankiewicza i do I sekretarza
partii Władysława Gomułki, otrzymywał odpowiedzi, które nazywał „łobuzerskimi”, bo władze najwyższe odpowiadały mu, że w sprawach Wierzbicy
nie będą interweniować, bo traktują Wierzbicę jako „eksperyment”.
Panie Premierze! To, co wyprawia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
przypomina tamte czasy i to, co wyprawiali Cyrankiewicz i Gomułka.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji traktuje Ojca dr. Tadeusza Rydzyka jako królika doświadczalnego, a Radio Maryja i Telewizję Trwam jako
„eksperyment”. Czy da się zamknąć usta prawdzie, czy da się wierzących
zepchnąć do zakrystii i zamknąć ich jak Żydów w getcie, aby nie mieli żadnego głosu w społeczeństwie, bo ich się poniża, ośmiesza i odbiera prawa,
które im gwarantuje Konstytucja? Bo jak można nie liczyć się z dwoma i
pół milionami podpisów w obronie Telewizji Trwam?!
Patrzę na to, co się teraz dzieje w Polsce, i z bólem stwierdzam, że
przy braku reakcji z Pana strony bezkarnie można znieważać Papieża, biskupów, kapłanów, krzyż, Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, wartości
chrześcijańskie i ludzi wierzących. A przecież to się już działo w PRL i ja
tego doświadczałem.
Aby o tym Pana Premiera przekonać, posyłam moją ostatnią książkę
pt. „Był taki Wielki Tydzień”, z nadzieją, że Pan Premier wyciągnie odpowiednie wnioski.
Z kapłańską modlitwą w intencji Pana Premiera pozostaję
Ks. infułat Józef Wójcik
Więzień PRL za przekonania religijne
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Oświadczenie ks. bp. Wiesława Meringa,
ordynariusza diecezji włocławskiej
W związku z działaniami mającymi na celu ustanowienie 4 czerwca DNIEM
WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH jak najbardziej zdecydowanie
protestuję przeciwko tego typu inicjatywie.
UZASADNIENIE
4 czerwca 1989 przeżywałem jako dorosły człowiek. Pamiętam też, jak cieszyły Polaków coraz wyraźniejsze znaki zapowiadające koniec nienawistnego
systemu. Oczywiście brałem udział w ówczesnych wyborach i dopiero znacznie
później zorientowałem się, że nie wszystkie nasze nadzieje będą się spełniać.
Dziś wiem o tym bardzo wyraźnie. 4 czerwca nie jest dla mnie żadną cezurą w
najnowszej historii Polski.
Ale to nie wszystko. TEN DZIEŃ, który Polakom niósł nadzieję, stał się
przecież ostatnim dniem wolności i nadziei w Chinach. Czołgi rozjeżdżające
ciała młodych Chińczyków, strzały, tortury, więzienia, ucieczki z kraju – oto
również bilans tego dnia. Słuchaliśmy wstrząśnięci i oniemiali ze zgrozy Radia
Wolna Europa; nasza zaś radość potężnie została ograniczona.
Mówię w związku z tym, że dla mnie 4. dzień czerwca o wiele stosowniej
byłoby nazwać DNIEM PAMIĘCI O STUDENTACH CHIŃSKICH Z 1989
ROKU – niż sztucznie kreować nasz polski Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.
Uważam bowiem, że te wartości pewnie zostały zapoczątkowane, ale daleko
im jeszcze do doskonałej postaci nawet dzisiaj. WOLNOŚĆ I PRAWA OBYWATELSKIE trzeba dopiero zdobywać; one są ideałem, od którego dzisiejsza
rzeczywistość kraju mocno nadal odbiega.
A jak cieszyć się Polską wolniejszą, szczęśliwszą, swobodniejszą, słysząc krzyki
i jęki więzionych, zabijanych i torturowanych obywateli Państwa Środka. Kiedy
chodziłem po miejscu zbrodni, placu Tian’anmen, modliłem się za tysiące ofiar,
które wolności, szczęścia i swobody 4 czerwca zostały pozbawione. Myślałem o
ich bliskich, o współczesnych Chinach, o sytuacji panującej tam dziś, o ludziach
śpiących na ulicy, o kontrastach społecznych, o Nowym Zakazanym Mieście, o
portrecie zbrodniarza, „zdobiącym” plac Śmierci w Pekinie.
Zrozummy się dobrze: cieszę się wynikami wyboru 4 czerwca. Nie mogę
jednak zapomnieć, że tego dnia w innym miejscu ziemi – totalitarne państwo
krwawo stłumiło nadzieje młodych Chińczyków.
Dlatego 4 czerwca będę dziękował Bogu za DAR WOLNOŚCI i prosił, by
cieszyło się nim coraz więcej ludzi.
+ Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI
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Wywiad pod lipą z panią Beatą Karbowiak
(o fotografice)
Ł.W. Proszę o krótki życiorys.
B.K. Pochodzę ze Szczecina, tam skończyłam studia pedagogiczne. Każde wakacje
spędzałam u babci w Grybowie i tam podjęłam pierwszą pracę w szkole. Uczyłam
też języka niemieckiego. Moje główne
kwalifikacje to nauczanie początkowe w
klasach I-III. Wyszłam za mąż i urodziłam
dwie córki, których wychowaniu i opiece
poświęciłam kilka lat. Potem podjęłam pracę
w SP w Marcinkowicach i tu jestem nadal.
Ł . W. K i e d y z a j ę ł a s i ę p a n i
fotografowaniem na dużą skalę?
B.K. Pierwsze zdjęcia robiłam na
starym, znalezionym na strychu,
aparacie i ujmowały różne sytuacje
z życia dzieci. Niektóre do dziś
rozrzewniają bądź rozśmieszają.
Robiłam też zdjęcia podczas
spotkań rodzinnych. I tylko takie.
Ł.W. Kiedy wyszła pani z
aparatem poza krąg rodzinny?
B. K. Pracowałam w szkole i fotografowałam szkolne uroczystości ze względu na to, że
przyjęłam funkcję kronikarza. Później zaczęłam
robić zdjęcia z życia parafii, dla siebie. Ale w
kontaktach z różnymi ludźmi, od czasu pracy w
paraf. Caritas, zrodziła się potrzeba współpracy
z zespołami i stowarzyszeniami parafii. I tak
jest do dziś.
Ł.W. Czy odbyła pani jakieś studia czy
kursy w tej dziedzinie?
B.K. Jestem fotografem – samoukiem.
Ł.W. Czy zawsze ma pani aparat z sobą,
żeby łapać chwile, nieprzewidziane sytuacje
i obrazy?
B. K. Zazwyczaj mam aparat przy sobie.
Ł.W. Córki też fotografują?
B.K. Tak. Dorota i Kasia. Szczególnie
Dorota, która odbyła studia policealne w
zakresie fototechniki oraz studia w PWSZ w

Nowym Sączu w zakresie sztuki wizualizacji
i cyfrowej kreacji obrazu, w czym mieści
się też fotografika. Gdy jestem proszona o
zdjęcia, mówię, że fachowcem jest Dorota.
Dodam, że każda z nas ma własny album.
Ł.W. Czy brała pani udział w jakiś
konkursach?
B.K. Tak, razem z Dorotą za poradą
Michała Piotrowskiego w konkursie „Zielony
kadr” oraz w 2005 r. „Rzeki i potoki Sądecczyzny”. W pierwszym konkursie wystąpił
słynny dąb na Grodzisku i przyniósł nagrodę
w postaci aparatu HP. Niespodzianką był
moment, gdy aparat zepsuł się po dwóch
latach. Gdy oddałam do
naprawy, producent po
prostu przysłał aparat
nowy.
Ł. W. Które zdjęcia
przynoszą największą
radość?
B.K. Jedno z pierwszych pokazuje moją córkę, która wstała
o świcie i szukała „czegoś słodkiego”. Są
zdjęcia przyrodnicze , np. moment przylotu
matki szpaczki z „śniadaniem” w dziobie tuż
przed otworem w domku. Jest pszczoła na
kwiatku malwy i ważka w locie, i krajobrazy
w różnych porach roku.
Ł.W. Czy w rodzinie pani są fotograficy?
B.K Dowiedziałam się niedawno, że są,
w dalszej rodzinie. Sami mężczyźni. Jeden
miał nawet ciemnię fotograficzną.
Ł.W. Czy przeżyła pani jakieś przygody?
B. K. Radość, gdy udało się sfotografować coś niezwykłego, a przykrość, gdy
w imię skrajnie pojętej ochrony osobistej,
ktoś straszył mnie pozwem.
Ł.W. Dziękuję i - życzę spokojnego
wypełniania swojego pożytecznego dla
całej parafii hobby.
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Pszczelarz w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach spotkali się 22 maja 2013 r. z
pszczelarzami: Adamem Szołdrą i Lucjanem
Marszałkiem. Obaj Panowie są członkami
arpackiego Związku Pszczelarzy. Pan Adam
– główny prelegent, w oparciu o prezentację multimedialną przygotowaną w ramach
projektu z zakresu biologicznej ochrony
pszczoły miodnej w Polsce i na Słowacji
w Euroregionie „Tatry”, omówił znaczenie
pszczół w przyrodzie i dla człowieka.
Dzieci poznały wygląd wnętrza ula, organizację życia pszczół, produkty pszczele:

miód, wosk, mleczko pszczele. Oglądały
prawdziwe narzędzia pszczelarza. W nagrodę za poprawne odpowiedzi na pytania
podsumowujące spotkanie, mogły założyć
na próbę kapelusz pszczelarski. Spotkanie
to miało na celu kształtowanie postawy
i świadomości proekologicznej uczniów
i było jednym z działań tego typu, jakie
realizowane są w szkole. Inicjatorami takiej formy edukacji dzieci byli pan Tadeusz
Widomski – nauczyciel i pan Lucjan Marszałek – rodzic uczennicy i ucznia naszej
szkoły.

Elżbieta Samek- tekst i foto
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Radosne owoce pielgrzymowania
Opowieść p. Teresy Bugaj o wędrowaniu
do Santiago de Compostela
W piątkowe popołudnie przybyła do
nas znana w Sądecczyźnie „peregrina” p.
Teresa Bugaj. U św. Jakuba była już 3 razy,
w b r. wybiera się kolejny raz.
Wyjaśniła, że na świecie są trzy
miejsca uświęcone pielgrzymkami i posiadające Święte Drzwi: Ziemia Święta,
Bazylika św. Piotra w Rzymie i Santiago
de Compostela.
Nazwa Santiago pochodzi od słów:
san (święty) jakobo (Jakub), zaś Compostela (pole gwiazd). Słowo Santiago w
nazwach miast przeniosło się z Hiszpanii
na kontynent Ameryki Łacińskiej.
Święty Jakub Apostoł był bratem
Jana. Tradycja mówi, że głosił Ewangelię
w Hiszpanii a gdy powrócił do Jerozolimy,
został zgładzony przez Heroda Agryppę na
początku lat 40. Jego uczniowie przywieźli
ciało do portu w Hiszpanii i tam pochowali.
A miejscem kultu nazwane od jego imienia
jest miasto Santiago de Compostela, gdzie
miało miejsce nadzwyczajne zjawisko
jasności od mnóstwa gwiazd.
Jaki sens mają współcześnie pielgrzymki?
Na to pytanie pani Teresa w skrócie
poinformowała, że pielgrzymowanie jest
wpisane w serce człowieka. Najliczniejsze i najczęstsze takie wyprawy miały
miejsce w średniowieczu i były formą
pokuty za ciężkie grzechy.
O pielgrzymowaniu mówili:
J. W. Goethe: Europę połączyły
szlaki św. Jakuba.
Jan Paweł II: Pielgrzymowanie
świadczy o jedności Europy, Europo,
bądź sobą.
Tradycja tych wypraw odrodziła się
po 1989 r i jest popularna w naszych
czasach.

W Polsce jest 156 kościołów pod
wezwaniem św. Jakuba.
Jak wygląda organizacja pielgrzymki?
Nie ma ona charakteru zbiorowego ale
indywidualny: pojedynczo, w dwie, trzy
osoby. Wybiera się jedną z tras i trzeba
dojechać do punktu wyjścia, aby stamtąd
wędrować drogami oznakowanymi muszlą
i żółtą strzałką. Po drodze spotyka się innych pielgrzymów a ludność zamieszkująca
tereny przy trasie jest bardzo życzliwa,
niektórzy, szczególnie starsi, chętnie chcą
rozmawiać, jeśli języki pozwolą na to.
Trasy są więc oznakowane ale i
przy nich są schroniska specjalnie dla
pielgrzymów do św. Jakuba. Są płatne a
są też bezpłatne. Na noclegach spotyka
się Europa. W schronisku pierwszym
otrzymuje się paszport pielgrzyma, który
należy opieczętować w każdym następnym
schronisku. Koszty noclegu nie są wysokie
a warunki dobre.
Wędruje się szybciej lub wolniej, 8-9
godzin dziennie. W zasadzie nie rozmawia
się z sobą, a rozmyśla i modli. Odpoczynki
wyznacza się samemu. Można słuchać
nagrań homilii, modlitw, pieśni za pomocą urządzenia mp3. Idzie się w słońcu i
deszczu.
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Miejscem docelowym jest oczywiście
Santiago de Compostela, bazylika, gdzie
uczestniczyć należy w Mszy św. Trzeba
dodać, że nie wszyscy są nastawieni modlitewnie, pobożnie. Zdarzają się turyści, po
prostu. Nie wszyscy kończą pielgrzymkę w
świątyni. Dla mnie jest to czas rekolekcji,
zadumania, radosnego zmęczenia, spotkań
z ludźmi całego świata.

Jacy wielcy pielgrzymowali do Santiago de Compostela?
Był tam: św. Franciszek, Karol Wielki,
a w 2010 r. papież Benedykt XVI.
Najpopularniejsze są pielgrzymki piesze, ale mogą być konne lub rowerowe. Z
takimi spotkałyśmy się.

Opowieść streściła Łucja Wróbel

Kącik poetycki
„Umieć milczeć to prawie tyle, co zachować siebie na własność”- Rainer Maria
Rilke. Czy jednak jest tamten stan po „bożemu”? Poniżej fragment piosenki Zbigniewa
Preisnera dla Piotra Skrzyneckiego - założyciela Piwnicy pod Baranami, który to tekst
dedykuję wszystkim dzielnym Sądeckim Amazonkom.
Bądź, trwaj- tego nam trzeba
Baw nas w przedsionku do nieba
Spójrz Piotr w tę drogę przed nami
Noc w noc usłaną gwiazdami
A to wszystko przecież miało trwać
Najwyżej pięć lat
Choć się zmienił cały świat - Jesteśmy!
Zawiruje jeszcze raz- będziemy- Będziemy…
Zagrożenie
Zabawki - koszmarki
degradująca pełna półek marketów magia
Już przed laty straszyły one
amerykańskie dzieci
zdeformowaniem jakimś rzeczywistości
parodia istot ludzkich
w strasznych uniformach i maskach
Chcący zawładnąć wyobraźnią
lub pozbawić jej?
Do Europy dotarł cały ten chłam
pokątny produkt czarnoksiężnika
utrudniający zdolność poznania
różnicy Dobra i Zła
na najważniejszym z etapów
człowieczego istnienia- dzieciństwa
Obronimy je?

Elżbieta Janicka
z dedykacją na Dzień Dziecka 2013

20

Nasza Wiara 6/2013

***
Był taki czas
trudny
Szło się na Mszę
z pustką w duszy
z przyzwyczajenia
		
- grzeszna postawa
a więc i z poczuciem winy
Tymczasem słuchając kazania (albo homilii)
zmienia się jaźń
niepostrzeżenie
„To do mnie” stwierdzało wielu
podnosząc
a nie opuszczając głowy
Bo tak mówić umiał
młody wówczas ksiądz
Józef Kloch u św. Kazimierza
(w Kościółku filialnym
na Starym Cmentarzu)
nie tylko na Wielkanoc
uroczyście gdy
odbieraliśmy go
dziwnie osobiście
odbudowując godność
zestresowanych, zastraszonych
piekłem na ziemi- wojną…
Po czasie -w telewizji
tamtego młodego kaznodziei
komentarze są wiarygodne
także teraz gdy Ojciec Święty
Franciszek
bratem chce być biednych
(choć „zagrzmieć” potrafi)
Ksiądz Józef Kloch grzmieć/ nie musiał
by do człowieka trafić

E. Janicka vel J. Kowalska
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24 maja
Chciałabym napisać najpiękniejszy wiersz
taki, jak niewypowiedziana radość narodzin
ślicznej Córeczki- Urszulką ją nazwałam
W majowy słoneczny dzień pachnący bzami
i wszystkimi świata dźwiękami, światłami
urzekający!
Triumf życia! Kondensacja piękna
w najczystszej formie
Wszystko nagradzająca błogość
w cudzie natury, darze Boga
ufnie złożonym na moją odpowiedzialność
To wzruszenie jest samą esencją
Wiary Nadziei Miłości
Szczęśliwa po dziś dzień Matka E.J

Ach śpij kochanie
W górze tyle gwiazd,
W dole tyle miast,
Gwiazdy miastu dają znać,
Że dzieci muszą spać.
Ach, śpij kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz - dostaniesz,
Czego pragniesz, daj mi znać,
Ja ci wszystko mogę dać,
Więc dlaczego nie chcesz spać?
Ach, śpij bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą,
Wszystkie dzieci, nawet złe,
Pogrążone są we śnie,
A ty jedna tylko nie.
Aaa, aaa, były sobie kotki dwa,
Aaa, kotki dwa, szarobure, szarobure obydwa.
Ach, śpij bo właśnie, księżyc ziewa i za chwilę zgaśnie,
A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd,
Że on zasnął, a nie ty

Ludwik Starski
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Józef Baran

Tańcowały dwa Polaki…

dwa Polaki w jednym tańcowały
jeden Polak Duży drugi mały
jak po niebie Duży zacznie krążyć
to na ziemi mały nie nadąży
szumnie górnie i sarmacko Duży hulał
milczkiem boczkiem z słomą w butach mały kulał
tańcowały w rytmie sprzecznych muzyk
psując wzajem szyki mały z Dużym
bez spoczynku i opamiętania
nie do pary ni do zrymowania
tańcowały od sasa do lasa
dołem górą na zdartych obcasach
Duży Polak nadmuchany romantycznie
bliźnich chciałby zbawiać ustawicznie
mały schował się za czarne okulary
krok za kroczkiem przeliczając na dolary
na odsiebkę i na ksiebkę tańcowały
ręce z stawów sobie powyszarpywaly
chodzi Polak z miną pokwaśniałą
bo co zrobi to za Dużo lub za mało
oto taniec narodowy naszej głowy
wściekła polka od wiek wieków wciąż ta sama
słowa sobie czyny sobie i muzyka sobie sama
oj dyrydy hopsa hopsa danaż moja dana!

P.S . Wiersz ten przeznaczony do interpretacji jako tzw. czwarty temat matury
próbnej wg dawnego modelu. Rok 2000. Czy jest aktualny nadal?
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Kartki z podróży - c.d.
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Krystyna Janowska
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Naucz mnie miłości Krzyża! Baranku!
(z pieśni)
Jan Paweł II odszedł po nagrodę do Pana 2.IV. 2005
19.IV.2005, wybór papieża Benedykta XVI. W czasie wieczornej Mszy św.
dzwony. Wiemy co to oznacza. Uśmiechamy się do siebie. Mamy papieża. Radość
ogromna, Bogu cześć i uwielbienie i chwała. Po Mszy św. dowiadujemy się, że
jest nim Niemiec, a więc nasz sąsiad- Benedykt XVI.
24.III. 2005 prosił: módlcie się za mnie, abym nie uciekł przed wilkami.
Nie uciekł ale oddał ster w mocniejsze ręce.
25.V.2006-28V.2006 Pielgrzymka do Polski
27.V.206r Watykan, Plac św. Piotra Bóg jest obok nas, nigdy nas nie opuszcza. Bogu dziękuję za pielgrzymkę do Polski i serdeczne przyjęcie
11.II.2013 Smutna wiadomość. Odchodzi skromny papież Benedykt XVI
Schodzi ze sceny świata do ciszy Klasztoru Mater Ecclesia - Pustelnia Benedykta XVI.
Jan Paweł II cierpiał w niewysłowiony sposób na oczach całego świata,
heroicznie przedkładał ludziom misterium cierpienia, aby umieli znosić własne
cierpienie, naśladując Mistrza - Chrystusa.
Papież Benedykt XVI schodząc ze sceny świata w zacisze klasztoru ogołaca
się ze wszystkiego. Ten wielki mędrzec o uśmiechu nieśmiałego dziecka, kieruje
nasze oczy tylko ku Bogu. Nakazuje nam czuwanie i modlitwę i przyjmowanie
cierpienia. Swoim odejściem przypomina nam, ze nie papież jest głową Kościoła,
ale Chrystus. Nie porzucam Krzyża, ale pozostaję w nowy sposób z Ukrzyżowanym. Na spotkaniu z księżmi diecezji rzymskiej powiedział: wycofuję się w
modlitwę i pozostanę ukryty dla świata.
Klasztor Mater Ecclesiae będzie jego pustelnią i klauzurą. Papież Benedykt
dał nam nadzieję, że Pan umocni swój Kościół.
28.II.2013 we wszystkich diecezjach rzymskich biciem dzwonów żegnano
papieża odlatującego do Castel Gandolfo, gdzie z ogromną radością witały go
nieprzeliczone tłumy ludzi.
23.IV 2013 - tego świat jeszcze nie widział Ojciec święty Franciszek w
Castel Gandolfo odwiedził papieża emeryta. Rozmowa toczyła się w klimacie
serdeczności i zażyłości. Obaj papieże zwracali się o modlitwę. S. Faustyna w
Dzienniczku 1052, podaje modlitwy. Za Kościół święty i kapłanów.

Zofia Lorek

Modlitwy za Kościół święty i kapłanów.
Jezu mój Najukochańszy, proszę Cię o triumf Kościoła… o błogosławieństwo dla
Ojca Świętego (Benedykta XVI i Franciszka- przyp. red) i całego duchowieństwa, o
łaskę nawrócenia grzeszników zatwardziałych, o szczególne błogosławieństwo i światło proszę Cię, Jezu, dla kapłanów, u których będę się spowiadać w życiu. (Dz. 240)
Jezu mój, proszę Cię, za cały Kościół (święty), udziel mu miłości i światła Ducha
Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do
Ciebie, Panie.
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Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam utrzymuj ich w świętości. O Boski i
Najwyższy Kapłanie, niech moc Miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni
ich od zasadzek i sideł diabelskich, ustawicznie zastawianych na dusze kapłańskie.
Niech moc Miłosierdzia Twego, o Panie, kruszyn i wniwecz obraca wszystko to, co by
mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen. (Dz.1052.
Boże, obdarz kapłanów takimi pomocnikami jakimi była śp Maria Okońska
pomocnica księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Przesłała Zofia Lorek
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Ofiara, Msza Święta, Eucharystia
Margarita Kotas, ks. Tomaszowi
Baciem, liturgiście w Seminarium
Duchownym w Rzeszowie zadała
takie pytanie: Czasem można się
spotkać z zarzutem, że ofiara składana
na Mszę św., to zapłata księdzu za
wykonane zlecenie.
Ks. dr Tomasz Baciem odpowiada: Każdy kapłan zawsze odprawi
Mszę św. bez ofiary z nią związanej.
A ja osobiście składam ofiarę księdzu na Mszę św. i proszę w podanej
intencji, a nie płacę, jak to niektórzy
mówią. Najświętsza Ofiara nie ma
ceny. To ofiara Męki i śmierci Pana
Jezusa. Każda Msza św. ogarnia cały
świat, ludzi. Tak nas uczyli rodzice,
kapłani, nauczyciele, ks. proboszcz
St. Pieprznik uczył nas, że zamawiając
Mszę św. składam ofiarę a nie płacę.
Jeśli się komuś wyrwało, że płaci, to
długo i cierpliwie wyjaśniał, prostował wypowiedzenie.
Sam żył bardzo skromnie i
oszczędnie. A pieniądze zanim wydał, to dziesięć razy obrócił. Nic dla
siebie, wszystko dla kościoła i chwały
Bożej- to była jego dewiza życiowa.
Ewangeliści tak nas uczą:
Mt.6.3 Jałmużna
Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni
prawica
Mk 12,43 Grosz wdowi
Ta uboga wdowa dała więcej niż
wszyscy wrzucający do skarbonki..
Z doświadczenia wiemy, że jeśli
coś dajemy z serca, to Pan Bóg nam
błogosławi. A więc miej swoje zdanie

na ten temat. Nie paplaj jak papuga.
Jeśli nie masz swojego zdania, to jesteś niedouczony, nie wiesz co to jest
prawda. Stań w kościele obok skarbonki. Zauważ kto tam wrzuca ofiary.
Bogaci, na pewno!, ale ile starszych drżącą ręką wrzuca wdowi
grosz. Popatrz na dzieci wrzucające
pieniążek na tacę. Ile na ich twarzach
uśmiechu, radości. Dając ofiarę prosimy
Boże, przyjmij moją ofiarę
Niech miła ci będzie Boże moja
ofiara
Cóż masz, czego byś nie otrzymał
Darmo dostaliście, darmo dawajcie
Nasza mamusia doceniała potrzeby kościoła i zawsze wspomagała.
A jeżeli ktoś mówił: znów składki,
to tłumaczyła: jeśli nie masz ochoty,
tonie daj. Nikt cię nie zmusza, nie
wyciąga z kieszeni. Rozmowa milkła a
my dzieci miałyśmy wzór do naśladowania. Za Kochanowskim chciałoby
się nieustannie śpiewać
Czego chcesz od nas Panie
Za Twe hojne dary
Czego za dobrodziejstwa
Którym nie masz miary
Kościół Cię nie ogarnie
Wszędy pełno Ciebie
I w otchłaniach i w morzu
Na ziemi i w niebie.
Załóżmy sobie niebieskie PKO
na wieczność.
Zofia Lorek
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Święto Stworzenia
Siódmego dnia, kiedy Bóg zakończył stworzenie świata, postanowił, że zrobi
sobie święto. Wszystkie, stworzenia zapragnęły podarować Bogu najpiękniejszy,
jaki tylko mogły znaleźć, prezent.
Wiewiórki przyniosły orzechy i migdały; króliki marchew i słodkie korzenie;
owce ciepłą i delikatną wełnę; krowy pieniące się i pełne mleko.
Miliardy aniołów ustawiły się w półksiężyc i zaczęły śpiewać boskie serenady.
Również człowiek czekał zaniepokojony na swoje wejście.
- A co ja mogę podarować? Kwiaty mają zapach, pszczoły miód, nawet słonie
obiecały, że zrobią Panu Bogu kąpiel, a potem przy pomocy swoich trąb
osuszą Go...
Człowiek stanął na końcu kolejki i nie przestawał się martwić wtedy, gdy
wszystkie stworzenia przechodziły przed tronem Boga i pozostawiały Mu
przyniesione przez siebie dary. Kiedy na dojście do niego czekało zaledwie kilka
stworzeń: żółw, ślimak i leniwiec, człowiek wpadł w zupełną panikę. Wreszcie
przyszła na niego kolej.
Wtedy człowiek, któremu się wydawało, że nie może podarować Panu Bogu
niczego, równie pięknego jak pozostałe zwierzęta, wskoczył Mu na kolana, przytulił się do Niego z całych sił i powiedział:
- Kocham Cię!
Twarz Pana Boga rozjaśniła się, a wszystkie stworzenia zrozumiały jednoznacznie, że człowiek podarował Panu Bogu coś, czego nikt z nich nie był Mu
w stanie ofiarować.
/Bruno Ferrero/

Kochane Dzieci!
Pan Bóg kocha nas całym sercem i to za nic. Kocha bo nas stworzył, jesteśmy
Jego dziećmi. Z miłości stworzył dla nas piękny świat i dał nam życie. Umarł
za nas na krzyżu bardzo cierpiąc, aby odkupić nasze grzechy, byśmy mogli zamieszkać razem z Nim w niebie. Karmi nas swoim Ciałem w Komunii świętej,
obdarza potrzebnymi łaskami w sakramentach i błogosławi nam przez ręce
kapłanów, byśmy mieli siły przejść przez życie zgodnie z Jego przykazaniami.
Bóg ma nadzieję, że naszymi małymi sercami pokochamy Go i będziemy starali
się okazywać Mu naszą miłość przez modlitwę i dobro czynione dla innych.
Dlatego często mówcie Jezusowi podczas modlitwy, że Go kochacie i starajcie
się, aby ta szczera miłość była widoczna w waszym życiu.
Ks. Tomasz
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Rozwiązanie zagadki z poprzedniego miesiąca
1. Matką
2. Biblia
3. Jan
4. Wróg
5. Relikwia
6. Polski
7. Franciszek
		
Hasło: MAJÓWKA
Nagrody otrzymują: Kinga i Konrad Mróz oraz Ola i Julia Budnik.
Serdecznie Gratuluję.

Nowy konkurs
Rozwiąż rebusy

Karteczki z prawidłowymi odpowiedziami proszę wrzucić do skrzyneczki
„Listy do Naszej Wiary”, umieszczonej na dzwonnicy przy kościele. Jak zawsze
czekają nagrody.
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Święto Apostołów Piotra i Pawła
Kościół katolicki już od III wieku 29 czerwca obchodzi uroczyście święto Apostołów św.
Piotra i św. Pawła, chcąc w ten sposób podkreślić, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami
gminy chrześcijańskiej w Rzymie.
Piotr i Paweł - dwie różne, bardzo odmienne postacie, jednak wybrane przez Jezusa w
tym samym celu, by budować Jego Kościół, by wiernie naśladować Chrystusa.
Piotr, prosty rybak znad Jeziora Galilejskiego, który zdecydował się porzucić swe dotychczasowe zajęcie, rezygnując z bezpiecznego ustabilizowanego życia, pozostawia rodzinę i idzie
za Jezusem, aby głosić Ewangelię. Jeszcze jako rybak słuchał nauk Jana Chrzciciela i były mu
bliskie jego myśli, z tego też powodu decyduje się iść za Jezusem gdy On go o to prosi. Idąc
za Jezusem, wybiera wierność tym prawdom, w które od dawna wierzył.
Pan Jezus wyróżniał Szymona spośród swoich uczniów, zmienił mu imię, mówiąc; „Ty
jesteś Piotr, czyli Skała1 i na tej Skale zbuduję Kościół Mój ...”(Mt 16,18) Dlatego Szymon od
tego czasu nazywany jest Szymonem Piotrem. Piotr, jako ulubiony uczeń Jezusa, był świadkiem
Przemienienia Pańskiego na górze Tabor, krwawego potu w Getsemani, w czasie Ostatniej Wieczerzy siedział też tuż obok Jezusa, to on nazwał Jezusa Mesjaszem. Jego zaangażowanie było
może nawet większe jak innych, on najgoręcej zapewniał Pana Jezusa, że gotów z nim jest iść
na śmierć, i to on jedynie wyciągnął miecz w czasie pojmania, aby Go bronić. I to właśnie on
otrzymał największa nagrodę, został wyznaczony przez Pana Jezusa na przywódcę Kościoła.
Po śmierci Pana Jezusa św. Piotr bardzo zaangażował się w zorganizowanie Kościoła, który
powierzył mu Chrystus. On też założył pierwszą gminę chrześcijańską i sprawował nad nią władzę, kierując nią według pouczenia i zasad, jakie przekazał mu Pan Jezus. Gmina Jerozolimska
rozrosła się, a Żydzi, pragnąc ją zniszczyć, aresztowali Piotra, chcąc go stracić. Piotr w cudowny
sposób został uwolniony, przenosi się do Antiochii, stamtąd udaje się do Małej Azji, potem do
Koryntu, wreszcie na stałe osiadł w Rzymie. Tam też za panowania cesarza Nerona, krwawego
przeciwnika chrześcijan, Piotr poniósł śmierć męczeńską na krzyżu.
Jakże inne i przeciwne są początkowo czyny i idee Pawła, który potępiał naukę Chrystusa
i Jego zwolenników. Jako potomek faryzeusza był fanatycznym wrogiem chrześcijan. W drodze
do Damaszku, gdzie był wysłany w jednym celu, jakim miało być krwawe prześladowanie
chrześcijan, ukazał mu się Jezus. Słowa Jezusa; Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz; wstań, idź do Damaszku, tam ci
powiedzą wszystko , co masz czynić. Te kilka słów wypowiedzianych przez Jezusa zmieniło
jego życie i zapoczątkowało prawdziwe gorące nawrócenie Pawła.
Paweł, podobnie jak Piotr, poszedł za Jezusem, by głosić ludziom Jego nauki. Tak różni
ludzie, powołani jednak każdy w inny sposób przez Jezusa, wybrali drogę wiary. Wybrali drogę
trudną, obaj poddawani różnym próbom, jednak wytrwali. Piotr, chociaż bardzo kochał Jezusa,
na swojej drodze potknął się trzykrotnie, trzykrotnie wyparł się Go.

		Po aramejsku Pan Jezus nazwał Szymona Kefas, co właśnie znaczy Skała, w
grackim tłumaczeniu; Petros-Skała, tak samo o łacinie i dopiero w spolszczeniu
imię to nabrało brzmienia Piotr.
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Paweł, odkąd zaczął używać swojego imienia, udaje się do Jerozolimy, aby uzyskać
aprobatę apostołów. Początkowo nie wierzyli w jego prawdziwe nawrócenie, ale z czasem
przekonali się o prawdziwości jego nawrócenia i mądrości. Jednak Żydzi pałali zemstą do
Pawła i próbowali go zabić, dlatego gmina chrześcijańska zadecydowała, aby Paweł nauczał
poza Jerozolimą. Najpierw Paweł nauczał w rodzinnym Tarsie, aby następnie głosić słowo
Boże w Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii, dotarł nawet do Hiszpanii.
Około 60 roku św. Paweł został aresztowany w Jerozolimie, przesiedział w więzieniu trzy
lata, następnie został przewieziony do Rzymu i osadzony w areszcie domowym. Ponieważ jego
oskarżyciele, Żydzi, nie stawili się na rozprawę, Paweł został zwolniony z więzienia i znowu
ruszył nauczać pogan. W roku 67 Paweł ponownie zostaje aresztowany i skazany na śmierć,
jako obywatel rzymski zostaje ścięty mieczem.
Patrząc na Piotra i Pawła, na ich niezachwianą wiarę, widzimy jak ważny był dla nich
Chrystus. Nie wystarczy zadeklarować swoją wiarę, do tej deklaracji trzeba załączyć też uczynki
, bo jeżeli mówimy Panu Bogu „tak”, musimy w tym być konsekwentni jak apostołowie. Bo cóż
znaczą puste i niespełnione deklaracje, jeżeli nie mają pokrycia w naszym codziennym życiu.
Jeżeli będziemy pamiętać o Piotrze i Pawle, o wszystkich ludziach, którzy wyznawali swoja
wiarę, ginęli za nią, to zyskamy niezachwianą pewność, że jesteśmy prawdziwymi członkami
żywego Kościoła, który wciąż trwa, wciąć niesie nadzieję, wciąż daje siłę i od wieków głosi
nieustanną wiarę w Królestwo Boże.
Wiara jest czymś prawdziwym, czymś, co pozwala nam przetrwać wszelkie przeciwności
życiowe. Wiara pozwoliła Piotrowi zbudować Kościół, który trwa do dziś. Gdyby nie wiara,
czy Pawłowi i jego następcom udałoby się rozprzestrzenić nauki chrześcijańskie, wytrwać
wśród wrogich mu narodów. Tak, to na pewno wiara dała im siłę, pozwoliła im podnosić się
z upadków i dokonać przemian w sercach innych ludzi.
Niech w dniu ich święta, święta Piotra i Pawła, ich przykład zachęci nas do żarliwej i
niezachwianej wiary, niech również skłoni do refleksji, na ile jesteśmy my sami zdolni do prawdziwego trwania przy Chrystusie. Musimy również uwierzyć w to, że ciągłość Kościoła to także
my wszyscy, bo my swą obecnością przyczyniamy się do jego nieustającego wznoszenia.
„Jezus zapytał swoich uczniów; A wy za kogo Mnie uważacie? W ich imieniu Piotr odpowiedział; Ty Jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Wyznanie wiary przez Piotra bardzo dobitne,
tak zwięzłe w słowach, ale jak wiele znaczące w swej treści.
Tak, Panie, Ty jesteś Mesjaszem, tym, który nas wybawi, uwolni z więzów grzechu,
zapewni życie wieczne. Ty jesteś Bożym Synem, którego Bóg posłał nam w dowód swej
niezmierzonej miłości i uczynił człowiekiem, aby móc być jeszcze bliżej nas. Panie, Tobie
wierzymy, Tobie ufamy, w Twe ręce składamy nasze losy.”
My również słowami św. Piotra składamy wyznanie naszej wiary.

Zenon Tabor
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„ ….....młodych Polaków nie stać na
zakładanie rodzin i na dzieci”
1 czerwca to dzień o którym pamiętają wszystkie dzieci w Polsce, o tym dniu również
nie mogą zapomnieć rodzice, czy też dziadkowie, którzy kiedyś byli dziećmi i podobnie jak
oni przeżywali go radośnie i odświętnie. Dzień Dziecka, bo o nim dziś chcę wspominać,
to święto obchodzone niemal na całym świecie.
Jednakże nie we wszystkich krajach Dzień Dziecka jest świętowany w ten sam
sposób, bo przecież różne są tradycje narodowe i różna kultura i trudno jest je „znormalizować”. Są kraje, w których ten dzień obchodzony jest w sposób szczególny, bo dzieci
bawiąc się, jednocześnie hołdują wielowiekowej tradycji. Przykładem jest Francja i
Włochy, gdzie Dzień Dziecka jest Dniem Rodziny i obchodzony jest 6 stycznia nawiązując
do Święta Trzech Króli. Dla uczczenia tego dnia dzieci świętują, a rodzice obdarowują
je prezentami.
W Polsce i w krajach byłego bloku socjalistycznego ten dzień zawsze był i jest nadal
szczególnie uroczyście obchodzony. Na pewno większość z nas, pamięta ten dzień, jako
luźniejszy w szkole i dzień wszelakich zabaw. Ten dzień w Polsce jest obchodzony od 60
lat, jednak z roku na rok przy coraz mniejszej liczbie dzieci. Nie musimy pytać dlaczego,
bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego , że polityka naszego rządu na pewno jest
jednym z powodów obniżenia urodzin w Polsce.
Na pewno też wszyscy widzą, że nic nie wskazuje na to, ażeby ta sytuacja uległa
poprawie. I mają na pewno rację ci, co mówią i piszą, że Polska się starzeje i za niedługo
w Polsce nie będzie Polaków i to jest wstrząsająca prawda. Toteż wydaje mi się ,że trzeba
bić na alarm i wołać „larum”, politycy opamiętajcie się, pomóżcie rodzinom, podejmując
konkretne działania, nie eksperymentujcie na dzieciach, wprowadzając nie gotowe ustawy, które są reformowane dopiero po zdecydowanych sprzeciwach rodziców.
Może nie wszyscy wiemy, że rząd premiera Tuska nazwał rok 2013 Rokiem Rodziny,
ale upłynęła już prawie połowa roku, Dzień Dziecka tuż, tuż, a poprawy rodziny z dziećmi,
żadnej nie odczuli. Wprowadzony zmiany w urlopach macierzyńskich, ale od razu spowodowały spór, ponieważ reforma nie traktowała wszystkich rodziców i dzieci jednakowo.
Dopiero po wielu protestach rodziców i partii opozycyjnych, wspaniałomyślny
premier „znalazł” pieniądze, których wcześniej nie było, a natychmiast PO-litycy partii
rządzącej przyłączyli się do chóru pochwał rządu i premiera za taka decyzję, chociaż
wcześniej byli przeciw. Poza tym rząd nie zrealizował i zrezygnował z wielu obietnic
prorodzinnych, pozostawiając je na papierze.
Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia przez parlament i rząd, aby polskie dzieci rodziły
się i wychowywały w Polsce, bo z jakichś powodów Polki chętniej rodzą i wychowują
swoje dzieci poza krajem. Jednak, jak ma żyć polska rodzina w Polsce, gdy wraca do
kraju, gdzie czeka ją jedynie wielkie rozczarowanie, tu nie ma pracy, nie ma szans na
mieszkanie, a dzieci mają nie wystarczające środki na utrzymanie. Ten niepewny i niestabilny byt, skłania kobiety do decyzji, aby nie mieć dzieci, lub na powrót do wyjazdu
za granicę, gdzie polityka prorodzinna, nie jest tak nieprzyjazna jak w Polsce.
Dlatego wcale nie jestem zdziwiony, że odwiedzając Sądecczyznę Prezydent RP
został powitany przez młodzież transparentami i hasłami o treści; „PO likwidatorem miejsc
pracy. Młodych Polaków nie stać na zakładanie rodzin i na dzieci.” „Polska Rodzina bez
wsparcia Prezydenta, Premiera i Rządu. Dlaczego?”. Hasła takie na pewno nie miałyby
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miejsca, gdyby te wszystkie obietnice polityki prorodzinnej zostały zrealizowane, a nie
pozostały tylko na papierze.
Pomimo tych niedogodności niech ten szczególny dzień będzie dla dzieci niezapomnianym przeżyciem, jest to okazja do organizowania specjalnych zabaw i imprez, w
czasie których dzieci mogą się dobrze bawić a także uczyć. Dla rodziców jest to okazja
na spędzenie dodatkowego czasu ze swoimi pociechami na wycieczce czy też spacerze.
Złóżmy swoim pociechom życzenia i prezenty na miarę swoich możliwości.
Jednak największym prezentem, jaki mogą otrzymać dzieci od swych rodziców, jest
dar miłości oraz troskliwa opieka i zainteresowanie się problemami dziecka nie tylko od
święta, lecz każdego dnia. W tym dniu podarujmy im też więcej uśmiechu i czułości, na
który może nie mamy czasu w ciągu całego roku, bo jesteśmy zabiegani i zajęci swoimi
sprawami.
Nie zapominajmy, że kiedyś my także byliśmy dziećmi i również czekaliśmy na ten
dzień i na czas, aby go spędzić z rodzicami. Obecnie nic się nie zmieniło, dzieci są nadal
dziećmi, jednak coraz bardziej konsumpcyjny styl życia zdecydowanie zmienił formę
jego obchodzenia.
Nie bacząc jednak na zmiany i niedogodności życia, sprawmy, aby na twarzach
naszych dzieci w tym dniu zagościło jeszcze więcej radosnych uśmiechów, niż każdego
codziennego dnia.

Zenon Tabor

Pycha
„Kto się wywyższa, będzie poniżony;
a kto się poniża , będzie wywyższony.” (Mt 23,12)
Na zadane pytanie; co to jest
„pycha” na pewno nie wszyscy z nas
odpowiedzą natychmiast, jednak po
zastanowieniu, większość z zapytanych stwierdzi, że pycha to pierwszy
z siedmiu grzechów głównych. Wielu
z nas zaś doda, że to jeden z siedmiu
najważniejszych grzechów głównych,
których nieprzestrzeganie doprowadzi
do zatracania w nas Boga, dodając, że
pycha to początek wszelkiego zła.
Dlatego myślę, że warto się zastanowić, co takiego wyjątkowego jest w
grzechu pychy, jakie to zło sprowadza
nas na ten niesamowity grzech, skoro
ten grzech jest przekraczający wszelkie
miary.
Można dopowiedzieć, że grzech
pychy jest najstarszym i pierwszym

grzechem, jaki popełnił i nadal popełnia człowiek, bo to właśnie pycha była
istotą grzechu pierworodnego.
To właśnie grzech pychy popełnili
pierwsi rodzice, wmawiając sobie, że
mogą odróżnić dobro od zła, że poradzą sobie sami, działając wbrew, czy
nawet przeciwko Bogu. Przecież wiedzieli, że czynią źle, że nie postępują
zgodnie z wolą Stwórcy, ale jednak zdecydowali, że jeżeli mają kogoś słuchać
i kogoś kto im będzie doradzał, to na
pewno nie będzie Bóg, którego w swej
pysze uważali, że jest zazdrosny i tylko
ogranicza ich niezależność.
Ten grzech pierworodny spowodował, że pycha grozi każdemu z nas i
jest powielana przez wszystkich ludzi,
bo pycha jest ucieczką od prawdy,
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ucieczką od rzeczywistości, którą tworzy sam człowiek, którą tworzy każdy z
nas buntując się przeciw Bogu. Można
powiedzieć, że pycha to wyniosłość
ponad pozostałych, to wysokie mniemanie o sobie, uważanie się za lepszego
od innych. Człowiek pyszny odnosi się
do ludzi z pogardą, traktuje ich jako
swoją własność, wykorzystując ich a
zaspakajając własne potrzeby nie tylko
materialne, wierzy, że łatwo może osiągnąć szczęście, bez jakichkolwiek zasad
moralnych, bez poczucia grzechu, bez
pracy nad sobą, bez wysiłku i dyscypliny. Taki człowiek traktuje jedynie
życie jako przyjemność i jako coś mało
istotnego, wszystko staje się dla niego
mało ważnym zdarzeniem.
Postępując tak, każdy z nas staje
się egoistą, niezdolnym do miłości
i odpowiedzialności. Wtedy grzech
pychy doprowadzić nas może do zniekształcenia umysłu, który będzie wmawiał, że niepotrzebna nam jest żadna
moralność, i że w miejsce miłości,
odpowiedzialności i sumienia, należy
postawić tolerancję i że może czynić
wszystko, co uzna sam za stosowne,
bez oglądania się na Boga.
Pycha to nie tylko grzech pierwszych rodziców i poszczególnych ludzi,
lecz pycha staje się teraz grzechem
całych środowisk przesiąkniętych
wymyślonymi ideologiami, które
zakładają, że człowiek jest duchowo
dobry, harmonijny i bezkonfliktowy, że
jest nieomylny i dlatego może czynić
co chce i że jest poza, a nawet ponad
dobrem i złem.
Przedstawiciele tej niskiej „wężowej syczącej” kultury na co dzień
promują swoje doktryny, które przez
ludzi słabych odbierane są jako jedyne

35

dobro, którzy twierdzą, że jesteśmy
na tyle „nowocześni, szlachetni i nieomylni”, że możemy obejść się bez
pomocy Boga i Jego miłości. Twórcy
tej demonicznej kultury równocześnie
„dowodzą” ,że niczym nie różnimy się
od zwierząt i że miłość to tylko wynik
naszej wybujałej wyobraźni, która nie
wynika z naszej świadomości i wolności, lecz to sprawa popędów, hormonów i funkcjonującej w nas biochemii.
Jesteśmy na pewno świadomi tego,
co i nasze codzienne życie potwierdza,
że jeżeli nie przestaniemy odróżniać
siebie od Boga i siebie od zwierząt, to
faktycznie staniemy się niewolnikami
instynktów i popędów oraz wielu innych słabości.
Na pewno można się z tym zgodzić, że ludzie przez wzgląd na pychę,
mówią jak pomyleńcy, a ich działania
są nierozważne, szaleńcze i niezgodne
z moralnością. Gdzie panuje pycha,
tam nie może być szczęścia i miłości,
pycha jest pozbawiona obiektywnego
spojrzenia na życie, bo pycha to źródło
ciężkich w następstwa błędów.
Z grzechem pychy spotykamy się
na co dzień w naszym życiu, pycha już
nikogo nie zdumiewa i nie zaskakuje
,bo tak zdołaliśmy się z nią oswoić, że
uważamy ją za coś normalnego.
Takie nierozumne myślenie niesie
dla nas wszystkich wiele niekorzystnych następstw, bo wtedy tracimy
samokontrolę, która prowadzi nas do
dekadencji i zakłamania.
Dobrym przykładem pychy są
niektórzy politycy, którzy tak wierzą
w swoją nieomylność, że bywa to
absurdalne, niezgodne ze zdrowym
rozsądkiem. Zmuszają innych do zagłuszenia sumienia i działaniu wbrew
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zdrowemu rozsądkowi pod presją usunięcia z grona swojego i dezawuowania
ich dorobku.
Czy pycha może oślepić, wydaje
mi się, że jest to możliwe. Fraszki,
bajki i baśnie to częste utwory w
których autorzy pokazują, krytykują
i ośmieszają; wady i przywary ludzkie
nie narażając się na złość opinii. Jedno
z takich opowiadań jest baśń; „Nowe
szaty cesarza”, którą napisał Christian
Andersen, a która tak bardzo pasuje do
dzisiejszej rzeczywistości.
W bajce występuje władca, który
zażyczył sobie, aby mu uszyto najwspanialszą szatę, z najwspanialszego
materiału. Krawcy szyją i wmawiają,

że materiał jest najpiękniejszy lecz
niewidoczny dla ludzi mu nieprzychylnych. Zaślepiony pychą władca daje
sobie wmówić, że ta tkanina jest przepiękna, chociaż jej nie widzi, ale jego
niepewność i lęk przed kompromitacją
nie pozwala mu się do tego przyznać.
Na paradzie wszyscy poddani, pragną
,aby wódz spojrzał na nich łaskawym
okiem, więc stwarzają pozory służalczości i chwalą szatę, której wcale nie
ma. Tylko dziecko mówi prawdę.
Nie grzeszmy pychą, nie upokarzajmy innych, aby tylko siebie
móc wywyższyć, ale naprawianie
świata zacznijmy od siebie.
Zenon Tabor

Wakacyjna miłość czy przygoda
Gdy cię nie widzę ,nie wzdycham , nie płaczę
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cie długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń ? Czy to jest kochanie?

Adam Mickiewicz „Niepewność”

Wakacje tuż tuż. Koniec zajęć w szkołach, początek wakacji, kto może,
wykorzystuje urlop, byleby oderwać się od codzienności życia. Wakacje to czas
słodkiego lenistwa i wypoczynku samotnie, we dwoje lub z rodziną. Wakacje
to czas wyjazdów, to czas spotkań z dawno niewidzianą rodziną, ze starymi znajomymi i nawiązywanie nowych znajomości.
W zależności od „możliwości”, będąc posłusznym i bezwolnym politykiem,
można wypoczywać na Karaibach lub będąc bezrobotnym, wypoczywać na leżaku na kawałku własnej ziemi, zwanej działką. Można też przeżyć cudowne
chwile z dobrymi znajomymi na wspólnych wycieczkach, spać pod namiotem
przy obozowym ognisku.
Przeglądam od czasu do czasu różne kolorowe młodzieżowe periodyki, w
których można, właśnie przed wakacjami, natknąć się na przeróżne porady,
wskazówki jak się zachowywać i wypoczywać w czasie wakacji. Niektóre trudno
zrozumieć, bo mają mało wspólnego z wypoczynkiem wakacyjnym, a jeszcze
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na dodatek trudniej zrealizować, bo są nieetyczne i nierealne. Bo wydaje się,
że nikt poważnie nie jest w stanie pomyśleć o miłości, która rodzi się w ciągu
kilkunastu dni.
„Wakacyjna miłość czy przygoda? Wakacyjna miłość, wakacyjna przygoda, dwa w
jednym. Gdy nadchodzi lato, czas wakacji i urlopów, hormony maja prawo poszaleć, a
marzenia o wakacyjnych miłostkach wreszcie mogą się spełnić, bo trudno jest się nie zakochać, leżąc na piaszczystej plaży.” To tylko niektóre tytuły, a w nich takie właśnie
projekty miłości rodem z czasopism dla nastolatek /z piekła rodem/, które jednak
zapadają w umysły i prowadzą donikąd.
Wakacje to powrót do utraconego raju, bo właśnie wakacje, dla jednych, to
życie bez stresu, „hulaj duszo piekła nie ma”, jednak dla większości, wakacje to
odpoczynek i „ładowanie akumulatorów”, które przywracają siłę do pracy, do
nauki, do dalszego pokonywania wielu przeciwności życiowych.
Dlatego wypoczywając, relaksujmy się i postępujmy tak, aby nasze zawarte
znajomości podczas wakacji nie okazały się na tyle trwałe i stały się przeszkodą
,które spowodują zmiany w naszym życiu. Nie zapominajmy, że wakacje i czas
urlopu szybko się skończy i trzeba wracać do rzeczywistości, do codziennego
(szarego?) życia.
Raj, jakim były wakacje, skończy się a wraz z nim nasze „love story”, kończą
się też nasze, „co ino” nawiązane przyjaźnie wakacyjne, nasze zauroczenia, nasze
wakacyjne miłostki, pozostaną jedynie wspomnieniami. Te nasze wspomnienia
warto mieć i wracać do nich czerpiąc z nich siłę , gdy przyjdą trudniejsze dni,
ale nie możemy sobie pozwolić, aby nasze zauroczenia, nasze przelotne romanse
były dla kogoś przeszkodą.
Zdarza się dość często, ale o tym kolorowe gazetki już nie piszą, że wielu
dziewczętom jak również młodym chłopcom, nie tylko pozostały wspomnienia,
lecz pozostało coś więcej, bo z tej wakacyjnej przygody wcale nie zrodziła się
miłość, tylko przedwczesne macierzyństwo i ojcostwo, co na pewno przyczyniło
się zmiany ich wszelkich planów życiowych.
Bywa i tak, że wakacyjne znajomości przeżywane rozsądnie mogą z czasem
przerodzić się w prawdziwe uczucie i doprowadzić do małżeństwa. We wszystkim
trzeba więc zachować umiar.
Jednak w dzisiejszych czasach nie wszyscy potrafią odróżnić miłość od
przyjaźni, a jeżeli do tego, ma się dopiero ….naście lat, to na pewno jest duże
zagrożenie.
Dlatego trzeba mieć dużo rozsądku podejmując decyzję, czy naszym przyjacielem, towarzyszem życiowym, może być osoba, którą dopiero co poznaliśmy,
o której prawie nic nie wiemy i która o nas, również prawie nic nie wie.
Czy możemy takiej osobie zaufać i powierzyć nasze sekrety. Przecież nie
tylko o to chodzi, żeby mieć z kimś porozmawiać i spędzać czas, ale także ,żeby
mieć w przyszłości w imś wsparcie, aby nam ktoś umiał doradzić i był przy nas
w trudnych chwilach. Prawdziwi przyjaciele nawet nie potrzebują słów, aby się
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zrozumieć, bo prawdziwy przyjaciel to osoba, która o tobie wszystko wie, zna
twoje zalety i wady, a mimo to nadal cię kocha.
Myślę, że przyjaźń i kochanie nie muszą się wzajemnie wykluczać, bo z
przyjaźni może narodzić się miłość, jak również z miłości, przyjaźń. Jednak
bardzo trudno to rozpoznać, czy to jest przyjaźń?, czy kochanie? Na pewno
nie możemy ufać pięknym okładkom magazynów, które są zawsze kolorowe i
krzykliwe i które przeważnie oszukują. Z tego też powodu, nie możemy zaufać
przelotnym znajomościom i wakacyjnemu zauroczeniu, pomimo że wydaja się
nam piękne. Patrzmy raczej realnie na wypoczynek wakacyjny, pozostawmy w
domu wszelkie niepotrzebne bagaże i problemy, wypoczywajmy intensywnie,
maksymalnie wykorzystajmy czas na wypoczynek, nasyćmy się nim, bo wakacje są
bardzo krótkie, starajmy się tak, aby nie przywozić niepotrzebnego „wakacyjnego
balastu” i nie mieć też jakichkolwiek zobowiązań.
Zenon Tabor

Ojczyzna polszczyzna
„Wesół i szczęśliwy - Krakowiaczek ci ja…”
„Nie jestem godzien…”
„Byłem pełen wrażeń”
„Jestem zdrów, pełen energii”
Powyższe przykłady są pozostałością dawnej odmiany przymiotników. Otóż
istniały dwie formy tej odmiany: rzeczownikowa i zaimkowa. Obecnie pozostała
tylko odmiana zaimkowa, choć uproszczona.
Wg wzoru rzeczownikowego sprawa wyglądała tak:
wesół mąż
wesoła męża
wesołu mężu

wesoła żęna (żona) wesoło dziecko
wesoły żeny
wesołe żenie

Czyli przymiotnik przyjmował końcówkę rzeczownika. Te formy używane
były z czasownikiem być. Najczęściej krótką formę utrzymuje słowo godzien (ale
godny pochówek, godny zarobek).
Współczesne ich użycie ma miejsce w przypadkach wyjątkowych- przysłowiach, modlitwach, pieśniach, bądź wypowiedziach uroczystych. Ładniej brzmi:
bądź zdrów niż bądź zdrowy.
Odmiana zaimkowa jest uproszczeniem złożenia przymiotnika w formie
krótkiej z zaimkiem.
zdrów j- = zdrowy
zdrowa jego = zdrowego
zdrowu jemu = zdrowemu
zdrowa jego = zdrowego

zdrowa ja = zdrowa
zdrowy jej = zdrowej
zdrowe jej = zdrowej
zdrową ją = zdrową
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Skąd się biorą te zmiany i kto je zatwierdza?
Trzeba wiedzieć, że język żyje, jest w ciągłym użyciu i służy porozumiewaniu
się ludzi. W tym używaniu zdarzają się uproszczenia, zanikanie słów i równoczesne tworzenie nowych. Czasem jakąś nowość wymyśli poeta lub mówca a
powtarzanie jej utrwala się.
„Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga.”
Które z dzieci wiedzą, co to jest ten popielnik.
Łucja Wróbel

Z parafii, kraju i ze świata
W kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie odbyły się uroczystości
w 10. rocznicę śmierci s. Czesławy Lorek.
Uczniowie ze szkoły w Biczycach Górnych
przedstawili inscenizację na postawie
życiorysu i listów s. Czesławy pt. „Oto ja,
poślij mnie”. Po akademii celebrowano
Mszę św., której przewodniczył ks. prał.
Jan Piotrowski, prepozyt kapituły kolegiackiej i kustosz sanktuarium Przemienienia
Pańskiego w Nowym Sączu. - Ludzie stale
o niej pamiętają. Dowodem jest symboliczny
grób siostry na naszym cmentarzu, który
nigdy nie jest opuszczony. Poza tym siostra
Czesława jest patronką szkoły w Biczycach
Górnych, więc co roku, w dzień patrona, jej
postać jest przypominana. Niedawno ukazała się książka o s. Czesławie zawierająca
jej listy, gdzie widać głęboką duchowość.
Pięć lat temu parafianie ufundowali tablicę
pamiątkową w naszym kościele – mówi ks.
Edward Mikoś, proboszcz..W uroczystości
uczestniczyli misjonarze, którzy wygłosili
świadectwa o swojej pracy misyjnej. –
Siostra Czesława oddała swoje życie, widać
tego owoce w parafiach, w których pracowała – podkreślali w swych wystąpieniach.

***

Akcja Katolicka rozpoczęła ogólnopolską akcję „W niedzielę nie kupuję”.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi

nie tylko na świętość niedzieli, ale także
na prawa ludzi pracy do godnego życia,
odpoczynku, spędzania czasu z rodziną.
„Nie dajmy się zwieść opiniom, że zakaz
handlu w dużych sklepach, w niedziele,
spowoduje wzrost bezrobocia. Podobne
regulacje wprowadzone w innych krajach
nie potwierdzają takich hipotez. Skorzystają
na tym mniejsze, często rodzinne firmy
handlowe, których egzystencji zagrażają
supermarkety godząc w ten sposób w rozwój rodzimej przedsiębiorczości. Skorzysta
na tym rodzina” – uważa Halina Szydełko,
prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji
Katolickiej. Działacze tej organizacji zwracają także uwagę na niepokojące dane- ok.
70 proc. dzieci w Polsce nie zasiada z rodzicami do niedzielnych obiadów, co trzecie
dziecko nie spędza z rodzicami wieczorów,
bo ci muszą pracować. „Muszą, gdyż rząd
prowadzi politykę antyrodzinną. Nadmierny
fiskalizm państwa powoduje, że mamy
jedne z najniższych preferencji dla rodziców
w krajach OECD. Oznacza to wysokie narzuty na wynagrodzenia. Fakt ten wpływa
na kondycję finansową polskich rodzin,
na ciągły pęd za dodatkowym płatnym
zajęciem. Oznacza również pogarszającą
się demografię. Pod względem wskaźnika
dzietności zajmujemy 221. miejsce na 224
kraje świata” - można przeczytać na stronie
internetowej Akcji Katolickiej.
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***
Nie kupujmy wrogo nastawionych
do wiary i Kościoła gazet, bo w ten sposób popieramy ich ideologię, apelował
3 maja na Jasnej Górze ks. abp Józef Michalik. Przestrzegał, że styl życia bez Boga,
bez etyki, bez zasad moralnych prowadzi do
samozagłady Narodu. W czasie głównych
uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej
Polski na Jasnej Górze przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Józef
Michalik nie pozostawił nikomu złudzeń.
Przypomniał, że znane są dzieje narodów
bogatych, wykształconych, kulturalnych,
które zniknęły z mapy świata, bo zabrakło im siły ducha, woli życia etycznego,
moralnego.– Polski dziś nie stać na konkurowanie dobrami materialnymi z innymi
narodami, nie możemy sobie pozwolić na
udział w wyścigu zbrojeń, ale niepokojący
jest nasz udział w wojnach niesprawiedliwych i szerzony dziś wyścig za stylem życia
bez Boga – zwracał uwagę w homilii ksiądz
arcybiskup. Jak podkreślał, niepokój budzi
promowanie życia bez zasad moralnych,
brutalizacja życia publicznego. Niepokoi
„państwo niemające odwagi uchwalania
praw zgodnych z Bożym prawem, naturą
ludzką i dobrem Narodu”. – Musi niepokoić
brak kultury i agresja gdziekolwiek widziana, także wśród partii politycznej, która się
staje hańbą Ojczyzny. To jest kierunek donikąd. To jest droga samozagłady – ostrzegał
przewodniczący KEP.W bardzo zdecydowanych słowach ks. abp Michalik apelował
do polityków, by troszczyli się o Naród
i jego dobrobyt, a nie o własne interesy.
Podkreślał, że właśnie Naród jest największym bogactwem Kościoła i państwa.
– Interes partii, ugrupowania jest zmienny,
przelotny i z reguły okazuje się nietrwały,
jeśli nie opiera się na zdrowych zasadach

moralnych – wskazywał.– Narodom
potrzebni są mądrzy i oddani przywódcy,
a prawdziwi przywódcy Narodu pierwsi
ponoszą ofiary i podejmują wysiłki służby
na rzecz całego Narodu. Zanika dziś niestety patriotyzm, miłość Ojczyzny gotowa
do poświęceń, a zarazem zanika poczucie
godności Polaka, powoli umiera człowiek
w człowieku – ubolewał ksiądz arcybiskup.
Przewodniczący polskiego Episkopatu napiętnował też tendencję do spłycania pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. – Dzisiaj
wszystkie antykościelne media wmawiają
nam, że głównym tematem przepowiadania Papieża Franciszka jest bogactwo
Kościoła, chcą w ten sposób Papieżem
walczyć z Kościołem – powiedział ks. abp
Michalik.I wskazywał, że to nie Kościół na
całym świecie gromadzi bogactwa i to nie
Kościół krzywdzi biednych. – Kościół im
przez wieki pomaga i nawołuje do pomocy dla nich. Przecież dziś na świecie 20
procent ludzi ma do dyspozycji 80 procent
bogactw całego świata i to nie Kościół
eksploatuje bogactwa naturalne narodów
Afryki, Azji, Rosji czy obu Ameryk. To systemy oparte na antyewangelizacji, systemy
egoizmu, zbrojeń i przemocy wzajemnie
się straszą i prześcigają w zagrożeniach,
a prości ludzie cierpią przez te zbrojenia
niedostatek, a nawet głód – mówił ks. abp
Michalik. Wzywał też, aby wspierać media
katolickie: czasopisma, rozgłośnie radiowe
i Telewizję Trwam, i korzystać z nich.
6 maja, w Domu Pamięci Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie
zmarła Założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.Maria Okońska. Miała 93 lata.
Była jedynym świadkiem składania przez
Stefana kardynała Wyszyńskiego w odosobnieniu Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Została również imiennie w testamencie
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warszawskim Prymasa Tysiąclecia.11 maja
w Archikatedrze św. Jana w Warszawie.
wypełniła się osobami, którym bliska sercu
była Maria Okońska. Towarzyszyli oni założycielce Instytutu Prymasa Wyszyńskiego
w ostatniej ziemskiej drodze, dziękując za
jej miłość i wierność względem Pana Boga,
Matki Najświętszej i Ojczyzny. A przede
wszystkim przyszli, by pożegnać tą, która ocaliła wielkie dziedzictwo ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego od zapomnienia.
Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks.
abp Edmund Piszcz z Olsztyna, w asyście
emerytowanego biskupa łowickiego ks.
bp. Alojzego Orszulika SAC oraz biskupa
pomocniczego warszawskiego Mariana
Dusia. Wśród prawie 70 koncelebransów
był także ks. prałat Bronisław Piasecki, kapelan Prymasa Tysiąclecia, oraz ks. Feliks
Folejewski SAC, długoletni duszpasterz
Rodziny Rodzin. Ks. abp Piszcz, w homilii
przypomniał trudne doświadczenia życiowe
założycielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Słowo „Polska” – zaznaczył ks.
abp Piszcz – nigdy nie było dla niej pustym
dźwiękiem, a miłość Boga i Ojczyzny tworzyły w życiu Marii Okońskiej nierozerwalną
całość. Jak dodał, zmarła nie myślała
o Polsce w kategoriach politycznych, lecz
troszczyła się o jej moralne odrodzenie.
Kaznodzieja przypomniał historię założenia
„Ósemki” działającej w oparciu o osiem
błogosławieństw. Ks. abp Piszcz wspomniał – dodaje KAI – o brzemiennym
w skutkach spotkaniu „ósemki” 1 listopada
1942 r. w Laskach z ukrywającym się tam
ks. prof. Stefanem Wyszyńskim. Wówczas Maria Okońska i jej koleżanki zyskały
przewodnika, a przyszły Prymas cenne zaplecze modlitewne. Ta więź przeszła ciężką
próbę w czasach PRL, o czym przypomniał
emerytowany metropolita warmiński. Pod-
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kreślił on także wielką rolę „ósemki” i Marii
Okońskiej w okresie aresztowania ks. kard.
Wyszyńskiego, kiedy to życie religijne
w Polsce bynajmniej nie zostało sparaliżowane bojaźnią, niemocą, nienawiścią,
lecz trwała nieustanna modlitwa w intencji
Prymasa. Ks. abp Piszcz zaznaczył, że Maria
Okońska wszystkie swoje siły poświęciła
realizowaniu przesłania Prymasa Wyszyńskiego. Wskazał, że ostatni etap jej życia
był naznaczony cierpieniem, które znosiła
z pogodą. Ulgę – jak ujawnił ks. abp Piszcz
– przynosiło jej słuchanie audycji Radia
Maryja.Po zakończeniu Mszy św. żałobnej
trumna z ciałem Marii Okońskiej została
odprowadzona na wieczny spoczynek
na cmentarz Bródnowski, gdzie spoczęła
w grobowcu wspólnoty Instytutu Prymasa
Wyszyńskiego.

***

Nie wolno wstydzić się krzyża, nie
wolno patrzeć bezczynnie, jak Chrystus
jest obrażany, nie wolno zgodzić się na
odrzucenie Boga, nie wolno zgodzić się na
zamknięcie wiary w tak zwanej dziedzinie
prywatności – apelował 12 maja ks. abp
Gerhard Ludwig Müller. Prefekt Kongregacji
Nauki Wiary uczestniczył w uroczystościach ku czci św. Stanisława Biskupa
i Męczennika na krakowskiej Skałce.Od
konfesji św. Stanisława BM ze wzgórza
wawelskiego ulicami Krakowa przeszła
procesja do sanktuarium Na Skałce. Mszy
Świętej przy Ołtarzu Trzech Tysiącleci
przewodniczył ks. abp John Myers z USA.W procesji, w której niesione były relikwie
świętych i błogosławionych, uczestniczyli
przedstawiciele polskiego Episkopatu,
osoby życia konsekrowanego, dzieci oraz
młodzież – uczniowie szkół katolickich,
przedstawiciele duszpasterstw, organizacji
i stowarzyszeń. Świętego patrona uczcili
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członkowie bractw i ruchów.– Jakżeż
bardzo trzeba naśladować dziś świętego
biskupa Stanisława w jego odwadze. Nie
można już dzisiaj chować głowy w piasek.
Miłość do Boga musi motywować nas
do odwagi i świadectwa życia – mówił
w homilii ks. abp Müller z krakowskiej
Skałki, z miejsca męczeńskiej śmierci św.
Stanisława. Wezwał do odważnej obrony
wiary. – Uczniowie Dobrego Pasterza,
podnieście głowy! Mówcie z mocą dzisiejszemu światu o Bożej obecności i zbawczej
miłości wobec każdego człowieka! Brońcie
z mocą prawa Boga do człowieka, który
jest Jego stworzeniem – podkreślał prefekt
Kongregacji Nauki Wiary. W homilii ks. abp
Gerhard Ludwig Müller, przypominając, że
Kościół w Polsce czci św. Stanisława jako
patrona ładu moralnego, podkreślił, że
dzisiejszy świat potrzebuje przywrócenia
i ugruntowywania tego ładu.– Jakżeż wiele
trzeba zrobić w tej dziedzinie, by przywrócić
człowiekowi należne mu miejsce, by człowiek zachował swą godność, by usłyszał
w swym sercu na nowo Boże wezwanie do
świętości – powiedział ksiądz arcybiskup.
Mówiąc o św. Stanisławie jako wzorze
pasterza dobrego, który aż do ostatniej
kropli krwi służył Bogu w Kościele, apelował
o przyznanie się do Kościoła.– Nie dajmy
sobie wmówić, że Kościół nie jest potrzebny,
że Kościół to obca rzeczywistość, że Kościół
nie nadąża za współczesnością. Wspólnie
stanowimy Kościół, a jego Głową jest sam
Chrystus – podkreślił. Za bł. Janem Pawłem
II powtórzył: „Proszę was, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi,
Kościołowi i jego pasterzom”.

***

Komisja Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski od kilku
tygodni prosi przedstawicieli Ministerstwa

Edukacji Narodowej o wyznaczenie terminu
spotkania, aby porozmawiać o ważnych
problemach dotyczących polskiej szkoły.
Chodzi m.in. o kwestię wprowadzenia
możliwości zdawania matury z religii, ale
nie tylko. Ministerstwo jednak milczy.
Strona kościelna od kilku lat bezskutecznie
upomina się o to, by młodzież maturalna
mogła zdawać egzamin dojrzałości z religii.– Maturzyści mogą zdawać WOS,
chemię, geografię, biologię, ale religii nie.
Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, nie
otrzymujemy odpowiedzi ks. bp Marek
Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski. Jak przypomina, strona Kościoła już
pięć lat temu spełniła wszystkie formalne
warunki, by maturzyści mieli możliwość
zdawania religii na egzaminie dojrzałości.–
Wciąż jednak nie ma pozytywnej decyzji ze
strony ministerstwa. Słyszymy tylko „nie”,
a nie przedstawia się nam argumentów. Do
połowy kwietnia MEN miało przygotować
analizę prawną tego problemu; miało
przygotować dane, co jeszcze musi zrobić
Kościół, a co ministerstwo, aby matura
stała się przedmiotem maturalnym. Niestety, pomimo zabiegów dotychczas nie
udało się nam otrzymać nawet terminu
spotkania z przedstawicielami MEN – ubolewa ksiądz biskup. Zwraca jednocześnie
uwagę, że sprawa jest bardzo pilna, gdyż
obecny rok szkolny to czas, gdy do szkół
ponadgimnazjalnych wchodzi nowa podstawa programowa, której skutkiem będzie
zdawanie matury w 2015 roku według
nowych zasad. Przewodniczący Komisji
Wychowania Katolickiego KEP wskazuje,
że w tym roku 16 tysięcy młodych osób
wzięło udział w ogólnopolskiej olimpiadzie
teologicznej.– Oni wszyscy naprawdę
musieli posiąść nową wiedzę, nauczyć
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się języka teologii i chcieliby tę wiedzę
gdzieś jeszcze „wykorzystać”. Dlaczego
są dyskryminowani? Dlaczego nie daje
się im możliwości, by wykazali się nią na
egzaminie dojrzałości? – pyta. Kwestia
matury z religii to nie jedyny temat, który
Episkopat chciałby przedyskutować z MEN.
Stronę kościelną bardzo niepokoją informacje o wprowadzeniu już do najmłodszych
klas przedmiotu edukacja seksualna.– To,
co się przygotowuje polskim dzieciom, to
kompletny skandal, niezrozumienie, czym
jest wychowanie. Obawiamy się, że to
nawet nie są pomysły samego ministerstwa, ale to idzie z zewnątrz, z Europy. My
absolutnie nie możemy się na to godzić
i milczeć. Chcemy spotkania z MEN,
chcemy przedstawicielom ministerstwa
wykrzyczeć nasze obawy, powiedzieć
stanowcze „nie” deprawacji polskich dzieci
i młodzieży – podkreśla ks. bp Mendyk.

***

Ks. abp Józef Michalik, metropolita
przemyski, podczas homilii wygłoszonej
w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie k. Sanoka podkreślił, że „nie ma
prawa reformowania Kościoła ten, kto jest
poza Kościołem”.Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył
wczoraj Mszy św. z okazji odpustu ku czci
św. Andrzeja, współpatrona Polski, oraz
jubileuszu 25-lecia jego kultu w tej parafii.
Nawiązując do modlitwy Pana Jezusa
o jedność, ks. abp Michalik stwierdził, że
Pan Jezus już wtedy przestrzegał przed
pokusami zmieniania Chrystusowego
Kościoła na swój sposób – podaje Katolicka Agencja Informacyjna. – Pan Jezus
wiedział, że przyjdą reformatorzy i przyszli
zaraz w pierwszych wiekach i chcieli, żeby
Kościół był na ich modłę – wskazał metropolita przemyski Jednocześnie hierarcha
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przyznał, że niektóre postulaty były słuszne,
ale jak dodał, „domagając się doskonałości
Kościoła, trzeba w nim być, bo nie ma
prawa reformowania Kościoła ten, kto jest
poza nim”. Metropolita przemyski – dodaje
KAI – podkreślił jednocześnie, że bycie
w Kościele oznacza posłuszeństwo biskupom i Papieżowi. – Dzisiaj wielu manipuluje
tym związkiem z Kościołem – powiedział.
Msza św. odpustowa połączona była z jubileuszem 25-lecia kultu św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie. KAI przypomina, że jest to
związane z wydarzeniami z lat 1983-1987,
kiedy na plebanii w Strachocinie proboszczowi ks. Józefowi Niżnikowi objawiał
się św. Andrzej Bobola. W czasie, kiedy
kapłan zaczął realizować prośbę świętego:
„Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie”,
objawienia ustały. Ksiądz Niżnik jest duszpasterzem w tej parafii do dzisiaj.

***

Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski
otrzymał nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego za 2012 rok. Nagrodę rokrocznie przyznaje Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za
wybitne osiągnięcia naukowe w duchu
humanizmu chrześcijańskiego. W laudacji
ks. prof. Józef Krukowski powiedział, że
nagroda dla ks. kard. Grocholewskiego jest
wyrazem uznania za jego wybitne osiągnięcia w pracy sądowniczej, administracyjnej
i naukowej oraz wyrazem wdzięczności
za jego wkład w rozwój edukacji katolickiej.– Kardynał Grocholewski wyróżnia
się oryginalnością i uniwersalnym wymiarem uprawiania nauki. Jego dorobek
zasługuje na głębsze poznanie i na szersze
oddziaływanie na mentalność współczesnych prawników, filozofów i teologów
– powiedział ks. prof. Krukowski. Ksiądz
kardynał Grocholewski po odebraniu na-
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grody wygłosił wykład pt. „Umiłowanie
Boga – najwyższą mądrością”, w którym
dużo uwagi poświęcił właściwemu rozumieniu pobożności – nie jako dewocji, ale
postawy miłości do prawdy, do bliźniego
i do Kościoła. – Umiłowanie i służba
prawdzie jest równocześnie umiłowaniem
i służbą prawdziwemu dobru człowieka –
powiedział. Nagroda im. księdza Idziego
Radziszewskiego, pierwszego rektora KUL,
przyznawana jest od 1974 roku. Wśród jej
laureatów są m.in. prof. Władysław Tatarkiewicz, prof. Stefan Swieżawski, o. prof.
Mieczysław Krąpiec.

***

W niedzielę 19 maja w Warszawie
została zorganizowana kolejna manifestacja w obronie TV Spotkanie to miało
charakter rodzinnej majówki. Do stolicy
przybyli Polacy z różnych zakątków kraju.
Na scenie postawionej przy Zamku Królewskim były przemówienia Głos zabrali
m.in. o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR Dyrektor
Radia Maryja, poseł Andrzej Jaworski,
poseł Beata Kempa, europoseł Mirosław
Piotrowski, poseł Antoni Macierewicz,
prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz oraz
red. Jacek Karnowski. W programie nie
zabrakło oczywoiście wspólnej modlitwy
oraz koncertów zespołów muzycznych –
wystąpili: Arisa Vinci (piosenki greckie),
Duo Fenix – Dwa Fyniki (repertuar śląski),
Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego
Sośnica w Gliwicach (pieśni religijne
i patriotyczne), Romuald Spychalski i Anna
Jurczyńska (utwory operowe, operetkowe
i musicalowe), Maciej Wróblewski (piosenki religijne i patriotyczne), Bogdan Trojanek
i Terne Roma (repertuar romski); Wystąpili
także artyści scen polskich: Halina Łabonarska i Katarzyna Łaniewska. Odbyły się
również wystąpienia zaproszonych gości:

naukowców, dziennikarzy i polityków.Organizatorem warszawskiej manifestacji był
Krajowy Komitet SOS dla TV Trwam oraz
Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania
Ateizacji Polski.

***

W czwartek 23 maja po raz pierwszy
Kościół w Polsce obchodził nowe święto
ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana. Zostało ono ustanowione w zeszłym roku przez Konferencję
Episkopatu Polski w odpowiedzi na propozycję Benedykta XVI, by w ten sposób
upamiętnić Rok Kapłański i głębiej przeżyć
tajemnice wiary, na których trudno dłużej
się skupić w czasie Triduum Paschalnego
i Wielkanoc. Papież Benedykt XVI zaproponował wprowadzenie tego święta, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez różne
episkopaty i zakony dla upamiętnienia Roku
Kapłańskiego, który był obchodzony od 19
czerwca 2009 r. do 11 czerwca 2010 r. Na
obchody tego święta Ojciec Święty wyznaczył czwartek po niedzieli Zesłania Ducha
Świętego, czyli tydzień przed uroczystością
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
/Bożym Ciałem/. W Polsce biskupi na 360.
zebraniu plenarnym KEP, 26 listopada 2012
r. w Zakopanem ustanowili to święto dla
diecezji polskich.. Nowe święto wpisuje się
w cykl uroczystości i świąt, obchodzonych
po zakończeniu cyklu paschalnego. Radość
wielkanocna ze Zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa trwa pięćdziesiąt
dni, kończy go uroczysty 50. dzień - Zesłanie Ducha Świętego - który pieczętuje
świąteczny okres obchodów liturgicznych.

(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl
www.e.kai.pl
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Obserwacje przyrodnika – laika
Szczyt tui trzeba było ściąć bo wplątał się w linię elektryczną. Ze zdziwieniem
gospodarze ujrzeli wypadające z potężnego gniazda zbudowanego wśród gałęzi
małe sroczki. Ojej! Po paru dniach w gnieździe
było już niebieskie w drobne cętki jajeczko.
fot. M.Z.

Karol z wujkiem zobaczyli na podwórku takie stworzenie. Czy to jest turkuć
podjadek?
fot. M. Z.
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Humor
- Patrz, kochanie, reklama nie kłamie. Po wypraniu, koszula
jest rzeczywiście biała!
- Wolałem, kiedy była w kratkę - odpowiada mąż.
- Kiedy odda mi pani pieniądze - pyta sąsiadka sąsiadkę.
- Jutro.
- Już od paru dni mówi pani to samo.
- Jak pani widzi, nie należę do osób, które z dnia na dzień
zmieniają zdanie.
Turysta w czasie deszczu schronił się w bacówce. Baca gościnnie częstuje go herbatą. Turysta zauważa, że do kubka leci
mu woda.
- Baco, dach wam przecieka, dlaczego go nie naprawicie.
- Nie mogę bo deszcz pada.
- A kiedy nie pada?
-Wtedy nie cieknie…
- Czy mogłabym przymierzyć tę sukienkę na wystawie?
- Bardzo proszę, ale mamy też przymierzalnię…
W środku nocy żona budzi męża.
- Co się stało? - pyta zaspany.
- Zapomniałeś wziąć tabletki na sen…
- Mamo, mogę popatrzyć na telewizor?.
- Popatrzeć tak, tylko go nie włączaj.
- Kiedy wrócisz z tego polowania?
- Jak wrócę to wrócę – odpowiada mąż
- To dobrze, ale nie później.
Udostępniła Zofia Wolak
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:

25.05.2013 r.
Jerzy Smajdor, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice

26.05.2013 r.
Patrycja Szkaradek, ur. Krynica – Zdrój, zam. Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach i Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:

25.05.2013 r.
Magdalena Pierzchała i Łukasz Pres
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich
miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
Marian Olesiak l. 62
Zofia Liszka l. 79
Janusz Jaremko l. 72
Walenty Pierzchała l.71
Jacek Hasior l. 51
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią
i otwórz przed nimi bramy Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

KATOLICKA PORADNIA
RODZINNA
Dla narzeczonych:
I spotkanie: II piątek miesiąca godz. 18.30
II spotkanie III środa miesiąca godz.
18.30
III spotkanie ostatni piątek miesiąca
godz. 18.30
tel. 507 159 527
Dla małżonków:
III środa miesiąca – godz. – 1830
ADRES
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca NMP
Marcinkowice 3
33-393 Marcinkowice
Tel. (018) 443-31-19
(018) 443-32-18 wikariusze
(018) 443-32-41 wikariusze
www.marcinkowice.chelmiec.pl
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