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Najświętsze Serce Jezusa
Tak jak maj w Kościele katolickim jest uważany za miesiąc maryjny, czerwiec uznaje się za specjalny miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Pana
Jezusa. Choć kult ten należy do pobożności ludowej, swoim istnieniem przydaje
liturgii kolorytu i ciepła, przypominając najważniejszą prawdę, że Bóg, którego
w niej czcimy, jest miłością, jest żywym organizmem płonącym gorącą miłością
do swoich stworzeń.
Może zastanawiać, dlaczego czerwiec jest obrany za miesiąc adoracji Serca
Pana Jezusa? Czerwiec dał genezę kultowi Serca Jezusa z racji najważniejszego
objawienia dotyczącego tego kultu, jakie otrzymała 10 czerwca 1675 r., Małgorzata
Maria Alacoque, skromna zakonnica wizytka z klasztoru Paray-le-Monial. Objawienie to, należące do ostatniego z czterech wielkich objawień, jakie otrzymała
mistyczka, miało miejsce w piątek po oktawie Bożego Ciała. Ono samo nawoływało też do obwołania święta ku czci Serca Pana Jezusa właśnie w pierwszy piątek
czerwca po oktawie Bożego Ciała, by w ten sposób poprzez przyjętą Komunię
św. i pobożne praktyki wynagrodzić Bogu za grzechy świata. Jak wynika więc
z objawień, czerwiec jest miesiącem wybranym przez samego Boga.
Objawienia należą do gatunku objawień prywatnych, w odróżnieniu od
publicznych. Te ostatnie zakończyły się z chwilą śmierci ostatniego apostoła
i jako takie należą do obiektywnego dziedzictwa wiary, na fundamencie którego
Kościół buduje swoje dogmaty. Objawienia prywatne mają miejsce w każdym
czasie. Kościół po skrupulatnych badaniach zatwierdza te objawienia i podaje
je jako formy krzewienia i pogłębienia wiary, pozostawiając je decyzji każdego
wierzącego. Objawienia Małgorzaty Marii Alacoque należą właśnie do objawień
prywatnych. Cały przekaz czterech wielkich objawień, jakie otrzymała (16731675), dotyczył roli Serca Jezusowego dla naszego zbawienia i formy Jego czci.
Ktoś może się zastanawiać, skąd kult Serca Pana Jezusa, skoro nigdy nie zostało ono
za życia Jezusa szczególnie objawione? Znane są Jego rany, cierniem ukoronowana
głowa, ale skąd serce? Właśnie z ran Jezusa, a właściwie z piątej rany przebitego
włócznią boku, skąd wypłynęła krew i woda. Otóż już w tradycji średniowiecza
w boku tym zauważono ukryte serce miłości Bożej, przebite dla naszego zbawienia.
Kult rozpoczęto wraz z działalnością św. Jana Eudesa (zm. 1680), gorliwego krzewiciela kultu dwóch serc Jezusa i Maryi oraz pod wpływem objawień Małgorzaty
Marii Alacoque, stając się z czasem treścią powszechnego kultu.
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod wpływem objawień, przybrał
kilka form: celebrowanie uroczystości NSPJ przypadającej w piątek po oktawie
Bożego Ciała; Godzina Święta, przynajmniej godzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu w nocy z czwartku na piątek dla uczczenia konania Chrystusa
w Ogrodzie Oliwnym; praktyka pierwszych, kolejnych dziewięciu piątków
miesiąca, spowiedzi i Komunii św., jako wynagrodzenie za grzechy własne i całego
świata; litania do Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ.
Opracował Ks. K. Mirek
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Jezu! Jestem! Ufam!
Dnia 3 kwietnia z parafi Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu do Łagiewnik
wyruszają dwa luksusowe autobusy, około 100 osób. Z modlitwą, szczęśliwi
przyjeżdzamy do celu. Tłumy ludzi wszędzie. Do kaplicy klasztornej długa kolejka. Mimo to decydujemy się wejść. Modlitwę prowadzi siostra miłosierdzia.
Wchodząc do Kaplicy, wzruszenie.. mimo woli z serca wyrywa się wołanie: Jezu!
Jestem! Ufam!
Chwila modlitwy i na plac, na Mszę św. a ty, gdzie spojrzeć, tłumy ludzi,
a nawet rodzice z malutkimi dziećmi. O 10 rozpoczyna się Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza. Na rozpoczęcie chór śpiewa „Misericordias”, a potem wszyscy : Nie zna śmierci Pan…”
Ksiądz kard. witając mówi: „Wysławiajmy Miłosierdzie Boże, Ono nas
wprowadza ze śmierci do Życia. Sakrament pojednania jest darem Miłosierdzia
Bożego. Psalm: „Śpiewajmy Panu, bo jest miłosierny…”. Ewangelia wg św. Jana
20,19… „Ukazanie się apostołom i Tomaszowi…”
Kazanie ks. kard Stanisława Dziwisza
Ofiarowanie – pieśni „Zwycięzca śmierci”, „Zbliżam się w pokorze”, „Wstał
Pan Chrystus”, „Te Deum”. Komunia. Po Komuni ks. kard. zawierzył świat
Miłosierdziu Bożemu.
Śpiew „Jezu! Ufam Tobie!”.
Poświęcenie znaków ŚDM i gałązek oliwnych pokoju. Gromkie, huczne
oklaski. Regina Coeli w łączności z papieżem Franciszkiem, podziękowanie ks.
kard, szczególnie za wspomnienie o śp. J P II, który często bywał w Łagiewnikach.
Młodzi! Czekamy na was w Krakowie”
Pieśń: „Boże, coś Polskę!”
Na tej Eucharystii było nas około 80 tyas. O godz. 12:30 w Bazylice ks.
prałąt Ptasznik sekr. Stanu Stolicy Apostolskiej, odprawił Mszę św. z powodu
ogromnego tłumu, nie było szans, by wejść do bazyliki.
Godz 15 – Godzina Miłosierdzia w Bazylice, prowadził ks prałąt Franciszek
Ślusarczyk – rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Rozważania prowadziła
młodzież. W czasie koronki, na wzgórzu C. J P II, naprzeciwko Bazyliki, łączyli
się z nami dodatkowi pielgrzymi. Prawdopodobnie głos koronki docierał do nich.
Koronka zakończyła się pieśnią „Miseri Cordie”.
Piękna pogoda malowała nam oblicza na czekoladowo. A to jest cenne, wiosenne zdrowie. Powrót odbywał się w kontempalacji tego wielkiego wydarzenia,
jakie przeżyliśmy. A serce śpiewało:
Jezu! Ufamy! Dziękujemy!
Na koniec ks. kard Stanisław Dziwisz poświęcił Dzwon Miłosierdzia Bożego.
P. S. Wszędzie idealny porządek!
Zofia Lorek
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Homilia kard. Stanisława Dziwisza wygłoszona
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w sanktuarium
w Łagiewnikach
Bracia i Siostry,
1. Dziś razem z Apostołem wyznajemy wiarę w Jezusa zmartwychwstałego: „Pan
mój i Bóg mój” (J 20,28) . Dziękujemy Chrystusowi, że w tym spotkaniu z Tomaszem tak
jasno powiedział: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29b). My do nich
należymy. Dotknęliśmy Jezusa palcem Tomasza i jego oczami zobaczyliśmy Zmartwychwstałego. To nam wystarcza. On jest świadkiem, a my wierzymy w to, co zanotował
św. Jan ewangelista. Ten akt wiary przyprowadził nas do łagiewnickiej bazyliki. Ten akt
wiary pozwala nam ufać Jezusowi w sposób bezgraniczny. Ten akt wiary, pozwala nam
budować życie codzienne w oparciu o Ewangelię. Za łaskę wiary, za tych, którzy nas do
niej podprowadzili, za środowisko wiary, które tworzymy, dziś dziękujemy Bogu. Stoimy
na miejscu, które wybrał Bóg, by w całym Kościele ubogacić Niedzielę po Wielkanocy
blaskiem swego miłosierdzia. Obdarzył ten dzień szczególnymi łaskami. Przybyliśmy tu,
aby mieć w nich udział. Aby wejść w tajemnicę Bożego miłosierdzia.
2. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, uczynił jego serce podobne do swego ojcowskiego
serca, w którym na pierwszy plan wysuwa się miłosierdzie. Pod sercem matki wypełnionym miłosierdziem, poczyna się człowiek i wzrasta w środowisku miłości i miłosierdzia.
Bogu zależało na tym, aby wzajemne relacje między nami były oparte o miłość.
Bóg nie chciał i nie chce, aby ludzie ze sobą walczyli. On chciał, by współpracowali
z Nim w uzyskiwaniu coraz większej przestrzeni dla czynienia dobra. Walka pojawiła się
wówczas, gdy władca tego świata zagarnął człowieka i włączył w swe niecne plany.
To on zaraził ludzkie serce wirusami walki. Autor natchniony ujawnia grozę tego wirusa
opisując śmierć Abla z ręki Kaina. Odtąd ludzie zamiast ze sobą współpracować, zaczęli
ze sobą walczyć. Zamiast troski o coraz lepsze jutro, zaczęli ostrzyć broń, aby drugiego
zranić i zabić.
I właśnie w tej sytuacji Bóg wzywa tych, którzy chcą z Nim współpracować, do
przebaczającej miłości. Chce, aby weszli na drogę, w której nie ma walki z drugim
człowiekiem, ale jest przebaczenie; jest ofiarowanie szansy temu, kto rani, temu, kto
zabija. Tak podszedł do nas Ojciec niebieski. Jego Syn zgodził się na to, aby nas uczyć
przebaczającej miłości nie tylko słowem, ale i swą postawą. Dlatego będąc na ziemi nie
sięgnął po władzę, nie wyostrzył mieczy, nie wezwał do walki. Sam dobrowolnie zgodził
się na to, aby Go zniszczono, i nawet wówczas, gdy umierał, przebaczał i wołał do Boga:
„Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34).
3. Dobra Nowina jest drogą przebaczającej miłości. Na niej Bóg objawia nam i ofiaruje
swe przebaczenie. On daje nam szansę porzucenia grzechu i odejścia od władcy tego
świata. Daje nam szansę skorzystania ze swej ojcowskiej miłości. On wylewa na nas
swe przebaczenie i chce, abyśmy napełnili nim swe serca. Taką przebaczającą miłość
Boga kontemplowaliśmy w Wielki Piątek. Takiej uczył nas w wieczerniku Chrystus. Taką
miłością wypełnił On nasze serca w sakramencie pojednania i pokuty.
Ale Dobra Nowina to nie tylko dar miłosierdzia Boga, jakim zostaliśmy ubogaceni. To
również wezwanie do doskonalenia naszego miłosierdzia, naszej przebaczającej miłości.
Jezus wzywa do tego, gdy zaprasza nas do wędrowania Jego śladami. Wzywa nas
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również, gdy powiada: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(Mt 5,7).
4. Tak rozumiana Dobra Nowina staje się drogą nieustannego doskonalenia przebaczającej miłości w naszych sercach. Żyjemy świecie, w którym wciąż jeden drugiemu
zadaje rany. Żyjemy w świecie ludzi, którzy nas nie kochają, którzy nie tylko ranią, ale
i zabijają. Naszą odpowiedzią ma być przebaczenie. Trzeba dbać o dystans, o to, by ich
ciosy do nas i naszych bliskich nie docierały, ale jeśli dotrą, nie wolno nam odpowiedzieć
ciosem na cios, ale trzeba przebaczyć. W tym przebaczeniu jest zawsze świadectwo
naszej przynależności do Jezusa zmartwychwstałego. Jest też ofiarowanie szansy, aby
ten, kto rani, przeszedł na stronę Boga i już nie ranił, ale budował więzy międzyludzkie.
Przebaczająca miłość jest również wezwaniem do tego, byśmy umieli przyjąć przebaczenie, jakie inni nam ofiarują, gdy sami zranimy. Czasem łatwiej jest przebaczyć doznaną
krzywdę, niż przyjąć z wdzięcznością przebaczenie, z jakim inni się do nas zwracają.
5. Umiejętność przebaczenia jest nieodzownie potrzebna w leczeniu ran i w budowie
środowiska wzajemnego zaufania na wszystkich poziomach.
Jest potrzebna w budowie szczęśliwego małżeństwa, bo nieuniknione są sytuacje,
w których jeden drugiemu musi przebaczyć, jeśli chce, aby rany w ich małżeństwie się
zagoiły. Jest nieodzownie potrzebna w budowie rodzinnego domu. Przebaczeniem musi
być wypełnione serce rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców. Właściwie wychodzenie z wszystkich kryzysów rodzinnych jest możliwe jedynie drogą przebaczającej
miłości. Innej drogi nie ma.
Przebaczenie jest potrzebne w budowaniu więzów społecznych. Katolik, niezależnie
od tego, do jakiego ugrupowania społecznego należy, winien pamiętać, że jego udział
w życiu społeczeństwa i narodu musi być oparty o współpracę z wszystkimi ludźmi
dobrej woli, a bez przebaczenia o takiej współpracy nie ma mowy. Życie społeczne budowane w duchu Ewangelii, zarówno w skali narodu, Europy, jak i świata nie może być
budowane na drodze wzajemnego ranienia, ale na drodze leczenia ran przebaczeniem
i szukaniem twórczej współpracy. Wzajemne obrzucanie się wyzwiskami nie tylko nie
buduje zaufania społecznego, ale kompromituje tych, którzy się taką bronią posługują.
Jedno jest pewne, jeśli nawet sięgają do niej ludzie niewierzący, to ci, którzy uważają
się za katolików, z tej broni winni zrezygnować.
6. Przeżywamy rok pod hasłem: „Otoczmy troską życie”. Dziś tutaj, w Łagiewnikach,
trzeba sobie uświadomić, że warunkiem życia społecznego jest opanowanie sztuki
przebaczającej miłości. Bez niej nie można budować Ojczyzny, która ma być domem dla
każdego, kto w niej mieszka, kto się do niej przyznaje. Udawało się to naszym Ojcom
w sytuacjach wyjątkowo trudnych, nawet w latach zaborów i okupacji. Stać zatem i nas
na to, aby dziś budować dom naszej Ojczyzny w oparciu o przebaczającą miłość, której
uczy nas sam Chrystus.
Źródłem przebaczającej miłości jest Bóg w tajemnicy Trójcy Świętej. On nie walczy
z człowiekiem. On chce nas pozyskać do uczestniczenia w wielkim dziele miłości, która
nastawiona jest na nieustanny wzrost we wzajemnym uszczęśliwianiu siebie. Zaufajmy
Jego Miłosierdziu! Amen.

Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita krakowski
Nadesłała Zofia Lorek
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Ojciec Józef Andrasz SJ
(ur 1891 r. Wielopole k/ Nowego Sącza)
(+1963 r. w Krakowie)
Był stałym kierownikiem duchowym św. Siostry Faustyny
Kowalskiej w ostatnich latach życia, które spędziłą w Krakowie
(ponad 2 i pół roku). Po jej śmierci zaangażował się w realizację
jej misji głoszenia orędzia Miłosierdzia. Pod jego kierunkiem
powstał obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, słynący
dziś łaskami w Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach; on też
w tym miejscu zapoczątkował nabożeństwa ku czci Miłosierdzia
Bożego (1943) i obchodzenie święta Miłosierdzia (1944). Jego
książeczka „Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie”, popularyzująca
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych
przez św. Siostrę Faustynę, została przetłumaczona na wiele
języków i rozniosłą się po całym świecie w ogromnych nakładach. Ojciec Andriasz był
też autorem pierwszych biografii Apostołki Bożego Miłosierdzia. Krótki biogram ukazał
się w książeczce „Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie”, a obszerna biografia, której nie
dokończył, pozostała w maszynopisie.
…módlmy się o jego beatyfikację!...
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„W jednej modlitwie poznałam, jak bardzo jest miła dusza Ojca Andrasza Bogu.
Jest prawdziwym dzieckiem Bożym, rzadko w której duszy tak wyraźnie się przebija
to synostwo Boże, a to dlatego, że ma szczególniejsze nabożeństwo do Matki Bożej”.
(Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej, nr 1388)
„Dziś widziałam, jak Ojciec Andrasz odprawiał Mszę św., przed Podniesieniem
ujrzałam Maleńkiego Jezusa, który był bardzo rozradowany z rączętami wyciągniętymi i po chwili już nic nie widziałam. Byłam w swojej separatce i w dalszym ciągu
odprawiałam dziękczynienie. Jednak później pomyślałam sobie - czemuż Dziecię Jezus
było tak wesołe?
Przecież nie zawsze jest tak wesołe, jak widzę. - Wtem usłyszałam te słowa wewnątrz: o dobrze Mi jest w sercu jego. - I nie zdziwiło mnie to wcale, bo wiem, że bardzo
kocha Jezusa”.

(Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej, nr 879)

Przedruk z okolicznościowej ulotki sygnowanej przez ks bpa Stanisława Saleterskiego

Listy do redakcji
Dziękuję za wszystko! Chciałoby się śpiewać „Nie umiem Ci Panie dziękować” – „Naucz mnie życiem dziękować”.
Panie w gminie z uśmiechem mi wręczyły pełną siatkę, a w niej niespodzianki. Przepiękna „Nasza Wiara” ze wzruszającą Matką Bożą z Dzieciątkiem wśród
majowego piękna. No i wszystko bardzo cenne w tym miesięczniku. Przeczytałam zachętę o jakiejś myśli do N W. ja 3-go kwietnia jak zawsze zostawiłam
w Gminie artykuł o Łagiewnikach i chyba nie dotarł, bo była jakaś nowa pani….
Ja mimo to, że grypa mnie męczyła, że wzruszeniem pojechgałam do Łagiewnik i coś tam napisałąm, bo to w Roku Miłosierdzia. Zrobiłąm sobie notatki
i pomyślałam, że coś się przyda. Kazania nie dało się słyszeć, bo duże odległości
były. Ale koleżanka z biblioteki przez kolegę, ściągnęła z internetu, nawet do
domu mi przyniosła. Może temat już po czasie, ale tak od przypadku dzielę
się i zawsze zgadzam z decyzją szanownej redakcjii. Jestem do usług. A doping
mnie mobilizuje. Młodej szczęśliwej parze gratuluję, i życzę, by za przykładem
wspaniałych rodziców i najbliższych szli radośnie i szczęśliwue przez życie. Za
serduszko z cukierkami i czekolady i za wszystko, wszystko Panie dziękuję. Za
tyle dobroci, życzliwości jaka płynie z Naszej Wiary i ubogaca moje i bliźnich
życie, Dziękuję Ci, Panie! I całej redakcjii.
Serdecznie pozdrawiam
Wdzięczna Zosia
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Triumfalny Pochód Miłości
Wkraczasz w nasze życie Panie
czujemy Twój łagodny powiew.
W Żywej Wodzie twarze zanurzamy
pijemy do utraty tchu.
Jesteśmy zmęczeni troskami codzienności
pędem, który nas gna.
Ty pełen ciszy darzysz nas pokojem
abyśmy zrozumieli Twoją miłość
Krople Twej krwi padają
prosto z Krzyża na ołtarze naszego życia.
Chcemy czuwać przy Tobie w domu, w pracy…
I dziękować za twą Drogę Krzyżową, upokorzenie i ból.
Modlitwą, westchnieniem i wiarą
otocz nas kruchych grzeszników Miłosierdziem Swym.
Wypełnij nasze serca światłością
jesteś dziś z nami w Pochodzie Jedności.
Sypią się kwiatów fontanny
biją dzwony radosną pieśń.
Umiłowany Ojcze nasz
dziękujemy Ci za dar życia i piękny świat…
Za melodie co serca kołyszą
za kielichy rosy w majowy poranek.
Za ten dzień Bożego Ciała Jezusa,
który z Niebios na ziemię zstąpił.
By skierować swe spojrzenie na człowieka
pełnego lęku, niemocy i podnosić go z kolan.

Maria Piniańska
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Prośba (w rocznicę śmierci Mamy śp Zofii)
Układam skromny
bukiecik konwalii Twoich ulubionych
łącznik naszych serc
zastygła łza z obrazem Twej twarzy
a tęsknota woła – pamiętam.
Niezapominajką niebieską
Jak Nieba oblicze
Z czułym pocałunkiem zdobię
miejsce spoczynku najdroższej Mamy
milczę i kamień milczy.

Nie słychać bólu
niosę swój Krzyż rozłąki
w tym świecie przemijania
i w modlitewnym uwielbieniu.
Proszę Cię Stwórco konwalii
Stwórco niezapominajek
Nasz stwórco i wszystkiego
co żyje
utul miłość rodzinną
Ściągnij kir z ciemności
I obudź nas w raju Twojej chwały
Na wieczny czas radości

Maria Piniańska

Dla nas wszystkich, nasi śp rodzice są niezapominajkami. Miłość i ofiara Mszy św.
to co możemy im dać i dajmy!! Boże, otocz ich Swoim Miłosierdziem.
MP
I nie zawiodę się
Jezu mój umiłowany

ptaki śpiewające
Kamienie milczące.

Naucz mnie kochać Siebie
tak jak tego pragniesz
abyś chciał zamieszkać
w sercu mym na wieki
jak mam się modlić
abyś zechciał przyjąć
hymny radosne i żałobne treny
patrzę w Twe oczy
w obraz Twarzy świętej
i gorzka łza
sączy się boleśnie
naucz mnie proszę
gorącej modlitwy
szlachetnej dobroci
i szczerej pokory

Dla mnie (nas) stworzyłeś
symfonię wiatru
muzykantów wieczorów
i świtów czerwcowych…
i matkę naturę
co tańczy z czasem
i słucha opowieści życia.
Ty widzisz mnie klęczącą
pod przydrożnym krzyżem
gdy spowiadam się
prosząc o przebaczenie
bo czuję popiół własnej nędzy
który mnie przytłacza
swoją potęgą.
Lecz Jezu ufam Tobie
Twemu Miłosierdziu
Twej miłości i nie zawiodę się.

Niechaj modlą się ze mną
dęby, buki i sosny

					
		
Maria Piniańska
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Serdecznie pozdrawiam. Miłych dni, spokojnych i radosnych.

					

Maria Piniańska

Wychodzisz do nas…
śmierci okrutnej
z człeka grzesznością
wskroś przeszytego
wszyscy dziś biegną
oddać Ci pokłon
z świątyni progów
wychodzisz do nich
a oni z wielką
ludzką nadzieją
tulą się do Twoich
Ojcowskich Dłoni

Ścielę Ci Panie
z kwiatów kobierce
w rękach perełki
tkwią różańcowe
zginam kolana przed Twą potęgą.
W pokłonie kornym
chylę swą głowę
śpiewem Cię wielbię
za Twoje dary
Krwi oraz Ciała
nam oddanego
by zdjąć znak jarzma

Anna Piniańska Kordyś

Serce
późno człowiek pojął w ziemskiej poniewierce
że Surowy Sędzia kocha i ma Serce
człowiek w Bogu ma brata, Bóg w człowieku - kata
Serce Boga krwawi do skończenia świata
Nieskończone Źródło bije niestrudzenie
gładzi serca harde - twarde jak kamienie
stopy boże ranią ludzkich serc załomy żleby grzechów głównych i uczuć fantomy
*
cierniem czy kobiercem
strojna twoja dusza?
Serca Boga szukasz sercem
czy…. włócznią Longinusa?

jemroz
2016
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dzieci…
tam wciąż czekają skrzydlate myśli
wyborne słowa i śmiech srebrzysty
niewinne psoty skaczą z radości
błękitnych marzeń beztroska łąka

obiad - frykasy z zapachowym wdziękiem
potem leniiistwo jak podwójny deser
rower, przechadzka, zapomniana piłka
pies co na próżno o spacer się łasi

strzeżemy pilnie naszej arkadii
na antypodach codziennych zmagań
i odkładamy ciągle na potem
na wolną chwilę – nie tę która trwa
*
dlatego dzisiaj zjedzmy czekoladkę
pośpijmy dłużej – jeśli ktoś może
śniadanie – pora by pogrymasić
książka – nareszcie rozdział drugi, trzeci

album z dna szafy zapomniane twarze
- no popatrz jakie wtedy miałeś włosy!
za próg wędrują powszednie sprawki
niechaj się ćwiczą w kunszcie cierpliwości chociaż do jutra
*
to nasze święto drogie dzieci boże
co rok ważniejsze… ile ich jeszcze?

jemroz
2016

Poznański Czerwiec
trzej młodzi chłopcy na przedzie tłumu
zgrzebny garnitur sprężysty krok
ponad głowami: Żądamy chleba!
przykuwa: CHLEBA z pośpiesznych liter
za nimi flagi biało-czerwone
łopotem w niebo na łąki czyste…
*
brakowało masła węgla i nadziei
rosły normy pracy spadały zarobki w płaszczu propagandy na podszewce z nędzy
partia odtrąbiła swój plan sześcioletni
*
z zakładów ZISPO wyszli w milczeniu
strajk generalny! Poznań wstał z kolan
w trop za nim Luboń Swarzędz i Kostrzyń
na plac przed Zamkiem w centrum Poznania
głowa przy głowie bunt katorżniczy
ze wszystkich dzielnic siermiężnych ulic:
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- My chcemy Boga!
- Chcemy wolnej Polski!
- Precz z bolszewizmem!
- Jesteśmy głodni!
- Wolnych wyborów!
- Religii w szkołach!
- Precz z Ruskami!
- Precz z wyzyskiem!
- Wolności! Wolności! Wolnoooo…
*
z okien UB padły pierwsze strzały
rozdarte ciała krew na betonie
przez miasto gromem Hymn Polski, Rota
wicher modlitwy wojenny szczęk ruskie pepesze ruski generał
dziesięć tysięcy ludowego wojska pod mundurami szeregowe serca
skaczą do gardeł uzbrojonych dzieci:
w plecy uwiera bolszewicki rozkaz
na celowniku ojciec brat matka …
*
trzy dni wolności cierpiętny zasiew
na którym wzrosła polska świadomość
pięćdziesiąt siedem czerwcowych śmierci
pięćdziesiąt siedem niezbłąkanych kul
*
darmo czerwoni tłumili pamięć
nie pomógł terror kapturowe sądy
na nic „żałobna kurtyna milczenia”pokrzykiwania partyjnych tuzów
przetrwał szacunek słuszny powstańcom
pamięć solidna jak Poznańskie Krzyże

jemroz
2016
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60 lat minęło Wspomnienie dnia przyjęcia
po raz pierwszy Komunii świętej
Obchodzimy różnorodne rocznice. Okazją najczęstszą bywają urodziny, data ślubu,
święceń kapłańskich, założenia firmy, matury…
Nowością może być data chrztu, biuerzmowania czy przyjęcia I Komunii św. O tym
dniu chcemy powiedzeć. Zespół nasz to właściwie duet, do którego zaproszeni zostali
rówieśnicy, oni być może odezwą się jeszcze.
W porównaniu z dzisiejszymi uroczystościami, te sprzed kilkudziesięciu lat były bardzo
skromne. Szczególnie te domowe – bez licznych gości, bez prezentów i obfitości stołów.
Samo przygotowanie, prawdopodobnie różnych roczników, wymagało wielkiego
trudu od katechety – ks. Proboszcza Józefa Góry.
Parafia była erygowana w 1952 roku. Objął ją właśnie, z szacunkiem wspomniany,
ks. Józef Góra – jedyny przez wiele lat kapłan. Do obowiązków duszpasterskich dodana
była sprawa budowy kościoła, rozpoczęta przez ks. Ludwika Siwadłę.
Czasy były ciężkie dla wszystkich (powojenna bieda, podstępna walka z Kościołem,
aresztowania księży, egzekucje patriotów będących w opozycji do narzuconej władzy
i przeciw indoktrynacji błędnej ideologii).
1956 rok to czas jasnogórskich ślubów narodu, rozpoczęcia nowenny przed tysiącleciem chrztu. Do tego wielkiego wydarzenia przygotowywał nas ks. Józef Góra,
gromadząc dzieci w nowym kościele.
Pamięć przywołuje surowe mury świątyni, proste ławki i krzesła przyniesione z domów. Wielka życzliwość kapłana, wyrażana w uśmiechu, szczodrości i wyrozumiałości
utkwiła w pamięci. Do nauki religii służyło słowo, tablica w sali katechetycznej i mapa
Palestyny z czasów Chrystusa. Nauka w opowieściach i przypowieściach.
Sam dzień pierwszej spowiedzi i Komunii św. zatarły się w pamięci. Spowiedź na
pewno każde z nas przeżywało, jeden z kolegów po wypowiedzeniu win uciekł do mamy
a ksiądz nasz wychyliwszy się z konfesjonału, wołał go z powrotem życzliwie. Przeżycia
o wymowie głębszej przyszły później, rozwijane na lekcjach religii i w rozmowach z Mamą.
Komunijne ubrania były skromne. Materiał na sukienkę – atłasopodobny – otrzymałam w prezencie pd chrzestnej matki Marii Sopaty. Z tego materiału Babcia uszyła
sukienkę wprowadzając do ustaloego wzorca jakąś innowację.
Sznur do przepasania wykonała Mama z żółtej tasiemki. Wianuszek z papierowych
kwiatków i papierowa lilia uzupełniały strój. Do Stołu Pańskiego dzieci przystępowały
z Rodzicami.
Z dnia tego pamiętam, że po obiedzie zaproszona zostałam do pasienia krowy. Tak!
Pamiątkowy obrazek i zbiorowe zdjęcie – to znaki materialne z tego dnia. To co
najważniejsze – rosło w duszy, czasem więdło, aby na nowo żyć i trwać.
Biała sukienka wraz z ozdobnymi dodatkami krążyła po rodzinie bliższej i dalszej, aż
gdzieś przepadła. Pamiątkowy medalik z wygrawerowaną datą zginął z powodu zerwania
się łańcuszka podczas zabawy na podwórku.
O, święta Uczto! Trwaj do mojego ostatniego tchu.

Łucja
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To już 60 lat – kiedy przeminęło? ….
- do dziś pozostał w pamięci silny dziecięcy głos składający przyrzeczenie I Komunii
św. Przy ks Prałacie Józefie Górze.
Dziecinne, ufne spotkanie z Jezusem – gościem i przyjacielem stało się początkiem
wspólnej i bardziej świadomej drogi przez życie, bo to ono pokazało, że Jezus – Bóg dźwiga
ze mną troski i On współweseli się każdą radością. Świadomość bycia prowadzoną stała
się siłą i motorem życią i tak będzie do końca.
Po uroczystości komunijnej było śniadanie w starej Szkole Podstawowej w Marcinkowicach – była bułeczka z masłem, kakao i ciasteczko.

Janina

Grupa dziewcząt z pamiątkowej fotografii:
Jeśli zaistniała w tej sprawie pomyłka, osoby te proszone są o wybaczenie.
Temat może być kontynuowany w kolejnych numerach NW.
Adamek Dobrosława
Mróz Barbara c. Jana
Mróz Maria c. Stanisława
Zawiślan Maria
Iwańska Krystyna
Olesiak Jadwiga
Bochniak Jadwiga
Potoczek Ewa c. Jana
Potoczek Danuta c. Błażeja

Smajdor Maria z Rdziostowa
Smajdor Leokadia
Borzęcka Władysława z Łęgu
Szkaradek Stanisława
Kunar Maria
Wójs Adela
Basta Stanisława
Oleksy Janina

Wróbel Łucja
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Chłopcy zideyfikowani są dzięki Stanisławowi Baranowi:
Mróz Franciszek
Konar Jan
Góra Edward
Baran Stanisław
Mróz Antoni z Łęgu
Bobrowski Czesław
Kruczek Jan
Sromek Tadeusz
Żak Edmund
Kunar Jan
Bracia bliźniacy Jankosiowie
Mróz Władysław s. Stanisława
Leśniak Henryk
Aleksander Antoni
Kotas Stanisław
Za pomoc w ocaleniu wspomnień serdecznie dziękujemy.

Współpraca redakcyjna
Janina Oleksy
Łucja Wróbel
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Świadectwa bierzmowanych
12 kwietnia w Kościele pw. św.Maksymiliana Kolbe w Chomranicach przyjęłam Sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa Stanisława
Salaterskiego. Na samym początku Mszy św. byłam podenerwowana, ale
gdy przyjęłam Dary Ducha Świętego, zniknął cały stres, pomogło mi to
zrozumieć, że Bóg jest przy nas, zawsze nam pomaga i nas wspiera. Poczułam ogromną radość. Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej wzbudził
we mnie poczucie postępowania według mojej wiary, przestrzegania jej
zasad i mam nadzieję, że Duch Święty umocni mnie w tym dziele. Cieszę
się, że miałam okazję przyjąć Sakrament Bierzmowania przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Pozwoli mi to przeżyć je
świadomie, dojrzale, w pełnym przekonaniu i wierze w Boga.
Weronika Piszczek
12 kwietnia 2016 r. w Chomranicach przystąpiłam do Sakramentu
Bierzmowania. Otrzymałam go z rąk księdza biskupa Stanisława Salaterskiego. Był to dla mnie kolejny ważny dzień chrześcijanina, ponieważ
wcześniejsze dni to był dzień Chrztu oraz Komunii Świętej. Poprzez ten
Sakrament otrzymałam dary Ducha Świętego, co jest dla mnie bardzo
ważne i potrzebne. Jako mojego patrona wybrałam św. Marię, która patronuje zakonom kobiecym. Bierzmowanie jest wyrazem dojrzałości,według mnie ten kto go przyjmuje, pogłębia swoją wiarę i tak jest również
w moim przypadku. Długo przygotowywałam się do tego wydarzenia,
by godnie powiększyć zakres wiedzy i być osobą dojrzalszą duchowo.
W tym momencie czuję się mocniejsza,bo wiem, że Duch Święty zawsze
przy mnie będzie,a moja patronka będzie pomagała mi w złych chwilach.
Uważam,że po tym wydarzeniu jestem bardziej gotowa na Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie.
Justyna Ziobrowska
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Młodzi piłkarze „Zamczyska” w Krakowie
Już po raz czwarty Klub Sportowy „Zamczysko” zorganizował wyjazd na
mecz T - Mobile Extraklasy dla swoich najmłodszych zawodników. W tym
roku adepci Szkółki Piłkarskiej obejrzeli na żywo mecz CRACOVIA – LECHIA GDAŃSK. Już na rozgrzewce mogli z bliska zobaczyć takich zawodników jak Sebastian Mila, Sławomir Peszko, Jakub Wawrzyniak czy Bartosz
Kapustka. Mecz tał na bardzo wysokim poziomie, obfitował w dużą ilość
sytuacji podbramkowych, padły dwa gole i był podyktowany jeden rzut karny.
Wszystko to w połączeniu z 12- tysięczną publiką pozwoliło chłopcom poczuć
atmosferę prawdziwego meczu. Miejmy nadzieję, że takie wycieczki jeszcze
bardziej zachęcą dzieci do uprawiania sportu, a w konsekwencji sprawią, że
może kiedyś któryś z naszych zawodników zagra w takim klubie i przy takiej
publiczności.
Zarząd klubu i zawodnicy serdecznie dziękują U.G. Chełmiec oraz panu
Z. Leśniakowi za wsparcie finansowe wycieczki.
Prezes LKS Zamczysko
Rafał Gawlik
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Śląski powstaniec w Marcinkowicach
Kapitan Alfons Alfreda Zgrzebniok – pseudonim „Rakoczy”
Warto przypomnieć postać
zmarłego podczas urlopu w naszym
dworze kapitana Alfonsa Alfreda
Zgrzebnioka – pseudonim „Rakoczy”. Alfons Alfred Zgrzebniok był
jednym z najważniejszych przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, urodził się 16
sierpnia 1891 r. w Dziergowicach
pod Koźlem, na Opolszczyźnie,
w patriotycznej wielodzietnej rodzinie polskiej Juliusza, współzałożyciela Towarzystwa Rolników
i Robotników, właściciela drobnego
gospodarstwa rolnego, prowadzącego warsztat szewski, i Eleonory
z Rakoczych. Alfons był najstarszym
z dziewięciorga rodzeństwa. „Na
kształtowanie się jego osobowości
oddziaływały w latach dzieciństwa
i wczesnej młodości przede wszystkim dwa czynniki: środowisko wsi
Dziergowice, posiadającej szczególne
tradycje narodowe, oraz dom rodzinny”, a także ówczesny proboszcz
tamtejszej parafii ks. Paweł Brandys,
który zdaniem Niemców zmienił
ją w prawdziwą „polską twierdzę”
Po ukończeniu szkoły powszechnej
w rodzinnej miejscowości Zgrzebniok uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu, gdzie w 1909 r. otrzymał
świadectwo dojrzałości. Następnie
w latach 1909–1914 studiował filozofię, ekonomię i teologię na Uniwersytecie Wrocławskim gdzie wstąpił
do wrocławskiego koła polskiej tajnej
organizacji „Zet”. Podczas nauki ze

względu na przynależność do Kółka
Narodowego groziło mu relegowanie
z uczelni. Wybuch I wojny światowej powoduje, że Zgrzebniok musi
przerwać naukę. W listopadzie 1914
zostaje powołany do niemieckiego
wojska i wysłany na front. W kampanii został zdobył stopień porucznika
jako jeden z nielicznych Polaków
w wojsku niemieckim pochodzących
z Górnego Śląska. Był trzykrotnie
ranny, z ostatniego bardzo ciężkiego
zranienia otrzymanego pod koniec
wojny leczył się długo w szpitalu
w Lipsku. Rana ta po latach stała
się przyczyną jego przedwczesnej
śmierci. Do zakończenia działań
wojennych stacjonował w garnizonie kozielskim. Zorganizował akcję
zdobycia broni oraz amunicji z kozielskich koszar, w której sam wziął udział
mając na sobie niemiecki mundur.
Wprowadził niemieckich żołnierzy
w błąd fałszywymi rozkazami sugerującymi, że dowodzi on tajną operacją
niemieckiego dowództwa. Sposób
ten wykorzystywał wielokrotnie
w zdobywaniu broni dla swoich ludzi. Raz udało mu się nawet dzięki
niemu uniknąć wykrycia magazynów
broni podczas przeszukiwań siedziby „Strzechy” w Raciborzu przez
niemiecką policję. Występując w roli
niemieckiego oficera zaofiarował
swoją pomoc zwodząc Grenzschutz
dzięki czemu udało się wynieść broń
w bezpieczniejsze miejsce. Aresztowany przez Grenzschutz, uciekł
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z więzienia. Dzięki swojej działalności
stał się „największym polskim bandytą
w okręgu kozielskim”, a jego podobizna trafiła na listy gończe.. Z końcem
1918 r. nawiązał kontakt z komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW) Górnego Śląska Józefem
Dreyzą. Z jego polecenia przystąpił
do prac organizacyjnych w powiecie
kozielskim. Dysponując wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi
i wojskowymi został komendantem
POW na powiaty kozielski i raciborski. Obie funkcje pełnił w warunkach
szczególnie trudnych, w okresie ogłoszenia stanu oblężenia na obszarze
całej prawie rejencji opolskiej. W 1919
r. wszedł w skład Komitetu Wykonawczego POW. Był członkiem delegacji, która przedstawiła Naczelnej
Radzie Ludowej (NRL) w Poznaniu,
odrzucony przez nią, plan powstania,
wyznaczający termin jego rozpoczęcia
na 22 kwietnia1919 r. NRL mianowała Zgrzebnioka głównym komendantem POW Górnego Śląska. Pełniąc tę
funkcję, został naczelnym dowódcą
pierwszego powstania śląskiego. Po
jego upadku zajął się organizowaniem
pomocy dla powstańców i ich rodzin.
W sierpniu tego roku został szefem
sekcji wojskowej Komisariatu Rad
Ludowych Śląskich utworzonego
w Sosnowcu. W celu stworzenia zaplecza dla kadr przyszłych oddziałów
powstańczych. Współpracował z Polskim Komisariatem Plebiscytowym
w Bytomiu. Uczestniczył w akcji
agitacyjnej, przemawiając na licznych
wiecach. W 1920 r. kierował w Bytomiu wewnętrzną obroną hotelu
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„Lomnitz”, siedziby Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i dowództwa
POW, na który napadły bojówki niemieckie. Również w 1920 r. w okresie
drugiego powstania śląskiego, które
przygotował organizacyjnie, był naczelnym dowódcą wojsk powstańczych.. W trzecim powstaniu śląskim
w 1921 r. Zgrzebniok był członkiem Naczelnej Komendy Wojsk
Powstańczych, będąc członkiem
oddziału operacyjnego. Był także
współzałożycielem Związku Byłych
Powstańców Śląskich (od 1925 r.
Związku Powstańców Śląskich). Do
opuszczenia na stałe terenu Śląska,
to jest do sierpnia 1927 r., pełnił
w nim funkcje przywódcze. W latach
1921–1922 brał udział w tworzeniu
Związku Obrony Kresów Zachodnich oraz Komitetu Polskiego dla
Górnego Śląska. Do 1923 r., już
w stopniu kapitana, należał do sztabu
gen. Stanisława Marii Szeptyckiego.
Po opuszczeniu wojska organizował
życie społeczne na Górnym Śląsku.
Z początkiem 1923 r. stworzył podwaliny pod organizację Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego na Śląsku. W 1922 r. po
podziale Górnego Śląska szkolnictwo
polskie znajdowało się w trudnym
położeniu, między innymi z powodu
braku kadry nauczycielskiej o wysokich kwalifikacjach i patriotycznej
postawie. Wówczas Zgrzebniok we
wrześniu 1923 r. podjął pracę nauczyciela wychowania fizycznego
w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów).
Udzielał się także społecznie. Był
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autorem licznych artykułów zamieszczanych w pismach młodzieżowych
wychodzących na terenie Śląska. Od
połowy 1924 r. redagował „Młodą
Polskę”, organ Związku Młodzieży
Pracującej „Jedność” przy Narodowej
Partii Robotniczej. Miesięcznik był
dodatkiem do „Kuriera Śląskiego”.
W 1927 r., powołany do Wojska Polskiego, przeszedł do pracy w Wydziale
Wojskowym Komisariatu Generalnego Rządu Polskiego w Gdańsku, gdzie
Wydział ten miał tam do wypełnienia
„swoje szczególne zadania, czasem
wysoce niebezpieczne. Wykonania
jednego z takich zadań Zgrzebniok
omal nie przypłaca życiem”. Wobec
tego pod koniec 1931 r. natychmiast
odwołano go z Gdańska do Sztabu
Głównego w Warszawie. Stamtąd
przeniesiono go w 1932 r. do Torunia,
na stanowisko naczelnika Wydziału
Pracy i Opieki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego Pomorskiego, gdzie
dał się poznać jako dobry administrator, opiekun bezrobotnych, byłych
żołnierzy i powstańców. Tworzył
ośrodki pracy obywatelskiej i kulturalno-oświatowej. Jako jednemu
z czołowych pracowników Federacji Pomorskiej Polskiego Związku
Obrońców Ojczyzny w uznaniu zasług powstańcy pomorscy powierzyli
mu funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców i Wojaków.
Ponadto był zastępcą członka Zarządu
Okręgu Pomorskiego Związku Legionistów Polskich. Gdy po śmierci
Marszałka Piłsudskiego zawiązał się
w Toruniu Komitet Budowy Pomnika – Muzeum Ziemi Pomorskiej
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im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Toruniu, Zgrzebniok był w jego
składzie. W 1934 r. mianowany został
wicewojewodą białostockim. Piastując to stanowisko nadal oddawał się
pracy społecznej i pełnił różne funkcje
w organizacjach społecznych, m.in.
był prezesem Zarządu Wojewódzkiego Okręgu białostockiego Ligi Obrony Powietrznej Państwa, członkiem
Zarządu Głównego Związku Peowiaków i prezesem Zarządu Okręgu tego
Związku w Białymstoku. Jak podają
źródła, kapitan Alfons Alfred Zgrzebniok zmarł nagle na serce 31 stycznia
1937 podczas urlopu w Marcinkowicach k. Nowego Sącza. Pochowany
został zgodnie ze swoim życzeniem na
cmentarzu komunalnym w Rybniku
w Kwaterze Dowódców Powstań
Śląskich. Wkrótce po pogrzebie pojawiła się inicjatywa jego uhonorowania
tablicą pamiątkową w siedzibie Gimnazjum Klasycznego w Chorzowie.
Ufundowano ją ze składek nauczycieli i uczniów, jednak planowane na
3 maja 1939 odsłonięcie tablicy odroczono, aby nie zaostrzać relacji polsko-niemieckich. Oryginalna tablica
przetrwała II wojnę, ale została odsłonięta dopiero 20 kwietnia 1992 roku
w dawnym budynku Gimnazjum
Klasycznego (obecnie Zespół Szkół
Technicznych nr 2) w Chorzowie.
opracował Jacek Kwiatkowski
na podstawie szkicu Kazimierza Przybyszewskiego - Alfons Alfred
Zgrzebniok, pseudonim „Rakoczy”
(1891–1937). W sto dwudziestą rocznicę
urodzin /Rocznik Toruński
Tom 38/2011.
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Opowiastki nie tylko przyrodnicze...

1. Nie mam nic przeciwko kotom, z jednym ale...
Na plebanii bywały koty, spośród nich w panteonie pamięci na długo pozostała kocica Cocolina (czyt. kokolina).Cocolina była wyjątkowo piękna, miała
lśniąco-czarne, krótkie, gęste futro. Zachwycony jej urodą, spontanicznie zrobił
jej zdjęcie, mistrz wśród sądeckich fotografów, sam pan Piotr Droździk, gdy
dotycząca wylegiwała się na fotelu z dworu Morawskich. Ale prócz tej urody
zewnętrznej Cocolina miała jeszcze piękniejszy charakter, z tego powodu była
pozytywną bohaterką kilku moich kazań dla dzieci.
Po pierwsze, była niezwykle czułą matką dla swojego potomstwa a także
czułą kocią-babcią. Jej córka o kolokwialnym imieniu Burka, w przeciwieństwie
do swojej rodzicielki, była dzika, drapieżna i na dzikusów wychowywała swoje
dzieci, były one takie nieufne, że trudno jej było wydać komuś na adopcję. Dlatego gdy Burka nieco odkarmiła swoje kocięta wtedy urzędowo pozbawialiśmy
ją praw rodzicielskich i całe jej potomstwo oddawaliśmy na wychowanie babci,
czyli Cocolinie. Ta niemal ze łzami w oczach przyjmowała je do siebie, karmiła
je, dbała o ich higienę, uczyła sztuki polowania na myszy i oczywiście dobrych
kocich manierów.
Po drugie, Cocolina miała dobre serce dla wszystkich, nawet dla plebanijnego psa Cezara. Na co dzień żyła z nim normalnie, czyli „jak pies z kotem” - w
pospolitej nienawiści. W ich wrogich relacjach były jednak wyjątki np. gdy w
kojcu Cezara pojawiły się myszy, wtedy Cocolina za przyzwoleniem Cezara mogła
wejść na teren jego apartamentu (czytaj: slamsu) i zrobić porządek z mysią sforą.
Niekiedy Cezar miał depresję, niezdjagnozowaną co prawda, jedno pewne,
że niezwykle nudził się w swej jednoosobowej posiadłości. Wtedy Cocolina,
przez siatkę, łapką zaczynała się z nim drażnić, żeby go w ten sposób choć trochę zabawić. Nie będę pisał o odejściu Cocoliny „do krainy wiecznych łowów”,
bo jest to zbyt tragiczne i smutne ze względu na okoliczności tego wydarzenia.
Mimo tak wybitnych jednostek w plebanijnych kocich pokoleniach obecnie
na plebanii nie chowamy kotów. Dlaczego? Bo koty łowią nie tylko myszy ale i
młode ptaki, zwłaszcza te, które ledwo wyszły z gniazda i jeszcze nie bardzo potrafią fruwać. Ze względu na pomysł ptasiego wirydarza przy kościele koniecznie
trzeba było zrezygnować z hodowli kotów.
W tym roku w maju przeżyliśmy taką tragedię. Jakiś kot przybłęda najpierw
zwalił gniazdo z pisklętami rudzików - było ono w krzewach przy samym chodniku przykościelnym - by następnie dokonać „rzezi niewiniątek”.
Na koniec polecam dobry sposób na koty-ptaszniki, który wymyśliła nasza
sąsiadka - przywiązała swojemu kotu dzwonek u szyi, by jego dźwięk płoszył
ptaki przed zbliżającym się kotem mordercą.
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2. Na życzenie o nowym, największym żyrandolu.
Krótko, bo zanadto rozpisałem się w punkcie pierwszym.
Ów żyrandol wykonany jest z mosiądzu (ma dwie korony + spód ) i stanowi
komplet z żyrandolami w nawach bocznych i kinkietami -zacheuszkami. Wykonany jest w Pracowni Ślusarstwa Artystycznego „ARKADIA” Rafała Kiecia w
Tarnowie. Waży ponad 150 kg. Świeci w nim 35 żarówek energooszczędnych:
LED, 5-cio watowych. Nawiasem mówiąc, ile musi ważyć żyrandol w ławrze
poczajowskim na Ukrainie, skoro jego średnica ma kilka a może nawet kilkanaście metrów. Nasz żyrandol (dawniej nazywany „pająkiem”) został ufundowany
przez 12. sponsorów (wysokość ofiar była zróżnicowana ), którym jeszcze raz
mówmy z serca i z modlitwą na ustach: „Bóg zapłać Wam”. Razem z żyrandolem
zostało wymienione na nowe urządzenie do spuszczania żyrandola, gdyż stare
działało już tylko na zasadzie „łaski Bożej”; to cud prawdziwy, że nie doszło do
nieszczęścia. Wewnątrz pierścienia żyrandolowego wygrawerowany jest napis:
PAMIĄTKA 1050-LECIA CHRZTU POLSKI. Żyrandol został zainstalowany
23 maja 2016 r.
Ks. Józef Babicz

Z parafii, kraju i ze świata
Kapłani i zakonnicy z diecezji tarnowskiej pielgrzymowali w czwartek, 19
maja liturgiczne Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
w do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Z okazji Roku Miłosierdzia
ponad siedmiuset duchownych wspólnie się modliło przepraszało za grzechy kapłańskie i materialnie wspierało prześladowanych chrześcijan w Syrii.
Podczas uroczystości biskup tarnowski Andrzej Jeż ogłosił nominacje na
papieskich kapelanów. Nasz ks. Proboszcz Józef Babicz został mianowany
Kapelanem Jego Świątobliwości czyli tzw. Prałatem Rzymskim z nadania
Ojca Świętego. Oprócz naszego ks. Proboszcza kapelanami papieskimi zostało
jeszcze czterech współbraci w kapłaństwie: ks. Kazimierz Czesak, ks. Jan Kudłacz, ks. Franciszek Pacholik i ks. Marian Wal. Za ofiarną posługę kapłańska
i duszpasterską gratulujemy ks. Prałatowi tego wyróżnienia.
***
W dniu 12 maja 2016 r. w naszym kościele parafialnym miało miejsce wielkie wydarzenie. W godz. 08:00 – 09:00 odbyła się peregrynacja
oryginalnych Znaków Światowych Dni Młodzieży. Symbole ŚDM to
podarowany młodzieży przez św. Jana Pawła II drewniany Krzyż oraz
Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Od 32 lat znaki te towarzyszą
ŚDM w różnych częściach świata. Krzyż Światowych Dni Młodzieży zwany jest Krzyżem Roku Świętego, ponieważ został podarowany
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młodzieży przez Jana Pawła II na zakończenie Jubileuszu Odkupienia
w 1984 roku. Papież powiedział wtedy: Droga młodzieży, na zakończenie
Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż
Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości
i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest
zbawienie i odkupienie. (Rzym, 22 kwietnia 1984). Wraz z Krzyżem podróżuje
też Ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani” (Ocalenie Ludu Rzymskiego).
Podczas spotkania z młodzieżą Rzymu i regionu Lacjum przed Niedzielą Palmową, 10 kwietnia 2003 r., Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział:
Przyjąć Maryję w swoim domu, do swojego życia jest przywilejem każdego
wierzącego (…). Dlatego dziś chcę was powierzyć Maryi Aby zawsze, także
w sposób widzialny, było oczywiste, że Maryja jest przemożną Matką, która
nas prowadzi do Chrystusa, pragnę, ażeby w najbliższą niedzielę młodzieży
z Kolonii została przekazana razem z krzyżem również ta ikona Maryi i aby
od tej pory wraz z krzyżem pielgrzymowała ona przez cały świat, przygotowując Dni Młodzieży.
***
W piątek 13 maja z racji święta Matki Boskiej Fatimskiej miały miejsce
w naszej parafii uroczystości fatimskie. Po Mszy św. zgodnie z wieloletnią
tradycją odbyła się procesja fatimska tym razem udaliśmy się w procesji na
wzgórze krzyży na Grodzisku. Figurę fatimską niosły: dzieci pierwszokomunijne oraz ich Matki i Ojcowie.
***
Biskup tarnowski Andrzej Jeż udzielił święceń kapłańskich 19
diakonom Wyższego Seminarium Duchownego i dwóm z Kongregacji św. Filipa Neri. Uroczystość z udziałem biskupów pomocniczych,
wspólnoty seminaryjnej, rodzin nowych kapłanów i przedstawicieli parafii neoprezbiterów odbyła się 28 maja w bazylice katedralnej
w Tarnowie. Wśród nowowyświęconych księży jest ks. Piotr Wąż, który odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii od 13 lutego do 22 kwietnia.
***
18 maja 2016 r., odbyła się konsekracja kościoła pw. Najświętszej Maryi
Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Aktu konsekracji
dokonał legat papieski ks. kard. Zenon Grocholewski. Współkonsekratorami
byli: ks. kard. Stanisław Dziwisz i ks. abp Mieczysław Mokrzycki oraz ks.
abp Celestino Migliore. To miłość do Polski, ewangelizacyjny zapał i ofiarność wielu Polaków przyczyniły się do powstania w niecałe 4 lata świątyni
pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana
Pawła II. – Niech ta miłość, która przyczyniła się do powstania tych jakże
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potrzebnych ośrodków nowej ewangelizacji tutaj, w Toruniu, potęguje się
i wyzwala nowe siły i twórcze inicjatywy, by ubogacić nasze życie największym dobrem: Bogiem i Jego miłością – podkreślił w homilii ks. kard. Zenon
Grocholewski podczas uroczystości konsekracji świątyni w Toruniu. Tak
wysoka ranga papieskiego wysłannika była czymś ogromnie ważnym, co
zaakcentował ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR. Dyrektor Radia Maryja zwrócił
też uwagę na słowa Ojca Świętego Franciszka, który w liście polecającym
misję legata określił nową toruńską świątynię mianem sanktuarium. W centrum kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przy którym
w watykańskiej kaplicy modlił się św. Jan Paweł II. Obraz podarowany Radiu
Maryja był bezpośrednią przyczyną powstania świątyni, która już stała się
miejscem pielgrzymek, jak prawdziwe sanktuarium. W ramch nowej ewangelizacji w Toruniu powstały Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”,
Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej i ta piękna świątynia. Jednym
z gości uroczystości konsekracji kościoła pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II była premier Beata Szydło.
***
Telewizyjna Jedynka po raz pierwszy transmitowała 26 maja Mszę św. i
całą procesję eucharystyczną w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W 1050. rocznicę Chrztu Polski cała uroczystość była transmitowana z
Poznania, a poprowadził ją przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Ksiądz abp Stanisław Gądecki. Prymas przewodniczył najpierw Mszy św. w poznańskim sanktuarium Bożego Ciała, ufundowanym przez króla Władysława
Jagiełłę. Po Mszy św. celebrowanej z nowo wyświęconymi księżmi, procesja
udała się do czterech ołtarzy. – Trasa procesji liczyła ponad dwa kilometry, a
wierni przechodzili m.in. pod oknami poznańskiego szpitala onkologicznego
i Szpitala Przemienienia Pańskiego, założonego przez siostry szarytki blisko
200 lat temu Hasła umieszczone przy czterech ołtarzach zostały zaczerpnięte z
programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce i mówią o tajemnicy Eucharystii
jako Chlebie Bożym, który karmi miłością. Kazania przy kolejnych stacjach
eucharystycznych wygłosił ks. Wojciech Nowicki, redaktor Radia Emaus, a
przy ostatnim ołtarzu – ks. abp Stanisław Gądecki. Ks. Prymas powiedział m
in. ,że Kult oddawany Bogu wymaga publicznego świadectwa naszej wiary.
– Dotyczy wszystkich ochrzczonych, ale szczególnie tych, którzy – z racji
zajmowanej pozycji społecznej czy politycznej – muszą podejmować decyzje
dotyczące wartości fundamentalnych, takich jak szacunek i obrona każdego
ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak rodzina oparta na
małżeństwie mężczyzny i kobiety, wychowywanie dzieci oraz promocja
dobra wspólnego we wszystkich jego formach. Te wartości nie podlegają negocjacjom – podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski ks. abp Stanisław
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Gądecki podczas uroczystości Bożego Ciała.Transmisję telewizyjną można
było oglądać na całym świecie, dzięki transmisji na antenie TVP Polonia.
***
28 maja minęła 35 rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego. Ksiądz Prymas zmarł w Warszawie po długiej chorobie, a jego
pogrzeb był wielką manifestacją wiary Polaków i przywiązania do Kościoła
w szczególnie trudnych czasach zniewolenia komunistycznego. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli na Mazowszu. Po maturze
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Tam 3
sierpnia 1924 r. przyjął sakrament kapłaństwa. Studiował prawo kanoniczne
na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych KUL w Lublinie, które
to studia zwieńczył doktoratem. W 1946 r. otrzymał nominację na biskupa
lubelskiego, a dwa lata później, po śmierci ks. kard. Augusta Hlonda, został
biskupem Gniezna i Warszawy. Jako Prymas przez 33 lata kierował Kościołem w Polsce. Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Pasterz, przewodnik.
O tym, kim był dla Kościoła i Polski ks. kard. Wyszyński, najlepiej świadczą słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II wkrótce
po wyborze na Biskupa Rzymu: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego
papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się
przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego
całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są
z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem” – mówił Jan Paweł II.
I nic dziwnego, bo tych dwóch ludzi – kapłanów i mężów stanu – łączyła
serdeczna przyjaźń. Ojciec Narodu Prymas Wyszyński był człowiekiem
bardzo odważnym, człowiekiem ducha, przewodnikiem i Ojcem dla Polski
pogrążonej w komunistycznej niewoli. Po przewodnictwem Prymasa Wyszyńskiego Kościół katolicki w okresie PRL był jedyną instytucją, która nie
dała się podporządkować i nie uległa komunistycznym władzom. Do historii
przeszły słowa Prymasa Wyszyńskiego „Non possumus”, wypowiedziane
w 1953 r., kiedy komunistyczna władza w sposób jawny zaczęła ingerować
w wewnętrzne życie Kościoła i w zasady obsadzania stanowisk kościelnych.
Reżim, nie mogąc uciszyć Prymasa Polski, zdecydowały się go internować. Aresztowany 25 września 1953 r. ks. kard. Wyszyński wyszedł na
wolność dopiero 28 października 1956 r. W „więziennym kojcu” – jak to
sam zwykł określać – w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i Prudniku Śląskim oraz w Komańczy zawsze czuł się wolny. Z tego poczucia wolności
i odpowiedzialności za losy Ojczyzny i Narodu zrodziły się Wielka Nowenna
przed obchodami Millennium Chrztu Polski i Jasnogórskie Śluby Narodu
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Polskiego. Po wydarzeniach 1956 r. władze, chcąc uspokoić wzburzony Naród,
wypuściły Prymasa z niewoli. Prymas Tysiąclecia odznaczał się szczególną
miłością do Ojczyzny, co streścił słowami: „Kocham Ojczyznę więcej niż
własne serce. I cokolwiek czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. Tę miłość
do Boga, Matki Najświętszej i Polski zaszczepiał swoim rodakom. Zmarł 28
maja 1981 r. w Warszawie. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II 29 maja 1989 r. Dziś, jak się wydaje, jest
on w końcowej fazie i niewykluczone, że wkrótce wydany zostanie dekret
o heroiczności cnót Prymasa Wyszyńskiego.
***
13 maja w 35 rocznicę zamachu na Jana Pawła II Ojciec Świety Franciszek
przyjął podczas audiencji polską premier Beatę Szydło. Premier rozmawiała
z papieżem o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
i Polsce. Jak relacjonowała, mówiła Franciszkowi o przygotowaniach do ŚDM.
- Mówiłam o tym, że młodzi ludzie czekają, cieszą się na jego przyjazd do
Polski. Rozmawialiśmy też o polskich rodzinach, rozmawialiśmy o Polsce,
papież bardzo podziękował, cieszył się, z tego, że w Polsce wprowadzane są
programy, które mają wspierać też rodziny - powiedziała premier. Podkreśliła,
że ta bardzo dobra rozmowa była dla niej wielkim wzruszeniem i wielkim
przeżyciem.
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl
www.chelmiec.pl

Kochane dzieci
Bardzo dawno temu w pewnej wsi uzbeckiej mieszkał biedny Zuchar. Jego
pole było maleńkie, chata też mała. W takiej chatce wszystkiego było niewiele.
Właśnie przyszła wiosna. Biedak pracował od świtu do nocy na swoim
poletku. Znużony, na chwile przystanął, żeby otrzeć pot z czoła. Wtedy ujrzał
spadającego bociana.
Zuchar zostawił robotę, podbiegł do ptaka. Bocian miał złamane skrzydło.
Zajął się Zuchar bocianem, zaniósł czym prędzej do domu, opatrzył starannie.
Potem długo leczył ptaka. Dzielił z nim ciasną izbę, karmił, poił. Niczego boćkowi nie żałował. I wreszcie bocian załopotał skrzydłami, podskoczył kilka razy
i wzbił się w powietrze.
Poczciwemu Zucharowi zrobiło się trochę smutno, że już nie ma o kogo
dbać… Wziął łopatę i grabię, poszedł wolnym krokiem na swoją małą działkę.
Pracował i myślał, jak też czuje się jego bociek. Rzucał ostatnią garść ziarna, kiedy
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nad polem ukazał się wyleczony przez niego bocian. Okrążył Zuchara raz i drugi,
a za trzecim razem zrzucił mu trzy pestki arbuza. Zuchar wetknął pestki w ziemię.
Po kilku dniach nasiona zakiełkowały. Poczciwy rolnik podlewał je, okopywał, patrzył, jak rosną. Potem, gdy już się arbuzy rozrosły, wyrywał chwasty,
spulchniał ziemię. Kiedy przyszła pora zbiorów, arbuzy błyszczały wspaniale.
Ledwie, ledwie doniósł je do domu, takie były ciężkie.
Zaraz też zaprosił wszystkich znajomych, żeby popróbowali takich smacznych, dorodnych owoców. Siedli wszyscy wokół stołu, Zuchar chwycił nóż.
Ledwie zaczął kroić, a tu na stół sypie się cała góra złotych monet. Goście osłupieli ze zdumienia. A Zuchar mówi skromnie do znajomych:
- Wybaczcie, że mój arbuz jest złocisty, a nie mięsisty. Ale to wam chyba nie zaszkodzi?
Bierzcie pieniądze! Potem rozkroił wszystkie arbuzy. Też były wypełnione złotymi
monetami.
Trzy arbuzy dały gospodarzowi i jego gościom tyle złota, że nikomu już
potem niczego nie brakowało. W małych chatach wszystkiego przybyło, więc i
chaty musiały być większe!
Tuż o miedzę z ubogim do niedawna Zucharem sąsiadował bogaty Muchar.
Muchar przyszedł do Zuchara, choć go przedtem wcale nie dostrzegał. - Nie
odzywałem się do ciebie przez całe lata, bo byłeś biedny, ale teraz u ciebie się zmieniło –
powiedział Muchar. – Ludzie powiadają, że masz strasznie dużo złota. Jak to się stało?
I Zuchar opowiedział wszystko o bocianie.
„Udało się Zucharowi, mnie się musi jeszcze bardziej udać” – pomyślał sobie
bogacz. Poszedł w pole. Patrzy, po trawie przechadza się bocian. Zaczął go chciwy
Muchar podglądać. Zauważył, że po obiedzie bociek śpi sobie, nie przerywając
stania na jednej nodze. Podkradł się Muchar do śpiącego boćka, zarzucił mu kapotę na głowę. Ogłuszonego ptaka przyniósł do domu i udawał, że dba o niego.
- Byłeś chory – wmawiał boćkowi. - Znalazłem cię na łące, przyniosłem do siebie. Już
się czujesz lepiej? – mówił obłudnie.
Wreszcie wypuścił bociana. - A odwdzięcz mi się! - przypominał.
Bocian odleciał.
Wrócił za kilka dni i zrzucił bogaczowi pestki arbuza. Bogacz prawie nie odstępował wschodzących kiełków, a później coraz potężniej rosnących arbuzów. Nie
spał, mało jadł, tylko czekał na tę chwilę, kiedy będzie mógł rozkroić złote arbuzy.
Wreszcie ta chwila nadeszła. Wokół stołu zasiedli tylko najbliżsi krewni bogacza.
Muchar wbił w arbuz, specjalnie na ten dzień naostrzony, nóż. Arbuz natychmiast
rozleciał się z trzaskiem, a z wnętrza wysypał się obłok pyłu. Od tego pyłu wszyscy zebrani zaczęli kichać. Kichali coraz głośniej i coraz częściej, raz za razem,
bez przerwy. Od tego kichania zaczął trzeszczeć i opadać sufit, a później dach.
Muchar i jego krewni kichali dalej i coraz głośniej, więc cały popękany dom to
wznosił się, to znów płasko opadał.
I byłoby tak do końca świata, gdyby nie Zuchar. Zuchar wyciągnął wszystkich po kolei ze zrujnowanego domu i chlusnął wodą z konewki, żeby spłukać
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pył. Ale i tak chciwy bogacz Muchar kichał co dzień dziesięć razy. I nikt mu nie
powiedział: „Na zdrowie!” – bo nikt nie lubił niedobrego skąpca.
Opowieść dla dzieci pod tytułem Złoty arbuz napisał
Bolesław Zagała.

Felieton

Królestwo kurczaka
/wiezionego na rzeź/
Wiele lat temu, kiedy zaczęła w Polsce rozwijać się rekama, pojawiać
się zaczęły w reklamowych hasłach słowa, które przedtem miały zakres
ograniczony. Przypomnijmy sobie te wyrazy, choćby dwa, nadużywane.
- Salon nazywał wydzielone w większych domach pomieszczenia – obszerniejsze
niż pozostałe – przeznaczone dla rodzinnych zgromadzeń czy zacniejszych gości.
Dziś – olbrzymie szklane domy – to salony dla samochodów. Są salony dla poprawiania urody, fryzur, dla sukien ślubnych i dla rozmaitej maści butów, może
wkrótce znajdziemy salony guzików i nici. O, mowo polska.
- Centrum to miejsce, gdzie zbiegają się linie wielu drobniejszych działań.
Obecnie mamy do czynienia z mnogością centrów. Właściwie nie ma zwykłych szkół, nie ma placówek handlu – wszędzie są centra. I to centra powoływane dla rzeczy mniej godnych. Popatrzmy na szyldy sklepów. Jakiś prymitywny
blaszak to centrum butów.
- Królestw też jest mnogo.
O jednym z nich powiadamia malowidło na ścianie samochodu dostawczego.
Przedstawia namalowane – tuczone kury i kogutki wiezione do rzeźni. Co dzieje
się we wnętrzu tej paki – łatwo można sobie wyobrazić.
Zakrólują na stołach w postaci kotletów, udek i skrzydełek, pasztetów i wędlin
o egzotycznych nazwach.
Jaką puentą zakończyć to znęcanie się nad zasadami marketingu?
Poezja okazuje się przydatna w życiu, choćby do reklam. O, dla biznesu
niektórzy korzystają nawet z metafor. Wiele z nich bywaja nadto zgrzebne.
Koń mógłby się pośmiać z tych pomysłów.
				
Ł.W.
P.S. Niejedno zaugorowane pole można by nazwać „zagłębiem chrzanu”.
O tym w związku ze zbliżającym się sezonem kiszenia ogórków.
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Humor
Wiele lat temu na CPN nie handlowano żdnymi art. spożywczymi. Pewien klient jednak zapytał:
- Czy są banany?
- Nie ma żadnych bananów!
Na drugi dzień to samo.
Na trzeci dzień – to samo.
Na czwarty dzień sprzedawca zabezpieczył się przed natrętem.
Na dzwiach przykleił kartkę z informacją: bananów brak!
Uparty klient popatrzył, przeczytał i stwierdził:
A jednak były!!!

Mysz chce wyjść z dziurki i pożywić się okruchami, ale zauważa kota, więc się wycofuje, kot trwa na posterunku, choć udaje
obojętność i przymyka oczy. Mysz próbuje szczęścia, ale kotu nie
wierzy. Nagle słyszy szczekanie. Nareszcie! Wyszłą z nory, a kot
już ją miał. Resztką tchu spytała: jak to się stało, przecież słyszałąm
szczekanie? A kot na to: teraz bez obcych języków ani rusz!!!
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:

Laura Sowa ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice, 14.05.2016 r.
Elen Gottschalk ur. Kolu zam. Marcinkowice, 15.05.2016 r.
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:

Anna Jacak i Łukasz Uroda – 07.05.2016 r.
Justyna Petrykowska i Krzysztof Lorek – 07.05.2016 r.
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu
umacniał ich miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
+ Henryk Dominik l.72 zam. Klęczany DPS
+ Leon Zegarliński l.85 zam. Marcinkowice
+ Władysław Budnik l.73 zam. Marcinkowice
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią i otwórz
przed nimi bramy Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.

Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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