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GRUDNIOWY KALENDARZ
Kogo szczególnie wspominamy w tym ostatnim jeszcze jesiennym
i pierwszym już zimowym miesiącu?
6 grudnia wspomnienie świętego Mikołaja. Komu ten święty jest
obcy? Wszyscy pamiętamy legendy, historie biskupa darującego posag
dla ubogich kobiet. Naśladownictwo dobra przetrwało wieki. Wierzymy,
że jest to prawda. Wierzymy w dobro ofiarowane, przynoszące jeszcze
większą radość. Stajemy się na wzór Mikołaja dobrymi ludźmi.
7 grudnia wspomnienie świętego Ambrożego. W naszej parafii
prawie święto. W dzień patrona pszczelarzy ksiądz biskup poświęci
sztandar Pszczelarzy Koła Pszczelarskiego w Chełmcu.
8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary.
Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus Pius IX.
Pisał on tak:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż
Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą
szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została
zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest
prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią
wytrwale i bez wahania wierzyć.
Po upływie czterech lat od ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu NMP – od 11 lutego 1858 roku – nastąpiły objawienia Matki
Bożej w Lourdes. Szczególne znaczenie miała wypowiedź Najświętszej
Maryi Panny 25 marca: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. W ten sposób
Maryja potwierdziła swoje wyjątkowe powołanie.
13 grudnia wspomnienie Świętej Łucji
W dzień świętej Łucji zwyczajowo rozpoczynano przygotowania do
świąt. Tradycje te szczególnie silne były u górali podhalańskich. Uważali
oni, że od Łucji na wschodzie przestaje ubywać dnia,
Z 13 grudnia związany był też zwyczaj przepowiadania pogody na
cały następny rok. Każdy z dwunastu dni, jakie pozostały do świąt,
przynosił pogodę dla kolejnych miesięcy nadchodzącego roku.
Przeżywamy kolejną rocznicę stanu wojennego.
25 grudnia - Najpiękniejsze święta. Słowo stało się Ciałem. Szopka,
Maryja, Józef, Pan Jezus i my. Jak przeżyjemy to spotkanie? Będziemy
tam razem z pasterzami. Będziemy śpiewać kolędy, mogące stać się
pięknymi modlitwami. Będziemy łamać się opłatkiem, znakiem mi-
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łości, wspólnoty i wzajemnego szacunku. Nowy czas, chociaż kończy
stary rok, wskazuje na nadzieję powrotu światła, słońca, długiego dnia.
Wskazuje na przyjście Chrystusa, który jest światłością świata. Królem
w królestwie światłości.
Niech więc ten miesiąc będzie czasem refleksji nad życiem, przemijaniem oraz przybliżaniem się do spotkania z Chrystusem.
ks. Krzysztof Mirek

„Bóg się rodzi, moc truchleje…”
Godnego i radosnego przeżywania Bożego Narodzenia
Duszpasterzom, Parafianom i współpracownikom z dalszych
okolic oraz naszym gościom szczerze życzy Redakcja. A zbliżający się Nowy Rok niech przyniesie wiele dobra w każdym
sercu człowieczym, w rodzinach, w sąsiedztwie.
Redakcyjnemu koledze Zenonowi Taborowi – zdrowia,
radości w rozwijaniu talentów i pasji, radości i pokoju z okazji
imienin życzą współredaktorzy.
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GRUDZIEŃ 2016 R.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Grudzień
Ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie
dzieci żołnierzy.
Ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę
Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.
1 XII

Czwartek. Dzień powszedni.
Iz 26, 1-6; Ps 118 (117), 1 i 8-9. 19-21. 25-27a (R.: por. 26a); Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;

2 XII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera.
Iz 29, 17-24; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 1a); Mt 9, 27-31;

3 XII

Sobota. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.
Czytania z dnia:Iz 30, 19-21. 23-26; Ps 147 (146), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: Iz 30, 18); Iz 33,
22; Mt 9, 35 – 10, 1. 5. 6-8 albo czytania ze wspomnienia: 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps
117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Mt 28, 19a. 20b; Mk 16, 15-20;

4 XII

Druga Niedziela Adwentu. Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7);
Rz 15, 4-9; Łk 3, 4. 6; Mt 3, 1-12;

5 XII

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Iz 35, 1-10; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: Iz 35, 4d); Łk 5, 17-26;

6 XII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.
Iz 40, 1-11; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: Iz 40, 9-10); Mt 18, 12-14;

7 XII

Środa. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.
Czytania z dnia: Iz 40, 25-31; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10 (R.: 1a); Mt 11, 28-30
albo czytania ze wspomnienia: Ef 3, 8-12; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); J 10,
14; J 10, 11-16;

8 XII

Czwartek. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Rdz 3, 9-15; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab); Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 28; Łk 1,
26-38;

9 XII

Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin.
Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12); Mt 11, 16-19;

10 XII

Sobota. Dzień powszedni. Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: 4);
Łk 3, 4. 6; Mt 17, 10-13;

11 XII

Trzecia Niedziela Adwentu. Iz 35, 1-6a. 10; Ps 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por.
Iz 35, 4); Jk 5, 7-10; Iz 61, 1; Mt 11, 2-11;

12 XII

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z
Guadalupe. Lb 24, 2-7. 15-17a; Ps 25 (24), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 (R.: 4b); Ps 85 (84), 8;
Mt 21, 23-27;

13 XII

Wtorek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. Czytania z dnia: So 3,
1-2. 9-13; Ps 34 (33), 2-3. 6-7. 17-19. 23 (R.: 7a); Mt 21, 28-32
albo czytania ze wspomnienia: 2 Kor 10, 17 – 11, 2; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.:
por. 12a i 13a); Mt 25, 1-13;

14 XII

Środa. Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
Czytania z dnia: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: Iz 45,
8); Iz 40, 9-10; Łk 7, 18b-23 albo czytania ze wspomnienia: 1 Kor 2, 1-10a; Ps 37
(36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Por. Łk 9, 23; Łk 14, 25-33;
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Czwartek. Dzień powszedni.
Iz 54, 1-10; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a); Łk 3, 4. 6; Łk 7, 24-30;

16 XII

Piątek. Dzień powszedni. Iz 56, 1-3a. 6-8; Ps 61 (66) 2-3, 5, 7-8 (R.: 4); J 5, 33-36;

17 XII

Sobota. Dzień powszedni.
Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17 (R.: por. 7); Mt 1, 1-17;

18 XII

Czwarta Niedziela Adwentu. Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7c
i l0b); Rz 1, 1-7; Mt 1, 23; Mt 1, 18-24;

19 XII

Poniedziałek. Dzień powszedni.
Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71 (70), 3-4a. 5-6ab. 16-17 (R.: por. 8 ab); Łk 1, 5-25;

20 XII

Wtorek. Dzień powszedni. Iz 7, 10-14; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 7c i 10b);
Łk 1, 26-38;

21 XII

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera
i doktora Kościoła. Pnp 2, 8-14 lub So 3, 14-18a; Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21
(R.: por. 1a i 3a); Łk 1, 39-45;

22 XII

Czwartek. Dzień powszedni.
1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a); Łk 1, 46-56;

23 XII

Piątek. Dzień powszedni.
Ml 3, 1-4; 4, 5-6; Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: Łk 21, 28); Łk 1, 57-66;

24 XII

Sobota. Dzień powszedni. Wigilia Bożego Narodzenia.
Na Mszy rannej: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a);
Łk 1, 67-79;

25 XII

Niedziela. Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Wieczorna Msza wigilijna: Iz 62, 1-5; Ps 89 (88), 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: por. 2a);
Dz 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25;
Msza w nocy: Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 11); Tt 2,
11-14; Łk 2, 10-11; Łk 2, 1-14;
Msza o świcie: Iz 62, 11-12; Ps 97 (96), 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 14; Łk 2, 15-20;
Msza w dzień: Iz 52, 7-10; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6 (R.: 3c); Hbr 1, 1-6; J 1,
1-18 lub J 1, 1-5. 9-14;

26 XII

Poniedziałek. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a); Ps 118 (117), 26a
i 27a; Mt 10, 17-22;

27 XII

Wtorek. Trzeci dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
1 J 1, 1-4; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a); J 20, 2-8;

28 XII

Środa. Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Święto św. Młodzianków, męczenników.
1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8); Mt 2, 13-18;

29 XII

Czwartek. Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Dzień powszedni albo
wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika.
1 J 2, 3-11; Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 5b-6 (R.: 11a); Łk 2, 32; Łk 2, 22-35;

30 XII

Piątek. Szósty dzień w oktawie Narodzenie Pańskiego. Dzień powszedni.
Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a); Kol 3, 12-21; Kol 3, 15a. 16a;
Mt 2, 13-15. 19-23;
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Sobota. Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. Dzień powszedni albo
wspomnienie św. Sylwestra I, papieża
1 J 2, 18-21; Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13 (R.: 11a); J 1, 14. 12; J 1, 1-18;

Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.
W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.
Grudzień jaki, czerwiec taki.
Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.
Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha.
Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.
Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje, to rok urodzajny nam zwiastuje.
Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity.
Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień - stycznia czyni znaki, szósty
grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień nam o marcu gada.

opracował Jacek Kwiatkowski
źródło:
www.niedziela.pl
www.rozaniec.eu
www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_listopad

ZNAKI WIARY I PAMIĘCI
Tymi znakami są kapliczki i figury, krzyże przydrożne, które na stałe
wpisały się w pejzaż, urozmaicając monotonię wiejskiego krajobrazu.
Są nieodłącznym elementem krajobrazu polskiego, choć występują tez
w innych krajach europejskich. Niepowtarzalne, każde na swój sposób
piękne, dodają uroku miejscom i podkreślają świętość ziemi, na której
stoją. Są symbolem naszej wiary, są też drogowskazem, przypomnieniem
dla pielgrzymów ziemskich, że Pan Bóg jest wszędzie, w każdym zakątku
ziemi, na samotnym szczycie czy też wśród zieleni leśnej.
Tradycja budowania kapliczek, stawiania krzyży, jest nadal żywa,
wznoszone są nadal obiekty tego typu. Każda kapliczka, każdy krzyż
ma swoją historię, intencje, które zmobilizowały budowniczych do ich
stawiania. Wiele z nich budowanych jest z potrzeby serca, pobożności,
chęci utrwalenia w historii swojej osoby lub pozostawienia śladów
przyszłym pokoleniom. Kapliczki i krzyże w wielu miejscach naszej
Ojczyzny stanowią swoistą drogę krzyżową. Idąc od kapliczki do kapliczki, podążamy do światła, gdzie nie będzie już ciemności. Twórcy
kapliczek, a wielu z nich jest anonimowych to czasami ludzie znani
i szanowani i ogarnięci pasją tworzenia. Takim pasjonatem, pobożnym
człowiekiem modlitwy i pracy, w naszej parafii był ks. Józef Dominik.
W Marcinkowicach przebywał przeszło 20 lat, głosił patriotyczne
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kazania, które bardzo przeżywał, ponieważ żył w takim czasie, kiedy
panował terror komunistyczny. Sam odczuł i wiedział, jak wyglądają
przesłuchania bezpieki, które później odbiły mu się na zdrowiu. Jako
kapłan dużo spowiadał, coraz częściej można go było spotkać w konfesjonale. Dużo się modlił a także podróżował po okolicy na swoim starym
zdezelowanym rowerze, który służył mu nie tylko do przemieszczania,
lecz także, a może przede wszystkim był to środek transportu różnych
materiałów budowlanych, krzewów, kwiatów do miejsc budowy jego
uwielbianych kapliczek i krzyży. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć
nie tylko na naszym terenie. To Jego zasługa, że w naszej miejscowości,
dzięki jego inicjatywie zaistniało sześć miejsc poświęconych, w których
stoją kapliczki. Na cmentarzach ufundował krzyże.
W naszej miejscowości, co roku przed świętami Wielkanocnymi,
jest odprawiana plenerowa droga krzyżowa, i niesiony jest drewniany
krzyż, który jest symbolem męki naszego Pana.
Właśnie taki marcinkowicki krzyż pielgrzymi ofiarował ksiądz proboszcz Józef Babicz rodzinie państwa Górków, mieszkających na Grodzisku, aby postawili go w stosownym dla niego miejscu. Pan Andrzej
wraz z żoną Zofią ,jak podczas naszej rozmowy wyjawił, nie namyślając
się wiele, stwierdził, że najodpowiedniejszym miejscem będzie szczyt
góry Grodzisko, na którym odnaleziono szczątki osadnictwa w postaci
ceramiki, śladów kultury łużyckie sprzed 650 lat p. n. e. Dodając, że
widocznie pozostałe po osadnikach prochy ludzkie domagały się, aby
krzyż stanął właśnie w tym miejscu, uświęcając to miejsce. Kiedy zmarł
Ojciec święty papież Jan Paweł II, ks. Józef Dominik podsunął myśl
panu Andrzejowi, aby w miejscu zniszczonego, spróchniałego drewnianego krzyża, postawić krzyż metalowy. Dodając, że będzie to pamiątka
pontyfikatu Ojca św. papieża Jana Pawła II. Będzie on cząstką naszej
historii, naznaczonej trudem i znojem codziennego dnia i potwierdzeniem wielkiej wiary. Przystałem bez namysłu na tę propozycję, mówi
pan Andrzej.
Po pokonaniu wielu trudności związanych
z rozpoczęciem budowy, na posesji podarowanej przez państwo Górków rozpoczęto budowę.
Architektem, majstrem, robotnikiem został ks.
Józef Dominik. Przebrany w robocze ubranie
już następnego dnia kopał fundamenty, stawiał
rusztowania, murował, zachęcając innych do
roboty. Przykład jego potrafił zmobilizować do
pracy wielu ludzi dobrej woli, których pomoc
okazała się niezbędna. Wiele materiałów ks. Józef przywiózł na swoim
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rowerze, nie czekając nawet na pomoc. Cieszył się bardzo, kiedy jego
wizja architektoniczna przybierała
wymarzone kształty.
Pomagałem mu z całą rodziną, jak mogłem, mówił dalej pan
Andrzej, ponieważ widziałem jak
ciężko pracuje, chciałem go trochę
odciążyć, ale on był niezmordowany,
znalazł sobie zawsze jakieś zajęcie.
Wydawało się czasami, że realizacja
tak wielkiego dzieła zostanie wstrzymana, jednak zawsze kończyło się
na strachu. Była to tylko chwilowa
niepewność. Opatrzność czuwała
nad budową zawsze, ks. Józef wychodził obronną ręką, kiedy się nawet
wydawało, że braknie materiału, to
pomysł księdza był zawsze jasny,
stwierdzał pan Andrzej. Nieraz miałem wątpliwości, czy ks. Dominik
podoła i pokona nieraz wielkie problemy nie tylko materialne, związane
z budową, wtedy zawsze pocieszając
mnie, mówił; „Gospodarzu, nigdy
nie pijcie brudnej wody, poczekajcie,
aż się ustoi”, wspomina pan Andrzej.
Rzeczywiście nie trzeba było długo
czekać i sprawa sama wracała na dobre tory. Pomoc ks. Dominik otrzymywał od bardzo wielu ludzi, nie
trzeba daleko szukać, bo okoliczni
sąsiedzi przychodzili do pracy sami,
chcąc pomóc przy budowie tak zbożnego dzieła. Samo wykonanie krzyża, przycinanie materiału spawanie,
nitowanie było dużym wyzwaniem,
jednak nie dla pana Zbyszka Dziubanowskiego, który nie tylko wykonał
te prace, ale dołożył materiał, nie
biorąc żadnej zapłaty. Swój udział
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miało jeszcze wielu ludzi dobrej woli, którzy pracowali i dostarczali
niezbędne materiały, nie oczekując żadnej gratyfikacji, wspomina pan
Andrzej. Beton potrzebny na wykonanie fundamenty dostarczył z betoniarni jej właściciel. Stawienie krzyży ważących setki kilogramów
było dużym wyzwaniem, ponieważ potrzebny był dźwig, mający duży
wysięgnik. Jego załatwienia podjął się pan Zbyszek Piekarski, który także opłacił tę usługę. Było jeszcze wielu sponsorów, jednak żaden z nich
nie oczekiwał zapłaty, tak jak bracia Koral, czy pracownicy warsztatów
mechanicznych na żwirowni, wspomina pan Andrzej.
Ksiądz Józef Dominik miał dar przekonywania, przyciągał ludzi
swoim zapałem do pracy, z każdym rozmawiał, żartował, był to człowiek
pobożny, pracowity nie bał się żadnego wyzwania, harował, nie licząc
się ze swoim zdrowiem, na prośby, aby trochę odpoczął, odpowiadał;
„Ja nie mam żony, a wy macie, musicie dbać o nią, a ja nie.” Nie było
na ten temat więcej rozmowy, wspomina pan Andrzej Górka. Nie wiem
czy żartował ks. Józef Dominik mówiąc, że teraz Grodzisko, powinno
się nazywać się „Górą Jana Pawła II”, a to by była trafna nazwa, dodał
pan Andrzej.
Zwróciłem się z prośbą do pai Jadwigi Popieli, właścicielki posesji
w Łążku - Rdziostowie, na której stoi grota Matki Bożej z Fatimy, czy
chciałaby nam przypomnieć historię jej budowy. Chętnie się zgodziła.
Nasza kapliczka - Grota Matki Bożej z Fatimy - powstała w 1999 r.
Pomysłodawcą i inicjatorem był ks. Józef Dominik, który, jeżdżąc na
rowerze drogą koło Dunajca, „wypatrzył” na łące pod lasem miejsce na
kapliczkę. Wiosną 1999 r ks. proboszcz Józef Babicz i ks. Józef Dominik
przyszli z prośbą i zapytaniem do nas i moich rodziców, czy nie ofiarowalibyśmy miejsca na budowę kapliczki. Ten pomysł budowy bardzo
nas uradował, że księża wybrali to miejsce na budowę. Nic nie stało na
przeszkodzie, aby to miejsce ozdobić kapliczką, ponieważ w naszym
rejonie nie było nawet żadnego krzyża. Zamysłem budowy kapliczki
przez ks. Dominika była intencja, wotum dziękczynne za odniesione
zwycięstwa i ważne daty w historii Polski. Tablica umieszczona przy
wejściu przywołuje daty „966,1655,171, 1920, 1978 i 1999, data - 2000,
przełomu tysiącleci, z prośbą o godne wprowadzenie w Wielki Jubileusz 2000 lat od narodzenia Chrystusa. Te daty każdy powinien mieć
wyryte też w swoim sercu. Kapliczka ta miała być również miejscem
,gdzie ludzie będą się mogli pomodlić i w ciszy porozmawiać z Panem
Bogiem. Ks. Józef, wspomina pani Jadwiga, często nam powtarzał, „że
aby spotkać Boga w swoim sercu, wcale nie trzeba pielgrzymować do
wielkich sanktuariów, wystarczy się na Niego otworzyć, w małych, spokojnych kapliczkach. Kiedy miejsce na kapliczkę zostało wytyczone,
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mój mąż Jarosław zaszalował fundamenty a z pomocą mojego taty Piotra Bochenka, brata Krzysztofa i szwagra Ignacego Dziubanowskiego
zalane zostały fundamenty, przypomina sobie, pani Jadwiga. Pozostałe
czynności budowlane kapliczki wykonywał ks. Józef, murując je z głazów klęczańskich, on też był głównym fundatorem tej groty. Wcześniej
nie wiedzieliśmy, że głównym majstrem i murarzem będzie ks. Józef,
bo gdy pytaliśmy, kto będzie budował zapewniał nas, że przyjdzie rano
majster, którego mamy życzliwie przyjąć. Rzeczywiście, bo zaraz z rana
przyjechał na znanym nam rowerze, majster - murarz Ks. Józef wykonywał swą ciężka pracę w gorące lato 1999 roku, z pomocą mieszkańców
Łążka i Brzezin.
Ustaliliśmy, że chętni do budowy będą codziennie się zmieniać,
a gospodynie z tych domów będą odpowiedzialne za posiłki dla pracujących na budowie, opowiada pani Jadwiga. Wszyscy bardzo podziwiali
umiejętności ks. Józefa, który dźwigając ciężkie kamienie, misternie je
układał tworząc swoje dzieło. Jego dokładność, cierpliwość i precyzja
zadziwiała nas, wszystkich pomocników. Kiedy czasami coś nie poszło
po jego myśli, lub kamień wypadł mu z rąk, mówił do nas, „że i tak
diabeł z nim nie wygra i go nie zdenerwuje”- z uśmiechem wspomina
pani Jadwiga. Ks. Józef pod sam strop budował bez żadnej konstrukcji, kamienie go słuchały, stwierdza pani Jadwiga, dopiero pod samym
sufitem wykonał mój tato i mąż.
Wewnątrz groty, na kamiennej półce ustawił ks. Józef figurkę Matki
Bożej z Fatimy, którą wykonał artysta ludowy Tomasz Zabrzeski z Tylmanowej. Ta figurka została pomalowana przez księdza Józefa w piwnicy
państwa Dziubanowskich i myślę, że Jej oczy mają kolor moich, bo
malując je ks. Józef pytał mnie, jaki jest kolor moich oczu - z rozrzewnieniem wspomina pani Jadwiga. Obok figurki MB umieszczona jest
scena z Wieczernika, wytłoczona w metalu. W miejscu centralnym
jest kamienny ołtarz, na kaplicy widnieje krzyż, a zamyka ją brama
kowalska wykonana przez pana Juryka. Kaplica została poświęcona
13 października 1999 roku przez księdza proboszcza podczas procesji
fatimskiej. Nie dość, że ksiądz Józef
prawie w całości ufundował kapliczkę, sam wymurował i wyposażył, to
jeszcze dbał o jej otoczenie, posadził
drzewka iglaste, tuje, kwitnące krzewy i kwiaty.
Kiedy zauważył jeszcze obok
źródełko bijące z ziemi, zrodził się
pomysł, aby je obmurować i po-
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święcić, by było Maryjnym źródełkiem. Następnie wykonaliśmy nad
nim daszek przykrywając je przykrywą. Ksiądz Józef pił z niego wodę
zachęcając nas, abyśmy również ją pili. Całą dość długą dróżkę ks. Józef
obsadził bukszpanem i jodełkami, niestety ubiegłej zimy sarny zniszczyły drzewka. Wczesną wiosną 2016 roku ks. Rezydent, wsadził nowe
rośliny w lesie i wokół kaplicy, dając nam za zadanie podlewanie ich.
Jeszcze jesienią 2015 roku zlecił panu Pawłowi Karpielowi odwodnienie
kaplicy i naprawę kamiennej posadzki, która uległa zniszczeni przez
wody gruntowe i mróz.
Ksiądz Józef wiele razy przejeżdżał na swoim rowerze koło Dunajca,
prawie zawsze zatrzymywał się, by się pomodlić, doglądając roślinek,
które sadził, znał się na nich, udzielał nam wskazówek jak o nie dbać.
Bardzo interesował się kapliczką. Kiedy go spotykaliśmy pod kościołem,
zawsze pytał, kiedy są nabożeństwa, czy kwiaty już kwitną, czy magnolia
ma już pąki. Teraz już nas nie zapyta, ale na pewno patrzy na nas z wyżyn niebieskich, smutno mówi pani Jadwiga. Będzie nam brakowała ks.
Józefa, rozmów z nim, które były nieraz bardzo osobiste i pouczające.
Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. Józefowi za to miejsce, w którym teraz
się spotykamy na modlitwach sąsiedzkich, różańcowych w październiku
i na majówkach. Pamiętamy zawsze, aby w święta Maryjne i adwent
paliły się w kaplicy lampki. Tak jak obiecaliśmy ks. Józefowi, nadal
będziemy dbać o kapliczkę
Będzie nam brakować widoku księdza na rowerze, jego pytań o zbiory, zdrowie, żartów i trafnych spostrzeżeń na temat życia i modlitwy.
Zawsze polecał się naszej modlitwie osobistej, jak i tej wspólnej w kaplicy. Budował kapliczki i kiedy podejmował się jakiejś nowej budowy,
zawsze prosił, abyśmy modlili się o wsparcie, prosił, abyśmy modlili
się o niego, kiedy ciężko zachorował. Wszyscy będziemy pamiętać ks.
Józefa na rowerze z dużą torba na bagażniku, pełną narzędzi i roślin.
Dobry Jezus zabrał go w podróż do Swego Królestwa, a my jak zawsze
będziemy się modlić, aby sprawiedliwy Bóg spojrzał na niego łaskawie.
Był prostym, cichym, pełnym modlitwy kapłanem, a zostawił takie widoczne ślady dla potomnych. Niech Bóg zapłaci mu za to w wieczności,
kończy smutno pani Jadwiga. Podobnie jak pani Jadwiga za dar, jakim
było wybudowanie kapliczki, dziękują mieszkańcy osiedla Wężykówka,
Tomasz i Magdalena Czopowie. Z zamiarem wybudowania kapliczki
na osiedlu Wężykówka nosili się już wcześniej Bronisława i Franciszek Świerz. Z jakichś sobie tylko znanych powodów nie zrealizowali
swojego marzenia. Znaliśmy ich marzenia, dlatego postanowiliśmy je
zrealizować, stwierdził pan Tomasz Czop. Kiedyś, podczas rozmowy
z ks. proboszczem Józefem Babiczem, napomknąłem mu, że noszę się
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z zamiarem wybudowania kapliczki, którą wyobrażam sobie jako grotę
Matki Boskiej. W niedługim czasie ks. proboszcz zawiadomił mnie,
że ma płaskorzeźbę, którą otrzymał od pana Jaremki i może nam ją
ofiarować. Przystałem na propozycję ks. proboszcza, bo był to również
bodziec do rozpoczęcia budowy, stwierdził pan Tomek, Podczas rozmowy ks. Babicz poinformował mnie, żeby Tymczasem wykopałem
fundament, zalałem go betonem i poszedłem do ks. Dominika, aby
zgodnie ze słowami ks. proboszcza znalazł mi fachowca do wykonania
prac kamieniarskich. Ks. Józef Dominik, gdy usłyszał o budowie kapliczki, powiedział, że zna takiego człowieka, a żartem dopowiedział,
aby się nie martwić, tylko zagwarantować majstrowi posiłek a wszystko
będzie w porządku.
Na umówiony dzień, 19 sierpnia 2003 roku, zobaczyłem księdza
Dominika, szedł sam bez majstra, prowadząc tylko swój rower pod górę.
Ksiądz Dominik zaczął tłumaczyć swojego umówionego majstra, że
zaraz z rana nie ma czasu przyjść, dlatego pierwszą warstwę kamienia
położy on sam. Widząc, jak ks. Józef kładzie pierwsza warstwę, wiedziałem, że innego majstra już nie będzie. I tak z pomocą sąsiadów i ludzi
dobrej woli ks. Józef Dominik 16 września położył ostatnią warstwę
kamienia. Zawsze uśmiechnięty, bez cienia złości, trochę uparty, jak
na majstra przystało, swoją pracą wykonał nam dar i dał pamiątkę,
która zawsze będzie nam go przypominała. Do groty ofiarował rzeźbę
symbolizującą ukoronowanie Matki
Bożej, zlecając wykonanie napisu
jego autorstwa; „Boże w Trójcy
Świętej Jedyny, przez zasługi Matki
Królowej Naszej okaż miłosierdzie
Swoje wszystkim narodom R.P.
1931 – 2002 – 2003.
Data 1931 – oznacza rok, w którym siostra Faustyna Kowalska ma wizję Pana Jezusa, który nakazuje
jej namalować obraz, który jej objawił.
Data 2002 - Ojciec Święty Jan Paweł II w Łagiewnikach oddaje pod
opiekę cały świat Miłosierdziu Bożemu.
Data 2003 - rok wybudowania Groty będącej wotum Panu Bogu za
25 lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
Grota Białej Madonny została uroczyście poświęcona 13 października 2003 roku przez ks. kanonika St. Pieprznika w asyście budowniczego ks. Józefa Dominika, przy udziale ks. prałata Józefa Babicza i ks.
Michała Ciemięgi.
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Ks. Józef Dominik po wybudowaniu, uporządkowaniu terenu budowy, posadzeniu krzewów, odprawił przy udziale mieszkańców Wężykówki pierwszy różaniec. Każdemu z obecnych ofiarował różaniec,
na którym przez cały październik modlimy się wspólnie, teraz niestety
bez ks. Dominika. W maju przy Grocie odprawiane są majówki.
Obiecujemy, że nadal będziemy się modlić bez ks. Dominika, wierzymy jednak, że jest duchem z nami, bo pozostawił materialny ślad
jakim jest Grota. Pozostanie także w naszej pamięci jako niezwykły,
rozmodlony człowiek.
Przed pracą zawsze była modlitwa, wspomina pan Tomasz, a w południe Anioł Pański, po zakończonej dniówce zawsze pytał, czy modlimy
się przy Grocie. Przyjeżdżał często na rowerze do „Białej Madonny”, aby
się pomodlić, zawsze przywoził ze sobą różne krzewy i kwiaty i sadził
je sam. Przy tych pracach chciał być niezauważony, ale przeważnie to
mu się nie udawało. Był zawsze dla nas wzorem: sumienny, pracowity,
wesoły i rozmodlony człowiekiem
- kończąc rozmowę powiedział pan
Tomasz Czop.
Wszyscy parafianie znali ks.
Józefa Dominika z tego, że budował
kapliczki i krzyże, nikt tego nie
zapomina.
Dlatego też pragnę przytoczyć
wiersz epitafium, napisany przez
mieszkańca Tylmanowej pana Józefa
Chrobaka dla ks. Józefa Dominika:
Ś+P Ks. Józef Dominik
Ksiądz Józef Dominik

		
			

Człowiek zasłużony
I dla Bożej chwały
W życiu poświęcony
We wsi Tylmanowa
Przez sześć lat pracował
Bogu na chwałę
Kalwarię ufundował
Oraz trzy kapliczki
We wsi postawił
Tym miłą pamiątkę
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Po sobie zostawił
Więc mu życzymy
Za to działanie
Niech Bóg nagrodą
Wieczną się stanie
I serce raduje
Taką radością
W jakiej Bóg żyje
Ze swą Wiecznością

Józef Chrobak 9.11.16

Wspomnienia mieszkańców zebrał i zapisał
Zenon Tabor

Niezapomniany Kapłan
DUSZPASTERZ SOLIDARNOŚCI
Wiele razy spotykałem się i rozmawiałem z moim szwagrem ks. Ignacym Piwowarskim, były różne okazje, święta, urodziny, imieniny. Jest
bratem mojej zmarłej żony Kazimiery, która jako najstarsza w rodzinie
w latach dziecinnych najwięcej się nim opiekowała. Nie tylko wtedy, ale
można powiedzieć, całe swoje życie, bo uważała go zawsze za młodszego brata, wiedziała też, że on potrzebuje zawsze wsparcia i kontaktów
z rodziną. Od kiedy pamiętam, można powiedzieć, od dnia naszego
ślubu, który udzielił nam ksiądz Ignacy, odwiedzaliśmy się wspólnie.
Najbardziej utkwiły mi w pamięci nasze częste odwiedziny w Bereście, gdzie ks. Ignacy był proboszczem Do Berestu został skierowany przez Biskupa w najbardziej niebezpiecznym czasie i największej
aktywności bezpieki PRL-owskiej w roku 1981. Tam też był najwięcej
inwigilowany i był pod szczególną opieką SB. Służby Bezpieczeństwa
niewątpliwie wiedziały, że jest on krytycznie nastawiony do władz
komunistycznych, a o jego działalności wiedzieli już od lat szkolnych.
Na plebanii w Bereście ks. Ignacy był bardzo „pilnowany” przez
bezpiekę, ale mimo to zawsze udawało mu się ich przechytrzyć. Podczas
stanu wojennego plebania w Bereście stała się azylem dla wielu działaczy. Plebanię odwiedzali wybitni działacze „Solidarności tacy jak pan
Gwiazda z małżonką, pani Walentynowicz, pan Romaszewski i wielu
innych działaczy z Krynicy, Gorlic i Nowego Sącza. Na plebanii był też
ukrywany sztandar Solidarności z Gorlickiej fabryki maszyn wiertniczych w Gliniku. Ks. Ignacy był wychowany w wielodzietnej rodzinie,
gdzie rodzina i wartości patriotyczne były zawsze na pierwszym miejscu.
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Była to zasługa jego ojca Jana i mamy Józefy, która często czytała im
dzieła Mickiewicza, powieści Sienkiewicza, a przede wszystkim Pismo
Święte, które było zawsze dostępne dla każdego członka rodziny.
Ignacy nigdy nie miał skłonności do tego, aby się chwalić swoją działalnością, był jednak bezkompromisowy, miał swoje zasady,
był i nadal jest wierny Bogu i Ojczyźnie. Nigdy nie ugiął się przed
komunistycznymi władzami, choć bardzo był szykanowany. Był też
duchowym przywódcą tych, którzy bronili krzyże zawieszone w salach
uczniowskich w Lipinkach, czego był świadkiem dawny uczeń a teraz
wicewojewoda małopolski.
Jednak czasami podczas naszych rozmów mówił, że jest dumny, że
miał możliwość spotkać na swojej drodze wielu wybitnych działaczy.
Nie mówił tego ale myślę, że wśród tych osobistości, miał na myśli
obecnego Prezydenta RP, z którym się spotkał w Brzesku na pokazie
filmu; Mgła”. Z wielkim żalem wspomina też o wielu działaczach, na
których się zawiódł, szczególnie na członkach Solidarności nowosądeckiej, z którymi nie ma żadnego kontaktu. Jednak Prezydent Andrzej
Duda nie zapomniał o człowieku, który, nie zważając na konsekwencje
wspierał działaczy „Solidarności”.
Za zasługi Prezydent przyznał kapłanowi Ignacemu, Order Odrodzenia Polski. W imieniu głowy państwa Prezydenta RP Andrzeja
Dudy medal wręczył minister Adam Kwiatkowski, szef Gabinetu
Prezydenta RP.
Ze względu na zły stan zdrowia ks. Ignacego uroczystość wręczania, odbyła się na plebanii w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Buczu, rodzinnej miejscowości ks. Piwowarskiego. Wręczając Order,
minister Kwiatkowski powiedział:
„Był kapłanem niezłomnym, człowiekiem, który w ciężkich czasach
wierzył nie tylko w Pana Boga, ale również w to, że Pan Bóg doprowadzi
Polskę do wolności, niepodległości. Bardzo dużo w tym zakresie robił, pomagał
tym osobom, które na nie czekały.
Gromadził ludzi wokół tej pomocy, pomagał robotnikom, rolnikom,
bez względu na to, w jakiej był parafii. Konsekwentnie mówił o miłości
do Boga, ale też konsekwentnie mówił o miłości do Ojczyzny.
Ksiądz Ignacy, dziękując za Order, powiedział, że tak został wychowany i jego miłość do Boga i Ojczyzny wyniósł z domu rodzinnego,
a jego dokonania są nie tylko jego zasługą, ale również parafian, bo sam
ksiądz niczego by nie dokonał.
Zenon Tabor
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DWUNASTU APOSTOŁÓW
Święto Apostoła Andrzeja (30 listopada) niech będzie dla nas okazją
do przypomnienia sobie postaci dwunastu wybranych uczniów Jezusowych. Nazwa „Apostoł” (z greckiego apostolos – wysłaniec) pochodzi od
samego Chrystusa Pana. W Ewangelii wg. św. Łukasza (6,13) czytamy:
„Gdy nastąpił dzień, przywołał do siebie swych uczniów, wybrał z nich
dwunastu i nazwał ich apostołami”.
Jako świadkowie poszli Apostołowie w świat, wykonując trojakie posłannictwo: nauczania, pasterzowania, kapłaństwa. Ich bezpośrednimi
następcami w tym trojakim urzędzie są biskupi. W Polsce szczególnego
kultu doznaje św. Piotr, Patron Archikatedry poznańskiej i licznych
kościołów po miastach i wsiach. Liczne kościoły noszą też imię św.
Bartłomieja. Święci Juda Tadeusz i Szymon są patronami diecezji podlaskiej, a św. Andrzej diecezji warmińskiej.
Poniższa tabela daje krótki przegląd życia, działalności i śmierci
dwunastu wybranych przez Jezusa Apostołów. Niektóre dane opierają
się na niezupełnie pewnej tradycji.
IMIĘ

ZAWÓD TEREN DZIAŁALNOŚCI
MISYJNEJ
Piotr
rybak
Palestyna,
(Szymon a.
Samaria, AntioKefas)
chia, M. Azja,
Rzym
Andrzej
rybak
Wybrzeże M.
(brat Piotra)
Czarnego,
Grecja
Jakub Większy rybak
Palestyna
Jan
(brat Jakuba
W.)
Filip

rybak

Bartłomiej

Tomasz

Mateusz
Jakub Mniejszy

celnik

ŚMIERĆ

RELIKWIE

ŚWIĘTO

ukrzyżowany Rzym, Bazylika 18.01;
w Rzymie r 64 św. Piotra
22.02;
(67)
29.06;
1.08;
ukrzyżowany Amalfi, Rzym 9.05;
30.11.60 w
30.11;
Patrae
ścięty – Wiel- Santiago de
25.07;
kanoc r. 44 w Compostella
Jerozolimie
(Hiszpania)
Jerozolima,
umarł w Efezie Efez
6.05;
Samaria, Efez, ok 100 r.
27.12;
Patmos
M. Azja
ukrzyżowany Rzym
2.05;
w Hierapolis
Indie, Mezopo- odarty ze
Benewent
28.04;
tamia, Persja, skóry, ścięty
(w Armenii)
Armenia,
Arabia
Indie
zabity włócz- Ortona
21.12;
nią w Kalaminie k. Madras
(Indie)
Palestyna,
ukamieniowa- Salerno
21.09;
Etiopia
ny i spalony
Palestyna
Ukamieniowa- Ancona, Jero- 1.05;
ny w Jerozoli- zolima
mie w 62 r.

SYMBOLE
klucze

krzyż skośny
księga,
miecz, strój
pielgrzyma
orzeł
belka od
krzyża
księga, nóż

węgielnica,
włócznia
anioł
maczuga
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Juda Tadeusz
(brat Jakuba M)

Palestyna,
umęczony w
Syria, Arabia, Berycie
Mezopotamia,
Persja

28.10;

księga

Szymon zwany
Gorliwym

Palestyna

28.10;

piła

Judasz Iszkariota

Ukrzyżowany Rzym
w 107 r.
Popełnił
samobójstwo
w Jerozolimie
r. 33 (31)

Informacja przedrukowana z Przewodnika Katolickiego
(30.XI.1958) przekazanego do reakcji przez p. Antoninę Majocha.

ŚP. Ksiądz Józef Dominik
Urodził się 15 stycznia 1943 roku w Nowym Sączu jako syn Ignacego
i Kunegundy z domu Czoch. Pochodził z parafii pw. Św. Małgorzaty
w Nowym Sączu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1969 roku w Nowym Sączu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych w dniu 1 czerwca
1975 roku w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa
tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
Od 16 czerwca 1975 roku pracował jako wikariusz w parafii Wojakowa. Kolejną parafią, w której pełnił posługę wikariusza, była parafia
Tylmanowa – od 17 czerwca 1977 roku. Następnie od 5 lipca 1983 roku
był wikariuszem w parafii Bobowa, natomiast z dniem, 26 czerwca 1984
roku został mianowany wikariuszem w parafii Cikowice. Od 28 lipca
1988 roku pełnił posługę wikariusza w parafii Gumniska, a z dniem
6 lipca 1992 roku został mianowany wikariuszem w parafii Jastrzębia.
8 sierpnia 1994 roku zamieszkał jako rezydent w parafii Berest,
a z dniem 4 września 1996 roku zamieszkał jako rezydent w parafii
Marcinkowice. Od kwietnia do sierpnia 2005 roku mieszkał w Domu
Księży Emerytów.
Zmarł 9 listopada 2016 roku. Msza święta pogrzebowa była celebrowana w kościele parafialnym w Marcinkowicach, a następnie ciało
Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu.
Kuria Diecezjalna w Tarnowie.
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Pożegnaliśmy księdza Józefa
Zwykło nazywać się Go księdzem Rezydentem, gdyż na parafię przybył
z polecenia ks. biskupa. Przybył w niedobrym zdrowiu przed 20 laty. Zdowie
miał nadszarpnięte w rozlicznych zmaganiach z ówczesnymi tajnymi służbami –
o wolność głoszenia Dobrej Nowiny i o wolność człowieka. Intencje modlitewne
w tej sprawie polecał Bogu słowem i dziełami. Był w tym niezmordowany.
Niezmordowany był w stawianiu kapliczek i krzyży – widzialnych i trwałych
znaków wiary.
W 1988 r. zaprosił organizującą się wtedy grupę Akcji Katolickiej na wyprawę do Tylmanowej, gdzie jako wikary pobudował Kalwarię na wzgórzu nad
Dunajcem. Oczywiście, z wielką pomocą tamtejszych parafian, których pobudził
do tego czynu, choć nie było to łatwe. Współpracował z ludowymi artystami,
których dzieła sprowadził do Marcinkowic. W ojczystych Chruślicach pobudował
kompleks kapliczek i krzyży, gdzie również nas poprowadził. W marcinkowickiej
parafii pozostawił wiele znaków chrześcijaństwa. Miał zwyczaj wypisywać na
tabliczkach daty ważne dla naszej ojczyzny. „Pożerała” Go gorliwość o Boga
i ojczyznę, o prawość ludzkich sumień. Kapliczki stawiał w miejscach wybranych, przekonując właścicieli posesji o takiej potrzebie. Teraz są z tego dumni.
Zawsze czynił to pokornie, bez rozgłosu, po cichu.
Wspomnę jeszcze niektóre z powtarzanych przez śp. ks. Józefa – próśb,
intencji, przestróg:
- Nie wolno narzekać – ostrzegał siebie i spotkanych ludzi.
- Wspierajmy się w tej wspólnej drodze, którą wszyscy idziemy do Ojca.
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- Nie bójmy się walczyć ze złem.
Lubił zgrabnie zagadnąć napotkanego człowieka czy to dobrym słowem,
czy przytoczonym żartem i podążał dalej – podpierając się swym rowerem
– składakiem. Ten rower – choć nienowoczesny ale trwały – służył mu do
przewożenia różnych materiałów do kapliczek, którymi się opiekował. W ten
sam sposób transportował metalowe drążki służące do ustawienia stacji Drogi
Krzyżowej na Grodzisku.
Wspomnę też jedno z kazań roratnich. Dzieciom i dorosłym zrobił miłą
niespodziankę śpiewając „ptasią kolędę”, którą ma w repertuarze nasz chór.
1. W Dzień Bożego Narodzenia
radość wszelkiego stworzenia:
ptaszki w górę podlatują,
Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują.
2. Słowik zaczyna dyszkantem,
szczygieł mu wtóruje altem;
szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.
3. A mazurek ze swym synem
świergąc siedzą za kominem;
ach cierp, cierp, cierp miły Panie,
póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.
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4. Gdy ptactwo Boga uczciło,
co żywo się rozproszyło;
ludziom dobry przykład dali,
ażeby Go uwielbiali, uwielbiali.
Kończył swoje ziemskie życie „na stojąco”. Poważnie chory, nie rezygnował
z odprawiania Mszy św., ze swych wędrówek i nocnych spacerów.
Pogrzeb.
Z życzliwością potraktowany został przez ks. biskupa St. Salaterskiego,
który m. in. powiedział, że każdy kapłan nosi w swoim sercu tajemnicę, ks.
proboszcza Józefa Babicza i przew. Rady Parafialnej – Tadeusza Lisa. I przez
uczestników pogrzebu – parafian i przyjezdnych, z tych miejscowości, w których
służył jako kapłan. Delegaci z Tylmanowej przybyli w strojach regionalnych i ze
sztandarem. Poczty sztandarowe wystosowały także miejscowe szkoły, Armia
Krajowa i Akcja Katolicka.
Zainteresowanie osobą ks. Józef Dominika wyraziło się m. in. w ilości wejść
na stronę internetową parafii, o czym poinformował jej administrator. Czytając
ilość wpisów od 08.11
08.11.2016 – 184
09.11.2016 – 727
10.11.2016 – 962
11.11.2016 – 944
12.11.2016 – 1256
13.11.2016 – 723
W naszej parafii ks. Józef Dominik zbudował własnymi rękami lub spowodował decyzję o postawieniu kapliczek następujących:
1) Pod wzgórzem kościelnym z obliczem P. Jezusa Przemienionego
2) Na Wężykówce – Matka Boża Częstochowska
3) Krzyż, groty, Kalwaria na Grodzisku
4) Na Zasmolniczu – Matka Boża Fatimska
5) W Łążku – Matka Boża Różańcowa
6) W Klęczanach u Leśniaków – Matka Boża Niepokalana
Uczestniczył w poświęceniach tych i innych
Ks. proboszcz Józef Babicz w pożegnalnej mowie wspomniał, że ks. Józef
miał być u nas tylko przez rok, a został na 20 lat, to lata błogosławione – przez
budowę tych kapliczek i postawienie krzyży cmetarnych.
Niech Pan Życia spełni Jego intencję modlitewną o radość wieczną.
Ł. W.
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O. Józef Andrasz TJ
Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie!
O. J. Andrasz urodzony 1891 w Wielopolu koło Nowego Sączu, zmarł 1963
w Krakowie. Spoczywa na cmentarzu, w kwaterze jezuickiej w Krakowie.
Wzrastał i rozwijał się w Nowym Sączu. Po odbyciu formacji jezuickiej
związany był z kolegium O. Jezuitów w Krakowie. Był stałym kierownikiem
siostry Faustyny. On rozpoznał jej nadzwyczajną misję i upewnił ją w Bożym
posłannictwie. Jest najczęściej przywoływanym (59 razy) kapłanem w Dzienniczku św. Faustyny. Po śmierci zaangażował się w realizację jej misji głoszenia
orędzia Bożego Miłosierdzia. Pod jego kierunkiem powstał obraz pędzla Adolfa
Hyły, słynący dziś łaskami w Krakowie - Łagiewnikach. On też w tym miejscu
zapoczątkował stałe nabożeństwo (1943) ku czci Bożego Miłosierdzia i wystawił
obraz „Jezu! Ufam Tobie” do publicznej czci. Od 1944 r. obchodzono święto Miłosierdzia Bożego. Napisał pierwszą biografię s. Faustyny. Z Sądecczyzny, skąd
pochodził o. Andrasz, wyszedł prywatny kult tego kapłana. Kult ma charakter
trwały i szerzy się w Polsce jak i za granicą. O. Andrasz był również spowiednikiem bł. Anieli Salawy. bł Marii Klementyny Staszewskiej osw i sługi Bożej
Pauli Zofii Tajber Z D Ch.
Biegle władał łaciną, greką, niemieckim, francuskim.
Z Dzienniczka s. Faustyny o o. Andraszu:
„Dziś widziałam jak o. Adnrasz odprawiał Mszę Św. Przed Podniesieniem
ujrzałam Maleńkiego Jezusa, który był bardzo rozradowany, z rączętami wyciągniętymi, i po chwili nic już nie widziałam. Byłam w swojej separatce i w dalszym
ciągu odprawiałam dziękczynienie. Jednak później pomyślałam sobie: Czemuż
Dziecię Jezus było tak wesołe? Wtem usłyszałam te słowa: Bo dobrze mi jest
w sercu jego. I nie zdziwiło mnie to wcale, bo wiem jak bardzo kocha Jezusa”
Dz. Św. Faustyny 879
2. W jednej modlitwie poznałam, jak bardzo jest miła dusza o. Andrasza
Bogu. Jest prawdziwym dzieckiem Bożym, rzadko w której duszy tak wyraźnie
się przebija to Synostwo Boże, a to dlatego, że ma szczególne nabożeństwo do
Matki Bożej.
Dz. Św. Faustyny 1388
Trudno sobie wyobrazić ŚDM w Krakowie, gdyby o. Andrasz nie wprowadził
stałego nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w 1943 i nie wystawił do publicznego kultu obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Obraz ten jest najbardziej
znanym obrazem na świecie. O. Andrasz wprowadził w Łagiewnikach święto
Miłosierdzia Bożego, obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Sądeczanie odkryli wielkość o. J. Andrasza i ufundowali tablicę, którą ks.
proboszcz Józef Polak wraz z kapłanami poświęcił po Mszy św. o godz. 18:00 u
o. Jezuitów. O. J. Andrasz bardzo cenił sobie kierownictwo o. Michała Sopoćki.
Także o. Sopoćko cenił sobie kierownictwo o. J. Andrasza. Siostra Faustyna
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uważała, że o. J Andrasz był dla niej wielką łaską, pomagał w rozpoznawaniu
działania Bożego w jej duszy i natchnień związanych z realizacją misji Miłosierdzia
Bożego. Nazywała go wodzem duchowym, słupem świetlnym oświetlającym
drogę do ścisłego zjednoczenia się z Bogiem.
Zofia Lorek
P.S.
W przedwojennych rocznikach Posłańca Serca Jezusowego znajdujemy
informacje, że redaktorem tego pisma był ks. J Andrasz T J. Redakcja mieściła
się w Krakowie przy ul. Kopernika 26.
red.

JAKIE BĘDĄ RZECZPOSPOLITE?
Przeżywamy kolejną reformę szkolnictwa. Prawie każdy nowy minister
edukacji miał ambicje reformatorskie, które z reguły przynosiły wiele szkód.
Konsekwencje tych działań ponoszą prawie zawsze uczniowie.
Wychowanie bezstresowe to powszechna obecnie forma wychowywania
dzieci i młodzieży. Wychowanie takie nie tylko nie stawia żadnych wymagań, ale
nie proponuje wartości. Jeżeli nie stawia się młodemu człowiekowi wymagań,
to nie pomaga mu się wybrać drogi rozwoju.
Rodzice i wychowawcy często nie dostrzegają bądź bagatelizują problemy
dzieci i młodzieży, co może dawać poczucie opuszczenia, a więc świadomości,
że muszą sobie radzić sami. Również często dla tzw. świętego spokoju, rodzice
pozwalają dziecku na niekontrolowane przez nich oglądanie telewizji, surfowanie
po internecie, zajmowanie się różnymi elektronicznymi grami itp. Obserwujemy
równeż, że rodzice oddali wychowanie szkole, która tymczasem przeżywa głęboki kryzys wychowania. A szkoła tylko ma pomagać rodzicom w wychowaniu.
Gdyby szkoła umiała stawiać wymagania, z pewnością mniej byłoby problemów.
Z drugiej jednak strony, gdy nauczyciele stawiają wymagania, to napotykają
sprzeciw rodziców. W tej sytuacji młodzi ludzie szukają wsparcia w grupach
rówieśniczych, a często ulegają trendom i modom propagującym pełną wolność
i wyzbycie się wszelkich wartości.
Na pierwszym roku studiów (w latach siedemdziesiątych) mieszkałem
w akademiku na rogu ulic Ziaji (dziś Jabłonowskich) i Czapskich. Przy ul. Czpskich
mieściło się Licem Ogólnokształcące Zakonu Pijarów, do którego uczęszczały
również dzieci wysoko postawionych notabli krakowskich z kręgów partyjnych
- co było tajemnicą poliszynela w Krakowie. Liceum cieszyło się bardzo dobrą
opinią w środowisku. Uczniowie tej szkoły wygrywali konkursy i olimpiady
a absolwenci dostawali się na najlepsze uczelnie. Zastanawiałem się, na czym
polega fenomen szkół katolickich, dlaczego ludzie wyznający zgoła odmienny
system wartości posyłają do tych szkół swoje dzieci.?

22

Nasza Wiara 12/2016

Myślę, że częściowo znalazłem odpowiedź w wywiadzie z ks. prof. dr.
hab. Kazimierzem Misiaszkiem SDB, dyrektorem Instytutu Teologii Praktycznej
na Wydziale Teologicznym UKSW, który przeprowadziła Izabela Kozłowska,
zamieszczonego w Naszym Dzienniku oraz publikacji ks, Roberta Wawrzenieckiego OMI - katechety w Zespole Szkół im. Konstytucji 3. Maja w Iławie, ks,
Andrzeja Niczypora SJ – dyrektora Bursy, psychologa, doktora teologii moralnej,
Iwony Małek - wicedyrektor Bursy i wychowawczyni, magister pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej. Bursa Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie.
Może warto wsłuchać się w niektóre postulaty Ignacego Loyoli, Stanisława
Konarskiego czy Jana Bosko, które nie straciły na swej aktualności i z powodzeniem mogą być wykorzystane obecnie w budowaniu programów nauczania
i wychowania - z nadzieją, że obecna reforma będzie ostatnia. Szkoła potrzebuje
stabilizacji i spokoju.

Wychowanie wg Salezjanów
Według Jana Bosko kształcenie odbywa się przez słowo, pismo, naukę,
zabawę, sport, wspólne podróże i spotkania, natomiast wychowanie powinno opierać się na rozumie, religii i miłości. Rozum stawia na osobowy dialog
z wychowankiem w trosce o jego rozwój i dobro. Przejawia się to w okazywaniu szacunku wychowankowi. W wychowaniu istotną rolę odgrywa religia.
Ważne jest respektowanie autonomii uczniów i niezmuszanie ich do praktyk
religijnych. Rzecz polega na tym, aby wychowanek sam dostrzegał zawarte
w praktykach religijnych wartości i z nimi się utożsamiał. W chrześcijańskim
wychowaniu najważniejsza jest miłość, która wychowankowi pokaże, że jest
kimś niezwykle ważnym, jedynym, niepowtarzalnym, a zarazem tworzy w nim
poczucie, że jest ktoś, kto się nim interesuje. Wtedy jest przekonany, że może
rzeczywiście liczyć czy to na rodziców, czy wychowawców. Jest to miłość,
w której wychowanek odnajduje pełnię człowieczeństwa i jego bogactwo.
Ale jest to także miłość, która stawia wymagania. W miłości przejawia się
troska o rozwój wychowanka, pragnienie jego dobra. Wychowując młodego
człowieka, trzeba zawsze widzieć w nim dobro i ukierunkowywać go w ten
sposób, żeby sam rozwijał w sobie potencjalne możliwości likwidacji zła.
Szczególne miejsce w wychowaniu zajmuje aktywne uczestnictwo nauczyciela
we wszystkich zajęciach wychowanków: w nauce, pracy, wypoczynku, sporcie oraz zabawach. W czasie tej obecności ważną rolę odgrywają swobodne
rozmowy indywidualne prowadzące do ciągłej formacji sumienia. Ciągła obecność wśród młodych ludzi daje im poczucie pewności, że jest ktoś, kto się
nimi interesuje. Trzeba poznać wychowanka w jego pełnej prawdzie: fizycznej,
psychologicznej, duchowej, religijnej. Trzeba wychowanka także postrzegać
w kontekście, w którym żyje, w kontekście kulturowym, który niesie wiedzę
o różnorodnych uwarunkowaniach: rodzinnych, środowiskowych, szkolnych itp.
Potrzebne jest to do określenia metody postępowania z wychowankiem. Ogólnym
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celem wychowania jest prawy obywatel i dobry chrześcijanin. W szczególności
chodzi o fizyczny, duchowy, moralny rozwój młodego człowieka, zagwarantowanie mu podstawowego wykształcenia ułatwiającego wejście w życie zawodowe
oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych. W wychowaniu należy dążyć
również do zapewnienia młodzieży zachowania godności osoby ludzkiej.
Jan Bosko uważał sport za ważny czynnik wychowania. Widział go
w młodzieńczym dynamizmie jako przejaw właściwie ukierunkowanej radości
i wolności. Przypisywał mu rolę kondycyjną, rozwojową, relaksującą, a przede
wszystkim integrującą. Istotnym elementem wychowawczym Jana Bosko była
też radość. Chodziło mu o spontaniczną radość i żywotność, otwarte wyrażanie
wobec innych stanu szczęśliwości i dobrych życzeń, okazywanie pogody ducha.
W jego pojęciu młodzież z natury bywa wesoła, radosna, nieskrępowana. Dlatego też nauczyciel powinien uczniom zostawić dużo swobody, by mogli biegać,
skakać, a nawet hałasować.
W systemie wychowawczym Jana Bosko wielkie znaczenie miały śpiew
i muzyka. Służy ona ogólnemu rozwojowi człowieka, zarówno fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu, jak i estetycznemu. Święty pisał do wychowawców
i rodziców: „Pomóżmy młodzieży, aby byli uczciwymi obywatelami i dobrymi
chrześcijanami. Nie wystarczy starać się, aby byli dobrymi fachowcami, jeżeli
będą nieuczciwi, kłamliwi i egoistyczni. Zapewniam was, że wiele rzeczy zmieniłoby się, gdybyśmy pomagali im być szczerymi, uczciwymi, hojnymi, silnymi
i dobrymi. Potem, jakikolwiek ciężar spocząłby na ich ramionach, nieśliby go
z godnością i przydatnością społeczną.“

Wychowane wg Pijarów
Celem szkolnictwa pijarów było wdrożenie ucznia do samodzielnego i logicznego myślenia, poznania ludzkiej psychiki, nauczenia stylistyki i retoryki,
ukazania wzoru doskonałej wymowy. Obecnie można spotkać się z młodymi
ludźmi, którzy nie potrafią złożyć prostego zdania w języku polskim. Szkoły
pijarskie pracowały nad wykształceniem rzemieślników słowa, którzy, nawet
mimo nikłego polotu pisarskiego - po skończonej edukacji - umieli posługiwać
się wieloma formami wypowiedzi. Nie chodziło tu o kwiecistość słowa ale
przede wszystkim o siłę argumentacji. Chodziło o to, aby uczniowie potrafili
samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne. Każdy uczeń w ciągu
roku był zobowiązany napisać 100 ćwiczeń stylistycznych, które skrupulatnie
sprawdzał i poprawiał nauczyciel. Wśród nich wymieniano: 10 bajek, 15 opowiadań, 5 mów pochwalnych, 20 tez, 20 chryj (krótka rozprawa retoryczna) oraz
40 listów. Stanisław Konarski zalecał następujące tematy: wartości prawdy,
cierpliwości, szczodrobliwości, umiarkowania, sprawiedliwości, wdzięczności,
pobożności, posłuszeństwa, roztropności, oszczędności, miłości ojczyzny, sławy
wojennej, wierności panującemu i Rzeczypospolitej oraz innych cnót. Ćwiczenia
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miały za zadanie kształtować warsztat słowny uczniów. Jako wzorce stawiano
najlepsze mowy klasyczne, szczególnie Cycerona. Pobudzało to do coraz bardziej samodzielnego myślenia - sformułowania jasnej i zrozumiałej wypowiedzi
. Uczniowie bez kłopotu mogli przekształcić tę myśl w formę pisaną lub nadać
jej postać publicznej wypowiedzi czy argumentacji swojego zdania. Szeroko
wykorzystywano literaturę. Uczniowie tych szkół potrafili literaturę nie tylko
czytać, ale także analizować, tłumaczyć i tworzyć. Samo już czytanie książek
kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one
swoich czytelników. Czytając najlepsze dzieła literackie, uczniowie mimochodem
przejmowali sposób formułowania wypowiedzi i słownictwo charakterystyczne
dla poszczególnych autorów. Dbałość o czystość języka była wielką troską szkół
pijarskich. Za niewłaściwe uważano wszelkie makaronizmy. Dzięki temu nadano
mowie naturalność, a słowu jego właściwe znaczenie. Dziś wielu uczniów nie
potrafi samodzielnie myśleć. Coraz bardziej daje się również zauważyć znaczną
dysproporcję pomiędzy wiedzą a umiejętnościami, na znaczną niekorzyść tych
ostatnich. Oddziaływanie środków masowego przekazu wpłynęło na wygodną
postawę bezmyślnego i bezkrytycznego odbioru podawanych informacji. Wiele
dzieci i młodzieży posługuje się typowo filmowo-wizualnymi argumentami,
które w poważnej dyskusji nie wytrzymują konfrontacji. Bardzo często jest
to zniekształcone spojrzenie na rzeczywistość. Zadaniem procesu nauczania
ma być przygotowanie ucznia do radzenia sobie z lawiną zalewających nas
informacji, ich selekcją, przetwarzaniem i odpowiednim - bardziej praktycznym - wykorzystaniem w życiu codziennym. Konarski chciał wychować
człowieka na uczciwego obywatela - zarówno w stosunku do innych, jak i do
całego społeczeństwa. Dla niego człowiek uczciwy to taki, który zachowuje
zawsze zasadę sprawiedliwości, a zatem oddaje każdemu to, co się mu należy.
Do niej dodawał cierpliwość, która daje człowiekowi równowagę i spokój.
Nie może się też obyć bez skromności i czystości, którym przeciwny jest
nałóg pijaństwa. Ks. Stanisław Konarski pisał wręcz: „Najgorszą wróżbą na
przyszłość, jeżeli chodzi o młodzież, jest utrata wstydu i skromności...“.A dalej:
„Przeklęty i obrzydliwy jest nałóg pijaństwa, tak bardzo szkodliwy dla zdrowia,
majątku, godności i samopoczucia“.Wielkie szkody powoduje złe towarzystwo
ludzi, szczególnie swawolnych i rozpustników“. Do cnót dołącza on także
cnotę przyjaźni, która jest uczuciem szacunku dla innej osoby. Przestrzega
jednocześnie przed przyjaźnią z ludźmi niegodziwymi: „Ta tylko przyjaźń jest
prawdziwa i trwała, która rodzi szacunek. Ale unikać należy, bardziej niż
ognia i zarazy, człowieka niegodziwego, pysznego, rozwiązłego, bezbożnego,
kłamliwego, chytrego“. Aby utwierdzić się w tej cnocie, trzeba: zwalczać
nieumiarkowaną ambicję i pychę, chciwość i zbytnią chęć własnej chwały.
Posłuszeństwo natomiast to poddanie się tym, którzy w jakiś sposób stają się
przełożonymi: rodzicom w domu, nauczycielom i wychowawcom w szkole oraz
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władzy w państwie. Od tej cnoty Konarski uzależniał dobro Ojczyzny. Wiedział
bowiem dobrze, że jaki będzie wychowanek, jaki będzie jako uczeń w szkole,
taki później będzie jako obywatel wobec kraju. Miało to sprzyjać osiągnięciu
dojrzałości w trzech podstawowych wymiarach: intelektualnym, emocjonalnym
i moralnym. Jednocześnie zaś wyrabiało tożsamość osobową, narodową oraz
zapoznanie się z kulturą europejskiego dziedzictwa, w które Polacy włożyli
swój wkład i już od wieków w nim uczestniczyli. Swoje zasady wychowawcze określił jedno znacznie: nauka skromności w powodzeniu i cierpliwości
w niepowodzeniach, szanowanie równości wszystkich ludzi, powściąganie
gniewu, umiłowanie prawdy i unikanie kłamstwa, dotrzymywanie powziętych
zobowiązań i odraza do krzywoprzysięstwa. Niezależnie jaki rodzaj życia będą
wychowankowie prowadzili - to zawsze powinni służyć Ojczyźnie albo radą,
albo z bronią w ręku kształcąc lub formując serce - cnotami, umysł - naukami,
a ciało – ćwiczeniami“.
Wychowanie w szkołach pijarskich, kładło nacisk nie tylko na dbanie
o rozwijanie dobrych gustów wychowanków, ale także na ich kulturę i czystość
zewnętrzną. Przyczyniała się do tego nauka dobrego wychowania, która skupiała się przede wszystkim na wyglądzie zewnętrznym, zachowaniu w różnych
sytuacjach oraz odpowiednim dobieraniu żartów w towarzystwie.
Wiedział dobrze Konarski, że sukces edukacyjny zależy w dużej mierze od
osobowości nauczyciela, który dla wychowanka powinien być nie tylko wykładowcą, ale także mistrzem.
Szczególnie ważną rolę odgrywało kształtowanie osobowości nauczyciela,
który własną osobowością miał wpływać na uczniów. Jednocześnie miał być
dla wychowanków przykładem kultury, wzorem przejrzystości, wytrwałości,opanowania, równowagi, sprawiedliwości i taktu. U Konarskiego wiedza miała
prowadzić do poznania prawdy Prawda pozwalała wybrać to, co najwartościowsze - nauczyła sprawiedliwości, wstrzemięźliwości, stateczności, spokoju,
nie dała się zwieść ulotnym fortunom i blaskom życia, uwalniała od zazdrości
bogactw, utwierdzała w szczerości dla przyjaciół, pozwalała unikać zemsty,
kazała przebaczać nieprzyjaciołom, pocieszała w życiowych przykrościach,
uspokajała w niepowodzeniach życia, nauczała dobrych obyczajów. Konarski
ustawił dobrze pojęcie wolności (rozumianej często jako samowola). Uczył swoich wychowanków, że z wolności należy korzystać z umiarem oraz w odpowiedni
sposób. Szczególnie wśród potrzebnych człowiekowi umiejętności podkreślał
poszanowanie prawa. Nawoływał do rozwijania poczucia sprawiedliwości
i dobrego przykładu, gdyż to właśnie sprawiedliwość jest moralnym obliczem
społeczeństw. Cenne jest to w wychowaniu do odpowiedzialności za rodzinę
oraz pozytywnej postawie wobec życia ludzkiego, rodziny, dziecka, starszych
i zdrowia. Edukacja ma pomóc nie tylko w lepszym rozumieniu świata, siebie
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i innych, krytycznego podejścia do informacji, ale przede wszystkim wyrobić
własny osąd oraz umiejętność rozwiązywania problemów życiowych.

Wychowanie ignacjańskie
Szkoły jezuickie, oferując wykształcenie humanistyczne, dostrzegały również
doniosłość kształcenia charakteru. Formacja w nich odbywała się w duchu
głębokiego szacunku wobec wychowanków. Kształtowanie charakteru zakładało głównie wychowanie do poznawania siebie, do oceny i kształtowania
własnego świata uczuć - a w tym kontekście umiejętnego przeżywania kryzysów
i porażek, jak również wezwania do ciągłego przezwyciężania siebie. Chodzi tu
głównie o umartwienie miłości własnej, przezwyciężanie własnych nastrojów
dla dobra innych, czy też zapieranie się siebie i przezwyciężanie źródeł grzechu.
Ma to w konsekwencji prowadzić do przeżywania głębokiego pokoju serca
i autentycznej chrześcijańskiej radości Wezwanie do przezwyciężania siebie
jest aktualne na wszystkich etapach dojrzewania wychowanka do świętości,
bo taki jest najogólniejszy cel chrześcijańskiego wychowania. Człowiek tylko
wtedy może wzrastać duchowo i osobowościowo, gdy podejmuje wyzwania,
które go w jakiejś mierze przerastają.
Wychowanie religijne w placówkach jezuickich obejmowało między innymi
codzienną Mszę i Komunię Świętą, Sakrament Pokuty i Pojednania, modlitwę,
egzorty, rekolekcje, lekturę duchową, kierownictwo duchowe czy pielgrzymki.
Wychowanie miało jednak na celu wyjście poza czysto zewnętrzne praktyki
religijne i podprowadzenie do bardziej wewnętrznego przyswojenia i przeżywania
wartości religijnych i etycznych. Cała działalność wychowawcza powinna być
podporządkowana najpierw komunii z Bogiem, który jest Źródłem i Celem wychowania, co realizowane winno być za pomocą formacji polegającej na „odkrywaniu
i badaniu sensu ludzkiego życia w możliwie najpełniejszym rozwoju wszystkich
talentów przekazanych przez Boga każdej osobie” Oddziaływanie pedagogiczne
powinno obejmować całego człowieka - jego sferę psychofizyczną, społeczną
i duchową. Młodzi ludzie spragnieni są doświadczenia Kościoła jako wspólnoty
oraz doświadczenia Boga jako bezwarunkowo kochającego Ojca. Chodzi więc
o to, aby edukacja była połączona z ewangelizacją.
Cechą charakterystyczną pedagogiki ignacjańskiej jest pokochanie
uczniów, poznanie ich osobiście i cieszenie się pełną szacunku z nimi. W postulacie tym chodzi o klimat zaufania i życzliwości, który sprzyja osiąganiu
celu wychowania.
Emerytowany nauczyciel ZS im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
Ludwik Dzień
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TRYPTYK BOŻONARODZENIOWY
I
Adwentowe oczekiwanie
na Narodzenie Chrystusa
z gromnicą, której światło
dalszą nam wskazuje drogę
Zapytała mnie wnuczka –
czym jest świeca adwentowa
To bursztynowy płomień
dający ciepły blask naszym modlitwom
ofiarowany nam przez Maryję
Ona niesie nam Matczyną pomoc
i wypełnia życie Bożą Miłością
Mroki zła rozświetla
by przygotować nas
na przyjście Jezusa,
który jest światłością świata
Modlitwa świecy adwentowej
ma charakter oczyszczający
strzeże nas przed wilczym
spojrzeniem złych ludzi.
Uchwyć w swe dłonie
światło życia co miłością płonie
II
Niechaj będzie pochwalony
ten dzień szczęśliwy
Niechaj niesie się nowina
od domu d domu
Maryja powiła Syna
dała nowe życie światu
Miłości blask
unosi się nad Betlejem
Niechaj małe Dziecię
w sercach naszych rozpali
płomienie nadziei i wiary
Z kantyczek naszej duszy
snuje się kolęda
Cieszy się świat
a do stołu opłatek woła
Jesteś! - zszedłeś na ziemię
by przynieść zwycięstwo
życia nad śmiercią
		
III
Wypełnił się radością świat
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w perłowej szacie zimy
Dziś święto Twoich urodzin Jezu
daje nam wiarę i siły
bo moce z samego Nieba
w domostwa progi wkroczyły
Miłością zaścielony stół
i nasze twarze uśmiechnięte
Kochamy blask choinek
w wigilijny wieczór rodzinny
Dziękujemy Ci Jezu
za chleb na stole,
barszcz z uszkami
Prezenty gwiazdkowe
łaski opieki nad nami to skarb najcenniejszy
Dziękujemy za uścisk
kochanych dłoni
Odsłaniamy parawany przeszłości
a puste krzesła wypełniamy,
wspomnieniami tych, którzy odeszli
Módlmy się o szczęśliwe Świty i wieczory
nawet wiatr śpiewa psalmy
i drżą serca kościelnych dzwonów
Maria Piniańska
Westchnienie
Boże ratuj
ten świat nienawiści
skażony przemocą
nasycony wrogością
tonącej w grzechu
Stoję przed Twym Obliczem
i o litość proszę
dla Tych co zapomnieli
że klepsydra przesypuje
ziarna dni, że są śmiertelni
Wiarą i ufnością
w Boże Miłosierdzie
chrońmy nasze dusze
Bóg trud każdy policzy
Kotara smutku
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niechaj zsuwa się z czoła
i wyciska pokutne łzy
Lulaj że Jezuniu
w gorących naszych sercach
i wybacz tym
których zimne serca
zamknięte i głuche…
				
Maria Piniańska
Kochani listopad odsłaniał nam obrazy z przeszłości (smutne, osobiste, refleksyjne), a grudzień to miesiąc radości rozświetlający nasze życie nadzieją. Dziękuję
za kolejny rok wspólnej pracy dla Boga i ludzi. Bóg zapłać.
			
Szczerze pozdrawiam Maria Piniańska

Ks. Prof. Dr hab. Zbigniew Marek SJ
Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków
Szanowni Państwo!
Chciałbym po raz kolejny serdecznie podziękować za pomoc, jakiej mi udzielacie przy organizacji Korespondencyjnego Kursu Biblijnego przez informowanie
o organizowanym i prowadzonym w Akademii Ignatianum Korespondencyjnym
Kursie Biblijnym. Zwracam się ponownie do Państwa z prośbą o zamieszczenie
w dogodnym terminie na łamach waszego Pisma załączonej informacji o kursie.
Życzę państwu Bożego błogosławieństwa w Państwa pracy. Za okazaną
życzliwość składam serdeczne Bóg zapłać!
Z wyrazami szacunku ks. Zbigniew Marek

INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM KURSIE BIBLIJNYM
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia
ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem
Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. Informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: www.
kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod podanym adresem e- mailowym oraz adresem
pocztowym.
Kkb.biuro@gmail.com
albo: ks. Zbigniew Marej SJ
ul. Zaskale 1 30-250 Kraków
„Kurs biblijny”
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ZAPOMNIANA HISTORIA
Prusak z urodzenia
Polak z wyboru
W „Iliadzie” Homera można przeczytać; że „Trojańczycy obrzucili statek
lawiną ognia, którego ugasić się nie dawało”. Innym razem, kiedy król Persów
Cyrus II przygotowywał się do zajęcia Babilonu, ostrzegano, że zaciekłość obrońców może być bardzo duża, wtedy odpowiedział; „Mamy pod dostatkiem smoły
i pakuł i możemy wzniecać ogromne pożary, a obrońcy albo będą musieli wycofać
się, albo zostaną żywcem usmażeni”. Począwszy od VII wieku po Chrystusie,
w Bizancjum stosowano tak zwane „oleum incendiarum”, czyli ognie greckie.
Była to mieszanina niegaszonego wapna i nafty. Pojawiała się pod różnymi
nazwami w zależności od miejsca występowania. Odgrywała dużą rolę w religii, medycynie i gospodarce, w starożytności handlowano ropą naftową czyli
olejem skalnym, po łacinie bitumen lub petroleum, po polsku kipiączką. Znana
była w rożnych rejonach Podkarpacia już w XIII wieku. Występowała w postaci
obfitych wycieków wzdłuż północnego obrzeża Karpat, na urwiskach skalnych,
nad brzegami potoków, płynęła i gromadziła się w ciekach wodnych. Spotykano
ją w paśmie Karpat od Komańczy na wschodzie do Nowego Sącza na zachodzie.
Istnieje wiele dowodów na potwierdzenie tezy, że przemysł naftowy narodził się
na ziemiach polskich i właśnie tutaj powołano do życia pierwsze spółki naftowe.
Trzeba również wspomnieć, że w Polsce powstawały i rozwijały się różnego typu
konstrukcje i technologie we wszystkich branżach tego przemysłu - od kopalnictwa, wydobycia i przeróbki ropy zaczynając, na dystrybucji produktów naftowych
kończąc. Jednak, aby poznać bliżej początki rozwoju przemysłu naftowego, trzeba
sięgnąć do odkryć ojca polskiej nafty Ignacego Łukasiewicza, a w tym dziele
uczestniczył też Albert Fauck mieszkaniec Marcinkowic.
Dzisiaj zapewne mało kto wie, że kiedyś Polska, a właściwie ziemie polskie
pod zaborem austriackim zajmowały pośród potęg naftowych przynależne dziś
gigantom spod znaku OPEC, miejsce. W roku 1866, kiedy wybuchła wojna
między Prusami a Austrią, w tym samym czasie w okolicach Gorlic właściciele
i dzierżawcy działek roponośnych rozpoczynają poszukiwania nowych złóż za
pomocą rewelacyjnego wynalazku - wiertnic udarowych napędzanych maszyną
parową Alberta Faucka. W ciągu kilku lat tryskająca cienką strużką ropa zmieniła
się w rwąca rzekę, rozpoczynając złotą erę polskiego nafciarstwa. Rok 1859 jest
uważany za datę narodzin amerykańskiego przemysłu naftowego, kiedy Edwin
Drake natrafił na pierwsze źródło ropy w Pensylwanii. W tym samym czasie
w Gorlicach od pięciu lat płonęły zasilane naftą latarnie uliczne, od siedmiu lat
działała pierwsza kopalnia ropy w Siarach, a od 1857 czynna była pierwsza
na świecie rafineria w Klęczanach. Początkowo pozyskiwano ropę płynącą
na powierzchni strumyków i gromadzącą się w zagłębieniach na powierzchni
ziemi. Zbierali łebacy1czyli ludzie pochodzący z ubogich żydowskich domów,
1

„Łebania”- w języku rosyjskim ściąganie.
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usmarowani ropą, odziani w łachmany, nosili na drągach, najczęściej dwa wiadra
czarnego złota. Łebacy stanowili swoisty folklor w ówczesnym czasie, działali aż
do 1939 roku. Do ściągnięcia ropy z kałuż stosowali prawdziwe końskie ogony,
które ukradkiem na jarmarkach obcinali koniom.
Na pewno wielu czytelników się zastanawia, po co ja to piszę. Piszę dlatego,
żeby nie zapomnieć tych faktów i ludzi zasłużonych.
Są dwa powody, aby przypomnieć, odsłonić i ukazać w skrócie ciekawe
fakty dotyczące naszej wioski.
Pierwszym powodem jest uczczenie górniczego święta, Barbórki, które
obchodzone jest w grudniu. W naszym rejonie jest kopalnia kamienia, który
wydobywają górnicy, a w przeszłości w Klęczanach wydobywano ropę naftową
przez odwierty.
Drugim powodem jest przypomnienie historii górnika, eksperta wiertnictwa,
innowatora, twórcę nowych metod wiertniczych, mieszkańca Marcinkowic inż.
Alberta Faucka, który pochowany jest przy cmentarzu wojennym wśród żołnierzy,
uczestników bitwy marcinkowickiej. Grobowiec Alberta Faucka jest nawiedzany
przez mieszkańców chyba tylko przy okazji uroczystości rocznicowych bitwy
marcinowickiej. Wydaje mi się, że mieszkańcy powinni być dumni, że kiedyś
na tej ziemi żył i pracował sławny człowiek.
Myślę, że właśnie troska o zachowanie pamięci zmusza mnie do przypomnienia historii życia tego wielkiego specjalisty w dziedzinie wiertnictwa - „nafciarza”
inż. Alberta Faucka. O Albercie Faucku wspominała w Naszej Wierze moja żona,
a ja chcę do tamtego artykułu dodać trochę więcej informacji.
Albert Fauck urodził się 2 stycznia 1848 roku w Słupsku jako poddany króla
pruskiego, więc Niemiec z pochodzenia, jednak z wyboru Polak, który pod koniec swojego życia zżył się ze swoją nową Ojczyzną, Galicją. Z niewiadomych
przyczyn, jeszcze jako młody chłopiec, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
W Stanach odbył studia u Roberta Waldeck, a praktykę w kopalniach węgla
i rud Williama Henry’ ego McGarvwya2.
Bierze udział w wojnie secesyjnej, która rozgorzała w Ameryce Północnej
w 1861 r., w której odniósł rany. Trudno jednak określić, jak przebiegała jego
służba w wojsku, z której został zwolniony w 1864 r. i także po której stronie
walczył i jakie odniósł obrażenia. Po krótkiej rehabilitacji ponownie podjął prace
wiertnicze w stanie Pensylwania i Wirginia.
Zmęczony wojną, a może w chęci przyszłego sukcesu w pracy i biznesie
zmusza go do powrotu do Europy, a ściślej do Klęczan.W Klęczanach istnieje już
kopalnictwo naftowe od 1856 roku, rozpoczęte przez barona Brunickiego, które
się rozwijało w sprzyjającej atmosferze naftowców. W 1867 roku Fauck został
zaangażowany przez przedsiębiorstwo hamburskie do pracy na kopalni Klęczany
w gorlickim zagłębiu naftowym. Po przyjeździe do Klęczan w wieku zaledwie 21 lat
2

Pionier kanadyjskiego wiertnictwa naftowego

32

Nasza Wiara 12/2016

zostaje właścicielem i współwłaścicielem kopalni, zakłada spółkę naftową z braćmi Apolinarym i Eugeniuszem Zielińskimi i rozpoczyna intensywne poszukiwanie
ropy. Rozwinął działalność wiertniczą oraz organizacyjną przemysłu naftowego
w Galicji. Wprowadził sposób wiercenia linowego tzw. metodą pensylwańską
w odróżnienia od wiercenia linowego tzw. metodą kanadyjską. Inżynier Fauck
szybko zyskał renomę wybitnego specjalisty w dziedzinie wiertnictwa. Starał
się także udoskonalać metody i maszyny wykorzystywane przy wydobyciu oleju
skalnego. W 1872 roku zastąpił ręczne wiercenie udarowe maszynami parowymi,
co przyspieszało rozwój przemysłu naftowego w Galicji. Stosowane przez niego
urządzenia pozwalały drążyć coraz głębsze szyby. W 1877 przeprowadził próbę
użycia płuczki przy wierceniu udarowym, luźno spadowym, do napędu wiertnicy
użył maszynę parową lokomobilową. Inżynier Albert Fauck wiercił szyby naftowe
nie tylko w rejonie Nowego Sącza ale także w Gorlicach, w okolicach Krosna
i Borysławia.
W latach 1899-1901 odwiercił kilka otworów w Krygu, Potoku i Borysławiu,
zaś w roku 1898 odwiercił urządzeniem, które nazwał „Rapid”, w Krościenku
otwór o głębokości 636 m, w latach 1902-1905 odwiercił własnym urządzeniem
„Ekspres” kilkanaście otworów głównie w Borysławiu, o głębokości 700-1000
m. Gdzie się pojawił, zakładał spółki naftowe, pracował ofiarnie nad ulepszaniem
techniki wiertniczej aż do śmierci. Był lubiany i szanowany przez naftowców,
a jako człowiek zdolny i bogaty przyjaźnił się z wieloma ludźmi.
Na wytwornych pokojach dworku w Marcinkowicach zakupionym w 1891
roku gościł ludzi związanych z przemysłem naftowym, bywali tam, też czołowi
politycy. Jednym z nich był Józef Piłsudski, który przebywał w pałacyku pod
koniec 1914 roku podczas bitwy z Rosjanami. Na tych wytwornych pokojach
rozmawiano zapewne o polityce, finansach oraz robieniu interesów.
Inż. Albert Fauck uczestniczył aktywnie w zjazdach i konferencjach polskich
inżynierów i techników naftowych, opublikował 3 prace z zakresu techniki wiertniczej oraz ogłosił drukiem ponad 50 artykułów w czasopismach technicznych
krajowych i zagranicznych. Należał do grona inicjatorów międzynarodowych
zjazdów inżynierów i techników wiertniczych. Na zjeździe w Hanowerze został
mianowany na członka Honorowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Wiertniczych. Zaś w 1900 roku wraz z profesorem Romanem Załozieckim 3
reprezentował Galicję na I Kongresie Naftowym w Paryżu. Na zlecenie rządu
austriackiego wykonywał wiercenia na Górnym Śląsku, w Czechach i Bośni.
Albert Fauck to niewątpliwie jeden z wielkich znakomitości polskiego nafciarstwa. To dzięki jego pracy możliwy był tak dynamiczny rozwój wydobycia
ropy naftowej w Galicji Polski boom naftowy trwał zaledwie pięć dekad , jednak
3

- Roman Załoziecki był autorem licznych publikacji naukowych, które publikowano
w prasie fachowej. Dotyczyły one wydobycia i przetwórstwa nafty i wosku ziemnego.
Ponadto napisał pięć podręczników akademickich:
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dzięki wyjątkowemu pokoleniu przedsiębiorców, wśród których znajdował się
inż. Albert Fauck , na trwałe wpisał się w historię naszego regionu i kraju.
Synowie Albert (junior) i Maurycy sprzedali potem dworek inż. rolnikowi
z Krakowa Stanisławowi Morawskiemu. Zakochany w Sądecczyźnie Prusak,
z wyboru Polak – weteran amerykańskiej wojny, pochowany jest przy Cmentarzu
Legionistów w Marcinkowicach.
Zenon Tabor

OPOWIASTKI NIE TYLKO PRZYRODNICZE...
1. W Wigilię ptaki mogą mówić ludzkim językiem. Wspólną mową ludzi
i ptaków jest muzyka.
Nie tylko my obserwujemy przyrodę, jeszcze bardziej przyroda obserwuje
nas. Pies wie, że pan powrócił do domu, bo nieomylnie rozpoznaje warkot
silnika jego samochodu. O powyższej tezie przekonał się też geniusz muzyczny
Wolfgang-Amadeusz Mozart. Według wpisu z dziennika wydatków 27 maja
1784 roku kompozytor kupił sobie szpaka. Nie dlatego, że szczególnie kochał
ptaki. Ten szpak gwizdał jego ukończony 12 kwietnia tego samego roku Koncert fortepianowy G-dur! Jak to się stało, skoro utwór nie był jeszcze nigdzie
prezentowany? Zbieg okoliczności chyba można wykluczyć. Mozart, który miał
zwyczaj gwizdać w miejscach publicznych, być może sam podsunął szpakowi
melodię. Ptak pozwolił sobie jednak na małą poprawkę: G zamienił na Gis. Jako
pierwszy dokonał małej aranżacji utworu geniusza.
2. Parafialne zbiory sztuki wzbogaciły się o trzy kolejne obrazy Ewy
Harsdorf.
Obrazy te otrzymaliśmy w spadku po śp. ks. Józefie Dominiku, który był
zaprzyjaźniony z artystką. Andrzej Szarek tak recenzuje jej twórczość: „Z radością patrzę na twórczość Ewy Harsdorf. Jest przejrzysta, uczciwa, prosta. To
przestrzeń poświęcona przede wszystkim człowiekowi poprzez sztukę i ofiarne
oddanie. Ludzie stawiają góry na jej drodze, a ona je pokonuje. Dzieli się własnym
Bogiem i Talentem. Ramy obrazów Ewy są szare – pejzaże Złote.” Od siebie
jeszcze dodam, że Ewa Harsdorf była bardzo aktywnym działaczem Oddziału
Związku Polskich Plastyków w N. Sączu. Do swojej artystycznej pracy została
bardzo profesjonalnie przygotowana przez studia na przedwojennych uczelniach.
Między innymi była studentką u Henryka Uziębło ( ucznia Wyspiańskiego).
Odziedziczone obrazy to:
- Serce Pana Jezusa
- Matka Boża Bolesna
- św. Józef
Obrazy te będą eksponowane w sali widowiskowej Domu Parafialnego.

34

Nasza Wiara 12/2016

3. Wiadomość z ostatniej chwili...
Drogą internetową otrzymaliśmy wiadomość, że na przełomie stycznia/lutego 2017 r. przyjedzie do Polski (w tym do Marcinkowic) Waldemar Piasecki na
prezentację II tomu książki „Jan Karski. Jedno życie”. Fragment z tego drugiego
tomu, dotyczący ukrywania się Karskiego w Marcinkowicach, za zezwoleniem
autora był drukowany w ubiegłym roku w „Naszej Wierze”.
Ks. Józef Babicz

Rozmowa z prezesem klubu Zamczysko
Rafałem Gawlikiem
Zenon Tabor - Miło mi, że ponownie się spotykamy, bo jeśli dobrze pamiętam, to będzie już prawie cztery lata, jak pan przybliżył czytelnikom Naszej
Wiary swoja pracę w klubie LKS Zamczysko. Ale wiem, że nie tylko te osiem lat
prezesowania, się liczy, ale branie czynnego udziału w życiu i działalności klubu.
Rafał Gawlik - Tak, to prawda, czas szybko mija, jeżeli siedzi się tylko z założonymi rękami i czeka na wyniki, to nic się nic nie wygra ani nie osiągnie.
Rzeczywiście, przed czterema laty świętowałem, bo ponownie mi zaufano
i wybrano mnie na prezesa LKS Zamczysko. Lecz skończyło się świętowanie,
zaczęła się praca i ja wówczas powiedziałem, że nadal będę pełnił, jak umiem,
tę zaszczytna funkcję klubową.
ZT – Obecnie jest pan jednym z najdłużej urzędujących prezesów i za pana
kadencji obchodzono 60 lecie klubu, czy ma pan satysfakcję, że uczestniczy
w tak doniosłym wydarzeniu.
RG – Na pewno było dla mnie zaszczytem, że mogłem brać czynny udział
w przygotowaniach, a później w samych uroczystościach. Jednak nie mogę
sobie przypisać wszystkiego i dlatego muszę wspomnieć, że w tym świętowaniu
pomagali mi wszyscy działacze i zawodnicy klubowi. Nie byłoby tych uroczystości, gdyby nie moi poprzednicy, dlatego z całym szacunkiem muszę wspomnieć
o panach Pulicie, Szyzdku, i oczywiście dziękuję panu Leśnikowi, to dzięki nim
klub zaistniał i istnieje już tyle lat i, daj Boże, aby działał nadal. Z T – Klub istnieje,
jak pan powiedział, jednak wydaje mi się, że to wszystko zależy od Zarządu Klubu,
jego kondycji finansowej, a przede wszystkim od efektów sportowych. Jak dziś
wygląda ta sytuacja w klubie? Zacznijmy od tych sportowych.
R G- Jako prezes klubu poczyniłem wiele kroków, aby poprawić wizerunek
i co za tym idzie, efekty sportowe. Dlatego we wrześniu ubiegłego roku w naszym klubie zatrudniony został jako jako trener pan Dariusz Peciak, były asystent
obecnego selekcjonera Adama Nawałki, zawodnik m.in. Sandecji . Jako trener
seniorów wprowadził do drużyny innowacje, nowe standardy, czyli takie, jakie
obowiązują w wyższych ligach. Dużo wymaga, jednak jego postępowanie
spodobało się zawodnikom, bo wiedza, że dzięki jego wiedzy i wymaganiom,
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jakie przed nimi stawia, mają szanse na dobre wyniki. Metody stosowane przez
trenera na treningach już są nawet widoczne, zawodnicy polubili też nowego
trenera, co przełożyło się już na bardzo dobre wyniki. Dziś drużyna zajmuje drugie
miejsce w kl. B, jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego po cichu liczymy
na awans do wyższej ligi.
ZT- Niewątpliwie byłoby to dużym sukcesem, ale czy są szanse?
RG – Jest szansa i to nawet bardzo duża, bo obecne treningi, chociaż są dla
zawodników bardzo uciążliwe, jednak to im daje pewność i pewną swobodę
na boisku. Już teraz są przekonani, że nie trzeba się obawiać i stresować, jeżeli
nawet przeciwnik jest teoretycznie silniejszy. To ich nie dołuje, ale daje siłę do
walki na boisku, bo wiedzą ,że ich wysiłek nie idzie na marne. Drugą szansą
jest to, że drużyna wciąż się rozwija i czerpie swe siły z młodych zawodników,
którzy są wystawiani do meczów.
TZ - Na boisku liczy się wiara w zwycięstwo i dobra kondycja, a przecież
zawodnicy, którzy teraz grają, kiedyś odejdą. Dlatego potrzebne jest zaplecze,
z którego można będzie korzystać, a mam tu na myśli młodzież, która powinna
powolutku wzmacniać drużynę. Co klub robi w tym kierunku.?
RG- Pytanie, muszę powiedzieć, bardzo ważne, bo przecież mam świadomość, że niektórzy zawodnicy będą musieli podjąć trudną dla siebie decyzję
i zaprzestać gry. Dlatego, patrząc w przyszłość, powołaliśmy szkółkę piłkarską,
gdzie szkolimy młodzież. Nie mogę zaprzeczyć, że to był dobry ruch z tą szkółką,
ponieważ teraz właśnie większość zawodników grających dziś w pierwszej
drużynie seniorów, wywodzi się z tej szkółki. W ślad za nimi idzie też kolejny
rocznik, dziś grający jako juniorzy, z których kilku już zadebiutowało w drużynie
seniorów. Na pewno nie będę rezygnował z tej szkółki, ale będę jeszcze bardziej
zabiegał o jej utrzymanie, a nawet myślę o utworzeniu Akademii Piłkarskiej,
chociaż to dłuższy proces. Muszę dodać, że w klubie trenują nie tylko chłopcy
z Marcinkowic, ale też z Rdziostowa, Klęczan, Chomranic, Kłodnego czy z Męciny,
tak, że nie bardzo się martwię, że nie będziemy mieć zawodników.
ZT – Słyszałem o dobrych wynikach najmłodszych zawodników.
RG – Ci młodzi na pewno zasługują na pochwałę i są powodem do dumy.
W czerwcu braliśmy udział w turnieju piłkarskim rozegranym w Muszynie.
Cieszy mnie to bardzo, że zawodnicy z rocznika 2006, chłopcy mający po 10
lat, zajęli trzecie miejsce. Druga drużyna, chłopcy - rocznik 2005, zajął miejsce
drugie. Muszę podkreślić, że w finale przegrali tylko z mistrzem Polski w kategorii
jedenastolatków z drużyną CRACOVII. To dla nich zaszczyt, że przegrali z taką
renomowaną drużyną, ale lepsi byli od drużyn z Rytra i Muszyny.
ZT – To piękne, że młodzi torują sobie drogę do zwycięstwa, dając z siebie
wszystko co najlepsze, przede wszystkim wolę walki, która otwiera im drogę na
wielkie stadiony. Na pewno dla pana była to duża niespodzianka, a dla trenerów
ukłon i podziękowanie za dobre wyszkolenie.
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RG – Nie tylko dla nas to była wielka sensacja, ale także duże zaskoczenie
dla dyrektora Sportowej Akademii Piłkarskiej Cracovii. Był pod takim wrażeniem, że zaprosił nas do Krakowa, zapewniając, że będziemy mieć możliwość
zwiedzenia stadionu i spotkanie z zawodnikami. Nasi najlepsi zawodnicy będą
mieli możliwość towarzyszyć piłkarzom Cracovii przy wyjściu na płytę stadionu
na mecz ligowy.
ZT – To piękny gest Cracovii i ukłon dla naszych zawodników. Na kiedy ta
wizyta jest zaplanowana ?
RG – Myślę, że będzie to prezent dla młodych zawodników, który mamy
zaplanowany na Dzień Dziecka w przyszłym roku. Ponadto Rada Sołecka już
przyznała fundusze na ten cel.
ZT – Wydaje mi się, że Rada Sołecka zawsze promowała i popierała inicjatywy Klubu . Myślę, że interesuje się zawodnikami szczególnie tymi młodymi, którzy
chodzą na treningi, nie mając czasu na plątanie się bez celu po Marcinkowicach.
Dlatego zapytam, jak wygląda frekwencja na treningach?
RG –Za moich kadencji w Klubie zawsze miałem dobre kontakty z Radą
Sołecką i radnymi, którzy zawsze w jakiś sposób pokazują, że zależy im na Klubie.
Teraz również serdecznie dziękuję za wsparcie, bo zapewni nam to odwiedziny
w Cracovii. Jeżeli zaś chodzi o frekwencję to jednym słowem mogę określić,
że jest dobra. Starsze roczniki to ludzie odpowiedzialni, którzy mają już na stałe
wpisane w swój harmonogram dnia treningi. Niezależnie od tego trener Dariusz
Peciak umie dotrzeć do zawodników i zachęcić ich do trenowania a przez to
frekwencja jest duża. Jeśli chodzi o młodszych, to bywa z tym różnie. Raz jest
na treningu dziesięciu chłopców a innym razem trener T. Kazała „nie radzi” sobie
ze zbyt dużą liczbą chętnych.
ZT – Widać z tego, że wielu rodzicom zależy na tym, aby ich pociechy
chodziły na treningi.
RG – Na pewno to widać, jednak wydaje mi się, że to nie jest działanie
systematyczne. Wielu rodziców posyła dzieci na trening i nie interesuje się ich
sukcesami i porażkami. Wydaje mi się, że nie wystarczy tylko posłać dziecko
na trening i uważać, że to załatwia sprawę, trzeba z nim czasem rozmawiać,
a może też podnieść na duchu w chwilach słabości, a od czasu do czasu zapytać
czy jest zadowolone z treningów. Są czasami takie przypadki, że ja lub trener
musimy dzwonić do rodziców z zapytaniem, dlaczego dziecka nie ma na meczu,
a to chyba nie tak powinno wyglądać. Wiem, że w wielu klubach rodzice sami
wożą dzieci na każdy mecz i jeszcze płacą klubowi na trenerskie apanaże. Jednak nie mogę, a nawet nie wypada narzekać, bo w naszym klubie jest kilkoro
rodziców, którzy jeżdżą z dziećmi na mecze. To już bardzo dużo.
ZT – Może trzeba porozmawiać z rodzicami?
RG – Muszę coś zrobić w tej kwestii. Bo wydaje mi się, że jest taka potrzeba,
a nawet jest wiele powodów, aby inwestować w rozwój naszej młodzieży. Nie
jestem pewien, czy to dobry pomysł ale chciałbym zorganizować z rodzicami,
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krótkie spotkanie, na temat właśnie tych młodych chłopców, nadziei klubu
Zamczysko.
ZT – O problemach finansowych przy takiej okazji zawsze się mówi. Wiem,
że to duży problem. Jak pan sobie z tym radzi?
RG – W jakiś sposób muszę dzielić te środki na najpotrzebniejsze wydatki. Dotacja z Urzędu Gminy ledwo wystarczy na działalność sportową klubu.
Wszystkie inne wydatki jak np. koszenie, naprawy, remonty czy sprzątanie to
zasługa ludzi, którzy bezinteresownie wspomagają Klub. Należą do nich np. M.
Kwiatkowski, Z. Leśniak, J. Sikorski czy H. Bień.
ZT - Sponsorów mało, a do zrobienia dużo, przecież remontu kapitalnego
wymaga szatnia, która w jakiś sposób jest też wizytówką Klubu.
R G W przyszłym roku postawimy tzw. „piłko-chwyty” za bramkami. Czekam
tylko na stosowne pozwolenia, a jeśli chodzi o szatnię, jest to większy wydatek.
Rozmawiałem na ten temat z ks. prałatem Józefem Babiczem i wstępnie ustaliliśmy, że dochód z przyszłej parafiady zostanie przeznaczony na remont szatni.
Już się cieszę z obietnicy i zapraszam na parafiadę, organizowana jak co roku
przez Akcję Katolicką.
ZT – Nie wiem, czy jest sens ciągłego poprawiania, łatania, remontowania
szatni, która służy klubowi prawie pięćdziesiąt lat . Czy nie byłoby lepiej postawić
nowy budynek.
RG Nawet nie myślałem o takim rozwiązaniu, jednak moim cichym marzeniem była zawsze szatnia z prawdziwego zdarzenia. Myślę jednak, że to
inwestycja na kilka lat, a moja kadencja kończy się w styczniu i nie chciałbym
podejmować za nowego prezesa tak ważnej decyzji. Ale wydaje mi się, że to
duża sprawa, sami na pewno nie wybudujemy, ale gdyby znaleźć sponsorów
i ludzi, którym zależy na wizerunku Klubu, ma to sens. Myślę, że inwestycji
powinien dopomóc Wójt Gminy Chełmiec, od którego zalezą różne pozwolenia
jak również jakieś środki finansowe. Nie śmiem prosić też naszego proboszcza
ks. prałata Józefa Babicza, który także bardzo interesuje się klubem, ażeby
zechciał osobiście ten projekt rozreklamować. Przecież taka szatnia mogłaby
służyć wszystkim mieszkańcom.
ZT – „Kwiatkiem do kożucha” tych intencji są wybory prezesa Klubu Zamczysko. Pan miał i ma nadal dużo planów związanych z Klubem, na pewno
chciałby je zrealizować. W styczniu wybór nowego prezesa uwidoczni, czy
spełnią się te plany.
Myślę, że pan będzie ubiegał się o kolejną kadencję?
RG – Dla mnie to naprawdę trudne pytanie. Ale jest jeszcze trochę czasu
na zastanowienie, bo to jest decyzja, która zobowiązuje do poświęcenia się
Klubowi, częste wyjazdy na mecze to obowiązek. Tak jak pracę z młodzieżą,
trzeba ją kochać i oddać się jej całym sercem. Nie podjąłem jeszcze decyzji, ale
obiecuję, że jeżeli będę ubiegał się o kolejną kadencję, nawet jeżeli nie zostanę
wybrany, to i tak, pomogę w dokończeniu tych inwestycji.
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim, aby czas ten spędzony
wspólnie był najpiękniejszym darem, aby Boża Dziecina miała opiekę nad nami
wszystkimi i wlała radość w nasze serca.
Z T – Życzę wyboru na prezesa i myślę, że wielu, nie tylko działaczy sportowych, myśli podobnie. Dziękuję za wyczerpujące informacje. Również z okazji
świąt Bożego Narodzenia życzę w imieniu redakcji Naszej Wiary, powodzenia
w prywatnym życiu.
Rozmowę przeprowadził Zenon Tabor

KU POKRZEPIENIU SERC?
Moja bardzo osobista historia związana jest z niezwykle szybkim procesem
odzyskania zdrowia po latach ciężkiej choroby, której przyczyny upatruję w interwencji św. Ojca Pio, a której relację zamieściłam w Piśmie Parafii Marcinkowice
nr175 z roku 2013. Dzięki życzliwości ks. Proboszcza Józefa Babicza, dając w ten
sposób świadectwo sprawiła, że moje więzi z Parafią zacieśniły się jeszcze po
ukazaniu się książki „Tajemnica węgierskiego manuskryptu” i „Okruchów życia”
Dziś zastanawiam się, o czym napisać znów w czasach niezwykle trudnych
pełnych niepokoju o przyszłość naszą, Polski i świata. Napiszę więc to co mi
serce dyktuje. Nie jest to łatwe zadanie i można do tych problemów podejść
jedynie cząstkowo, a mimo to nie uda się zapewne wyczerpać tematu. Z tym co
dzisiaj napiszę, można się zgodzić lub nie, ale w demokratycznym kraju różnice
zdań są naturalne a KONSTRUKTYWNA krytyka wskazana.
Wracam jednak do tematu i stawiam pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć.
Czy słuszne jest działanie aktualnie rządzących, które w efekcie w ogromnym
nasileniu powoduje odsłanianie ponurych tajemnic historii, losów jej bohaterów mordowanych bestialsko w czasie wojny, okupacji i PRL tylko dlatego, że
trwali przy Polsce murem,bili się o nią na wszystkich frontach świata i tu na
miejscu, co było szczególnie trudne. Przez dziesięciolecia starano się pamięć
tę zohydzić lub ją unicestwić. Nie udało się. Przyszedł czas, gdy nastała moda
na bohaterów przeszłości i za to chwała, bo „naród, który traci pamięć, traci
życie”. Można jedynie żałować, że niewielu dożyło tej chwili, gdy wreszcie tym
ludziom przywraca się należną godność. Celowo nie przytaczam nazwisk, nazw
oddziałów, armii, świadectw bohaterstwa cywilów, bo lista jest tak długa, że
nie starczyłoby dla nich miejsca.
Przyszedł czas na myślenie kategoriami narodowymi, a słowo patriotyzm
stało się znów tak bardzo istotne i modne. Potrzeba nam bohaterów, bo potrzeba nam wzorców moralnych i wzorców właściwych postaw. Dlatego musimy
zachowywać pamięć historyczną dla przyszłych pokoleń i nas samych, przed
którymi zatajano wszystko to, co dla narodu najcenniejsze. I co się dzieje? Nagle, jak spod ziemi, pojawiają się legiony młodych ludzi, którzy upominają się
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o możliwość obrony własnej ojczyzny, jak grzyby po deszczu wyrastają osoby,
które na swoich barkach chcą dźwigać odpowiedzialność za pomoc należną
tym, którzy jeszcze niedawno nie byli w stanie bronić się przed bezprawiem.
Odżyła idea prawdziwego wsparcia naszych rodaków rozrzucanych po świecie
i tych, którzy pozostali na kresach dawnej Rzeczypospolitej, bo nie oni odeszli
od Polski, ale granice się od nich odsunęły. Musimy wspierać te idee z całego
serca, dorzucając własne cegiełki dla budowania małych ojczyzn, rezygnując
z egocentrycznego myślenia chociaż w części. Wtedy staniemy się monolitem,
który będzie w stanie oprzeć się myśleniu i działaniu w myśl fałszywej idei „by
było tak jak było”.
Rozgadałam się, a czas na pytanie kolejne. Czy w tych groźnych, pełnych
niepewności czasach, przypadkowa jest zbieżność wydarzeń religijnych jak
choćby zawierzenie Polski Matce Bożej, czego dokonał nasz Ojciec Święty
Jan Paweł II, który wyniesiony na ołtarze jest naszym wielkim orędownikiem?
Polska czekała całe dziesięciolecia na akt przyjęcia Chrystusa za Króla i stało
się! A 1050 rocznica chrztu Polski?
Czy możemy czuć się bezpieczniej ? Każdy z nas znajdzie zapewne sam
odpowiedź na to pytanie.
Zwykliśmy mówić w sytuacjach ekstremalnych, że w Bogu cała nadzieja!
Tak też powinniśmy myśleć, nie zaprzestając własnych usiłowań, a ja nie
mogę się uwolnić od wizji, jakiej doświadczył przed laty Ojciec Klimuszko.
Z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi
Magdalena Ponurkiewicz

Ciąg dalszy opowieści o świętym Janie Pawle II.
Ks. M. Malińskiego
„Śmierć brata”.
Niespodziewanie w grudniu 1932 r. umiera Edmund, brat Karola – wielki,
mądry, przyjazny. Pracował w Bielsku jako lekarz. Gdy wybuchła epidemia
szkarlatyny, zaraził się od pacjentów, których leczył, i umarł.
Lolka dotyka ta śmierć bardzo mocno. Zostaje już tylko z ojcem. Ojciec od
śmierci Edmunda stara się jeszcze bardziej, by więcej być w domu. Wraca z pracy
możliwie najszybciej, żeby Karol nie czuł samotności. Pamięta, aby sprawiać mu
drobne radości. W soboty i niedziele chodzą razem na wycieczki.
Jedzą obiady w dalszym ciągu w pobliskiej jadłodajni Banasiów. Czasem
nie idą na obiad, zwłaszcza wtedy, kiedy albo tatuś, albo Karol choruje. Wtedy
obiad przynosi Boguś, syn właścicieli jadłodajni. Karol spuszcza z okna sznurek,
do niego przyczepia Bogusław menażki z obiadem i z kolei Karol ciągnie ten kram
do góry. Należy przy tym uważać, by menażki nie zawadziły o mur i cały obiad
nie wylał się na ziemię.
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Pewnego razu o mało nie dochodzi do tragedii. Karol jest z kolegami w jadłodajni. Nie ma żadnych gości. Siedzą jak zwykle pod oknem i rozmawiają.
Po chwili Boguś wychodzi na kontuar, otwiera szufladę i wyciąga prawdziwy
pistolet. Wszyscy są zdumieni. Karol pyta „skąd to masz?” „Zostawił policjant.
Ale teraz jest mój. Ręce do góry, bo strzelam”. I kieruje lufę w stronę Karola. Ten
widzi, że to niebezpieczna zabawka, prosi go: „Schowaj pistolet do szuflady”.
Pada strzał. Kula przechodzi obok ramienia, rozbijając szybę. Cała izba wypełniła
się grzmotem wystrzału, do którego dołączył się brzęk wybijanej szyby. A potem
cisza. Karol zdrętwiały ze strachu patrzy na zmienioną nie do poznania bladą
twarz kolegi. Słyszy jak jego zbielałe wargi zaczynają się poruszać i mówić:
„Ja nie chciałem”.
CDN

Święto Narodzenia
„....Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwsze gwiazdy wieczornej na niebie .
ludzie gniazda wspólnego lamią chleb Biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie ….”
C.K. Norwid
Boże Narodzenie to święto pełne uroku, zwłaszcza gdy białe i śnieżne obchodzone 25 grudnia już od IV wieku jako święto liturgiczne, upamiętniające
narodziny Jezusa. Święta te poprzedza czterotygodniowy Adwent zakończony
Wigilią i Pasterką.
Adwent, szczególnie polski, był bogaty w zwyczaje religijne. Od XII wieku
znana jest w Polsce Msza św. adwentowa ku czci Matki Bożej zwana roratami.
Podczas tej Mszy św. pali się dodatkowo świecę symbolizującą Matkę Bożą,
która jako gwiazda zaranna, jutrzenka poprzedziła przyjście na świat, światła
słonecznego, prawdziwej światłości, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świeca
Maryjna przybrana w białą wstążkę oznacza też przywilej niepokalanego poczęcia Maryi, jej czyste, święte, nieskalane życie poświęcone całkowicie Bożemu
Synowi. Nasi przodkowie, podobnie jak my, chętnie uczestniczyli w roratach.
Przed Soborem Watykańskim II podczas rorat stanowych były głoszone
specjalne nauki dla mężczyzn i kobiet, a wierni przystępowali do sakramentu
pokuty. Na terenach wiejskich na roraty szło się pieszo, we wspólnocie, ze
śpiewem. Również cały adwent starano się przeżywać we wspólnocie nie tylko
rodzinnej, ale też i sąsiedzkiej.
Przyjął się zwyczaj, aby się spotykać w tym czasie także innych okolicznościach: wspólne darcie pierza, naprawa ubrania, przędzenie, naprawa uprzęży, to
powody, aby być razem. Podczas tych czynności odmawiano różaniec, śpiewano
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pieśni adwentowe a także pieśni o tematyce obyczajowej, które swoją treścią
ukazywały życie zgodne z Bożymi przekazaniami.
W adwentowe wieczory czytano we wspólnocie rodzinnej i sąsiedzkiej
Pismo Święte, żywoty świętych, podręczniki z duchowości religijnej, a także
polską literaturą klasyczną - powieści Sienkiewicza, Kraszewskiego, utwory
Mickiewicza i wiele innych o podobnej tematyce. Robiono próby do jasełek,
inscenizacji herodów, a młodzież przygotowywała szopki i gwiazdy do chodzenia
po kolędzie. W czasie adwentu szczególnie pomagano ludziom starym i biednym
ponieważ pobożni katolicy wiedzieli, że trzeba stanąć przed Bogiem z dobrymi
uczynkami. Wieczorem, gdy robiło się ciemno, gdy skończono codzienne pracę gospodarskie, wszyscy domownicy zbierali się przy płycie kuchennej i jej
otwartych drzwiczkach, z którego płynęło przyjemne ciepło. Lamp nie palono,
w poświacie płynącej z pieca kuchennego, rozważano w ciszy swoje życie, zastanawiano się nad nim, nie brakowało też cichej modlitwy. Starsi, szczególnie
dziadkowie, opowiadali dzieciom, wnukom, jak to bywało dawniej, jakie były
tradycje, zwyczaje, przypominali też dzieje Ojczyzny.
Spojrzymy dzisiaj na siebie i odpowiedzmy sobie sami, na pytanie, jak my
dzisiaj przeżywamy adwent, jak przygotowujemy się na przyjście Bożej Dzieciny?
Wielu z nas odpowie na pytanie jednym słowem czuwamy, trzymamy
straż, aby nie przeoczyć tak ważnej chwili jak narodziny Bożej Dzieciny. Już
w Starym Testamencie były wzmianki o wigiliach, które poprzedzały dni świąteczne, wolne od pracy. W oczekiwaniu na uroczystości wierni pościli, modlili
się wspólnie, czuwając całą noc. Do tradycji polskiej Wigilia weszła na stałe
w XVIII wieku jako wieczór wigilijny, poprzedzający Boże Narodzenie, stając się
najbardziej uroczystym wieczorem roku. Wigilia to czas przebaczania, zgody,
miłości a najważniejszą chwilą jest wieczerza wigilijna przeżywana w gronie
najbliższej rodziny. Nazywana wigilią, wiliją, posiłkiem, kutią i jest nawiązaniem
do Ostatniej Wieczerzy
Na stole, biały obrus i sianko pod nim - są przypomnieniem narodzin
w stajence betlejemskiej. Na stole też nie może zabraknąć opłatka. W naszej
Ojczyźnie od wieków na wieczerzę przygotowuje się potrawy postne, dary wód,
pól, lasów .Chociaż to święto bardzo rodzinne, to do pięknej tradycji należy
położenie dodatkowego nakrycia, czekającego na niespodziewanego gościa.
Wigilię rozpoczyna modlitwa z chwilą, kiedy wypatrzymy pierwszą gwiazdkę,
kulminacją jest łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Łamanie opłatkiem
rozpoczyna osoba najstarsza, najgodniejsza.
Według obyczaju ktoś, kto dzielił się opłatkiem, miał nie zaznać niedostatku.
Tradycja łamania się opłatkiem jest już tak mocno wrośnięta w nasze społeczeństwo, że stała się też własnością ludzi niewierzących, którzy dzielą się nim na
różnych spotkaniach. Kolację wigilijną kończymy wspólnym śpiewaniem kolęd
i wyjściem na Pasterkę.

42

Nasza Wiara 12/2016

Pasterka należy do najpiękniejszych tradycji świątecznych. To radosna i uroczysta Msza św., podczas której śpiewa się kolędy i chociaż odprawiana jest
w środku nocy, przyciąga wiele osób, często nawet takich, którzy bardzo rzadko
pojawiają się w kościele. Kiedyś przychodzono na tę Mszę całymi rodzinami.
Dla wielu też Wigilia Bożego Narodzenia bez Pasterki jest niespełniona. Święta
Bożego Narodzenia to święta związane z tajemnicą Wcielenia, narodzenia się Jezusa, Syna Bożego, w ciele człowieka i przyjęcie przez Chrystusa ludzkiej natury.
Zenon Tabor

„… skazane na swoją własną pastwę”
Czy to wyrażenie jest poprawne? Co znaczy słowo pastwa? W jakich związkach znaczeniowych bywa używane?
Pastwa – daw: pokarm, żer (szczególnie dzikich zwierząt – zdobywany siłą),
zdobycz, łup. Dziś tylko we frazeologizmach.
Być pastwą czegoś, np. ognia, powodzi, stać się czyimś łupem.
Rzucić kogoś, coś na pastwę (wydać, zostawić, pozostawić kogoś samemu
sobie).
Zostawić kogoś lub coś na pastwę losu (opuścić w potrzebie).
Statek zabrał z bezludnej wyspy siedmiu rozbitków. Ósmego zostawiono
na pastwę losu.
***
Najczęściej używanym i zrozumiałym frazeologizmem jest zwrot: pozostawić kogoś lub coś na pastwę losu. Co zatem stało się w przytoczonej w tytule
wypowiedzi, że stała się co najmniej dziwna?
1 Jeżeli używamy słowa swój, zbędny jest przy nim wyraz własny, chyba
że jest sytuacja wyjątkowa i konieczne jest powtórzenie słowa albo dodanie
synonimu. Taki zabieg zna retoryka.
2 Trudno uwierzyć, żeby ktoś skazywał siebie na pastwę, czyli zniszczenie,
co można wyczytać z wyrażenia swoja własna pastwa.
3 Skazać na pastwę kogoś, owszem można. W ogólnym użyciu jest jednak
inaczej, mianowicie: rzucić na pastwę, zostawić na pastwę.
Jak poprawić tę niezgrabną wypowiedź usłyszaną w telewizji:
1 zostawiono ich / je na pastwę losu
2 pozostawiono bez opieki
3 bezradne, są pastwą agresorów czy wyzyskiwaczy
4 można użyć słowa pastwa w formie czasownikowej: pastwić się nad kimś.
W języku polskim, tak jak w innych, w użyciu są frazeologizmy czyli związki
wyrazów, a niektóre z nich bywają niezrozumiałe i stąd ich niewłaściwe użycie.
Niezrozumiałe są te, które w swoim składzie mają wyrazy stare, archaiczne – nie
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kojarzące się z niczym użytkownikowi języka, poza specjalistami. Każdy może
sprawdzić ich znaczenie w słownikach.
Czy rozumiemy powiedzenie: stawać w szranki. Wiemy tylko, że chodzi
o decyzję uczestniczenia w zawodach czy konkursach. A stare słowo szranki
oznaczało ogrodzony plac, na którym odbywały się pojedynki i turnieje rycerskie.
Z frazeologizmami mowa jest barwniejsza. Jednak trzeba znać ich sens,
żeby użyć we właściwym kontekście. Stałych, zwartych powiedzeń ruszać nie
radzę, bo wprowadzenie innowacji może wytworzyć dziwoląg.
Jeszcze sięgnijmy do przysłów. To są też powiedzenia, które nie zawsze
dają się zreformować. Utrwaliły się przez wieki i takie mają być. Zamydlić
komu oczy – to oszukać kogoś. Podobno było tak: dwaj zawodowi urwipołcie
(XVI w) wynajęli w Krakowie przy ulicy lokal i nad drzwiami wywiesili miednicę, co znaczyło, że wewnątrz jest golarnia. Gdy zjawił się bogaty klient, jeden
z golarzy bawił go anegdotami i otaczał pachnidłami, drugi zręcznie przywiązał
go do krzesła. Zdjęli z szyi kosztowności i położyli przed nim, po czym namydlili
mu twarz i zamiast brać się do golenia, wylali na głowę pełną miednicę przygotowanych do usługi mydlin, tak że biedak przez chwilę nie widział nic, a gdy
się ocknął, nie było już golarzy ani kosztowności, z których najcenniejsza była
brylantowa spinka u koszuli. Taki rodowód przysłowia o mydleniu oczu podał
profesor Julian Krzyżanowski.
Łucja Wróbel
W wagonie kolejowym drzemie
jakiś waszmość. Na półce nad nim
jego drewniany kuferek. Wchodzą
złodzieje i oczywiście zręcznie kuferek
biorą i uciekają.
- Panie, krzyczy sąsiad. Kuferek
ci ukradli!
A ten ze spokojem:
- Spokojnie kluczyk jest w mojej
kieszeni.
***

Życiorys
– Kasiu dlaczego napisałaś życiorys św. Tereski tak samo jak Zosia?
– pyta katecheta.
– Bo to była ta sama święta,
proszę pani.
***

Prognoza Pogody W Polsce informację o śmierci przywódców radziec-

kich zawsze najszybciej podawano w
prognozie pogody.
Na zachodzie bez zmian, na wschodzie minus jeden.
***

Rolnik pyta rolnika-jąkałę:
- Dużo masz królików?
- Trzy... trzy..trzysta...
- Nie żartuj! Aż trzysta?
- N-n-nie... Trzy sta...stare i dw-w-wa
młode.
***
Przychodzi kobieta do apteki:
- Macie jakiś naprawdę skuteczny
środek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.
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Z parafii, kraju i ze świata
Po raz pierwszy 1 listopada w dzień
Wszystkich Świętych na nowym cmentarzu komunalnym w Rdziostowie odbyło
się nabożeństwo żałobne. Uroczystość
rozpoczęła się modlitwą różańcową na
miejscu pomordowanych w czasie II
wojny i procesją na nowy cmentarz.
Następnie procesja przeszła do kaplicy
cmentarnej gdzie została odprawiona
msza św. Uroczystościom przewodniczył
nasz ks. Wikariusz Krzysztof Mirek.
***
09 listopada 2016 roku zmarł nasz
ks. rezydent śp. Ks. Józef Dominik. Ks.
Józef urodził się 15 stycznia 1943 roku
w Nowym Sączu. Pochodził z parafii
pod wezwaniem św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Egzamin dojrzałości złożył
w 1969 roku, w Nowym Sączu. Wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia
kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego
Jerzego Ablewicza w dniu 01 czerwca
1975 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Wojakowa, Tylmanowa, Bobowa,
Cikowice, Gumniska i Jastrzębia. W latach
1994 – 1996 był rezydentem w parafii
Berest, a przez ostatnie 20 lat czyli przez
połowę swego kapłańskiego życia od
1996 – 2016 był rezydentem w naszej
parafii. Msza święta żałobna w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie
odbyła się w piątek 11 listopada. Natomiast uroczystości pogrzebowe w naszej
parafii miały miejsce w sobotę 12 listopada. Mszy św. pogrzebowej w naszej
świątyni parafialnej przewodniczył ks. bp
Stanisław Salaterski, następnie ciało ks.
Józefa Dominika zostało złożone w Mogile
Kapłanów na naszym parafialnym cmentarzu. Ks. Rezydenta żegnało kilkudziesięciu księży i tłumy parafian oraz gości

z parafii, w których pracował. Ks. Józef
znany był ze swej kapłańskiej gorliwości.
W Tylmanowej, w czasach głębokiej
komuny (1977-1983), pokonując opór
ówczesnych władz, wybudował piękną
Kalwarię, zwieńczoną krzyżem, dobrze
widocznym z drogi wojewódzkiej Nowy
Sącz - Krościenko. W Stróżnej rozpoczął
budowę kościoła, stacje Męki Pańskiej
postawił także w rodzinnych Chruślicach, obecnie dzielnica Nowego Sącza
oraz na Grodzisku w Marcinkowicach
wraz z podświetlanym krzyżem. Dzięki
jego staraniom pojawił się w latach
90. zeszłego stulecia krzyż na nowym
cmentarzu w Gołąbkowicach, a niedawno na naszym komunalnym cmentarzu
w Marcinkowicach oraz na nowo otwartym cmentarzu w Rdziostwie. Był także
pomysłodawcą wybudowania 5 kapliczek
na terenie naszej parafii. Wspierał również
finansowo oraz swoją modlitwą i cierpieniem różne przedsięwzięcia parafialne.
Niech dobry Bóg obdarzy go wieczną radością, o którą tak gorliwie się modlił za siebie
i bliźnich.
***
W niedzielę 21 listopada w kościołach całej Polski także w naszej
parafialnej świątyni wierni wraz z biskupami i kapłanami proklamowali
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana. W sobotę 20
listopada Akt ten został przyjęty przez
Episkopat - z udziałem 100 tys. wiernych oraz prezydenta RP Andrzeja Dudy,
w sanktuarium miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.- Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
to „Magna Charta” - Wielka Karta świadomości, postaw i działania dla wszystkich
przyznających się do Chrystusa w narodzie
polskim - powiedział kard. Stanisław Dzi-
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wisz w katedrze na Wawelu 20 listopada,
w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w słowie poprzedzającym publiczną proklamację aktu. „Ten Akt, jak wiemy,
został podjęty w pewnym kontekście.
Przypadająca w tym roku tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski przypomniała
nam i uświadomiła jeszcze bardziej wielkość daru, jakim była i jest Ewangelia
głoszona na naszej ziemi” - mówił kardynał. Zdaniem hierarchy, drugim motywem
dokonania Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana było doświadczenie
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,
przeżywanego z całym Kościołem. „Prawda
o miłosierdziu Boga powinna nas nie tylko
prowadzić do przyjęcia miłosiernej postawy wobec bliźnich, ale także budować całe
nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne
na Bogu (...)” - podkreślił kard. Dziwisz.
***
„Kościół na wzór Chrystusa” - takie
jest hasło V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jego zwołanie zapowiedział diecezjanom biskup tarnowski Andrzej Jeż
w Liście Pasterskim. Zdaniem biskupa,
dynamicznie zmieniająca się sytuacja
społeczno-kulturowa, w której żyjemy
i praktykujemy naszą wiarę, domaga się
najpierw gruntownego rozeznania, oceny
i refleksji, aby następnie móc popatrzeć
w przyszłość i wytyczyć najwłaściwszy
szlak działań duszpasterskich.„Konieczne
jest zatem nowe spojrzenie na całokształt
życia naszej diecezji i obranie pewnych
kierunków dalszej pracy duszpasterskiej.
Jeden z nich dotyczy sytuacji rodzin
i małżeństw. Wielką bolączką jest bowiem
stale rosnąca liczba małżeństw, które się
rozpadają” - podkreśla. Bp Jeż pisze też,
że istotnym problemem wiążącym się
z aktualną sytuacją małżeństw i rodzin
jest migracja zarobkowa. Dodaje, że
trzeba też pomóc młodym przezwyciężać
negatywne wpływy współczesnej cywi-
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lizacji, angażować ich w życie Kościoła
i przekonująco ukazywać piękno życia
budowanego na wartościach ewangelicznych. Biskup diecezjalny zwraca
uwagę na rolę mediów. „Pragniemy jako
Kościół głoszący ponadczasowe prawdy
Boże odnaleźć się w tej sytuacji i jeszcze
skuteczniej wykorzystywać przestrzeń
mediów do dzieła ewangelizacji.”. Biskup
pisze też, że wyrazem odnowy życia naszej
diecezjalnej wspólnoty winna być nade
wszystko głęboka reforma nas samych.
„Uporządkowanie spraw własnego sumienia, zbliżenie się do Chrystusa przez stałą
formację i pogłębienie życia sakramentalnego” - wskazuje. Bp Jeż zapowiada, że
w każdej parafii diecezji powstaną zespoły,
które będą pracować nad otrzymanymi
zagadnieniami, zaś wyniki tych prac trafią
do komisji synodalnych i będą materiałem
do obrad podczas sesji plenarnych. „To
parafie, a więc przede wszystkim wierni
świeccy będą ważnym ośrodkiem synodu.
Każdy z diecezjan poprzez swoją modlitwę i swój głos, a później przez wspólne
działanie ożywiające wiarę, będzie mógł
wnieść swoją cząstkę w życie Kościoła
tarnowskiego” - napisał bp Jeż, który
poprosił diecezjan o modlitwę w intencji
V Synodu.W historii diecezji odbyły się
dotychczas cztery synody diecezjalne.
Pierwszy został zwołany w roku 1928
przez biskupa Leona Wałęgę, drugi,
dziesięć lat później, w roku 1938 przez
biskupa Franciszka Lisowskiego, trzeci,
po II wojnie światowej, w roku 1948
zwołał biskup Jan Stepa. Natomiast IV
Synod Diecezji Tarnowskiej, zwołany przez
biskupa Jerzego Ablewicza, zakończył się
trzydzieści lat temu, w jubileuszowym
roku 200-lecia diecezji
***
W pierwszą niedzielę Adwentu - 27
listopada rozpoczęło się wdrażanie Programu Duszpasterskiego Kościoła katolickie-
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go w Polsce na rok liturgiczny 2016/2017,
któremu przyświecają słowa „Idźcie
i głoście”. Czwarty rok programu zachęca
do podjęcia tematu skutków i owoców
wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem, a nawiązując do nauczania papieża
Franciszka, wzywa do bycia uczniami-misjonarzami. Duchowość chrzcielna
była tematem, na którym wspólnota
Kościoła katolickiego w naszym kraju
oparła swój Program Duszpasterski w latach 2013-17. Jego motto brzmi: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.
„Wybierając tę ścieżkę chcieliśmy nie
tylko wspominać historyczne wydarzenie, jakim był Chrzest Polski, ale przede
wszystkim odkryć potencjał łaski, jaki
każdy z nas otrzymał od Boga w chwili
naszego chrztu świętego” - podkreślił abp
Stanisław Gądecki w Programie Duszpasterskim Kościoła w Polsce.Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski
(KEP) we współpracy ze Stowarzyszeniem
Pastoralistów Polskich wypracowała
czteroletnią ścieżkę pracy prowadzącą
wiernych przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu do postawy apostolstwa. Przewodniczący KEP zauważył, że
w dzisiejszych czasach, kiedy chrztu udziela się już niemowlętom, konieczna jest
zmiana biblijnej kolejności: doprowadzenie
ochrzczonego w dzieciństwie chrześcijanina do wiary dojrzałej, owocującej
apostolstwem.Program jest realizowany
na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym
i parafialnym.”Wierzę w syna Bożego” to
hasło, które prowadziło wiernych przez
rok 2013/14. W roku liturgicznym 2014/15
brzmiało ono: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”, w 2015/16 - „Nowe życie
w Chrystusie” a hasło na lata 2016/17
brzmi: „Idźcie i głoście”. Każdy rok liturgiczny związany był z określonym symbolem, nawiązującym do liturgii chrztu,
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a były nimi: świeca, krzyż, woda i biała
szata oraz olej - tegoroczny symbol. Znaki
te mają pomóc ochrzczonym w odnowieniu łask płynących z tego sakramentu
i w odkrywaniu misji otrzymanej od Boga.
***
Relatywizacja ludzkiego życia prowadzi do tragedii ludobójstwa – ostrzegł abp
Henryk Hoser. W katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana odbyły się uroczystości upamiętniające 222. rocznicę Rzezi
Pragi, w czasie której wojska rosyjskie
pod dowództwem Aleksandra Suworowa.
dokonały masakry ludności cywilnej na
prawym brzegu Wisły. W ciągu kilku godzi
zginęło wówczas 20 tys. osób, w tym
również kobiety i dzieci. W homilii ks. abp
Hoser zaapelował o wyciągnięcie wniosków z historii i zrobienie sobie rachunku
sumienia z powinności wobec Ojczyzny.
– Niech ci, którzy zginęli 4 listopada
1794 roku, będą naszymi nauczycielami
mądrości, odpowiedzialności i dobrze
pojętej wolności naszego życia osobistego
rodzinnego i społecznego – zaapelował
biskup warszawsko-praski. Ostrzegł, że
tym, co zgubiło Pierwszą Rzeczpospolitą,
prowadząc do rozbiorów i 123 lat niewoli,
była zdrada, prywata i brak jedności.
***
Doroczne rekolekcje księży biskupów
zakończyła w piątek, 25 listopada Msza
św. odprawiona w Kaplicy Cudownego
Obrazu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech
Polak.W rekolekcjach, które rozpoczęły
się we wtorek, 22 listopada licznie udział
wzięli kardynałowie, arcybiskupi i biskupi
z całej Polski. Obecny był m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore
Pennacchio, który przewodniczył Mszy
św. w środę, 23 listopada. Modlitwa
na Jasnej Górze była okazją, by po raz
pierwszy spotkał się z gronem biskupów
i zawierzył swoją posługę Matce Bożej
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Jasnogórskiej. Tegoroczne nauki rekolekcyjne głosił o. Ryszard Szmydki, oblat
Maryi Niepokalanej i sekretarz generalny
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
***
Ojciec Św. Franciszek zakończył dwudniową Podróż Apostolską do Szwecji,
w której przebywał w dniach 31 października i 1 listopada. Papież przybył do tego
kraju na wspólne luterańsko-katolickie
obchody 500-lecia reformacji. Centralnym
punktem jego wizyty była Msza Św. na
stadionie Swedbank w Malmö oraz udział
w modlitwie ekumenicznej w Malmö.
W swoim przemówieniu Papież Franciszek
zwracał uwagę na znaczenie jedności pomiędzy Chrześcijanami. – Dziękuję Bogu
za to wspólne upamiętnienie 500-lecia
reformacji, które przeżywamy z odnowionym duchem i świadomością, że jedność
między chrześcijanami jest priorytetem,
gdyż uznajemy, że więcej jest tego, co
nas łączy, niż tego, co nas dzieli – powiedział papież. Ojciec Święty odwiedził
też katedrę luterańską w miejscowości
Lund, gdzie uczestniczył w modlitwie
ekumenicznej. Papież spotkał się również
z premierem oraz rodziną króla Szwecji
Karola XVI Gustawa.
***

Nie wystarczy wierzyć, „że Jezus
jest Królem wszechświata i centrum
historii, nie czyniąc Go Panem naszego
życia: wszystko to jest próżne, jeśli Go
nie przyjmiemy osobiście i jeśli nie przyjmiemy także Jego sposobu panowania”
– mówił Papież Franciszek w czasie Mszy
św. na placu św. Piotra na zakończenie
obchodów Jubileuszu Miłosierdzia. Przez
rozpoczęciem Mszy św. Franciszek zamknął Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra
na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia.
Obrzęd ten rozpoczął się od odśpiewania hymnu tego Nadzwyczajnego Roku
Świętego „Misericordes sicut Pater”. Po
odmówieniu modlitwy dziękczynnej za
łaski otrzymane od Boga w czasie Jubileuszu Ojciec Święty modlił się w ciszy,
po czym zamknął oba skrzydła Drzwi.
Choć drzwi zostały zamknięte, to nadal
otwarte są dla nas niewyczerpana łaska
i miłosierdzie płynące z paschalnej Ofiary
Jezusa Chrystusa, które można otrzymać
w sakramentach.
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl
www.chelmiec.pl

Z życia parafii:
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
+ Ks. Józef Dominik l.73 zam. Marcinkowice
+ Zdzisław Mróz l. 89  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
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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