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Bóg przychodzi – Adwent
Czas Adwentu, który rozpoczynamy, przywołuje myśli o świętach Bożego
Narodzenia, które mają wkrótce nadejść. Większość lubi te święta, czeka na
nie, tęskni do nich. Przyczynia się do tego z pewnością pamięć o atmosferze tych
dni, jaką wynieśliśmy z dzieciństwa, a więc: poczucie bezpieczeństwa i bliskości
z najbliższymi, zapach choinki, woń potraw na wigilijnym stole, ciepłe światła świec,
dłonie bliskich dzielące się opłatkiem w geście pojednania, melodia kolęd. To są
cenne wspomnienia, ale nie do nich powinniśmy sprowadzać istotę świąt Bożego
Narodzenia.
Boże Narodzenie to wydarzenie jak najbardziej realne, które ma się stawać
w ludzkim sercu - tu i teraz. To sam Bóg pragnie się w nas narodzić, aby odmienić
nasze życie. Adwent ma być dla nas czasem, w którym na nowo uświadomimy
sobie prawdę, że chrześcijaństwo jest spotkaniem i zjednoczeniem z żywym,
prawdziwym Bogiem. Nie wolno nam się do tej prawdy przyzwyczaić, bo wtedy
będziemy jedynie potrafili przywoływać świąteczne wspomnienia sprzed lat. Tymczasem
najważniejsza ma być świadomość, że Bóg przychodzi do naszych serc.
Ojciec Święty Benedykt XVI w jednej ze swoich katechez tak powiedział: „W Adwencie liturgia często powtarza nam i nas zapewnia, jakby dla przezwyciężenia
naszej naturalnej nieufności, że Bóg «przychodzi»: przychodzi, by być z nami
w każdej sytuacji; przychodzi, aby zamieszkać pośród nas, by żyć z nami i w nas;
przychodzi, by zmniejszyć dzielące nas odległości; przychodzi, by nas pojednać
z Nim samym i byśmy pojednali się między sobą. Wchodzi w dzieje ludzkości,
puka do drzwi każdego mężczyzny i każdej kobiety dobrej woli, by przynieść każdemu człowiekowi, rodzinom i narodom dar braterstwa, zgody i pokoju. Dlatego
Adwent jest w pełnym tego słowa znaczeniu czasem nadziei, w którym wierzący
w Chrystusa są zachęcani do czujnego oczekiwania, wypełnionego pracą i modlitwą
oraz czynami, które dyktuje miłość...”.
Dla naszej parafii czas tegorocznego Adwentu, będzie wyjątkowy z racji peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II.
Bóg przyjdzie do nas w tajemnicy Miłosierdzia wraz ze swoimi Świętymi, wykorzystajmy dni rekolekcji jak i dni nawiedzenia aby jak najbardziej zjednoczyli z naszym
Zbawicielem zarówno podczas błogosławionych dni Peregrynacji jak i Bożego
Narodzenia. Niech to zjednoczenie wyraża się poprzez oddanie Jezusowi pierwszego
miejsca w naszym codziennym życiu. Niech będzie to czas przygotowania do innego,
doskonałego życia. Cieszmy się czasem Peregrynacji czasem Bożego Narodzenia, ale
starajmy się tą radością podzielić z potrzebującymi, smutnymi, tymi, którzy się źle
mają. Chroniąc i pielęgnując życie swoje i życie innych, radujmy się, bo tylko
w takich warunkach narodzi się Jezus, który uczyni świat bardziej ludzkim,
obfitującym w miłość miłosierną i pokój.

Ks. Andrzej Kmiecik
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REKOKECJE - MARCINKOWICE
BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE
Rozpoczęcie 8.12.2013
Niedziela – „Moje grzechy ranią Jego Serce ”
Porządek nabożeństw niedzielny.
Nauki stanowe dla:
mężczyzn - godz. 1230
kobiet
- godz. 1600
Msza św. z nauką dla młodzieży - 1830
Apel Maryjny - godz. 2000

Poniedziałek – „Miłosierny Bóg szuka mnie” – DZIEŃ SPOWIEDZI
godz. 830
godz. 900

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Msza święta z nauką ogólną SPOWIEDŹ ŚW.

Od 12.00 do 15.00 przerwa w spowiedzi
godz. 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia i SPOWIEDŹ ŚW.
godz. 1800 Msza św. za nauką ogólną
Po Mszy Św. Apel Maryjny

Wtorek – „W swoim Miłosierdziu Bóg stworzył mnie do miłości”
godz. 830
godz. 900
godz. 1530
godz. 1645
godz. 1700
godz. 1800
godz. 1900

Środa

Różaniec
Msza święta z nauką ogólną
Nauka rekolekcyjna dla dzieci
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Msza święta z nauką ogólną
Nauka rekolekcyjna dla małżonków
Apel Maryjny

– „Dziś Jezus zamieszka w moim sercu” św. Faustyna
godz. 830
godz. 900
godz. 1630
godz. 1700
godz. 1800

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Msza Święta dla starszych i chorych z błogosławieństwem
lourdzkim
Koronka
Msza Święta na zakończenie rekolekcji

Próba generalna liturgii powitania obrazu Jezu Ufam Tobie

Nasza Wiara 12/2013

3

JEZU, UFAM TOBIE – „Doba nawiedzenia”
CZWARTEK
1600
1630
1700
2000
2100
2200
2400

– Nabożeństwo oczekiwania
– Procesja po Obraz
– Msza św. o powołania - KS. RODACY
– Godzina Miłosierdzia
– Apel Jasnogórski
– MŁODZIEŻ
– MSZA ŚW.

NOC CZUWANIA
130 – 230 – Klęczany
230 – 330 – Marcinkowice I: Kolonia, Nadsmolnicze, Łazy, bloki i domy
technikum, domy przy kaplicy, Działy, Drzykowa
330 – 430 – Marcinkowice II: domy nad stacją, Dąbrówka, Stawiska,
centrum, Grodzisko, domy nad kościołem lewa i prawa strona,
430 – 530 – adoracja indywidualna w ciszy
530 – 630 – Rdziostów, Granica, Łężek

PIĄTEK
700 – Msza św. z kazaniem
1000 – Msza św. dla chorych, sakrament namaszczenia
1200 – Nabożeństwo do M.B. i błogosławieństwo dzieci i matek
oczekujących potomstwa
1430 – Godzina Miłosierdzia
1500 – Msza św. na zakończenie Peregrynacji, pożegnanie obrazu
i relikwii
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Życzenia
Radosne i ciepłe życzenia - pomimo zimowej poryz okazji imienin - pani Łucji Wróbel życzą
pozostali współpracownicy

Na te Święta i na Nowy Rok przyjmijcie
drodzy Czytelnicy prawdziwie serdeczne życzenia
obfitych Bożych łask w modlitwie
w spotkaniach z ludźmi i w pracy
redakcja

Miałam osiem lat, gdy moi węgierscy rówieśnicy przybyli do Marcinkowic.
Uczęszczałam wtedy do II klasy szkoły podstawowej, a moją wychowawczynią
była pani Janina Mazurek. Przypominam sobie, że często opowiadała nam
o Węgrzech. Na powitanie dzieci węgierskich pani Mazurek starannie nas przygotowała.
Śpiewaliśmy węgierską piosenkę i tańczyliśmy krakowiaka. Potem w Technikum Rachunkowości Rolnej odbyła się zabawa taneczna dla dzieci dwóch narodowości. Szczególnie pozostał mi w pamięci obraz tańczącego przez dziewczynkę
z Węgier Czardasza z dyrektorem szkoły Stanisławem Borysiem.
Maria Śluzar- Ligaszewska
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PS.
Świadectwo powyższe drukujemy w związku z przywołaniem tematu węgierskiego w książce pani Magdaleny Ponurkiewicz. Nie wszyscy współcześni
czytelnicy dają wiarę temu, że znaczna liczba ewakuowanych podczas rewolucji
na Węgrzech tamtejszych dzieci było przygarniętych przez społeczność Marcinkowic. Autorka tego świadectwa nie pierwszy już raz wspomina ten czas.
Obecnie mieszka w Nowym Sączu, na Helenie.
Redakcja
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Adwent
cichną rozliczne sprawy i sprawki – spełnienia roku
miesiąc wygarnia z przepastnych spichrzów – garściami śnieg
dobywa dźwięki znajomych zda się – odwiecznych pytań
blednie kolejna stara odpowiedź – słów pilny bieg

*
świeca roratnia kuli się w pieśni
na ziąb grudniowy, rozpasany mrok
barwne lampiony w uważnych rączkach
...caeli desuper et nubes pluant justum
a przed ołtarzem Jezus maleńki
zdąża wytrwale do ziemskich wrót
z pieleszy nieba
cztery niedziele
kolejne stopnie dla boskich stóp

*
oczekiwanie wyostrza umysł
oczyszcza myśli z narosłych trosk
spowalnia gońbę powszednich zdarzeń
nadzieję czyni najpierwszą z wart

jemroz
2013

* * *
tuż przed północą w cieniu ołtarza
adwent wybrzmiewa ostatkiem dźwięków
półmrok przechadza się pośród gitar
porwanych w zawój wybornych skrzypiec
mikrofon garnie słowo po słowie
i zwielokrotnia radość czekania
tęsknota kwili za Narodzonym
gaśnie belcanto buzuje cisza
skrzydlaty anioł z dziecięcą buzią
z małym Jezuskiem kroczy z przejęciem
do bocznej nawy z mizerną cichą
od dwóch tysięcy lat... sianko żłóbek
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naraz organy! dmą wiatrownice
na manuałach palców kurniawa
manubria w szyku w zaprzęg traktury
piszczałki w głosach stłoczone płoną
przy szopce smreki strojne w igliwie
wśród nocnej ciszy w świateł powodzi
jak ten czas leci... znów rok szczęśliwie
i moc truchleje i Bóg się rodzi

2013 r.
jemroz

Matka - Marianna Popiełuszko
(okruchy wspomnień)
19 listopada br. odeszła na spotkanie z synem Matka śp. Marianna Popiełuszko. Wydała na świat pięcioro dzieci
w tym błogosławionego ks. Jerzego.
Postać niezwykła. Prosta, skromna,
mądra, wierna Bogu i święta Matka. Jej
spracowane dłonie ściskali Jan Paweł
II, biskupi i wielcy tego świata: prezydenci, premierzy, ministrowie i inni.
Marcinkowiczanie mają szczególny
powód do dumy, gdyż ta niezwykła kobieta odwiedziła naszą parafię (jedyną
w diecezji tarnowskiej) z okazji poświęcenia Domu Parafialnego im. Ks. Jerzego
Popiełuszki w 2000 roku.
Pomnik Męczennikowi
– hołd Jego Matce
8 września 2000 roku w uroczystość
Matki Bożej Siewnej, budowniczy domu,ks. proboszcz Józef Babicz, Stefan
Olszak, Celina Pacholarz i autor tych
wspomnień, wybrali się z zaproszeniem dla
pierwszego gościa na uroczyste oddanie do
użytku i poświęcenie Domu- Pomnika im.
Ks. Jerzego Popiełuszki. Po drodze nawiedziliśmy grób przyszłego błogosławionego.
Spotkaliśmy się z proboszczem, dziśjuż
śp. Zygmuntem Malackim – kustoszem
Sanktuarium na Żoliborzu i przyjacielem ro-

dziny ks. Jerzego. Następnie ruszyliśmy do
Suchowoli k. Białegostoku. Mieliśmy świadomość, że nasza misja może zakończyć
się na odwiedzinach, choć po cichu marzyliśmy, że mama zgodzi się przyjechać do
naszej miejscowości odległej ok. 800km.
Pani Marianna przyjęła nas niezwykle
ciepło w pokojugdzie mieszkał ksiądz Jerzy.
Późniejpokój stał się izbą pamiątek po Księdzu. Mama opowiadała o tragicznej historii
syna ale również synowej, żony brata ks.
Jerzego, która w wyniku zaniedbań szpitala
zmarła w wieku 37 lat. Ujmujący spokój
i moc wiary emanowała na nas. Mama
zaproszenie przyjęła choć nie obiecała, że
przyjedzie. W domu chory mąż, wnuki bez
mamy, gospodarstwo, na którym pracuje
syn – wdowiec. Rozumieliśmy, że będzie
ciężko. Jednak odjechaliśmy ubogaceni
i zarazem spełnieni, że mogliśmy oddać
hołd Matce Męczennika naszych czasów
i przyszłego świętego. To było pierwsze
i niepowtarzalne spotkanie. Pozostała iskra
nadziei, że pani Marianna stanie w progach
Domu – Pomnika imienia swojego syna.
Poświęcenie domu zaplanowano na 15
października 2000 roku. Postanowiłem
pojechać starym oplem po dostojnego gościa. Mało kto wierzył, że Mama bohatera
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przyjedzie. Sam później dziwiłem się jak
to się stało. Bowiem zaraz po przywitaniu
mama powiedziała, że sytuacja jest ciężka.
Dzwoniłam do Warszawy do ks. Malackiego, żeby was poinformował, iż nie mogę
pojechać - mówiła. Rzeczywiście ciężko
chory mąż wnuki spoglądające z niepokojem na babcię, pomyślałem; szkoda, ale
zwróciłem się do dzieci i przekonałem je by
zapewniły babcię, że dadzą radę. Przyniosły
buty mówiąc: babciu jedź i wracaj szybko.
Na co babcia wyjęła z szafy chustę i torebkę, pożegnała się i wyruszyliśmy w długą
podróż do Marcinkowic. Przekonałem się
wtedy, że to Opatrzność działa a rozmowa i czas spędzony w podróży z mamą
Ks. Jerzego był czasem łaski. Przeszło
dziesięciogodzinną podróż sędziwa Pani
zniosła bez jakichkolwiek uskarżeń. Gdy
przybyliśmy na miejsce Ksiądz proboszcz
nie dowierzał, że Pani Marianna jest znami.
Nazajutrz w niedzielę po śniadaniu miałem
zaszczyt być przewodnikiem po Marcinkowicach. Pojechaliśmy drogą Kalwaryjską.
Od Kaplicy tak jak wiodą stacje Drogi Krzyżowej. Któryś za nas cierpiał rany… modliła
się mama męczennika. Przy drugiej stacji
spotkała się z mamą
księdza, panią Marią Świderską. To
niezwykłe i znamienne spotkanie dwóch
matek. Pani Maria,
patriotka, czcicielka
Księdza Jerzego i Pani
Marianna, Matka Kapelana Solidarności.
Potem odwiedziliśmy
cmentarz, grób ks.
prałata Józefa Góry
i kwaterę legionistów. Z wysokości
drugiego poziomu kamieniołomów oglądaliśmy panoramę Marcinkowic a później wizyta przy Kaplicy Bożego Serca na Kolonii.
Na spotkanie przyszli sąsiedzi, m.in. jedna
z zasłużonych dla tego miejsca i zmarła
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w tym roku śp. Władysława Mróz. Żywo
interesowała Panią Mariannę intencja
powstania Kaplicy. Po modlitwie udaliśmy
się na herbatę do mojego domu. Tam córkę,
Weronikę niezwykła mama pobłogosławiła
znakiem krzyża na główce. Wróciliśmy
do kościoła na Mszę św. i ceremonię poświęcenia Domu Parafialnego, której przewodniczył ks. bp Władysław Bobowski.
Po południu pani Marianna Popiełuszko
odjechała z ówczesnym wikariuszem do
swojego domu w Okopach k. Suchowoli. To
okruchy wspomnień. Niektórzy z parafian
mieli okazję na rewizytę w Okopach
i Suchowoli w czasie pielgrzymki do
Wilna 12-14 listopada 2007 roku na
czele z ks. prałatem Józefem, naszym
proboszczem i panią Łucją Wróbel –
red. nacz. Naszej Wiary a także członkami
Caritasu: Dorota Czub, Magdalena Czop,
Maria Poręba, Danuta Tobiasz, Barbara
Kucharska i inni. Wszystkich nie potrafię
wymienić. Jestem w posiadaniu nagrania
z tej pielgrzymki, jeśli ktoś ma życzenie
może zobaczyć nasze spotkanie z Matką
już błogosławionego. Niektórzy mieli łzy
w oczach z tego niepowtarzalnego i historycznego spotkania.
Tam w Kaplicy naprzeciw domu, Pani
Marianna, Gospodyni
miejsca, modliła się
z nami na różańcu.
Wspominała pobyt
w Marcinkowicach
i błogosławiła na dalszą podróż do Ostrej
Bramy w Wilnie.
Byłem jeszcze dwukrotnie w rodzinnym
domu błogosławionego. Łaska, zaszczyt
i honor obcować z takimi ludźmi.
Z Chórem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Marcinkowic uczestniczyliśmy
w beatyfikacji 6 czerwca 2010 roku w Warszawie. Pierwsza Mama Rzeczypospoli-
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tej witana była owacyjnie na
stojącoprzez rzeszę zebranych
w obecności delegata papieskiego, dostojników kościelnych i państwowych.
Dwa lata temu 23 listopada przy pomnikach
katyńskich w Marcinkowicach w obecności premiera
Jarosława Kaczyńskiego
wspominaliśmy zacne osoby, które odwiedziły naszą
miejscowość, m.in. Mamę
Błogosławionego kapłana.
Dokładnie w drugą rocznicę
tego wydarzenia 23.11.2103 r.
o godz. 11 w Suchowoli dzięki przekazowi
Radia Maryja i Telewizji Trwam mogliśmy uczestniczyć w pożegnaniu Matki
Wspaniałej, Świętej, o której nuncjusz
apostolski abp Celestino Migliore napi-

sał w dniu pogrzebu: ukryta świętość,
która przyniosła błogosławione owoce.
Bogu niech będą dzięki za dar Jej życia
i obecność wśród nas.

Andrzej Piszczek

Szósta wigilia wojenna…
Roziskrzyło się niebo gwiazdami;
blasku jasności im przybyło, by było
jaśniej Nowonarodzonemu zejść na
ziemię. Jedna szczególną jasnością
gorzeje, na którą w dniu dzisiejszym
wszyscy czekamy, by z jej ukazaniem
się zasiąść do tradycyjnej Wigilii.
Mroźny wiatr wymiata zda się ulice, opróżniają się biura i urzędy. Praca
skończona. Wszyscy spiesznym i nerwowym krokiem zdążają do domów
swoich - przecież to dzisiaj Wigilia,
a jutro Boże Narodzenie.
Mimo osobliwych czasów, jakie
przeżywamy, mimo całej okropności
i grozy wojny, we wszystkich duszach,
we wszystkich sercach tli się głęboko
w każdym jakiś promień jasności.
Może to wspomnienia czasów przedwojennych? Może to zdrowy instynkt
życia, który w nas wszystkich tkwi.

Wzorem lat ubiegłych wszyscy- tak
bogaci, jak biedacy - starają się bodaj
jeden dzień w roku mieć wyłącznie
dla siebie. Dniem tym bezsprzecznie
są te właśnie święta. Wszyscy z utęsknieniem czekają na ten dzień, by
mogli go spędzić w gronie najbliższych
i najbardziej oddanych. Wszak to dzień
radości, dzień wesela, tak dla dorosłych
jak i dzieci.
Starsi w pogoni za zaspokojeniem
dnia dzisiejszego, uznojeni i utrudzeni,
pragną wypocząć w tym dniu w gronie
najbliższych, a dzieci nacieszyć się
bodaj najskromniejszym podarkiem,
leżącym pod tradycyjną choinką.
Dziś to wielka uroczystość doroczna, wielkie święto rodzinne. Ciepło
pokoju, choinka i specyficzny nastrój
udzielają się każdemu. Zasiadamy przy
stole wspólnie, dzielimy się opłatkiem
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i składamy sobie wzajemnie życzenia.
Zdrowia, przede wszystkim zdrowia,
spokoju i wiary.
Przy niejednym stole brakować
nam będzie najdroższej osoby. Niejedna
łza popłynie z umęczonych oczu, niejeden wzrok uleci hen, daleko… gdyż
niejedno marzenie istotne nie spełniło
się. Ileż bowiem marzeń łączy się z tym
dniem - bilansem całorocznym?
Rozdarła się dusza w tłumionym
bolesnym akordzie!
Obecne święta Bożego Narodzenia
będą bez porównania mniej uroczyste
i radosne, niż zeszłoroczne. Cały kraj
starają się pochłonąć wrogowie Nowonarodzonej Dzieciny. Setki tysięcy
rodaków znajduje się rozproszonych
po świecie. Nielitościwa wojna skosiła
wielu synów ojczyzny. Przykre wspomnienia…
Uzmysławiając sobie fakt ten przy
stole wigilijnym, wspomina się ich, pośród których znajduje się wielu braci,
mężów czy przyjaciół. Z zeszłoroczną
Gwiazdką łączyliśmy dużo wiary, ufaliśmy niepłonnie, dając wyraz życzeniom, że będzie to już ostatnia Gwiazdka wojenna. Przypisywaliśmy jej tego
roku wiele nadziei i marzeń. Byliśmy
przekonani, że Gwiazdka ta zajaśnieje
nam promienną radością i upragnionym spokojem, że Nowonarodzona
Dziecina 1945 przyczyni się za nami
do Ojca swego i zasiądziemy dziś do
stołu nowemi myślami opromienieni.
I gdyby było szło, jak sobie optymiści
wyobrażali, to Gwiazdka tego roku
byłaby najwspanialsza i najjaśniejsza,
o jakiej społeczeństwo nasze myślało.
Tymczasem koło wypadków potoczyło się inaczej. Nastąpiła tragedia
warszawska i stanęliśmy wobec smutnej, aczkolwiek realnej rzeczywistości.
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Rozwiały się sny nasze i marzenia.
Społeczeństwo doznało największych
rozczarowań i przykrości. Mimo tych
głębokich wstrząsów psychicznych,
mimo bolesnych przeżyć i strat nie
wolno nam wątpić, rozpaczać i załamywać rąk. Żyć trzeba. Nie wolno
nam się rozmieniać na drobne, lecz
owiani wiarą w dobro sprawy, skupić
się i myśleć realnie. Rozterki duchowe,
dramaty osobiste, muszą mieć swe granice. Odczuwamy zasadniczą różnicę
między naszym charakterem, myślami,
obyczajami i nawykami, a charakterem
zdarzeń i idei obcych nam.
Zrywamy niejednokrotnie zdrowy
kontakt z rzeczywistością, popadamy
w bezpośredni zatarg z żywiołami
regulującymi prawdziwy ruch w porządku moralnym. Nad wszystkim
jednak czuwa Opatrzność. Zmiany dokonywujące się w dziejach ludzkości, są
natchnieniem historii, kształtującej coraz inne formy nadchodzących wieków.
Nie można przecież zrozumieć,
by sprawiedliwość dziejowa, poczucie
której w społeczeństwie naszem silnie
tkwi, dopuściła do triumfu zła nad
dobrem, niesprawiedliwości nad sprawiedliwością. Sprawiedliwość dziejowa
nie dopuści do zwycięstwa wrogiej nam
idei. Po silnych moralnych ciosach,
jakich społeczeństwo doznało i po tych
strasznie zawiedzionych nadziejach,
wierzymy głęboko i jesteśmy przekonani, że to jest już ostatnia Gwiazdka
wojenna. Chodzi tylko o to, byśmy
okres ciężkiej próby przetrwali, byśmy
mogli rozumnie korzystać z dobrodziejstwa Bożego.
Dzisiaj zasiadając do wieczerzy wigilijnej, lub gromadząc się przy drzewku, miejmy tę wiarę dziecięcą i ufność
w sprawiedliwość Boga, która nas już
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tylokrotnie ochraniała przed zwątpieniami i załamaniem. My musimy
wierzyć, bezwzględnie wierzyć! Biorąc
pod uwagę przewroty, wprowadzone
przez wojnę, aktualnem życzeniem naszem niech będzie: by te ciężkie czasy
wpłynęły w jak najszerszym zakresie
na wyrobienie silnych, wartościowych

i pożytecznych dla ogółu charakterów.
Skorzystać z nauki historii, by w naszej
sytuacji charaktery te dawały sobie nie
tylko radę, ale zdolne były do dalszego
rozwoju.
Kraków 24,25,26,27 grudnia 1944
Przedruk z: Goniec Krakowski
nr. 302

Listy do Redakcji
Droga Redakcjo!
Gazetka parafialna „Nasza Wiara” to pismo, które jest, powinno być, kierowane do wszystkich parafian.
Do wszystkich czyli również do dzieci i młodzieży.
Wielka szkoda, że wraz z odejściem z naszej parafii ks. Tomasza zniknęły
z „Naszej Wiary” piękne, pouczające opowiadania, kierowane do najmłodszych.
Opowiadania te, jak wszyscy wiemy, miały charakter biblijny i były swego
rodzaju katechezą. Zniknęły rebusy, krzyżówki i zagadki o tematyce biblijnej.
W jednym z ostatnich numerów Naszej Wiary wydanym przed wakacjami
wspomniano, że nagrody za prawidłowe rozwiązanie rebusu w tymże numerze
będą rozdane dzieciom po wakacjach w szkole. Już listopad a nagrody nie zostały
dzieciom rozdane. I tutaj nasuwa się pytanie- dlaczego tak się stało? Czy takie
zmiany w naszej Wierze są dobre i właściwe?
Czytelnicy

Dzień jeden z wielu
- Popatrz mamo! - wykrzyknęła Marta, siedmioletnia dziewczynka.
- Już już! - wymamrotała nerwowo kobieta, prowadząc samochód i myśląc
o wielu rzeczach , które czekały w domu.
Potem była kolacja, telewizja, kąpiel, rozmowy telefoniczne, aż nadeszła
godzina, by położyć się spać.
- Marto, już czas iść do łóżka! - A ona skierowała się biegiem na schody.
Padająca ze zmęczenia mama dała jej buzi, odmówiła z nią modlitwy i poprawiła
kołderkę.
- Mamo, zapomniałam dać ci jedną rzecz!
- Dasz mi ją rano - odpowiedziała mama, ale ona przekrzywiła główkę.
- Ale potem, rano, nie będziesz miała czasu! - zaprotestowała.
- Znajdę go, nie martw się - odrzekła mama, jakby trochę się broniąc - Dobranoc! - dodała i zamknęła zdecydowanie drzwi.
Ale nie potrafiła zapomnieć zawiedzionych oczek Marty. Wróciła do pokoju
dziewczynki, starając się nie hałasować. Dostrzegła, że ściskała ona w rączce
strzępki papieru. Zbliżyła się i delikatnie rozchyliła dłoń Marty. Dziewczynka
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podarła na drobne kawałeczki wielkie czerwone serce, z zapisanym na nim wierszem o tytule „dlaczego kocham moją mamę”. Z wielką uwagą mama pozbierała
wszystkie kawałeczki i spróbowała otworzyć kartkę. Ułożone w końcu puzzle
pozwoliły odczytać to, co napisała Marta:
„Dlaczego kocham moją mamę.
Nawet jeśli dużo pracujesz
i masz tysiąc rzeczy do zrobienia,
znajdziesz zawsze czas, aby pobawić się ze mną.
Kocham cię, mamo, ponieważ
jestem dla ciebie najważniejszą częścią dnia.”
Te słowa zapadły jej w serce. Dziesięć minut później powróciła do pokoju
dziewczynki, niosąc srebrną tacę z dwiema filiżankami czekolady i dwoma kawałkami tortu. Pogłaskała delikatnie pulchną buzię Marty.
- Co się stało? Spytała dziewczynka, zdziwiona tą nocną wizytą.
- To dla ciebie, ponieważ jesteś najważniejszą częścią mojego dnia!
Dziewczynka uśmiechnęła się, i wypiwszy połowę czekolady, z powrotem
zasnęła.
A kto jest najważniejszą częścią twojego dnia?
Bruno Ferrero

Krzyżówka

Z powodu zmiany w redakcji korespondencja została czasowo zahamowana,
za co przepraszamy.
Prawidłowe rozwiązania nadesłali: Gabriela Wojtarowicz w numerze
sierpniowym oraz Konrad Mróz w numerze listopadowym.
Dziękujemy i nagrodzimy upominkami.

1. Może być dożynkowy, adwentowy, laurowy…
2. Świecą w ciemności w Adwencie.
3. Pątnik
4. Dobry święty, biskup z Miry.
5. Biała szata liturgiczna.
6. Oprawa Mszy świętej.
7. Świeca na ołtarzu w Adwencie, symbolizująca Maryję.
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Krzyż na ławie oskarżonych
Sąd w Warszawie zajmował się 26 listopada br. apelacją grupy posłów Twojego
Ruchu (poprz. Ruch Palikota) domagających się usunięcia krzyża z sali posiedzeń Sejmu
RP. Wyrok w tej sprawie ma zapaść niebawem, bo 9 grudnia 2013r.
- Mnie jako ateiście krzyż przypomina narzędzie tortur i inkwizycję - argumentował
Armand Ryfiński z Twojego Ruchu.
Czy nie jest to prowokacja polityczna, awantura, która ma doprowadzić do usunięcia
krzyży i wszelkiej symboliki religijnej z miejsc publicznych, a w przyszłości też wykluczenia
wierzących katolików z przestrzeni publicznej?
W styczniu br. sąd okręgowy uznał, że obecność symbolu religijnego w miejscu
publicznym, m.in. w Sejmie nie narusza swobody sumienia. Oddalił więc pozew posłów
Ruchu Palikota (obecnie Twój Ruch). Niezadowoleni z wyroku wnieśli apelację.
Przecież Konstytucja RP gwarantuje publiczne uzewnętrznianie wyznawanej religii,
a o tym jaki symbol religijny w miejscu publicznym i prywatnym zostaje zawieszony,
decyduje gospodarz tego miejsca.
Krzyż w Sejmie RP wisi już 16 lat, niektórym jak widać bardzo przeszkadza!
Czy grupka ateistów zdoła narzucić poglądy milionom polskich katolików?
Pamiętajmy, że bierność ludzi wierzących tylko rozzuchwala przeciwników!
Już od pewnego czasu ludzie o poglądach lewicowo-liberalnych chcą usuwać
krzyże z naszych urzędów, szkół, szpitali, jak miało to miejsce w czasach największego
zniewolenia naszego Narodu - w okresie stalinizmu i stanu wojennego.
Jan Paweł II jeszcze za swego pontyfikatu proroczo przewidział tę walkę z Krzyżem
w Polsce. Nawoływał: brońcie Krzyża!
Niech ten proces sądowy i te działania niektórych ludzi i ugrupowań będą sygnałem
ostrzegawczym dla nas wszystkich wybierających swych przedstawicieli do parlamentu.
np. Nasz Dziennik z 27.XI.2013

(opr) ROTA

ŚWIĘTY BRAT ALBERT CHMIELOWSKI
Adam Chmielowski urodził się
20 sierpnia 1845 r.
w Igołomii pod Krakowem. Sześć dni
później na chrzcie
św. z wody nadano
mu imiona: Adam
Bernard. Ojciec był
urzędnikiem Ko mory Celnej, która
właśnie tam się
znajdowała ponieważ tędy przebiegała
granica między zaborem austriackim,
a Królestwem Polskim.

W czasie uroczystego chrztu św. 17
czerwca 1847 roku w warszawskim kościele Matki Bożej na Nowym Mieście dodano
Mu jeszcze kolejne imię Hilary.
Adam pochodził ze zubożałej rodziny
ziemiańskiej. Jako sześcioletni chłopiec
został przez matkę poświęcony Bogu podczas pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 7
lat, umarł jego ojciec, a sześć lat później
zmarła matka.
Do 9-tego roku życia chłopiec pozostawał w domu rodzinnym, po czym zdecydowano wysłać go na kształcenie w szkole
kadetów, w Petersburgu. Nauka trwała
tam jednak tylko rok, gdyż obawiano się
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rusyfikacji młodego człowieka. Następnie
Adam kontynuował naukę w gimnazjum
w Warszawie, a w latach 1861-1863
studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym
w Puławach. Razem z młodzieżą tej szkoły
wziął udział w Powstaniu Styczniowym.
30 września 1863 roku został ciężko
ranny w bitwie pod Mełchowem i dostał się
do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środków znieczulających amputowano mu nogę, co zniósł
niezwykle mężnie. Miał wówczas 18 lat.
Przez pewien czas przebywał w więzieniu
w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki
interwencji rodziny. Aby uniknąć represji
władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie
podjął studia malarskie, potem przeniósł
się do Belgii i studiował inżynierię w Gandawie. Wkrótce jednak zrezygnował i powrócił do malarstwa.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych
w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał,
wyróżniał się postawą chrześcijańską,
a jego silna osobowość wywierała duży
wpływ na otoczenie. Dzięki pomocy Komitetu Polsko-Francuskiego podjął dalsze
leczenie i otrzymał najlepszą na owe czasy,
protezę. Nie łatwe jest życie tak młodego
człowieka z perspektywą kalectwa na całe
życie. Po ogłoszeniu amnestii w 1874 r.
powrócił do kraju i osiadł w Warszawie.
Zaczął poszukiwać nowego ideału życia,
czego wyrazem stało się jego malarstwo.
Oparte dotychczas na motywach świeckich, zaczęło teraz czerpać natchnienie
z tematów religijnych.
Jeden z jego najlepszych obrazów
Ecce Homo jest owocem głębokiego
przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości
Boga do człowieka (obraz ten znajduje się
obecnie w ołtarzu sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 10).
Religijne obrazy Adama Chmielowskiego
przyniosły mu miano „polskiego Fra Angelico”. Bez wątpienia duże znaczenie w życiu
duchowym Adama miały rekolekcje, które
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odbył u Ojców Jezuitów w Tarnopolu.
W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego
życiu. Będąc w pełni sił twórczych porzucił
malarstwo i liczne kontakty towarzyskie,
a mając 35 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem pozostania
bratem zakonnym.
Po pół roku później, w stanie silnej
depresji, opuścił nowicjat. Do stycznia
1882 roku leczył się w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa.
Następnie przebywał u swojego brata na
Podolu, gdzie w atmosferze spokoju i miłości powrócił całkowicie do równowagi
psychicznej.
Wówczas zafascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu, zapoznał
się z regułą III zakonu i rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął upowszechnić wśród podolskich chłopów.
Jednak ukaz carski zmusił go do opuszczenia Podola i powrotu na tereny Polski
W 1884 r. przeniósł się do Krakowa
i zatrzymał się przy klasztorze ojców
kapucynów. Postanowił nie wracać do
działalności artystycznej, a uzyskane
pieniądze ze sprzedaży swoich obrazów
przekazywał najbiedniejszym. Jego pracownia malarska stała się przytuliskiem
dla bezdomnych i ubogich. Tutaj zajmował
się ludźmi opuszczonymi i często widział
w ich twarzach sponiewierane oblicze
Chrystusa. Poznał warunki życia ludzi
w tzw. ogrzewalniach miejskich Krakowa.
Był to kolejny moment przełomowy w życiu
zdolnego i cenionego malarza. Z miłości
do Boga i ludzi Adam Chmielowski po raz
drugi zrezygnował z kariery i objął zarząd
ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł
się tam na stałe, aby mieszkając wśród
biedoty, pomagać im w dźwiganiu się
z nędzy nie tylko materialnej, ale i moralnej.
25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski
przywdział szary habit tercjarski i przyjął
imię brat Albert. Dokładnie rok później
złożył śluby tercjarza na ręce kard. Albina

Nasza Wiara 12/2013

Dunajewskiego. Ten dzień stał się jednocześnie początkiem działalności Zgromadzenia
Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwanego popularnie
„albertynami”.
Przejęło ono od zarządu miasta opiekę nad ogrzewalnią dla mężczyzn przy
ulicy Piekarskiej w Krakowie. W niecały
rok później brat Albert wziął również
pod swoją opiekę ogrzewalnię dla kobiet, a grupa jego pomocnic, którymi
kierowała siostra Bernardyna Jabłońska, stała się zalążkiem „albertynek”.
Formacja dla kandydatów i kandydatek do
obu zgromadzeń organizowana była w domach pustelniczych; najbardziej znanym
stała się tzw. samotnia na Kalatówkach
pod Zakopanem. Nowicjat był surowy,
aby w porę z życia w tych zgromadzeniach mogły wycofać się osoby słabsze.
Do trudnej pracy potrzeba bowiem ludzi
wyjątkowo zahartowanych zarówno fizycznie, psychicznie jak i moralnie. Przytuliska
znajdujące się pod opieką braci albertynów
i sióstr albertynek były i są otwarte dla
wszystkich potrzebujących, bez względu
na narodowość czy wyznanie. Zapewniano
potrzebującym wszechstronną pomoc:
pomoc materialną i moralną. Chętnym
stwarzano możliwość pracy i samodzielnego zdobywania środków utrzymania.
Albert był człowiekiem rozmodlonym,
pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi
i pragnął przywrócić im godność. Pomimo
swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci
i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. kuchnie ludowe.
Za jego życia powstało 21 takich
domów, gdzie potrzebujący otaczani
byli opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat Albert uczył
współbraci i współsiostry, że trzeba być
„dobrym jak chleb”. Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które
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od wielu lat było również jego udziałem.
Zmarł w opinii świętości, wyniszczony
ciężką chorobą i trudami życia w przytułku,
który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916
r. w Krakowie.
Pogrzeb Ojca Ubogich odbył się na
Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916
roku stał się pierwszym wyrazem czci
powszechnie mu oddawanej. Była to prawdziwa manifestacja mieszkańców Krakowa.
Ceremonii pogrzebowej przewodniczył ks
biskup Anatol Nowak.
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował brata Alberta Chmielowskiego
22 czerwca 1983 r. na Błoniach Krakowskich podczas drugiej Pielgrzymki
do Ojczyzny, a kanonizował 12 listopada
1989 r. w Watykanie na Placu Św. Piotra.
Święty Brat Albert Chmielowski jest patronem zakonów albertynek i albertynów,
a w Polsce także artystów plastyków.
Postacią brata Alberta, artysty, który porzucił sztukę dla służby Bogu, był zafascynowany Karol Wojtyła już w latach swojej
młodości. Tej postaci poświęcił dramat
zatytułowany „Brat naszego Boga”, który
został napisany w latach 1944-1950.
Sztukę tę zaczęto wystawiać w polskich teatrach zaraz po wyborze kard.
Wojtyły na Stolicę Piotrową. W 1997 r.
na jej podstawie tej sztuki powstał film
w reżyserii Krzysztofa Zanussiego pod tym
samym tytułem.
W i ko n o grafii św. Albert
przedstawiany
jest w szarobrązowym płaszczu
zakonnym, który
ramieniem otacza ubogiego.
Jego wspomnienie liturgiczne
wyznaczono na
dzień 17 czerwca.
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Modlitwa do Świętego Brata Alberta:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna, spraw łaskawie,
abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, z jego przykładem umieli być braćmi wszystkich
potrzebujących.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen

Oprac Marta Gródek -Piotrowska

Moja niezapomniana Wigilia
Piotr
Przeżyłem już w swoim życiu wiele
Wigilii. Każda z nich była inna i niepowtarzalna, choć schemat był zawsze taki sam.
Czytanie fragmentu Pisma św., modlitwy,
łamanie opłatkiem, życzenia, uroczysta
kolacja. Każdy ubrany odświętnie. Jednak
najbardziej zapamiętałem Wigilię 2001
roku. Była to pierwsza Wigilia bez naszego
taty, który zmarł w marcu. Wszystko niby
było jak zawsze: choinka, stół z białym obrusem, potrawy wigilijne, lecz myśl pustego miejsca przy stole była bardzo bolesna
i w życzeniach składanych sobie tęsknota.
Dziś po 12 latach od tamtej pamiętnej nocy
„kolejna Wigilia” przed naszą rodziną, choć
już w zmienionym składzie. Bracia i siostra
mają swoje rodziny i w swoim gronie,
z dala od rodzinnego domu przeżywają Boże
Narodzenie. Mimo nieobecności fizycznej
taty naszego, cały czas czujemy jego
obecność, że tam w niebie czuwa i opiekuje
się nami, może jeszcze lepiej niżby mógł to
uczynić tu na ziemi.
Sam Bóg w noc wigilijną przychodzi
na świat, aby obdarzyć swoją miłością
każdego człowieka. W tę świętą noc niech
nie będzie nikogo na świecie ktoby czuł się
samotny lub opuszczony. Boże Dziecię,
rozjaśnij mroki dzisiejszego świata, aby
ludzie nie zamykali się na Twoją miłość
i Twoje Miłosierdzie.

Zosia
Moje Wigilie to zawsze wspólne spotkania rodzinne. Gdy żyła mama i ciocia,
dzieci były małe, spotykaliśmy się przy
wspólnym stole. Gdy córki wyszły za mąż,
a mama i ciocia zmarły, utarł się zwyczaj
urządzania wieczerzy wigilijnej na przemian
raz u jednej z córek, za rok u nas – rodziców
– i wreszcie u drugiej córki. Przestrzega się
zasady, żeby choinkę przystrajać we dzień
Wigilii a nie wcześniej.

Krzysztof
Wigilia – zawsze u mamy. Nawet gdy
mam swoją rodzinę i mieszkam oddzielnie.
Wieczerza jest „składkowa”. Cały dzień
jesteśmy razem i pomagamy mamie;
oczywiście przywozimy umówione dania.
Po wieczerzy wyruszamy na cmentarz,
żeby w dowód pamięci zapalić świeczkę
i złożyć dar modlitwy tym, którzy odeszli..
W tym roku będzie żywe drzewko
„własnego chowu”, rośnie przy domu
świerk, który wymaga przesadzenia. Chwilowo zagości w domu.
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Teresa
Wigilia musi być w mojej rodzinie
z zachowaniem tradycji. Choinkę stroimy
nie wcześniej ale w tym właśnie dniu.
Oczekujemy pierwszej gwiazdy, żeby
rozpocząć wspólną wieczerzę. Życzymy
sobie wzajemnie, żeby się spotkać za rok.
Po wieczerzy jedziemy na cmentarz.
Łucja
Wigilia jest zawsze czasem oczekiwanym z niepokojem – najczęściej radosnym
niepokojem. W naszej rodzinie tradycją
jest wspólne wieczerzanie, ale z latami
rodziny się powiększają, powstają nowe
domy, więc nie zawsze wspólnota może
się spotkać w jednym miejscu i razem.
Ale takie spotkanie odbyło się w 2000
roku. Zjazd rodziny – starsi, młodzież
i dzieci. Każdy starał się przyrządzić coś
oryginalnego, więc ryba miała wiele smaków. Oczywiście, nie brakło typowych
jarskich dań. Życzenia opłatkowe trwały
i trwały, barszcz trzeba było trzymać na
ogniu. A najpiękniejsze było kolędowanie,

najpierw na różne głosy, a potem górę wziął
chór męski – młodzieńców ubranych na ten
dzień galowo (garnitur, krawat). Śpiewali
pięknie i radośnie. To nic, że zjedli przy tym
całą salaterkę cukierków, które obsłużyć
miały wszystkie dni świąteczne. Msza św.
- Pasterka – zamknęła ten piękny wieczór.

***
Była też Wigilia przy letniej pogodzie.
Było ciepło a po południu silny a ciepły
wiatr przygnał burzowe chmury, grzmoty
i błyskawice. Pasterkę przeżyliśmy przy
świecach, bo prąd odłączono. Nastrój był
wyjątkowy.

Kącik poetycki
Oczekiwanie
Wyciszmy serca
na przyjście Pana
już jest choinka w złoto ubrana
placki pierniki karp w cieście piwnym
stoją na stole wigilijnym
jeszcze opłatkiem się podzielimy
a gdy już gwiazdkę zobaczymy
to będzie znak z samego nieba
Boga- Człowieka nam tu potrzeba

Anna Piniańska – Kordyś
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Cisza adwentowa
Tak mało chcesz
ode mnie Panie
zaledwie westchnień
adwentowych
i cichych rekolekcji
szarych
W milczeniu czekasz na mnie
skarb wiary niosąc
miłość i nadzieję
Czas bijącym
zegarom serc
nam ofiaruj
Ojców naszych
obyczajem prastarym
pragniemy Cię powitać
w żłóbkach serc naszych
Ster słów Twych
uchwyć w swe dłonie
i Gwiazdy Betlejemskiej
zrozumieć przesłanie

Maria Piniańska

Boże Narodzenie
Pod śnieżnym
namiotem zimy
witamy
Boga- Człowieka
maleńką
Świętą Dziecinę
Zapachniało
nutą kolędową
Otworzyły się
życzeń sejfy
pokój Światu
ogłasza
Gwiazda Betlejemska
Na wszystkie
kontynenty
na całą Ziemię
dźwięk dzwonów
głosi
Boże Narodzenie

Maria Piniańska

Szczery
Aniele Boży
Stróżu mój
Ty zawsze przy mnie stój
z rózgą w ręce!

Maria Piniańska

P.S.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Maria Piniańska
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Tragedia Marcinkowicka
„Nie pytajcie kto był przyjacielem a kto wrogiem
Tysiące bohaterów wiernych przysiędze padło w zaciętej walce
Ofiary spoczywają w rzędach grobów
Anioł śmierci przygarnął ich w niebie wolnych od nienawiści”
Wszyscy wiemy z kart historii, że
kiedy rozpoczynała się I wojna światowa, państwo polskie formalnie nie
istniało, bo zostało wymazane z map
Europy i świata w 1795 roku, a obszar
i ludność polska weszła w skład trzech
krajów; Rosji, Prus i Austrii. Wielokrotnie na przestrzeni XIX wieku
Polacy zrywali się do walki zbrojnej
o odzyskanie niepodległości, jednak
zawsze bezskutecznie. Realne szanse
na odzyskanie niepodległości zaistniały na początku XX wieku, z chwilą
powstania dwóch przeciwstawnych
bloków Trójprzymierza złożonego
z Niemiec, Austro-Węgier i Włoch
oraz Trójporozumienia tworzonego
przez Francję, Anglię i Rosję, zwane
popularnie Ententą. Po raz pierwszy
od wielu dziesięcioleci państwa, które
podzieliły Polskę między siebie, w wyniku sprzeczności znalazły się wobec
siebie w stanie wojny, która wybuchła
28 czerwca 1914 r.
„Nasze” Marcinkowice to wieś,
która zapisała się w historii tej okrutnej
I wojny światowej, jako jedno z wielu
miejsc bitew stoczonych przez legiony
dowodzone przez komendanta Józefa
Piłsudskiego. Na polach marcinkowickich, obok lasu Pasternik komendant
Piłsudski ze swoimi legionami zmierzył się w bitwie z pięciokrotnie większymi siłami 8 korpusu rosyjskiego.
Bitwa ta jednak nie rozstrzygnęła
się jednoznacznie na korzyść żadnej
ze stron i nie miała też większego
znaczenia strategicznego w toczących
się bojach na frontach Galicji.

Niespornym faktem jest, że wybuch wojny doprowadził do tego,
że z rosyjskim zaborcom, w których
walczyli wcieleni do wojska Polacy,
walczyły nowo powstałe oddziały polskie, które stały się zalążkiem wojska
polskiego. Zdobywanie niepodległości
to również walki na polach marcinkowickich przez legiony, pod wodzą Józefa Piłsudskiego, które były okupione
krwią po obydwóch stronach, również
udział w tej bitwie Józefa Piłsudskiego,
powoduje, że o bitwie tej wciąż pamiętają mieszkańcy Marcinkowic. Dlatego
jest faktem niezaprzeczalnym, i to można śmiało, a zarazem z dumą stwierdzić,
że mieszkańcy Marcinkowic mieli swój
udział w budzeniu się Polski po przeszło 120 letniej niewoli i utwierdzaniu
naszej polskości i tożsamości w Europie
i świecie.
Tylko dzięki postawie Józefa Piłsudskiego i w obliczu rozpoczynającej
się wojny Austriacy wydali zgodę
na formowanie oddziałów polskich
ze Związków Strzeleckich i Drużyn
Bartoszowych i „Sokoła”, które miały pozostać pod dowództwem Józefa
Piłsudskiego.
3 sierpnia 1914 roku do sformowanej przez Tadeusza Kasprzyckiego
w krakowskich Oleandrach, liczącej
144 ludzi I Kompani Kadrowej, przemówił Józef Piłsudski:
„.... Odtąd nie ma ani strzelca,
ani drużynników- wszyscy co tu jesteście
zebrani, jesteście żołnierzami polskimi
…..Jedynym waszym znakiem jest odtąd
orzeł biały... Wszyscy jesteście równi
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wobec ofiar, jakie ponieść macie..Szarże
uzyskacie w bitwach.... Patrz na was
jako na kadry, z których rozwinąć się ma
przyszła armia polska i pozdrawiam was
jako pierwsza kadrową kompanię....”
Pomimo problemów i szykan ze
strony wojsk austro-węgierskich, żołnierzy cechował optymizm i wiara, że
wraz z polskim wojskiem odrodzi się
państwo polskie.
Po wyjściu legionów z Krakowa
maszerując przez Mszanę do Limanowej Piłsudski z Legionami zbliżał się
do Nowego Sącza. W dniu 5 grudnia
na rozkaz sztabu korpusu Nagy’ego wojska Piłsudskiego otrzymały
rozkaz podejścia do Nowego Sącza
przez Klęczany i Marcinkowice.
W Marcinkowicach komendant
Piłsudski zatrzymał się w dworze
Alfreda Faucka, natomiast ułani
Władysława Beliny – Prażmowskiego
oraz piechota, zakwaterowali się we
wsi Rdzostów, z której było widać
Nowy Sącz i Dąbrowę za Dunajcem.
Pola marcinkowickie i las Pasternik
to miejsca naznaczone krwią żołnierzy legionowych Piłsudskiego oraz
Władysława Beliny-Prażmowskiego
z oddziałami rosyjskimi. W bitwie
marcinkowickiej zginął kpt. Władysław Milko dowódca kompanii, znany
dziennikarz lwowski, którego śmierć
w swoich swoich zapiskach wspomina Piłsudski; „[....] szklanka szrapnelowa rozpłatała mu głowę. W kompanii
jego ciężkie straty, niektórych rannych
nie zdążono przy cofaniu się zabrać ze
sobą [….]”
Po bitwie mieszkańcy Marcinkowic z wójtem Ludwikiem Fiklem
pochowali poległych żołnierzy we
wspólnym grobie na skraju Pasternika. Na Cmentarzu Legionowym
nr 352 spoczywa kapitan Miłko oraz
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ośmiu legionistów; Jan Kajski, Władysław Kołodziej, Stanisław Mandrak, Mieczysław Tomasik, Stanisław
Trojanowski, Józef Warrf, Władysław
Wychorski, Zygmunt Zaborniak.
We wspólnym grobie leżą austriaccy
i rosyjscy żołnierze, których „przygarnął anioł śmierci w niebie, wolnych
od nienawiści”. Wielu rannych, którzy
nie mogli się wycofać i pozostali pod
opieką sanitariuszy, dostali się do niewoli, wielu z nich ukryli mieszkańcy
Marcinkowic i Rdziostowa.
W kilka miesięcy po bitwie i tragedii marcinkowickiej wzniesiono pomnik z napisem: „Bohaterom I Pułku
Legionów Polskich”
W 20-leciu międzywojennym
w Marcinkowicach prężnie działał
Związek Strzelecki, którego prezesem
był inż Stanisław Morawski - właściciel dworu w Marcinkowicach. Zadaniem tej organizacji było szkolenie
wojskowe i organizowanie uroczystości patriotycznych. Przedstawiciele
Związku Strzeleckiego brali udział
w pogrzebie Józefa Piłsudskiego 18
maja 1935 r. w Krakowie. Również
te tradycje patriotyczne oraz pamięć
o Marszałku w Marcinkowicach
spowodowały, że niewielka cząstka
ziemi z cmentarza marcinkowickiego
została zawieziona na budowę kopca
Piłsudskiego w Krakowie.
Mieszkańcy Marcinkowic nadal
pamiętają o tych tragicznych wydarzeniach sprzed lat, czego dowodem
jest ufundowanie tablicy 11 listopada
1988 roku w 70 rocznicę odzyskania
niepodległości. Oddając równocześnie hołd poległym żołnierzom oraz
Marszałkowi Piłsudskiemu i jego
Legionom, mieszkańcy parafii Marcinkowic argumentują w ten sposób,
że pielęgnują wartości patriotyczne.
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Ku czci
legionistów polskich poległych w bitwie pod Marcinkowicami i Rdziostowem
6 XII 1914
komendantowi Józefowi Piłsudskiemu, który przebywał w Marcinkowicach
5/6 XII 1914 i 28 IX 1921 r.
w 70 rocznicę odzyskania Niepodległości
Tablicę ufundowali mieszkańcy Marcinkowic, Rdziostowa i Klęczan
11XI 1988 r.
oraz Zespół Szkół Rolniczych
Inicjatorem wykonania tablicy
pamiątkowej był ówczesny kustosz
muzeum, nauczyciel języka ojczystego
w ZSR, wielki wielbiciel Piłsudskiego,
pan Józef Gościej. To on wspólnie z dyrektorem szkoły panem Ferdynandem
Porębą oraz ks. prałatem Józefem Górą
proboszczem parafii marcinkowickiej,
przy cichej akceptacji władz Nowego
Sącza, doprowadzili do wykonania
i odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Niemałe zasługi w tym przedsięwzięciu mieli też mieszkańcy parafii
marcinkowickiej, którzy zachęcani
przez proboszcza, ofiarowali datki na
składkę, którą ks. Józef Góra przekazał
na wykonanie i wmurowanie tablicy.
W dniu 11 XI 2013 r minie już
ćwierć wieku, jak ta tablica przypomina wielkie i piękne chwile wszystkim
mieszkańcom, że Marcinkowice odwiedził dwukrotnie Józef Piłsudski,
po raz pierwszy jako Komendant
i przywódca Legionów, a po raz drugi
jako Naczelnik Odrodzonego Państwa Polskiego. Ten tekst na tablicy
i cmentarz wojenny nr. 352, na którym
pochowani są zabici żołnierze, przypominała, że właśnie w Marcinkowicach
odbyła się wielka bitwa i „tragedia
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marcinkowicka”, o której wspomina
komendant Piłsudski w swojej książce; „Moje pierwsze boje”
Tablica pamiątkowa jest umieszczona na historycznym budynku
dawnego dworku, w którym kiedyś
znajdowało się Szkolne Muzeum
Historyczne. W tym muzeum znajdowało się wiele pamiątek związanych
z Legionami i z pobytem Piłsudskiego w Marcinkowicach, a zwłaszcza
związane z bitwą Marcinkowicką.
Zbiory te gromadzone były od lat
przez kustosza muzeum pana Józefa
Gościeja, a zbierane przez wszystkich
nauczycieli i młodzież szkolną.
Pierwszy raz zbiory muzealne
zostały wyeksponowane w jesieni 1994
roku przed uroczystością 80 lecia bitwy marcinkowickiej. Wśród zbiorów
muzeum związanychz Legionami
obejrzeć było można; fotografie Marszałka, jego szkice pt. „Moje pierwsze
boje”, „Raport z boju pod Rdziostowem i Marcinkowicami”, „Wspomnienie o kapitanie Milce”, zdjęcia mogił
żołnierskich, wycinki z ówczesnej
prasy o bitwie, spis legionistów spoczywających na marcinkowickim
cmentarzu wojskowym . Obejrzeć
można było, pisane relacje dotyczące
pobytu Naczelnika w Marcinkowicach, a także opowiadające o samej
bitwie i o pomocy udzielanym rannym
legionistom przez mieszkańców wsi.
Szkolne Muzeum Historyczne
było prawdopodobnie jedynym w Polsce, w którym oprócz bogatej ekspozycji związanej z kulturą ludową regionu
i wsi posiadało tak bogatą ekspozycję
związaną z Legionami Polskimi i Naczelnikiem Józefem Piłsudskim.
Myślę, że w dniu 11 listopada
Święto Odzyskania Niepodległości,
należałoby się zatrzymać przed Cmentarzem Wojennym nr 352 także w dniu
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6 grudnia /bo jest bardziej znany jako
Cmentarz Legionistów/ i wspomnieć
tu 8 żołnierzy, którzy oddali życie za
Niepodległą Polskę.
W środkowej części Cmentarza
Legionistów znajduje się obelisk poświęcony kapitanowi Władysławowi
Milko wniesiony przez miejscowe
społeczeństwo i legionistów z Nowego
Sącza. Pociski artyleryjskie wmurowane w pomnik, mają uzmysławiać odwiedzającym cmentarz, że większość
ofiar zginęła od ognia artylerii.
Pomnik na którym umieszczono
tablicę „Poległym w dniu 6.12. 1914
roku Bohaterom I Pułku Legionów
Polskich”, uroczyście poświęcono
i odsłonięto 30 maja 1915 roku. Z prawej i lewej strony obelisku legiono-

wego znajdują się pomniki nagrobne
wzniesione przez austriacki Oddział
Grobów Wojennych z napisami w języku niemieckim. Na cmentarzu tym
wspólnie spoczywają wrogowie za życia, a po śmierci wolni od nienawiści
żołnierze trzech narodów, przygarnięci
przez Pana Boga. Leżą obok siebie: Legioniści Polscy, żołnierze Austro -Węgierscy i nieznani z nazwiska Rosjanie,
pogodzeni teraz przez Anioła Śmierci.
Pamiętajmy o nich w każdym
dniu Święta Niepodległości, zapalmy
znicz w rocznicę bitwy marcinkowickiej na cmentarzu, symbolu pamięci,
pokłońmy się bohaterom, którzy
oddali swoje życie w imię wolności
i niepodległości Rzeczpospolitej.

Zenon Tabor

Spotkanie rodzinne
Zgromadzona cała rodzina przy stole,
na którym ważny jest obrus biały jak śnieg
i biel opłatka leżącego na nim. Biel- symbol
czystości i chwały, zieleń drzewka- symbol
nadziei; modlitwa, łamanie się opłatkiem,
składanie sobie życzeń, później dania
wigilijne, a za oknem padający śnieg, to
nierozłączne elementy, to tradycja, która
wprowadza nas w nastój świąt Bożego
Narodzenia. Na ten czas czekamy przez
cały rok, tęsknimy za tymi świętami, tęsknimy za tym szczególnym wieczorem,
kiedy spotykamy się z całą rodziną przy
wieczerzy wigilijnej. Wieczerza wigilijna
to czas wchodzenia w święta Bożego
Narodzenia, to wspomnienia, to powrót do
czasów, które zawsze przypominają nam
najszczęśliwsze chwile młodości spędzone
w domu rodzinnym i bycia razem.
Zdarza się, że narzekamy na dzisiejsze
przedświąteczne przygotowania, bo to nie
to co kiedyś. Kiedy brakowało wszystkiego, kiedy trzeba było wystać w kolejkach,
a zakup jakiegokolwiek towaru sprawiał

ogromne trudności, kiedy brakowało
kartek żywnościowych, to święta wtedy
wydawały się inne, to i klimat tych świąt
był wtedy niepowtarzalny. Przypominamy
o tym młodym, bo wspomnienia zawsze
wracają a im wydaje się to nieprawdziwe i
po prostu wymyślone. Jednak my sami też
musimy się opamiętać, nie możemy zbytnio
patrzeć w przeszłość, ale my już tacy po
prostu jesteśmy, że wolimy wspominać,
albo marzyć o tym, co dopiero będzie, ale
najtrudniej przychodzi nam cieszyć się
chwilą, tym co właśnie trwa.
Jednak cała ta otoczka, wspomnienia,
marzenia, te przygotowanie się do świat, te
zakupy, te przejawy dbałości o szczegóły
tradycji, co by były warte, gdyby Pan Jezus
się nie narodził.
Święta, to nie jak wielu z nas, się
wydaje, czas na lenistwo i obżarstwo, to
nie czas na całodzienne siedzenie przed
telewizorem czy komputerem, lecz jest jest
to czas przeznaczony dla rodziny i czas dla
Boga. Święta Bożego Narodzenia, to święta
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rodzinne i są po to, aby ten czas przeznaczyć na rozmowę z rodziną, na wspomnienie tych co już odeszli, to czas na opowieść
o Wigiliach sprzed lat, to również czas na
modlitwę, wspólne śpiewanie kolęd i czas
na rozważanie prawd wiary.
Przecież wierzymy, że ziemskie życie
Jezusa Chrystusa zaczęło się od Cudownego Poczęcia za sprawą Ducha Świętego, a
nasza wiara jest wiarą w życie. Bóg przyszedł na świat w rodzinie i dlatego każdego
z nas czas życia zaczyna się w rodzinie w
chwili poczęcia i później przez wiele lat się
w niej kształtuje. To właśnie od rodziny, od
jej duchowej i moralnej postawy kształtuje
się młody człowiek. Rodzina to jedyny moralny i społeczny fundament dla kolejnych
pokoleń, to matka i ojciec ma obowiązek
i prawo wychowywać swoje dziecko, inni
mogą tylko wspomagać i nikt matki i ojca
nie zastąpi. Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, wprowadza młodą generację w krąg szerszych styczności
społecznych. Rodzina kształtuje w dziecku
poczucie bezpieczeństwa i pewności. Rola
rodziny, szczególnie teraz w czasach nam
współczesnych, jest bardzo duża, choćby z
tego powodu, że życie społeczne staje się
bardziej złożone i skomplikowane. Dlatego
rodzina pełni ogromna rolę w kształtowaniu
postaw moralnych dzieci i młodzieży, kształtuje ich osobowość, formuje ich stosunek
do świata wartości. Przygotowuje ich do
wejście w życie społeczne i zapewnia
odpowiedni start życiowy. Zycie w rodzinie
jest szkołą życia społecznego.
Dlatego z całą stanowczością trzeba
powiedzieć, że rodzina stanowi podstawową i nienaruszalną jednostką, na
której opiera się społeczeństwo. Rodzina
to grupa społeczna, która składa się z
rodziców, taty-mężczyzny, mamy-kobiety,
ich dzieci i krewnych; rodziców łączy
więź małżeństwa i rodzicielska. Rodziców
też łączy wieź formalna określającą obowiązki rodziców i dzieci względem siebie.
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Nie może być prawdą, to co rozgłaszają
„nowatorzy”, którzy chcą zmienić obraz
rodziny niezgodny z zasadami Kościoła a
przy tym prawa naturalnego. Polak- katolik,
Polak i rodzina, to właśnie to o co zawsze
musimy zabiegać, z całą mocą podkreślać,
że rodzina jest jedynym podstawowym
dobrem, nierozerwalnym związkiem kobiety i mężczyzny, pobłogosławionym i
akceptowanym przez Boga.
Nasze pokolenie potrzebuje Polski
nawiązującej do tradycji narodowej, do
rodziny jako podstawy moralności. Trudno
jest bowiem wyobrazić sobie naród polski
bez katolickiej wiary, dającej nam poczucie
bezpieczeństwa i stabilności, która szanuje
prawo do życia dzieci nienarodzonych i
prawo, które gwarantuje nam wszystkim,
że przykazania Boże będą przestrzegane.
Naród polski przez wieki patrzył i nadal
patrzy na świat oczami Kościoła katolickiego, wierny był zawsze katolicyzmowi i
właśnie ta religia i rodzina katolicka uczyła
nas poszanowania człowieka, szacunku
dla prawdy i rozumu, uczyła nas historii.
Właśnie ta rodzina i jej wielki katolicyzm
miał wpływ na to, że Polacy potrafili
przetrwać rozbiory, wojny, lata terroru
komunistycznego, zachować suwerenność
ducha, polskość i rodzinę wpisaną w polską
i europejską kulturę.
Święta Bożego Narodzenia przywołują
nam pamięć Maryi i Józefa cieszących
się z narodzin Dzieciątka, bierzemy tę
Świętą Rodzinę jako prawzór rodziny, jako
przykład ufności w to co Bóg powiedział.
Maryja Narodziła Jezusa wśród bydła, w
obcym mieście, w ubóstwie, poniżeniu i
w ciemności nocy. Maryja daje przykład,
że żadne niewygody czy bieda materialna
nie mogą być przeszkodą w urodzeniu i
wychowaniu dziecka.
Święty Józef, Oblubieniec jest przykładem głębokiej wiary i ufności i jest
niezawodnym opiekunem Świętej Rodziny
i każdej rodziny ludzkiej. To dzięki Józefowi,
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jego gorącej miłości, jego wiary, jego nadziei i oddaniu się rodzinie, Maryja mogła
znaleźć schronienie i bezpieczny „zakątek”
dla narodzonego Jezusa. Jego troska o bezpieczeństwo Jezusa, jego zaufanie Bogu
kazało mu udać się na tułaczkę i uciekać
przed siepaczami Heroda.
Obecnie w naszych czasach widzimy
kryzys rodziny, a przyczyn tego jest wiele.
Nie wchodząc w ekonomiczne i polityczne sprawy, starajmy się mimo wszystko
umacniać rodzinę, powierzać ją Świętej
Rodzinie, przyjmować dziecko mimo różnych niedogodności i dawać mu miłość,
wiarę, uczyć pracy i odpowiedzialności.
Od rodziny zależy przyszłość Polski i świata.
„(….) Pamiętajmy, że jak długo w kołyskach będą płakały dzieci polskich
matek, jak długo będą zwracały swe
ufne oczy i serce, dotąd możemy być
spokojni o przyszłość naszego narodu.
Naród to rodzina rodzin. A więc on jest
szczególnie zainteresowany, aby wszystkie rodziny znalazły należytą opiekę, pomoc, uznanie swoich praw ; aby rodziny
w Polsce miały zabezpieczone wszystko,
co jest niezbędne dla wypełnienia ich
szczytnego zadania. (....)”

Fragment homilii wygłoszonej przez
Prymasa Tysiąclecia ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego podczas uroczystości koronacji Matki Boskiej Wambierzyckiej, Królowej Rodzin w dniu 17 sierpnia 1980 roku.
Myślę, że te słowa wypowiedziane
przez Prymasa Tysiąclecia w 1980 powinny
być już wtedy zrozumiane jako ostrzeżenie,
a teraz jako radę dla rządzących, aby utworzyć odpowiednie prawo, które stworzy
lepsze warunki dla Polskich rodzin.
Natomiast wszystkim polskim rodzinom, w nadchodzącym Nowym Roku,
życzę, aby były niezłomną twierdzą wiary,
miłości i polskości. Życzę błogosławieństwa Bożego, aby dobrotliwy Bóg obdarzył
wszystkich; łaską zdrowia i miłości, aby ta
miłość panowała w rodzinie, w każdym
etapie życia, aby ta miłość skłaniała do
mądrości, rozsądku, rozwagi i cierpliwości,
do rozwiązywania i pokonywania trudności
życiowych. Życzę, aby ich życie rodzinne
było przykładem dla innych, życiem ludzi,
którzy troszcząc się o rodzinę nie zapomnieli o tym, że żyją także dla Boga i z Jego woli
istnieją i do Niego wrócą.

Zenon Tabor

Marcinkowice: Rekordowy borowik w Święto Niepodległości
W Święto Niepodległości 11 listopada Jacek Wójs z Marcinkowic znalazł w
Beskidzie Sądeckim potężnego borowika
szlachetnego (prawdziwka).

Grzyb waży ponad dwa kilogramy,
obwód kapelusza wynosi ponad 100 centymetrów, a obwód nogi to 35 centymetrów. Jak na tę porę roku jest to zjawisko
niespotykane, grzyb był całkowicie zdrowy.
– I jak tu nie czcić Święta Niepodległości?! – mówi pan Jacek.
Obok zdjęcia rekordowego okazu i dla
porównania - zwykłego borowika.
Gratulujemy! Starczy na zupę grzybową dla pół wsi.

(s)
Fot. Czytelnika
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700 osób wzięło udział w Biegu Legionisty
w Marcinkowicach
Starsi i młodsi mieszkańcy gminy Chełmiec wzięli udział w XXI Biegu
Legionisty. To największe gminne wydarzenie sportowe.
Biegacze stanęli na mecie w czwartek (7 listopada) w Marcinkowicach.
Bieg Legionisty to szczególne wydarzenie, bo poświęcone pamięci walczących
w grudniu 1914 roku pod Marcinkowicami. Rozegrała się tam bitwa, której
dowodził sam Józef Piłsudski.
W zawodach wzięło udział 17 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Chełmiec. Na starcie pojawili się także uczniowie Zespołu Szkół w Zakliczynie (gmina Dobczyce, powiat myślenicki) oraz zawodnicy
z Nowego Sącza i sąsiednich gmin.
Dla upamiętnienia żołnierzy pod pomnikiem poległych złożono wieńce
i kwiaty.
Organizatorami imprezy to: gmina Chełmiec, Gminny Ośrodek Kultury
w Chełmcu, Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy Chełmiec oraz Szkoła
Podstawowa w Marcinkowicach i LKS „Zamczysko” Marcinkowice.
Honorowy patronat nad biegiem objął marszałek Województwa Małopolskiego. Marek Sowa ufundował dla każdego z zawodników koszulkę.
Źródło: Urząd Gminy Chełmiec
P.S.
Przedruk z Sądeczanina

Uczniowie z Marcinkowic
z Europą za pan brat
W piątek (22 listopada) zostanie
zapamiętany w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
jako dzień świadomości europejskiej.
W dniu tym odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom
II edycji szkolnego konkursu wiedzy o
Europie i Strukturach Europejskich.
W konkursie wzięło udział 40 osób
zarówno z Gimnazjum jak i Liceum,
którzy zmierzyli się z 50 pytaniami
dotyczącymi ogólnie Europy, Struktur
Europejskich, ale również pokazali, że
nieobce są im takie pojęcia jak: Eurojust,
procedury komitologii, implementacji

dyrektyw. Jeżeli chodzi o gimnazjalistów laureaci zostali wyłonieni już w
pierwszej turze. Licealiści natomiast pokazali zaciętą walkę o pierwsze miejsce,
gdyż 5 osób otrzymało taką samą ilość
punktów, co zadecydowało o dogrywce
i drugiej turze. W tej części wszystkie
pytania były otwarte, aby wykluczyć jakiekolwiek przypadki. Pierwsze miejsce
wyłonione zostało przewagą zaledwie
jednego punktu, a trzy osoby uzyskały
taką samą ilość punktów i ex aequo
drugie miejsce.
Nasi „aktywni Europejczycy” wykazali się przez to wysoką świadomo-
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ścią europejską i udowodnili, że idee
europejskie nie są im obce.
Nad przebiegiem konkursu i koordynacją czuwał germanista Grzegorz
Damasiewicz, który oficjalnie podziękował wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie i wspaniałą rywalizację.
Nagrody, ufundowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Warszawie, Konsulat Generalny Austrii
w Krakowie oraz Ambasadę Szwajcarii w Warszawie, wręczyła oficjalnie
dyrektor szkoły mgr Alicja Wąsowicz
oraz zastępca dyrektora mgr Wiesław
Gródek na uroczystym apelu, którzy

nagrodzili również Laureatów w szkolnym konkursie fotograficznym
Lista laureatów konkursu o Unii:
Gimnazjum - 1. Kinga Piszczek, 2.
Aleksandra Mróz, 3. Karolina Wójsik i
Kinga Mordarska
Liceum - 1. Sylwia Kowalik, 2.
Beata Mirek, Karolina Karcz i Sylwia
Gorczowska 3. Adrian Fedko
Źródło: Grzegorz Damasiewicz,
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w
Marcinkowicach
Przedruk z Sądecznina

Święto Akcji Katolickiej i KSM
w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Te dwa stowarzyszenia mają wspólnego Wielkiego Opiekuna i spotkały się razem ze swoim biskupem w tarnowskiej katedrze podczas Mszy św. o godz. 10:30.
Młodzi złożyli uroczyste ślubowanie związane z przyjęciem do KSM – u.
Przedstawiciele obu stowarzyszeń wzięli czynny udział w liturgii słowa.
Homilia ks. bpa Andrzeja Jeża nawiązywała do Ewangelii zapisujących zdania
o Chrystusie Królu. Ks. bp rozwinął temat trzech krzyży na Golgocie i postawach
skazanych: tzw. dobrego łotra, który uznał swoją winę a niewinność Chrystusa.
Zły łotr nie widział swojej winy, myślał o sobie, aby wyzwolić się od słusznej kary.
Chrystus bierze na swój krzyż winy ich obu i wreszcie – winy całej ludzkości.
W powrotnej drodze członkowie Akcji Katolickiej odwiedzili miejsce, gdzie
przed II wojną odbywały się ćwiczenia i konkursy miłośników szybownictwa.
Miejsce piękne widokowo. Turystów wita znacznych rozmiarów kapliczka ku
czci Matki Boskiej Juścieńskiej, a obok - zamknięta w gablocie duża rzeźba
przedstawiająca Jana Pawła II. Dzień był listopadowy, aura przedzimowa.
Ł.W.
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Gender
Cywilizacja śmierci
Biblioteka Towarzystwa Uniwersyteckiego
Fides et Rotio
Warszawa 2013
Słownik PWN terminem ideologia
określa całokształt idei i poglądów na
świat i życie społeczne właściwy danej
warstwie, grupie społecznej, danemu
kierunkowi, prądowi politycznemu, ekonomicznemu oraz artystycznemu.
Ideologia gender, nazwana od angielskiego słowa gender- rodzaj( w odróżnieniu
od słowa sex - płeć) to wielowymiarowe
zjawisko kształtowane w kontekście
wielu społeczno-kulturowych wydarzeń
XX wieku. Ideologia ta wywodząca się
z ruchów walczących z dyskryminacją
kobiet - o równe dla nich prawa wyborcze, o możliwość nauki, o porównywalną
płacę na równorzędnych stanowiskach- na
przestrzeni wielu lat zmieniła zasadnicze
swoje oblicze. W propagowanych dzisiaj
coraz agresywniej formach oddziaływania
ujawnia się fakt, iż w ideologii tej tkwi
istotny błąd antropologiczny - zaprzeczanie
naturze człowieka, jego godności, istocie
kobiecości i męskości, istocie rodziny.
Ideolodzy gender twierdzą, iż płeć ma
charakter kulturowy, stąd też podlega ona
zmianie, albo wielu zmianom w przeciągu
całego życia, stąd też nie można już wspierać związku małżeńskiego, jako związku
kobiety i mężczyzny, a rodzina jest już „
reliktem przeszłości”. Ideolodzy twierdzą
także, iż młode pokolenia mogą i powinny
wzrastać w różnorodnych „rodzinach”, np.
utworzonych przez pary tej samej płci, a
każdy człowiek ma prawa tzw seksualne,
czy reprodukcyjne, które powinny być zabezpieczane przez międzynarodowe prawa.

Ideologowie gender chcą zdobyć
dla swych poglądów szczególnie młode
pokolenie, mamiąc je wizją „dobrostanu”
wynikającego z całkowitej, niczym nie
skrępowanej swobody seksualnej, z nieograniczonego dostępu do antykoncepcji,
czy aborcji.
W przedszkolach, w szkołach wdrażane są demoralizujące programy, których
treści szokują i budzą głęboki sprzeciw
rodziców. Akcja demoralizacji dzieci i
młodzieży przeprowadzana jest m.in. przez
edukatorów seksualnych (Ponton Jaskółka,
Nawigator), w imię prawa do „rzetelnej,
naukowej i jedynie obiektywnej wiedzy”.
W rzeczywistości przekazywane informacje nie mają nic wspólnego z wiedzą,
nic wspólnego z nauką. Są podawaniem
kłamliwych, wynikających z ideologii
gender informacji dotyczących ludzkiej
seksualności, w sposób ośmieszający „zacofanie” dotychczas uznawanych wartości,
które przecież stanowią najważniejszy
fundament budowania zdrowej rodziny.
Działalność grup związanych z ideologią
gender prowadzi do głębokiej demoralizacji
dzieci i młodzieży, do traumatycznych przeżyć, do podważania autorytetu rodziców,
nauczycieli, wychowawców, a szczególnie
katechetów.
W ramach promowania ideologii gender toczona jest zażarta walka przeciwko
działającej od lat w Polsce edukacji seksualnej typu A, promującej czystość, wierność, miłość, małżeństwo, rodzinę. I mimo,
że ideolodzy gender mają świadomość, jak
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tragiczne owoce przyniosła na Zachodzie
Europy permisywna edukacja seksualna
typu B, bez norm moralnych, bez wartości
(ile ciąż, ile aborcji wśród nastolatek, mimo
tak rozbudowanego i promowanego systemu wdrażania antykoncepcji), to jednak
na siłę usiłują zmienić edukację seksualną
typu A na edukację permisywną typu B.
Zamiana ta byłaby niezwykle pomocna w
realizacji ich celów.
Coraz głębsze wchodzenie do Polski
ideologii gender jest możliwe dlatego, iż
większość naszego społeczeństwa o ideologii gender nie słyszała, a jeśli nawet ktoś
zetknął się z tym terminem, to najczęściej
nie zna podstawowych założeń oraz zasad
działania wyrastającego z niej ruchu. Natomiast tym, którzy znają idee gender wydają

się one tak absurdalne, iż są przekonani, że
Polsce zupełnie nie grozi ich przyjęcie, stąd
też nie uświadamiają sobie grozy i powagi
sytuacji, w jakiej jednak Polska aktualnie
się znalazła.
Coraz częściej stawiane jest pytanie
- kto za tym stoi?, a więc pojawia się pytanie o odpowiedzialnych za wszczepianie
w ludzką świadomość zgubnej ideologii.
Zaprezentowane w tym opracowaniu organizacje i stowarzyszenia z pewnością nie
są jedyne w promowaniu ideologii gender,
a być może kiedyś okaże się, że nie one były
najważniejsze w tej szeroko zakrojonej akcji.
Ważne jest jednak byśmy je znali, podobnie
jak podstawowe założenia ideologii gender,
formy oddziaływania, także w Polsce.
cdn
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Strzelcy
Maszerują strzelcy, maszerują,
karabiny błyszcza, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują,
Bo za nasza Polskę idą w bój!
Polsko Piastów, Polsko Jagiellonów...... to słowa, które w homilii głoszonej przez ks. Krzysztofa, usłyszeli
marcinkowiczanie zgromadzeni 11 listopada 2013 roku o godz 10 w kościele pw.
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Marcinkowicach. W tym dniu

odprawiona została Msza święta w intencji 95 rocznicy odzyskania Niepodległości
Polski i żołnierzy poległych w bitwie
marcinkowickiej w dniu 5 grudnia 1914
roku. Msza św. poprzedzona została występami dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Marcinkowicach im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Przepięknie przygotowany
i wykonany program słowno - muzyczny
zachwycił wszystkich zgromadzonych
w świątyni, którzy gromkimi brawami
podziękowali za ich występ.
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Poczty sztandarowe; Szkoły Podstawowej Marcinkowic, Rdziostowa, Akcji
Katolickiej dały uroczystości jeszcze bardziej
odświętny wystrój, a Chór Parafialny im. ks.
Jerzego Popiełuszki zaakcentował śpiewem
wzniosłość uroczystości rocznicowych.
Mimo że ta uroczysta Msza św za
Ojczyznę była zapowiadana wcześniej
i wielu mieszkańców wiedziało, to jednak
z jakiegoś powodu jeszcze dużo miejsc było
wolnych. Jednakże cieszy fakt, że w tej uroczystości uczestniczyło dużo dzieci i młodzieży głownie ze szkół podstawowych.
Pragnę poinformować Czytelników, że
11 maja 2012 roku uczennice i uczniowie
Zespołu Szkół im. Wł. Orkana brali udział
w pokazie musztry na płycie rynku przed
rauszem w Nowym Sączu. W pokazach
tych brało udział siedem szkół z Małopolski
w ramach I Małopolskiego Przeglądu Musztry
Klas Mundurowych. Przegląd został zorganizowany przez Zespół Szkół nr.2 im. Sybiraków
w Nowym Sączu, którzy zaprosili do zawodów
uczniów z Marcinkowic, Tarnowa, Kalwarii
Zebrzydowskiej, Książa Wielkiego i Tymbarku.
Patronat nad pokazem objął Dowódca Śląsko
– Małopolskiego Okręgu Strzeleckiego „Strzelec” OSW oraz Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz Związku Strzeleckiego
„Strzelec” OSW. Podczas tych zawodów każdy
z zespołów, zaprezentował swoje umiejętności
z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych
RP oraz 10 min. musztry paradnej. Uczniowie
Zespołu Szkół z Marcinkowic, którzy zdobyli
III miejsce i puchar musieli wykazać się
szczególną inwencją w pokazie dowolnym
w którym był śpiew, pokazy ze sztandarem,
bronią strzelecką i białą bronią.
Budząc wspomnienia z czasów przeszłych, wiemy, że w okresie międzywojennym działał w Marcinkowicach Związek
Strzelecki, który prowadził ówczesny
właściciel dworu inż. Stanisław Morawski,
a obecni uczennice i uczniowie mundurowi
Zespołu Szkół im. Wł. Orkana, są niejako
spadkobiercami tego Związku. Związek
Strzelecki prowadzony w Marcinkowicach
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w okresie międzywojennym jako organizacja
paramilitarna brała czynny udział w uroczystościach w życiu kulturalnym społecznym
Marcinkowic. Kultywowanie przez Związek
Strzelecki tradycji narodowych i religijnych
było ważnym elementem wychowawczym,
dlatego strzelcy w małych miasteczkach
i wsiach uczestniczyli w nabożeństwach
kościelnych, co uroczystościom nadawało
większego akcentu świątecznego. Duże
znaczenie w procesie wychowania obywatelskiego w Związku Strzeleckim miały
obchody świat państwowych, wojskowych
i religijnych, wtedy to Strzelcy występowali
w swoich mundurach i z bronią. Uroczystości takie odbywały się co roku 19 marca
w imieniny Józefa Piłsudskiego, 3 maja, 6
sierpnia, 15 sierpnia i 11 listopada, wtedy
oddziały Związku Strzeleckiego brały udział
w defiladach wspólnie z wojskiem.
Związek Strzelecki, to organizacja
o tradycjach sięgających początku XX
wieku, a za datę faktycznego powstania
ruchu strzeleckiego przyjmuje się rok 1910.
Wtedy to utworzono we Lwowie Związek
Strzelecki, a w Krakowie Towarzystwo
Strzeleckie. Szkolono w nich żołnierzy dla
przyszłego Wojska Polskiego.
Cmentarz Legionistów na skraju lasu
Pasternik to miejsce często odwiedzane
przez mieszkańców Marcinkowic, to również miejsce, w którym co roku odbywają
się uroczystości patriotyczne organizowane
przez Gminę Chełmiec i powiat nowosądecki. Hołd poległym legionistom na tym
cmentarzu oddało wielu dostojnych gości.
Jednym z pierwszych dostojnych gości,
który oddał cześć „swoim żołnierzykom”
w 1921 roku, był Naczelnik Odrodzonego
Państwa Polskiego marszałek Józef Piłsudski.
Nie tak dawno, bo w 2008 roku, miejsce uświęcone krwią legionistów odwiedzili; ostatni prezydent RP na uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski oraz pochodzący
z Sądecczyzny gen. Franciszek Gągor,
szef Sztabu Generalnego WP. Ich pobyt
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w Marcinkowicach i na cmentarzu stał się
już historią, dlatego oddając cześć i hołd
poległym w walce o polskość legionistom,
nie możemy zapomnieć o tych tragicznie
96 zmarłych w „katastrofie smoleńskiej”.
Myślę, że wielu mieszkańców Marcinkowic nawiedzi kwatery legionistów Piłsud-

skiego 6 grudnia 2013 roku w 99 rocznicę
tragicznej bitwy na polach marcinkowickich,
bitwy, która otwarła drogę do Wolności
i Niepodległości Polsce i Polakom.

Zenon Tabor

Myśmy bowiem gospodarze
Prawie nigdy niespełniane są obietnice, które głoszone są przed wyborami przez
kandydatów na wszelkie rodzaje urzędów.
Pozostają one jedynie pustymi sloganami
zaraz po wyborach, o których żadna władza
nie pamięta po dojściu do upragnionego
stołka. Wtedy nie liczy się dobro obywatela, społeczeństwa czy też kraju, lecz tylko
jedyne dobro, dobro własne, które wymaga
jednak utrzymania władzy za wszelka cenę.
Zmianę tej chorej sytuacji może jedynie uzyskać przez protesty społeczeństwa,
trzeba jednak odwagi i poświęcenia, lecz
gdy „czara goryczy” się przeleje, wtedy gorycz przeleje się również na społeczeństwo
i może dojść do tragedii.
Grudzień 1970 roku był takim czasem,
kiedy przelała się „czara goryczy”, był to
również bez wątpienia jeden z najważniejszych, a zarazem najtragiczniejszy
momentów w całych dziejach Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Mianem Grudnia
1970 określa się bunt robotniczy w Polsce
w dniach 14-22 grudnia.
Po latach krwawego stalinizmu, które
w historii PRL-u były najtragiczniejszymi
czasami, do władzy doszedł Władysław
Gomułka. Hasła lansowane przez Gomułkę
i jego ekipę, w której był już tow. Jaruzelski,
systematycznie się wyczerpywały i nie
odzwierciedlały prawdziwej rzeczywistości
i głoszonej „prawdy” przez PZPR. Jednak
władze komunistyczne, chcąc zahamować i
odwrócić te niekorzystne tendencje, wprowadziły reformę gospodarczą. Integralnym
elementem tej reformy, było wprowadzenie

zaledwie na jedenaście dni przed świętami
Bożego Narodzenia drastycznej podwyżki
cen, zwłaszcza na produkty żywnościowe.
Perfidiom tego czyny towarzyszył także
fakt, że o tej „operacji cenowej” - jak
ja oficjalnie nazwano- poinformowano
społeczeństwo dopiero wieczorem 13
grudnia, gdy sklepy w całym kraju były
już zamknięte.
Sytuacja w kraju była tak napięta
,że władze spodziewały się już wcześniej
protestów w związku z podwyżkami, bo
już 9 grudnia przygotowania rozpoczęło
MSW, powołując sztab z gen Pietrzakiem,
który przyjął plan akcji „Jesień”. Pomimo
że propaganda komunistyczna przedstawiła podwyżki jako „niewinną” regulację,
próbując równocześnie jednak ukryć jej
wpływ na obniżenie stopy życiowej społeczeństwa „operacja cenowa” wstrząsnęła całą Polską, ukazując kolejny kryzys
polityczno – społeczny władzy. Ten kryzys
odczuwało najbardziej społeczeństwo,
ubóstwo ludności można było zauważyć
już od dawna, bo przecież już wtedy, jeszcze przed podwyżką ,w wielu rodzinach
o najniższych dochodach trudno było już
wyżyć i utrzymać rodzinę. Trudno zatem
było się dziwić, że ta podwyżka cen stała
się bezpośrednią przyczyną gwałtownych
protestów robotniczych, do których doszło
w kilku miastach na Wybrzeżu. Pierwsze
strajki rozpoczęły się w dniu 14 grudnia
1970 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina,
której pracownicy domagali się cofnięcia
wprowadzanej podwyżki. Kierownictwo
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Stoczni nie było jednak w stanie zmienić
tego postulatu, dlatego stoczniowcy wyszli
na teren miasta i skierowali się pod Komitet Wojewódzki PZPR, aby upomnieć się
o swoje prawa. Podczas tego przemarszu
do pochodu dołączyło dużo osób, w tym
wielu młodych. Protestujący domagali
się rozmowy z I sekretarzem, ten jednak
przebywał w Warszawie na VI Plenum KC
PZPR. Jednak żaden z pracowników komitetu, nie chciał wysłuchać ani rozmawiać z
nimi. Czując się lekceważeni przez władzę,
maszerujący,chcąc nadać manifestacji
większy rozgłos, wznosili coraz bardziej
radykalne hasła, chociaż marsz przebiegał
bez żadnych awantur.
Prawie dziewięć godzin po wyjściu
robotników ze Stoczni pochód został zaatakowany przez oddziały MO, petardami i
gazami łzawiącym. Mimo że władze lokalne
jak i ich zwierzchnicy w Warszawie miały
wystarczająco dużo czasu na podjęcie
rozmów z protestującymi, to jednak nie
uczyniły tego. Władze wyraźnie nie chciały
porozumienia, promując gomułkowską
zasadę terroru i dominacji nad narodem;
„Nie obrażajcie się panowie, że my Wam
ofiarujemy miejsce w rządzie takie, jakie
sami uznamy za stosowne. Myśmy bowiem
gospodarze (...) Władzy raz zdobytej nie
oddamy nigdy (…) Zniszczymy wszystkich
bandytów reakcyjnych bez skrupułów.
Możecie jeszcze krzyczeć ,że leje się krew
narodu polskiego, że NKWD rządzi Polską,
lecz to nie zawróci nas z drogi”.
Przecież wystarczyło tak niewiele,
wystarczyło tylko się trochę zniżyć i zejść
z piedestału, a nie wybierać rozwiązanie
siłowe.
Wydaje się, że ówczesne władze PRL
nie wiedziały w praktyce, jak prowadzić
taki dialog społeczny o którym tak wiele
same mówiły i wolały zastosować tzw.
„zamordyzm” i siłą trzymać się władzy.
Władzy jednak nie utrzymał Władysław Go-
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mułka- tow. Wiesław, odszedł w niesławie,
chociaż pełnił funkcję I sekretarza 14 lat, w
jego miejsce po konsultacjach z Moskwą,
Biuro Polityczne PZPR na I sekretarza PZPR
wybrało Edwarda Gierka. Skutki „wydarzeń
na Wybrzeżu 1970” to nie tylko zmiany
na najwyższych szczeblach władzy, lecz
również to, że rząd wycofał się z podwyżek
oraz podniósł pensje. Te osiągnięcia zostały
okupione śmiercią wielu protestujących.
Milicja i wojsko w czasie zamieszek na
Wybrzeżu wykazywała się brutalnością i
bestialskim traktowaniem aresztowanych.
Wydarzenia w 1970 roku, choć początkowo były tylko protestem przeciwko
sytuacji gospodarczej, to jednak później
nabrały znaczenia politycznego i dlatego
zapisały się w historii Polski jako symbol
walki robotników o swoje prawa. Chociaż
mijają już 43 lata od tamtych wydarzeń,
to budzą one wiele emocji, bo do dnia dzisiejszego żaden z decydentów nie poniósł
odpowiedzialności sądowej za masakrę
robotników na Wybrzeżu w 1970.
W 1995 Prokuratura Wojewódzka w
Gdańsku wniosła akt oskarżenia przeciwko
Jaruzelskiemu, Kociołkowi i Tuczapskiemu
oraz dowódcom wojsk tłumiących protesty robotników na Wybrzeżu w Grudniu
1970. Jednak dopiero teraz, po 18 latach
od rozpoczęcia procesu, sąd wydał wyroki uniewinniające, lub w zawieszeniu a
sprawa Jaruzelskiego została wyłączona
do oddzielnego postępowania, a potem
zawieszona ze względu na jego „stan zdrowia” Aczkolwiek w uzasadnieniu wyroku
sędzia prowadząca proces stwierdziła:
Ten proces był potrzebny, bo należy
rozliczyć działalność władzy, zwłaszcza
gdy dochodzi do popełnienia przestępstw. Działania władzy przeciwko
obywatelom nie mogą być chronione
tajemnicą ani zapomniane. Sprawa
Grudnia 1970 ukazała, jakie są skutki
nieprzestrzegania przez sprawujących
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władzę w państwie, fundamentalnych
praw obywateli, takich jak prawo do
życia, wolności, godności. Uwidoczniła, jakie są skutki walki o zachowanie
władzy czy rozgrywek politycznych na
jej najwyższych szczeblach”.
W tym miejscu warto przypomnieć
myśl amerykańskiego filozofa i poety
Georga Santayana „Ci co nie pamiętają
przeszłości, skazani są na jej powtarzanie”.
Te słowa przede wszystkim świadczą o
tym, że nie wszyscy uczą się na błędach.
Niektórzy ludzie pamiętają z autopsji, zaś
wielu już tylko z historii, że wtedy w tym
pamiętnym Grudniu 1970, nie po raz pierwszy i niestety nie ostatni w historii PRL,
władze wysłały przeciw protestującym
robotnikom milicję i wojsko.
Jak wiadomo, historia lubi się powtarzać, czego dowodem jest grudzień 1981

roku. Wtedy to nie osądzony za swoje
zbrodnie z Grudnia 1970 Jaruzelski, bezkarny, przekonany o swojej „zbawczej misji”
i wyższości nad narodem, żądny władzy,
ponownie chcąc ujarzmić społeczeństwo
polskie, wysyła przeciwko niemu wojsko
oraz milicję, pozbawiając naród fundamentalnych praw obywatelskich, jakimi
są prawo do godnego życia i do wolności.
Bo Jaruzelski, relikt władzy komunistycznej, nadal za wszelką cenę chciał
udowodnić społeczeństwu, że tylko tacy,
jak on uzurpatorzy, wychowani na ideach
marksizmu i leninizmu, mogą mieć wyłączność na rządzenie, zgodnie z zasadą
gomułkowską; „władzy raz zdobytej nie
oddamy nigdy”, nawet wtedy, gdy dojdzie
do rozlewu krwi.

Zenon Tabor

Ja tak kocham Ojczyznę jak samego Boga
Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica ?
Jaka pierś ? - Ach to była dziewica,
To Litwinka, dziewica - bohater,
Wódz powstańców - Emilia Plater!
Na łamach historii Polski podkreśla
się ogromna rolę mieszczan, chłopów oraz
szlachty w walkach o niepodległość i polskość w powstaniu listopadowym i to nie
ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast
bardzo mało się mówi o roli kobiet, o ich patriotyzmie, skłonności do działania na rzecz
narodu polskiego o poświęceniu i walecznej
postawie. Jednak nie tylko mężczyźni mogą
zostać bohaterami, bo mimo że oni głównie
zapełniają historyczne zapiski dotyczące powstań i wojen to wśród grona zasłużonych
jest naprawdę dużo kobiet. Wojna wydaje
się być tylko męską rzeczą, bo przecież nie
pasuje do kobiecego wizerunku istoty delikatnej i pięknej. Nie pasuje też do kobiecego

Adam Mickiewicz

wizerunku przemoc, walka, stałe zagrożenie,
jakie niesie ze sobą wojna.
Historia pokazuje, że wielokrotnie
wojny burzyły spokój ogniska domowego,
a Polska była krajem szczególnie pod tym
względem doświadczonym, czego wyrazem
są rozbiory i powstania. W chwilach trudnych
Polacy nie poddawali się, lecz aktywnie
przeciwstawiali się agresorom. W domach
pielęgnowano polską kulturę i tradycje
patriotyczne i to wszystko procentowało i
przynosiło efekty w postaci zrywów narodowych. Kobiety były wtedy nie tylko dobrymi
żonami i matkami, lecz także przykładnymi
i bohaterskimi żołnierzami. Wartości patriotyczne wyniesione z domu były tak silne,
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że niejednokrotnie zdarzało się, że kobiety
potrafiły przeznaczyć cały swój majątek na
pomoc rannym żołnierzom. Ich miłość do
Ojczyzny była tak wielka, że rola samarytanki
dla wielu kobiet to było za mało, one chciały
walczyć z bronią w ręku, dlatego uczestniczyły
w bitwach i potyczkach, w przebraniu, pod
męskimi nazwiskami. Pomimo że kobietażołnierz wywoływała w tym czasie sensację,
nierzadko też skandale, wiele z nich decydowało się występować jawnie w walkach o
niepodległość Ojczyzny. Już na początku powstania - wg, źródeł historycznych- wśród kilkudziesięciu podchorążych na czele z Piotrem
Wysockim przywódcą spisku można było
zauważyć niezidentyfikowana kobietę, która
z szablą w ręku maszerowała na Arsenał. To
właśnie ci młodzi podchorążowie, w których
szeregach była kobieta zdecydowali, że noc z
29 na 30 listopada 1830 roku stała się jedną z
najbardziej znanych nocy w historii Polski. Ci
młodzi powstańcy liczyli, że rozpoczęty ruch
zbrojny przeciwko carowi stanie się początkiem powstania obejmującego całe Królestwo
Polskie, a także ziemie zabrane, czyli Litwy.
Powstanie na Litwie pokazało dobra
organizację i wielką ofiarność patriotyczna
ludności litewskiej, ujawniło też sporo
utalentowanych przywódców i uczestników walk, wśród, których była kobieta
Emilia Plater. To ona brała czynny udział
w powstaniu listopadowym na Litwie i
nawoływała do walk pod rozwiniętą flagą
polską. W czerwcu 1831 roku dołączyła do
przybyłego z Królestwa Polskiego oddziału
kawalerii gen. Dezyderego Chłapowskiego,
który mianował ją honorowym dowódcą 1
kompanii formowanego właśnie 25 pułku
piechoty liniowej w Kownie.
Emilia Plater po klęsce powstania
listopadowego odmówiła przejścia granicy
pruskiej, wraz z armią gen. Antoniego Giełguda. W czasie przedzierania się do Warszawy Emilia Plater dowiedziała się o klęsce
powstania, załamała się i 23. XII 1831 roku
zmarła w wieku 25 lat w Justianowie kolo
Sejn z wycieńczona wojennymi trudami. Zo-

35

stawiła po sobie dokument- oświadczenie,
podpisane własnoręcznie, że wstąpiła do
oddziału dobrowolnie, powodowana jedynie
miłością do Ojczyzny.
Kobieta- żołnierz Emilia Plater stała się
symbolem nieugiętej woli narodu walczącego o wyzwolenie spod obcej okupacji jak
Joanna d’Arc.
Obok Emilii Plater w partyzanckich
oddziałach na Litwie walczyło wiele kobiet,
które pełniły funkcje łączników, kurierów,
przewodników, przewoziły broń i dostarczały
informacje o nieprzyjacielu. Jednak przy
legendzie Emilii Plater sława ich była mało
zauważalna.
Maria Prószyńska, obcięła włosy i
przebrała się w strój męski, była adiutantem i łącznikiem z innymi oddziałami
Emilii Plater. Nie możemy pominąć Marii
Raszanowiczówny, która szła z brawurą w
ogień bitewny, pociągając za sobą najrozważniejszych powstańców. Walczyła ona
pistoletem i szablą niezwykle odważnie,
osłaniając strzałami z pistoletu Emilię Plater
przed ścigającymi ją Kozakami. Historia
pamięta o Wilhelminie Kasprowiczównie,
Antoninie Romaszewskiej i Barbarze Bronisławie Czarnowskiej, chociaż ich gwiazdy
nie świeciły tak jasno jak gwiazda Emilii.
Lecz mało kto wie, że Barbara Bronisława Czarnowska to pierwsza kobieta
kawalerzysta, podoficer w regularnej armii
Polskiej w 1831 r. Czarnowska przebrana
za mężczyznę, w mundurze i z obciętymi
włosami, zgłosiła się na ochotnika do obozu
wojskowego na Pradze. Upór i determinacja
doprowadziły ja do tego, że została kadetem
I Pułku Jazdy Augustowskiej. We wrześniu
1931 roku jako podchorąży walczyła w obronie Warszawy. Jej odwaga i zdecydowanie
sprawiły, że potrafiła poderwać do walki
słabnący z wyczerpania pułk powstańców
pod Sierpcem.
Dlatego też za ogromną odwagę i
waleczność, jaką wykazała podczas bitwy,
rozkazem naczelnego wodza WP, gen M.
Rybińskiego w dniu 3 października 1831r
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została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Odznaczona
też została Gwiazdą Wytrwałości, nadaną
przez ostatni przed upadkiem powstania
listopadowego Sejm Joachima Lelewela w
Zakroczymiu. Niedługo przed swoją śmiercią
Barbara Czarnowska napisała we wspomnieniach; „ Ja sama, gdy się zastanawiam,
to nie pojmuję mojej odwagi. Ten entuzjasta
był wyższy ponad wszystko. Ja tak kocham
Ojczyznę jak samego Boga.”
Musimy pamiętać, że każde wystąpienie kobiet z bronią w ręku było prawdziwą
sensacją, wyjątkowym zdarzeniem i dlatego
kobiety-żołnierze musiały mieć dużą odwagę, by się na ten krok zdobyć. Przecież
zostanie żołnierzem-kobietą łamało zasady
dobrego ułożenia, przyzwoitości, moralności
i zdrowego rozsądku. Ale pomimo to młode
kobiety, szlachcianki, nauczycielki, biedne i
bogate decydowały się na tę trudna decyzję,

wierząc, że Ojczyzna odzyska niepodległość,
że ich ofiara nie będzie daremna.
Nie możemy też zapomnieć, że po klęsce
Powstania Listopadowego kobiety służyły też
pomocą jeńcom polskim, których tysiącami
pędzono na Syberię i na Kaukaz. To kobiety-żołnierze pomagały powstańcom w kazamatach twierdz, pisały powstańcze odezwy.
Czy tak powinno być, że śliczne, młode
dziewczyny z domów ziemiańskich, które
powinny prowadzić salonowe życie jak wiele
innych panien z dobrych domów, powinny walczyć.? To pytanie na pewno zostało przez nich
zignorowane, bo one, walczące w powstaniu
listopadowym były nade wszystko Polkami.
One urodziły się w Rzeczpospolitej, istniejącej
tylko w umysłach ludzi, którzy tu mieszkali. To
kobiety-żołnierze z patriotycznych polskich domów, których żadna siła nie utrzyma w domu,
bo one „kochały Ojczyzny, jak samego Boga”.

Zenon Tabor

ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ
Ks. Józef Bardel
Listopad to miesiąc poświęcony zmarłym. W modlitwie chcemy pamiętać o zamordowanym przez Niemców ks. Proboszczu Józefie Bardlu.
Ksiądz urodził się 7.VII. 1884 r. w Mikluszowicach, niedaleko Bochni jako szóste z
dziewięciorga dzieci. Syn Franciszka i Marianny Majta, średniozamożnych gospodarzy.
Z rodem tym związani byli zasłużeni dla Kościoła i ojczyzny krewni.
Pradziadek Marcin Bardel był organistą i kierownikiem miejscowej szkoły. W rodzinie
Bardlów na pierwszym miejscu stawiano Boga. Kościół i związane z tym umiłowanie
ojczyzny. Kierowano się zasadą: Módl się i pracuj. Nikt z najbliższej rodziny nie żyje.
Żyją bardzo dalecy krewni, którzy mieszkają poza Mikluszowicami. Duży wpływ na
wychowanie chłopca mieli pracujący wtedy w Mikluszowicach kapłani. ks. proboszcz
Jan Figuer, Henryk Rampelt, Józef Łopata, Józef Radoniewicz, który ochrzcił swego
imiennika i przyszłego księdza.
Mały Józio był żywym i energicznym chłopcem. Po ukończeniu szkoły powszechnej
rozpoczął naukę w bocheńskim gimnazjum, które w owym czasie uchodziło za jedno z
najlepszych w Galicji. Na szczególną uwagę zasługują tu nauczyciele, dzięki którym
gimnazjum cieszyło się takim powodzeniem . Ks. J. Bardel miał szczęście być uczniem
wybitnych osobowości:
Dyrektor Żułkiewicz
Henryk Trzpis – nauczyciel j. polskiego
Ryszard Ordyński – nauczyciela j. niemieckiego
Ludwik Tola – nauczyciel łaciny
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Stanisław Matwij – nauczyciel greki
Wawrzyniec Waśkowski – historyk, geograf
Roman Jamrogiewicz – matematyk i fizyk
Ks. Alojzy Nalepa – nauczyciel religii i prefekt bursy
Ks. J. Bardel przez 6 lat mieszkał na pięciu różnych stancjach. Studia filozoficzno –
teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Seminarium było przedmiotem
szczególnej troski ks. bp Leona Wałęgi. Zalezało mu na tym, aby mieć świętych kapłanów.
Pod czujnym okiem przełożonych i profesorów – zgłębiał tajemnicę Boga, tutaj uczył
się modlitwy oraz tego, jak łączyć modlitwę z pracą.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Leona Wałęgi 29. VI.1909 roku, wraz z
dwudziestoma kolegami.
Pierwsza parafia pracy duszpasterskiej to Gręboszów. 10.V.1925 roku został pierwszym proboszczem w nowo utworzonej parafii Trzetrzewina.
Dzięki ks. Stanisławowi Pieprznikowi, następcy ks. Bardla, bardzo zaangażowamu
w przygotowania monografii o swoim poprzedniku, który utorował mu drogę do pracy
duszpasterskiej w Trzetrzewinie, udało się dotrzeć do żyjących świadków w par. Trzetrzewina i ich słowa przybliża nam postać ks. Bardla, ich pierwszego proboszcza, który
pracował wśród nich od 15 marca 1917 roku do 2 lipca 1941 roku, a zatem ponad
dwadzieścia cztery lata.
Świadectwa ludzi o ks. Bardlu w następnym numerze.

Zofia Lorek

felieton grudniowy

Produkcja i konsumpcja czyli tworzenie i zjadanie
W czasach nam danych częściej
mowa jest o tym drugim zjawisku społecznym a to głównie w języku reklam.
Jest także coś co nazywa się prawami
konsumenta.
Postawmy pytanie: czy w naszych
czasach więcej się produkuje czy więcej
konsumuje. A konsumpcja ma wiele twarzy
i wiele smaków. Konsumujemy nie tylko
mleko, chleb, mięso, ryby, marchew…
ale także potrzebny jest fryzjer, dentysta,
aktor, ksiądz, nauczyciel, fotograf, zegarmistrz i- wielu innych, których praca jest
potrzebna, więc stajemy się konsumentami
ich wysiłków.
Ale ograniczmy się do ogólnego rozeznania sprawy i to na polskim podwórku.
Kiedy zaczynają powstawać „jak grzyby
po deszczu” albo inaczej jak „chwasty po

powodzi”, albo jeszcze inaczej- jak kałuże
po burzy - kiedy wyrastają z ziemi długie
i płaskie jak kurniki albo wielkie piętrowe
molochy - wszystkie zwane nie po polsku
markety czyli po naszemu: sklepy, przychodzi do głowy pytanie: skąd w nich tyle
dóbr konsumpcyjnych? Kto je wyprodukował? Rzadko pojawia się na opakowaniu
towaru: produkt polski. A czy to prawda
najprawdziwsza? Owe markety zwą się
zgoła nie po polsku: Real, Auchan, Lidl,
Tesco, Obi, Ysk, Ikea… a swojska nazwa
portugalskiej Biedronki ma uśpić czujność
i podejrzliwość.
Konsumujemy więc najczęściej cudzą
produkcję, bo polska jest szczątkowa. Prawem wolnego handlu staliśmy się zjadaczami cudzego chleba, wspomagając tym
finanse obcych krajów. Prawem światowej
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konkurencji powstrzymywana jest produkcja rolna, rybołówstwo, górnictwo- prawie
wszystkie gałęzie gospodarki polskiej.
Jak temu zaradzić? Co mogę zrobić ja,
szary człowiek? Ja, konsument cudzych
dóbr.
Najpierw - tak myślę przyjrzeć się tej
sprawie. Potem zacząć myśleć, Z myślenia
może wyniknąć działanie. Jeśli jestem w
stanie wyprodukować cebulę, jabłko, czereśnie, jeśli przedkładam to jabłko ponad
klementynkę, naszego orzecha nad kokosystanę się w jakimś stopniu producentem
żywności. Produkować mogę kwiaty,
ozdoby choinkowe, zioła na przyprawy,
kartki świąteczne…
Konsumpcja bierze górę nad produkcją, przysparzając dóbr zmyślnym właścicielom fabryk i jeszcze zmyślniejszym
handlarzom z innych krajów. Cieszymy się
wciąż nowymi błyskotkami- że bardziej
się świecą i że niedrogie te parasole jednorazowego użytku, te maszyny piorące,
których nikt nie naprawi bo producent nie
tworzy części zamiennych a opłaca się mu
sprzedać rzecz nową.
Konsumujemy mocno niezdrowe, czasem odstraszające swą gruboskórnością i
głupotą telewizyjne „dobra” zamiast przeczytać książkę czy zabawić się w pisarza
w przesyłaniu życzeń świątecznych. Ciągle
konsumując, zatracamy zmysł praktyczności, wynalazczości, własnego myślenia.
Zauważyłam, że dzieci lubią bawić
się byle czym: z patyków budują domy i
autostrady, rysują wymarzone przygody,
gospodarują nie w stosach plastykowych
zabawek a w maminej szufladzie, tworzą
instrumenty muzyczne z łyżki i rondla, z
krzesła, drzwi…
O, ileż pomysłów miało moje pokolenie, przeżywające swoje dzieciństwo za
Bieruta i Gomułki!. Tu pozwolę sobie na
chwilę wspomnień:
Plac zabaw co dzień był inny, o poranku w słońcu, w upał pod rozłożystym
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drzewem. Najczęstszą była zabawa w dom.
Jak urządzić dom, gdy jest tylko udeptana
ziemia, ale przecież wokół tyle ciekawych
rzeczy! Do zrobienia mebli przydały się płaskie kamyki i znalezione gdzieś drewienka.
Lampą był zawieszony na gałęzi dmuchawiec. Dziecko- lalkę uszyło się ze skrawków
materiału albo zręcznie wykonać było można makową panienkę. Dorodne pąki maków
mogły stać się świnkami w gospodarstwie,
które automatycznie musiało powstać. Weselne pochody przez ścieżyny miały na w
przedzie młodą parę- dziewczynkę ubraną
w prześcieradło, wtedy jeszcze białe, orkiestrę też się wymyśliło a repertuar śpiewów
był różnorodny. Znam dziewczynkę, która
umiała wszystko narysować w miniaturze:
dom, meble, ludziki, naczynia i po wycięciu
ich z papieru urządzić dom według własnego pomysłu na półce starego „nakastlika”.
Produkować? – Tak!
Konsumować- z umiarem!
Z serdecznymi życzeniami z adwentowych zamyśleń, radości z peregrynacji
świętych przedmiotów, rodzinnych spotkań
przy wigilijnym stole, pochyleń nad żłóbkiem, owocnych nawróceń- życzę.

Łucja Wróbel

Z naszej wspólnoty parafialnej
odszedł do Domu Ojca:
21.XI. 2013
Zięba Władysław lat 64 Marcinkowice

Miłosierny Jezu, obmyj go z grzechu
swoją najdroższą Krwią i otwórz
przed nim bramy Niebieskiego
Jeruzalem.
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Humor
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego
mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...
*
- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki?
- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza dziennika z rąk.
*
Hrabia do Jana:
- Janie, przysuń tu fortepian!
- Tak jest, jaśnie hrabio. Będzie pan grał?
- Nie, ale zostawiłem tam cygaro.
*
U dentysty:
- Ile kosztuje usunięcie zęba?
- 50 zł.
- 50 zł za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli, jeśli pan chce.
*
Dwie blondynki jadą do lasu po choinkę. Po kilku godzinach błąkania
się po świerkowym zagajniku, jedna mówi do drugiej:
- Wiesz co? Bierzmy pierwszą lepszą, nawet bez bombek, i wracajmy
do domu!
*
Po czym można poznać komputer informatyka?
Po tym, że w klawiaturze ma więcej jedzenia niż w lodówce...
*
Spotykają się dwaj muzycy jazzowi i jeden mówi do drugiego:
- Wiesz, wydałem płytę!
- Świetnie, a ile sprzedałeś?
- Eee, niewiele – dom i samochód...
*
Idzie dwóch studentów. Jeden mówi:
- Nie czuję nóg...
Na to ta drugi:
- To powąchaj moje.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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