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Triduum Paschalne – Święto Świąt
Przed nami święto świąt i uroczystość uroczystości. Wtedy jak przypominają nam dokumenty liturgiczne: uobecnia
się i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana
z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium
w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy
się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. Tam
gdzie wspólnoty chrześcijańskie żyją prawdziwie, tam pięknie przeżywa się liturgię Triduum Paschalnego i na odwrót.
Właściwe przeżywanie świąt paschalnych liturgii paschalnej
pozwala zachować ich ducha w życiu i postępowaniu. Trzeba
przede wszystkim odnaleźć się przy Chrystusie ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym, sprawując z zaangażowaniem świętą
liturgię Kościoła. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do Wigilii
Paschalnej trwa jedna wielka celebracja i wyznanie naszej wiary. Chrystus bowiem
umarł, zmartwychwstał i powróci. Teraz zaś jest z nami w świętej liturgii. Tę
obecność w sposób niepowtarzalny celebrujemy w podczas Triduum Sacrum.
Co to jest Triduum Sacrum? Według starożytnej rachuby czasu dzień zaczyna się
od wieczora i kończy wieczorem. Wieczór jest początkiem dnia. To rozumienie
zostało zaadaptowane w liturgii Kościoła.
Pierwszy dzień Triduum Paschalnego zaczyna się w Wielki Czwartek wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej i trwa do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek
wieczorem, kiedy to liturgicznie zaczyna się drugi dzień Triduum Paschalnego.
On z kolei kończy się w sobotni wieczór w momencie rozpoczęcia
uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej - bardzo wymownego
obchodu rozpoczynającego trzeci dzień Triduum - Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego, która trwa do tzw. drugich
nieszporów ; kończą one trzeci dzień Triduum Paschalnego,
a więc i całe Triduum. Jedność tych dni podkreśla fakt, że od
Mszy Wieczerzy Pańskiej aż do Wigilii Paschalnej nie stosuje
się formuły rozesłania „Idźcie w pokoju Chrystusa”. To tak,
jakbyśmy z liturgii na chwilę tylko rozchodzili się do swoich
zajęć i schodzili się znowu kolejnego wieczora. Włączmy się
w tę celebrację godnie i osobiście, wszyscy bez wyjątku, całymi rodzinami, aby nowe pokolenie mogło przyznać, że miało
szczęście spotkać świadków Zmartwychwstałego i doświadczyć
Jego obecności. Przed nami święto naszej wiary - święte dni: Wielki Czwartek,
Piątek i Sobota. To jeden dzień naszego Pana Jezusa. On przez chrzest włączył nas
w swoje nowe i wieczne życie. Przyjdźmy w każdy z tych dni na świętą liturgię
aby odnowić nasze przymierze z Bogiem – wiarę. Przyjdźmy, aby wziąć duchowy
oddech, aby wierząc żyć z Jezusem naszej wspólnocie parafialnej.
Oprac. Ks. Andrzej Kmiecik
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Życzenia
Niech Wielka Noc Zmartwychwstania
przyniesie odnowę serc, wzbudzi na nowo
wiarę w sens istnienia, bo
Jeżeli Chrystus zmartwychwstał,
to i my zmartwychwstaniemyCzcigodnym Kapłanom, Czytelnikom i ich Gościom
Bożych Świąt w zdrowiu i radości
życzy redakcja

Czcigodnym Kapłanom słowa szacunku
i podziękowania za piękną służbę,
z życzeniami, aby Ten, który Ich wybrał,
trzymał w serdecznych objęciach
aż do kresu dni.
Niech Was strzeże
i błogosławi każdemu dniowi

Panu Jerzemu Mrozowi
który przekazuje głębię swych doznań
w zawsze aktualnej poezji
z okazji imienin składamy serdeczne
acz prozaiczne życzenia, ciągłego duchowego wzrostu,
zdrowia i miru rodzinnego ogniska

redakcja

redakcja
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„Pozwólcie mi iść do Domu Ojca”

kiedy umiera bliski ci człowiek
mgławią się oczy i spada łza
a piersią targa zbawienny szloch

(ostatnie słowa Jana Pawła II)

kiedy umierał Jan Paweł II
nie było tamy dla rzeki łez
drugiego kwietnia przy Franciszkańskiej
Polska bezwiednie zgięła kolana
modlitwa skrzydłem spinała ciszę
ścieliła kirem bramy Watykanu
gdzie w prostej trumnie z desek cyprysowych...
…........................................................................
największy pogrzeb nowożytnej ery
dwustu premierów prezydentów królów
pięć milionów żałobników w Rzymie
miliardy ludzi w kondukcie świata
-----------------------------nauczał prawdy która uwiera
burzy egoizm odbiera sen
która pomaga dźwigać krzyż z wiarą
w zbawczej pokorze w nowe koloseum
*
prostota gestów najgłębszych myśli
życzliwy uśmiech zmrużonych oczu
sztuka słuchania sztuka milczenia
sztuka mówienia w najlepszą z cisz coraz donośniej brzmi Jego głos

fraszka
na dnie koszyka, śród chrzanu, pisanek
wiersza rytm tyka, wiosenny słów dzbanek
kożuszek lukru, baran zda się z ciasta
zajączek z cukru, chleba zrąb, omasta
wiechetek mirtu,
wierzbinowe pazie
wstążka dla flirtu, żonkil w żółtej gazie
natłok sekretny – specjał przy specjale
boczek nieszpetny i kiełbas rogale...

jemroz
2015
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zgrzytnął długopis: kiełbas wszak są „pęta”
stracił rymopis smaczny rym do „święta”
więc nie bez racji dosięgnie go kara
z zacnej Redakcji pisma Nasza Wiara:
- czmychnęły z wiersza „najlepsze życzenia”
„pamięć najszczersza” i co bądź na „- enia”
pointa i wątek poplątały mu się
zrób z tym porządek śmigusie dyngusie!

jemroz
2015

* * *
pięć lat, kiedy Smoleńsk
siedemdziesiąt pięć...
żarłoczne trzewia lewiatana wschodu
*
w grodzie nad Dnieprem szum polskich skrzydeł
w śmiertelnym skurczu silników ryk
zastygłe twarze na lądowisku
a potem głucha bezradność dłoni –
splecionych palców błagalny jęk...
uparte łzy
*
stygnie pistolet z przegrzaną lufą
w konwulsjach rowów marszczy się ziemia
trzaski wystrzałów wracają echem litanią za ginących...
wywózka – nocny łomot do drzwi
piętnaście minut na spakowanie
dziecko przywarte do dłoni matki
zbladłej jak ojciec w katyńskim dole...
*
Prezydent z Żoną i dostojnicy nosili Polskę, gdzie inni serce
jasne spojrzenia, światliste dusze
pierwsi wśród równych... w rosyjskim błocie
*
a w kraju rechot rządowej tłuszczy
w dobrze skrojonych eurogarniturach
mainstream w kolejce do ubojni sumień
sowieckie akta przegryza kurz

jemroz
2015
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Z księdzem Diakonem Sławomirem Czubem, odbywającym
praktykę duszpasterską w naszej parafii rozmawia
Jacek Kwiatkowski
Na początek proszę o powiedzieć kilka
słów o sobie, skąd ksiądz Diakon pochodzi,
gdzie uczęszczał do szkoły, czy ma ksiądz
rodzeństwo, jakie są księdza zainteresowania, hobby?
Urodziłem się 19 lipca 1989 roku w Tarnowie. Pochodzę z parafii pw. Świętego
Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Tarnowie-Krzyżu. Nazwa dzielnicy pochodzi
od ustawionego krzyża na jednym ze wzgórz,
postawionego jako obietnica wybudowania
kościoła za uwolnienie z choroby cholery, grasującej na terenie Tarnowa pod koniec XIX wieku.
Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im.
Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie wstąpiłem
do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W rodzinie jestem najstarszy, mam dwie
młodsze siostry: Katarzynę i Natalię.
Moje zainteresowania niekoniecznie mają
ze sobą jakiś związek, ale interesuję się prawem,
historią, literaturą i sztuką. Bardzo lubię zwiedzać
zabytki, słuchać dobrej muzyki, szczególnie klasycznej. Z zainteresowań sportowych dominuje
siatkówka i jazda na rowerze.
Może czymś ksiądz się szczególnie
pasjonuje? Jeśli tak, to proszę o tym szerzej
opowiedzieć.
Takim moim szczególnym przedmiotem
pasji są książki. Od początku były one dla mnie
zawsze środowiskiem przyjemnym i nieraz
„pochłaniałem” je w zawrotnym tempie. Bardzo
lubię historię, szczególnie dotyczącą czasów
Piastów i Jagiellonów w Polsce.
Czy może ksiądz uchylić rąbka tajemnicy
i opowiedzieć jakie były okoliczności odkrycia
swojego powołanie do kapłaństwa. Co tak
ostatecznie zadecydowało o podjęciu tak
ważnej decyzji życiowej?
Po pierwsze, dla mnie powołanie jest niezwykłym darem umiłowania przez Pana Boga.
O miłości ciężko mówić ludzkimi słowami… Bo
ona „największa jest”, jak napisał święty Paweł.
Ale na ile ludzka ułomność pozwoli, spróbuję to
opowiedzieć. Taki pierwszy impuls, by zostać
kapłanem pojawił się, kiedy miałem mniej więcej

5, 6 lat. Pamiętam, że byłem wtedy w kościele
ze swoją babcią. Było to nabożeństwo majowe.
Jakoś wówczas poczułem taki wielki zachwyt
Panem Bogiem… Ale On jest Wielki! Coś takiego,
dla sześciolatka było wielkim przeżyciem. Moja
rodzina zawsze była związana z kapłanami. Nieraz
sam przygotowywałem paramenty liturgiczne
z klocków LEGO, malowałem sobie stuły z papieru
i… odprawiałem mszę.
Po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej byłem
ministrantem, a następnie lektorem i ceremoniarzem. Przez cały okres szkoły myśli o kapłaństwie
przemieszały się z innymi planami, dotyczącymi
przyszłości. Sam też w tym czasie służyłem w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Tarnowie. Pod
koniec gimnazjum wybrałem się na rekolekcje
powołaniowe do Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. Tam moje życie nabrało pewnego ukierunkowania, że chcę poświęcić swoje życie Panu
Bogu. Rozważałem wstąpienie do wspomnianego
zgromadzenia, albo do seminarium diecezjalnego.
W klasie I liceum uczestniczyłem w kursie
ceremoniarza liturgicznego. Było to przy okazji
kończącego się Roku Eucharystii, ustanowionego przez św. Jana Pawła II. Nigdy nie spotkałem
się z nim, ale jego osoba i nauczanie było czymś
ważnym dla mnie. Być takim całym dla Boga…
Jak on… Czytałem orędzia do młodzieży kierowane przez niego i coś… Jakby wierciło…
Spróbuj… W wakacje jeździłem na oazy ministracko-lektorskie i uczestniczyłem w Pieszej
Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. I tam,
tak po cichu modliłem się, abym dobrze wybrał.
Decyzję o wstąpieniu do tarnowskiego
seminarium duchownego podjąłem w klasie
maturalnej w Niedzielę Palmową. Było to trzy
lata po śmierci Jana Pawła II. Pamiętam, że
wtedy często wracały myśli, jakim to się było
w tym trudnym czasie gimnazjum, początków
liceum… Ale modliłem się, że skoro Panie Boże
chcesz… To pracujmy nad tym diamentem
powołania razem – Ty i ja. I tak się zaczęło…
Kim ksiądz Diakon pragnąłby zostać
gdyby nie wybrał stanu kapłańskiego?
Właściwie to w liceum wykształtowały
się dwie „propozycje” – albo studia prawnicze
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albo historyczne. Związane to było z profilem
klasy ze szkoły licealnej – klasa humanistyczna
z elementami prawa.
Czy dyscyplina panująca w seminarium
pomaga przygotować się do stanu kapłańskiego. Czy kierując swoje pierwsze kroki
do seminarium nie bał się ksiądz, że nie uda
się księdzu przyzwyczaić do zupełnie innego
sposobu życia. Czy ciężko było się przyzwyczaić do życia seminaryjnego? Co sprawiało
najwięcej trudności?
Model prowadzenia seminariów duchownych w Kościele katolickim ukształtował się za
czasów Soboru Trydenckiego (1545-1563). Ma
on wielowiekową tradycję. Owszem, czasy
się zmieniają, ale pewne potrzebne elementy
formacji się nie zmieniają, jak formacja modlitewna czy ludzka. Sądzę, że gdyby nie było
dyscypliny, to każdy z kleryków chyba stawałby
na głowie… Dyscyplina pozwala zachować
pewien porządek. Wyobraźmy sobie, że pozbawiamy seminarium planu dnia i każdy jest
panem swojego czasu… Chyba życie wspólnotowe nie byłoby wówczas możliwe. Wierzę,
że stoi za tym pewna mądrość Kościoła, by
do kapłaństwa wychowywać się razem, poza
domem i w pewnym opuszczeniu.
Początkowo pojawił się stres, obawa,
czy dam radę… Ale wtedy powtarzałem sobie – skoro Pan Jezus mnie chce, abym był
kapłanem, to będzie błogosławił i doprowadzi.
Przyznam szczerze, że trochę trudno było
przyzwyczaić się do gaszenia świateł o 22,
ponieważ bardzo lubię czytać, nieraz do późnych godzin nocnych. Ale to, że się tak kładzie
spać, pozwala na efektywne wykorzystanie dnia
następnego, od samego świtu.
Jakie są ulubione przez księdza przedmioty wykładane w seminarium, a w które
trzeba włożyć najwięcej wysiłku?
W czasie swoich studiów bardzo lubiłem
liturgikę, a więc naukę zajmującą się sprawowanym w Kościele kultem, prawo kanoniczne
i egzegezę Pisma Świętego. Myślę, że do każdej
dziedziny trzeba wkładać spory wysiłek, aby
dobrze przygotować się do pracy kapłańskiej.
Trochę trudniejsza była filozofia i teologia
dogmatyczna.
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Jakie wydarzenia z życia seminaryjnego
ksiądz najmilej wspomina ?
Wielkim wydarzeniem było przyjęcie stroju
duchownego, które dokonuje się na trzecim roku
w seminarium. To takie wielkie wydarzenie,
kiedy można powiedzieć widzialnie się jest
księdzem. To przede wszystkim było dla mnie
momentem uświadomienia sobie, że mam, jak
pisze św. Paweł „przyoblekać się w Nowego
Człowieka”. Kapłan to alter Christus, drugi
Chrystus. Kolejnym ważnym wydarzeniem
było udzielenie posługi akolitatu, a więc posługi, która pozwala na rozdawanie Komunii
Świętej wiernym. A chyba dotychczas najbardziej doniosłym wydarzeniem były święcenia
diakonatu, których udzielił mi w Bochni ks. bp
Jan Piotrowski, obecnie biskup diecezjalny
w Kielcach.
Do takich najmilej wspominanych wydarzeń, o charakterze pozareligijnym było przygotowywanie przedstawień seminaryjnych, nieraz
w formie delikatnego kabaretu,
Poproszę teraz o parę słów na temat
księdza pracy magisterskiej?
Każdy alumn musi obok wszystkich egzaminów złożyć egzamin magisterski, potwierdzony
pracą magisterską. Ja swoją napisałem na
seminarium naukowym z prawa kanonicznego.
Jej temat brzmiał: „Prawno-duszpasterski
wymiar posługi biskupa tarnowskiego Józefa
Życińskiego w latach 1990-1997”. Promotorem
pracy był ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut.
Celem pracy było ukazanie sylwetki biskupa Józefa Życińskiego, jako pasterza Diecezji
Tarnowskiej, jego działalności prawno-duszpasterskiej w czasie jego posługiwania w Diecezji
Tarnowskiej w latach 1990-1997. Praca składała
się z trzech rozdziałów, w których rozpatrzono
zagadnienia: obrazu posługi biskupa diecezjalnego w Kościele w nauczaniu soborowym
i posoborowym, obraz realizowanego urzędu
biskupiego w posłudze rządzenia przez wydawanie odpowiednich zarządzeń i dekretów przez
biskupa Józefa Życińskiego w Diecezji Tarnowskiej, oraz działalność na forum duszpasterskim
biskupa Życińskiego w Kościele powszechnym
i partykularnym. Redagowanie pracy pozwoliło na potwierdzenie, że w ciągu siedmiu lat
pasterskich rządów w Diecezji Tarnowskiej,
biskup Józef Życiński realizował postanowienia
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nauczania soborowego i posoborowego dotyczącego posługi biskupa. Wykorzystywał również
„nowości” techniczne dzisiejszych czasów dla
owocnego przekazu Ewangelii.
Czy oprócz naszej parafii, podczas studiów w seminarium odbywał ksiądz Diakon
gdzieś praktykę?
Owszem. Czas seminarium to nie tylko
okres nauki i modlitwy, ale także praktykowania
i przyglądania się szerokiej działalności duszpasterskiej Kościoła i różnych form zaangażowania. Kilkakrotnie uczestniczyłem w oazach
Ruchu Światło-Życie, ministranckich. Brałem
udział w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej. Po
III roku odbywałem 6 tygodniową praktykę
w szpitalu na oddziale kardiologicznym. W ramach swoich studiów przez pewien okres
czasu byłem wolontariuszem w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych.
Uczestniczyłem ponadto w kursie języka migowego dla duszpasterzy, który pozwala mi na
sprawowanie sakramentów i naukę w szkole
w języku migowym.
Po otrzymaniu skierowania na praktykę
właśnie do naszej parafii jak ksiądz Diakon
przyjął tę informację, jakie myśli, rozterki
towarzyszyły księdzu?
Kiedy ogłaszano miejsca naszych praktyk,
ksiądz Rektor Andrzej Michalik, przypomniał nam
zdanie śp. abpa Jerzego Ablewicza: „Za posłuszeństwem idzie Boże Błogosławieństwo”. Gdy
usłyszałem, że zostałem skierowany do parafii
Marcinkowice, przypomniały mi się trzy rzeczy:
osoba proboszcza, który prowadził rekolekcje
w seminarium, pszczoły i osoba Karskiego.
Informację przyjąłem z radością, bo praca na
parafii jest przede wszystkim pracą z ludźmi,
którą bardzo lubię i cenię. Po „nominacji” była
w seminarium nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od razu poleciłem Jej swoją
praktykę i wszystkich ludzi, których spotkam
w Marcinkowicach. Czy były obawy? Nie, bo
nie przyszedłem do Was sam, ale z Jezusem,
z Jego mocą i błogosławieństwem. Od początku
wiedziałem, że chcę się tutaj jak najwięcej nauczyć, aby nabytą wiedzę i umiejętności dobrze
wykorzystać w przyszłej pracy jako kapłan.
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Jakie są obowiązki księdza Diakona
podczas praktyki?
Jest ich sporo… I dobrze, bo nie lubię
nudy. Po pierwsze wiąże się ona ze sprawami
liturgicznymi. A więc, asystowanie kapłanom
na Eucharystii, rozdawanie Komunii Świętej
i zbieranie ofiar. Przypadło mi w udziale przewodniczyć nabożeństwom pasyjnym – drodze
krzyżowej i Gorzkim Żalom. Posługa diakona
jest mocno związana z głoszeniem, dlatego także
moim zadaniem jest głoszenie kazań, praca jako
katecheta. Ponadto pełnię, jeśli to można tak
nazwać dyżury w kancelarii parafialnej.
Jak radzi sobie ksiądz ze stresem, napięciem, czy ma ksiądz jakąś dobrą radę jak
skutecznie rozładować te emocje?
Jestem człowiekiem raczej o pogodnym
usposobieniu, ale zdarza się nieraz wybuchnąć.
Staram się swoje emocje rozładowywać najczęściej w formie fizycznej, a więc jak jestem
w domu to podczas pracy w ogrodzie, na
spacerach. Dobrą metodą jest oczekiwanie „na
Zdrowaśkę”, czyli gdy ktoś mnie zdenerwuje,
to w myśli mówię za niego modlitwę Zdrowaś
Maryjo i najczęściej pod koniec emocje opadają.
Także polecam każdemu…
Czym jest modlitwa w życiu księdza
Diakona?
Pierwsze porównanie jakie mi się nasuwa,
to tak samo, jak z powietrzem. Tak samo jak człowiek nie może żyć bez powietrza, tak chrześcijanin, a przede wszystkim duchowny nie może żyć
bez modlitwy. W ogólnym zawirowaniu świata,
sporej ilości obowiązków nie można zapomnieć
o Tym, Który jest najważniejszy – Jezusie,
który mnie wezwał i umiłował. Cenię sobie
bardzo adorację Najświętszego Sakramentu,
w ciszy… W zapatrzeniu pełnym Jego miłości
i mojej próby odpowiedzi na nią. To poddawanie
się woli Bożej i mówienie każdego dnia – Panie,
staję przed Tobą jaki jestem, oddaję się i prowadź mnie tam, gdzie Ty chcesz. Modlitwa
opiera się także na zaufaniu, a więc składania
swojego dnia, życia w Ojcowskie Ręce. To słuchanie głosu Boga – przed rozmyślanie, lekturę
Pisma Świętego. No i oczywiście brewiarz, czyli
modlitwa za cały Kościół, któremu służę i który
jest moją matką.
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Z perspektywy upływającego czasu
jak ocenia ksiądz swoją praktykę w naszej
parafii? Czego ksiądz się nauczył podczas
praktyki w Marcinkowicach i kto księdzu
najbardziej pomógł?
Po pierwsze, to pierwsze akordy pracy
duszpasterskiej. A początki są bardzo ważne,
bo od dobrego startu, zależy cała droga.
Oceniam ją bardzo pozytywnie, bo wiele
mogę zaobserwować i pomóc. Z resztą, po to
tutaj jestem, aby innym pomagać. Szczególnie
duszpasterzom, grupom parafialnym i tym,
których Pan Bóg stawia na mojej drodze życia.
Każdego dnia uczę się podejścia do człowieka,
by czynić to tak, jak sam Jezus – a więc z pełną
dobrocią i miłością. Bez tego, nie można być
dobrym kapłanem. Wiele zawdzięczam kapłanom pracującym w tutejszej parafii. Pomagają
mi pracownicy kościelni, nauczyciele i inni.
Ale najwięcej zawdzięczam tym, którzy swoją
cichą modlitwą otaczają mnie, abym był jak
najbardziej podobny do Chrystusa, bym stawał
się jak najlepszym kapłanem.

minają mi się pytania biskupa w czasie liturgii
święceń. Kandydaci wypowiadają kilkakrotnie
słowo „chcę”, a za ostatnim razem deklarują
„chcę z Bożą pomocą”. I to jest zasadniczy krok
– idę z Jezusem do ludzi, nigdy sam, jako Jego
świadek… Świadek Jego miłości.

W jaki sposób chciałby ksiądz mówić
o Jezusie młodym ludziom, którzy jak widzimy
coraz częściej w naszej ojczyźnie borykają się
z kryzysem wiary, nihilizmem, odrzucaniem
wszelkich autorytetów. Czy ma ksiądz swoją
receptę, aby do nich dotrzeć?
Obserwuję, że wiele osób potrzebuje od
kapłana nie tyle rad, pewnej wykładni, ale nade
wszystko wysłuchania. By ksiądz miał dla każdego czas. Staram się w czasie swojego życia pokazywać innym, że Jezus każdego bardzo kocha,
dotyka… Nie tak spektakularnie, ale zwyczajnie
– w codzienności, a więc przez drobne gesty. To
nie ważne, że nie ma efektów… Bóg patrzy na
starania i jest zwolennikiem procesów. Dawać
miłość, „miłujcie się wzajemnie, jak ja was
umiłowałem” – mówił Jezus. To nieraz się wiąże
z ryzykiem, że miłość zostanie wzgardzona… Ale
kto ma pokazywać, jak kochać…
Trzeba w młodych ludziach odnajdywać
pokłady dobra. Młodzież nie jest zła… Ma
w sobie dużo ideałów, marzeń… Trzeba po
prostu umieć podejść, odkryć to dobro, które
w nich jest i rozpalać… Nieraz przez dowcip,
żart, humor… I nigdy nie z poczuciem „muszę
do nich iść”, ale „chcę”. Wtedy zawsze przypo-

Może jeszcze na zakończenie coś ksiądz
doda od siebie ?
Z całego serca dziękuję wszystkim parafianom i parafiankom za modlitewne wsparcie,
jakie mi okazują. Dziękuję za doznawaną życzliwość, radość, entuzjazm. Proszę o modlitwę
i o niej zapewniam! Na czas zbliżających się
świąt, życzę tego, co sam Jezus powiedział
do uczniów: „Pokój wam”. On rodzi się w sercu, ale musi przejść przez radość i smutek
Wielkiego Czwartku, musi umrzeć w nas to,
co przyziemne w Wielki Piątek, aby podczas
Wigilii Paschalnej powstało w nas „wszystko
nowe”. Nowy dar, nowy pokój, bo pochodzący
od Pana.

Co czeka księdza Diakona po zakończeniu praktyki niedługo już święcenia kapłańskie, a potem samodzielna praca w parafiach
na wielu płaszczyznach?
Święcenia to moment na który każdy
z kleryków czeka z wielką niecierpliwością. Po
zakończeniu praktyki diakońskiej przyjeżdżamy
do Błonia koło Tarnowa, gdzie będziemy odbywać kurs duszpasterski. Potem będę przeżywał
czas rekolekcji przed święceniami prezbiteratu,
które odbędą się 30 maja 2015 roku w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Potem pierwsza
msza w rodzinnej parafii… Trochę wolnego no
i młodego kapłana będzie czekało zastępstwo
na parafiach… A pod koniec sierpnia, pierwsza
placówka duszpasterska…

Życząc wszystkiego dobrego wypada
nam parafianom marcinkowickim otoczyć
ks. Diakona cichą modlitwą, aby jak sam
przyznał, był jak najbardziej podobny do
Chrystusa, by stawał się jak najlepszym
kapłanem.
Dziękuję za rozmowę
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Litania do Świętego Wojciecha
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się za nami.
Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco,
					
módl się za nami.
Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi,
					
módl się za nami.
Wszelkimi cnotami ozdobiony, módl się za nami.
Mężu według Serca Bożego, módl się za nami.
Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający, módl się za nami.
Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający, módl się za nami.
Złe obyczaje wykorzeniający, módl się za nami.
Nad występkami ubolewający, módl się za nami.
Wierny naśladowco Chrystusa Pana, módl się za nami.
Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący, módl się za nami.
U pogan wobec śmierci nieustraszony, módl się za nami.
Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający, módl się za nami.
Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący, módl się za nami.
Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej,
Patronie uciśnionych i ubogich ludzi, módl się za nami.
Dobry Pasterzu, módl się za nami.
Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej, módl się za nami.
Wzorze duchowieństwa, módl się za nami.
Drogo do życia wiecznego, módl się za nami.
Abyśmy z grzechów powstali, módl się za nami.
Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną, módl się za nami.
Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali, módl się za nami.
Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Przez zasługi świętego Wojciecha,
Chryste, wysłuchaj nas.
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Marcinkowice: Szkolenie animatorów przed ŚDM
W sobotę (21
marca) w Domu Parafialnym w Marcinkowicach odbyło się
szkolenie animatorów
parafialnych, w ramach przygotowań
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.
Zaproszono po dwie osoby z każdej parafii dekanatów: Nowy Sącz Centrum, Nowy Sącz - Wschód i Nowy
Sącz - Zachód. Będzie to pierwsze
z serii czterech szkoleń.

Organizatorzy: ks. Janusz Faltyn,
prefekt par. św. Kazimierza w Nowym
Sączu, ks. Andrzej Remut, prefekt par.
MB Niepokalanej w Nowym Sączu
i gospodarz - ks. Andrzej Kmiecik, dekanalny duszpasterz młodzieży, parafia
Marcinkowice.
Szkolenie ma pomóc w przyjęciu
młodzieży, która przyjedzie na Sądecczyznę na ŚDM za dwa lata, a także
ożywić działalność grup młodzieżowych w parafiach.
(s)
Przedruk z Sądeczanina

Andrzej Piszczek: Gdzie teraz jest Monika Olejnik?
Skandal z powodu obecności dzieci
na wiecu wyborczym Bronisława Komorowskiego w Aleksandrowie Kujawskim
próbuje się w mediach głównego nurtu
zestawić z uczestnictwem uczniów SP
im. J. Piłsudskiego w Marcinkowicach
23 listopada 2011 r. na uroczystości patriotycznej przy pomniku smoleńskim
z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Tak
to m.in. dzisiaj przedstawiono w radiowej „Trójce”, gdzie wystąpili urzędnicy z ministerstwa oświaty.
Nie wytrzymał Andrzej Piszczek, ojciec 12-letniego dziś Jasia, który cztery
lata temu w Marcinkowicach wygłosi wierszyk powitalny na cześć prezesa PiS.
Występ Jasia zrobił furorę w sieci, do dzisiaj można go obejrzeć na kanale youtube.
- Oburzeniu dziennikarzy mediów
mętnego nurtu nie było wtedy końca - wspomina ojciec chłopca. - Sama redaktor Olejnik
w programie trzecim polskiego radia ciskała
gromy na Jasia, na nas, rodziców i nauczycieli, i bezczelnie pouczała wszystkich jak
należy wychowywać dzieci. Gdzie ona teraz
jest, dlaczego nie rozdziera szat z powodu
zaangażowania dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego w kampanię wyborczą Bronisława
Komorowskiego!?
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Andrzej Piszczek zwraca uwagę, że
nie można zestawiać obu sytuacji i nie
ma analogii pomiędzy Marcinkowicami a Aleksandrowem Kujawskim.
- Cztery lata temu nie było żadnej
kampanii wyborczej, a Jarosław Kaczyński
nie kandydował na prezydenta Polski - tłumaczy pan Andrzej - lecz był gościem podniosłej uroczystości patriotyczno-religijnej
ku czci ofiar tragedii smoleńskiej, w której
zginął jego brat, bratowa i wielu przyjaciół.
Tablice katyńskie i pomnik smoleński znajdują się w najbliższym sąsiedztwie szkoły

w Marcinkowicach i uczniowie wzięli
udział w uroczystości za wiedzą rodziców.
Osobiście pomagałem Jasiowi nauczyć
się wierszyka na pamięć i byłem dumny
z syna, kiedy wyrecytował tekst bezbłędnie.
W Aleksandrowie Kujawskim, o ile mi
wiadomo, nikt rodziców nie pytał o zgodę
na wymachiwanie przez dzieci tabliczkami
z napisem „Popieram Komorowskiego”...
(s)
Na zdjęciach: z lewej Aleksandrów
Kujawski, z prawej - Marcinkowice
Przedruk z Sądeczanina

Kącik poetycki
W promieniach Miłosierdzia
Triumf Nadziei
Wiersz dedykuję Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Józefowi Babiczowi
Na krzyżu rozpięte
żywe ramiona dobroci
Boga – Człowieka
Stwórcy – Zbawiciela
Na głowie cierniowa korona
w rubiny krwi oprawiona
i cisza kamienna wokół
i srebra łza żalu w oku
Tak oddał nam
siebie z miłości
by uchylić nam
drzwi do wieczności
by otworzyć raju
ogród niepojęty
i ocalić przed złem
Kościół święty
Alleluja! Alleluja!
Niech zabrzmi Alleluja
Maria Piniańska

Święte Misteria Zbawienia
Zmartwychwstały
Jezus Chrystus
		
to
nowe życie
nowa moc
nowe światło
spełniona nadzieja
Maria Piniańska
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Ten wiersz dedykuję Redakcji
i Parafianom.
Niech Chrystus Zmartwychwstały
wniesie w serca radość, spokój i miłość.

Pan życia- Jezus Chrystus
Cisza grobu Pańskiego
nie jest ciszą śmierci
ale ciszą oczekiwania
na cud Zmartwychwstania
Spraw Chryste
byśmy odrzucili to
co nas od Ciebie oddala
i w swej życiowej pielgrzymce
umieli rozpoznawać Cię
i usłyszeć szept
serca Twego Miłosiernego
Oddalaj prosimy
nasze lęki- wypełniaj
radością i pokojem
dzieląc się z nami Sobą
w świętej Eucharystii
Maria Piniańska

Oczekiwanie
Ptaku, który powracasz
jak pamięć dobra
- gniazdo czekaspojrzenie wita gorące
skrzydłem uderz o szybę
zaznacz swoją obecność
tęsknię
czy tam dokąd
kieruje cię kompas
gościnna miska czeka
czy wita cię twarz radosna
dobrego człowieka
czekam
Dzień kolejny
znów minął?!
Maria Piniańska

Umiłowany Synu Maryi
Święty Janie Pawle II
Mam z Rzymu
Papieski Różaniec
Przed oczyma
obraz tak mi bliski
oddany Polski Królowej
w Matczynym Świętym
uścisku- Jesteś
Czytam Twe książki
homilie, pieśni słucham
w zachwycie
zgłębiam Twe nauki
i wskazówki
na codzienne życie
Wiele pomników wokół
pamiątek, znaków
na drogach
Tyś polskim jest powiernikiem
rodaków
u Pana Boga
Maria Piniańska
W 10 rocznicę śmierci
Świętego Jana Pawła II
02.04.2005
dedykuję Łucji Wróbel
Który łączy serca nasze
Na piersi swej
Nosiłeś
Krzyż Chryste
symbol
Jego cierpienia
lśniący jak łaska
co w serce spływa
znak to zwycięstwa
i spełnienia
Słowa Prawdy,
Miłości
I znów
w śmierci Twojej rocznicę
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rozmodlą się
kościelne dzwony
Twoich homilii
rozsieją słowa
Niech będzie uwielbiony
Stwórca co niesie
nasze krzyże
na swoich Świętych Ramionach
Maria Piniańska
P.S. Bóg zapłać za piękne życzenia i przemiłe słowa. To co robię,
robię na Chwałę Bożą, by ją rozgłaszać i wzmacniać wiarę. Jestem
szczęśliwa, że na łamach Naszej
Wiary mam możliwość Bogu dziękować za Jego dobro.
Maria Piniańska

Wnuczce na urodziny
Czy ty pamiętasz jaskółeczki
Dziecię XXI wieku?
Słowicze trele których słuchał
Jagiełło na śmierć się przeziębiwszy?
Nie pamiętasz słowików i nie znasz
jaskółek
Ani zapachów wiosny którą niesie
ziemia
Z nieśmiało wychyniętymi krokusami
Z jej zmarzniętego jeszcze wnętrza
Przyroda punktualną bywa
Mimo utrudnień, zawirowań klimatu
Ingerencji w porządek i prawo życia
Które czyni człowiek sobie i światu.
Elżbieta Janicka

Modlitwa relikwią
Patrząc na Twój konterfekt
Święty Peregrynie
(na innym widzę Chrystusa
pochylonego nad Twą chorą nogą
którą od amputacji uchronił)
szepcę słowa modlitwy codziennej
Relikwii Twej przypisanej:
Modlitwy o cud
-------------------Pewnego dnia przed laty
odmówiłam przekazania tej Relikwii
chorej zmarłej wkrótce potem
dlatego otrzymując kolejny
twój wizerunek o Świętywraz z biografią i tekstem modlitwy
odczułam nakaz podzielenia się
mym poczuciem winy
-----------------------

Św. Peregrynie, Jezus Chrystus
nie tylko darował Ci długie życie
ale i dar uzdrawiania
tytuł Patrona chorych na raka
Modlitwa w każdym języku świata
Jest uniwersalną Relikwią
Chroni od cierpień, poczucia winy
gdy nie umiemy pomóc bliźniemu
Elżbieta Janicka
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„Sem” – Servus Mariae – Sługa Maryi –
Zamyślenia o ojcu Władysławie Gurgaczu – jezuicie wyklętym
„W imię miłości Boga i Ojczyzny
wybrał On los ludzi
wyklętych przez
komunistyczną propagandę i wyjętych
spod prawa, nieustanie tropionych przez aparat bezpieczeństwa, zaciekle zwalczanych, a w razie
aresztowania okrutnie torturowanych
i skazywanych na śmierć. I nie zawahał
się pójść tą drogą aż do samego końca”
– napisał o księdzu Gurgaczu prezydent RP
Lech Kaczyński.
Urodził się i wychował w tradycyjnym
polskim domu w Jabłonicy Polskiej koło
Krosna. Mając siedemnaście lat wstąpił do
Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi.
Kształcił się również w Pińsku, Nowym Sączu i Warszawie. Był mistykiem, malarzem,
uzdolnionym spowiednikiem i kaznodzieją.
Szczególnym nabożeństwem darzył Matkę
Bożą. Kochał swój kraj, jego piękno i przyrodę,
o której tak pisał: „Pieśń lasu była pierwszą
i najtrwalszą w skutkach nauką religii”
Dramatyczna sytuacja roku 1939 spowodowała, iż w Wielki Piątek na Jasnej Górze
Władysław Gurgacz złożył „Akt Całkowitej
Ofiary” za Ojczyznę w niebezpieczeństwie:
„Abyś pokój i wszelką pomyślność Ojczyźnie mojej darować raczył, błagam Cię dziś
pokornie składając Ci w dłonie całkowitą
ofiarę z życia mojego”.
W czasie wojny w 1942 roku przyjął na
Jasnej Górze święcenia kapłańskie. Cudem
uniknął śmierci w Powstaniu Warszawskim,
gdzie zginęli jego współbracia. Trapiony
chorobą w przededniu wybuchu powstania
wyjechał do Starej Wsi by tam się kurować.
W 1945 roku przyjeżdża do Gorlic na dalsze leczenie a przy okazji jest w szpitalu kapelanem.
Jako aktywny kapłan doprowadza do wielu
nawróceń, wśród tych, których wojenna
trauma oddaliła od Boga. Jedną z osób, które

przywrócił kościołowi był porucznik AK i WiN
Jan Matejak „Brzeski”, z, którym głęboko się
zaprzyjaźnił. We wrześniu w 1947 roku zostaje
oddelegowany do sióstr Służebniczek w Krynicy do domu zwanego „Ochronką”. Głosi
tam odważne kazania i rekolekcje. Piętnuje
szczególnie destrukcyjny materializm oraz
jego komunistycznych wyznawców. Pisał:
„Zobaczymy w wyraźnej i bliskiej perspektywie człowieczy raj na ziemi. Tak zaiste
raj będą mieli nieliczni grabarze narodu,
których opętał egoizm”. Tak płomienne kazania zwróciły uwagę agentury, która wydała
na niego wyrok skazujący. Dwa razy tylko
opatrzność Boża uchroniła księdza Gurgacza
od kul pijanych milicjantów, którzy do niego
strzelali jak do zwierzyny łownej.
Na początku 1948 do księdza Gurgacza
przybył prosząc, o spowiedz dowódca konspiracyjnej organizacji „Polskiej Podziemnej
Armii Niepodległościowej (PPAN) Stanisław
Pióro „Emir” leśniczy z Nawojowej. W rozmowie z księdzem pytał o moralną ocenę walki
partyzanckiej, kiedy można użyć śmiertelnie
broni, o odebranie sobie życia w sytuacji bez
wyjścia. Mówił, iż kolejne amnestie nic nie
zmieniły a zagrożeni ludzi na powrót wracają do
lasu, ponieważ bezpieka bezlitośnie się z nimi
obchodzi a co gorsza bez śladu giną. Prosił też
jezuitę o duchową opiekę nad jego odziałem.

Ksiądz Gurgacz poinformował o swojej
decyzji wstąpienia do oddziału leśnego swo-
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ich przełożonych. Jako duchowy pasterz i kapelan pisał: „Nie uważam, że przynależność
do nielegalnej organizacji jest grzechem,
bo prześladowany ma prawo bronić swego
życia i uciekać”.
Odział stacjonował w okolicach Kamionki
Wielkiej, później w opuszczonej chacie góralskiej w złotnickim lesie. Z tymi młodymi chłopakami (przeważnie byli to uczniowie liceum
handlowego z Nowego Sącza i okolic) spędził
ojciec Gurgacz rok. Jak wspomina jeden z przyjaciół księdza Gurgacza Marian Stanek „Zero”
– „W najczarniejszą noc Stalinowską byliśmy wolnymi ludźmi.  Z nami był skrawek
niepodległej Polski”. Członkowie organizacji
podtrzymywali opór wśród miejscowej ludności, karali batożeniem i zjadaniem czerwonych
książeczek najzagorzalszych komunistów
i donosicieli, piętnowali aktywistów partyjnych
za znęcanie się nad ludnością – jednak nigdy
nie wykonywali wyroków śmierci - wspomina
Tadeusz Ryba „Jeleń”.
Dowódca „Emir” przywiązywał dużą rolę
do edukacji swych żołnierzy. Kapłan sprawował moralną opiekę nad konspiratorami,
odprawiał Msze Święte, spowiadał, objaśniał
Ewangelię, prowadził wykłady z etyki, filozofii
a nawet matematyki.
Ksiądz Gurgacz nie chciał ich opuścić,
gdyż obawiał się, że bez jego opieki zejdą
na złą drogę
i sprzeniewierzą się
ideałom, o,
które walczyli. Latem
1948 nastąpiły pierwsze
aresztowania
członków
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„Żandarmerii” PPAN dzięki donosom agentki
Janiny Mendel o pseudonimie „Wicher” nazywanej przez partyzantów „Kapitanem Miłą”.
Ci, którzy ocaleli schronili się na Łabowskiej
Hali, gdzie zbudowali sobie w niedostępnej
okolicy schron.
Pomimo wielkiego zagrożenia i katastrofalnych warunków bytowych przeżyli tutaj
jeszcze rok. Zaciskała się ubecka pętla na ich
szyi. Decyzją dowódcy zostali podzieleni na
trzy mniejsze oddziały, które na własną rękę
miały przedostać się do „wolnego świata” na
Zachód. Ksiądz Gurgacz przydzielony do oddziału ze Stefanem Balickim „Bylina” i Stanisławem Szajną „Orzeł” wyjechali do Krakowa,
aby przeprowadzić tzw. „akcję rekwizycyjną”
w państwowym banku. Zakończyła się ona
ujęciem partyzantów. Zatrzymany został też
ksiądz Gurgacz, choć osobiście w akcji nie
brał udziału, lecz kiedy dowiedział się o aresztowaniu towarzyszy broni dał się zatrzymać
i nie uciekał. Jak stwierdził „Moje miejsce
jest gdzie moi chłopcy. Byliśmy razem, dlatego do końca będziemy dzielić wspólny
los”. Bo brutalnym śledztwie, urządzono od
8- 3 sierpnia 1949 roku pokazowy proces,
w, którym jak to napisała ludowa gazeta: „
zdemoralizowanego i wykolejonego księdza
bandytę z rewolwerem w jednej a w drugiej
ręce z dolarami z zachodu czeka sprawiedliwy
proces”. Umęczony i zbity ojciec Gurgacz
powiedział: „Ci młodzi ludzie, których tutaj
sądzicie, to nie bandyci jak oszczerczo
ich nazywacie, ale obrońcy Ojczyzny. Nie
żałuję tego, co czyniłem, moje czyny były
zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o, których obecnym
losie zadecydowały bagnety NKWD”.
W ostatnich słowach zwrócił się do Stwórcy: „Osądź mnie Boże i rozstrzygnij moją
sprawę. Na śmierć pójdę chętnie.  Cóż jest
zresztą śmierć? To tylko przejście z jednego życia w drugie. Wierzę, że każda kropla
krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące
przeciwników i obróci się wam na zgubę”.
Księdza Gurgacza i jego towarzyszy
zamordowano 14 września 1949 roku na
dziedzińcu więzienia przy ulicy Montelupich
w Krakowie. Osadzeni współwięźniowie
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odprowadzili skazanych śpiewem pieśni
„Pod Twą Obronę…”, choć strażnicy robili
wszystko, aby uciszyć więźniów. Razem stali
pod murem, gdy podszedł do nich dowódca
plutonu egzekucyjnego Władysław Szymaniak i każdemu strzelił w tył głowy. Ksiądz
Gurgacz dostał dwa strzały katyńskie gdyż
pierwszy go tylko ranił.
Dowódca „Emir” przyjaciel ojca Gurgacza zginął tragiczną śmiercią miesiąc
wcześniej 14 sierpnia, w Milavie na Słowacji, w zasadzce zorganizowanej, przez UB.
Bezpośrednio prowokacją dowodził krwawy
oprawca z WUBP w Krakowie Stanisław
Wałach. Podstawiony przez bezpiekę autobus,
którym partyzanci rzekomo mieli udać się do
Austrii został zmasakrowany pociskami grupy
operacyjnej UB. Tak osaczony „Emir” wybrał
śmierć samobójczą. Strzałem w głowę skrócił
swe cierpienie, pozostali zginęli od kul bezpieki.
Przeżył tylko ciężko ranny Tadeusz Ryba, który
odsiedział długoletni wyrok we więzieniu.
Likwidacja fizyczna, pozbawienie honoru
i pamięci, wszech obecne kłamstwo i manipulacja to założenia oprawców wobec Polskiej
Podziemnej Armii Niepodległościowej jak
i uczestników Powstania Antykomunistycznego po 1945 roku na terenie całej Polski.
Stało się jednak inaczej. Ksiądz męczennik
(warto wspomnieć, że swoją pierwszą Mszę
Świętą w 1942 roku na Jasnej Górze w dzień
świętego Bartłomieja – męczennika obdartego ze skóry odprawił w czerwonych szatach
liturgicznych-symbolizujących męczeństwo).

Został pochowany na cmentarzu wojskowym przy ulicy Prandoty w Krakowie
razem z „Orłem” i „Byliną” w grobie, który
miał być zapomniany, ale dzięki przyjaciołom
i współwięźniom tak się nie stało. Dziś stoi
na nim brzozowy krzyż i napis „Attritus pro
Deo et Patria” – Starty dla Boga i Ojczyzny.
Zrehabilitowany został 20 lutego 1992.
Postanowieniem 9 listopada 2007 r. za
wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony
pośmiertnie przez prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przekazanie orderu
nastąpiło 14 czerwca 2008 r. Jego imieniem
nazwano ulice w Nowym Sączu, Krakowie,
Krynicy Zdroju. Na Hali Łabowskiej znajduje
się obelisk postawiony ku jego czci, przy
którym corocznie spotykają się byli żołnierze Armii Krajowej i PPAN oraz popiersie
ufundowane składką publiczną w Parku
Jordana w Krakowie.
Trwają starania do przeprowadzenia
procesu beatyfikacyjnego księdza Władysława Gurgacza w raz z innymi bohaterami
tamtych czasów.
„Kocham Cię Polsko Ojczyzno moja
i czekam na twe zwycięstwo”.

Patryk Cięciwa
- Materiały wykorzystane a publikacji – Joanna Wieliczka – Szarkowa
„Żołnierze Wyklęci – Niezłomni bohaterowie”.

Wspomnienie o śp Mariuszu Pikule
Zwykle po śmierci dostrzegamy dokonania ludzi. Dziś pragniemy przybliżyć
osobę męża pani dyrygent naszego chóru.
A to z tej racji, ze wraz ze swą rodziną
umuzykalniał naszą rzeczywistość.
Urodził się 03.01.1963 r w Nysie.
Jako dorosły człowiek wykazał się przede
wszystkim jako muzyk. Ukończył bowiem
Akademię Muzyczną w Krakowie jako
magister perkusji. Otrzymał wyróżnienie
w tej dziedzinie w Akademii.

Jego pasją była muzyka jazzowa, gra
na instrumentach klawiszowych.
Z Krakowem związał się na dobre, występując w Krakowskiej Grupie Perkusyjnej
na licznych koncertach w tym podczas
festiwalu „Warszawska Jesień”. Współpracował ze słynną „Piwnicą pod Baranami”.
Grywał z zespołem Marka Grechuty i z Olgą
Maurer. Dwukrotnie wyjeżdżał na kontrakt na
amerykańskich statkach Carribean Music.
Występował też w kabarecie Marcina Dańca.
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Oprócz koncertowania zajmował się
pracą nauczycielską. Wiele lat pracował
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II
stopnia w Nowym Sączu. Przy szkole tej
założył zespół Big-Band.
Zapisał się też jako instruktor zespołu
Promyczki Dobra w Nowym Sączu. Zapraszany był wielokrotnie do jury w konkursach i festiwalach muzycznych.
Wraz z żoną Marzeną założył i prowadził Prywatną Szkołę Muzyczną i Ognisko
Muzyczne Ad- Hoc w Podegrodziu. Szkoła
ta miała swoją filię w Marcinkowicach.
W rodzinnej Nysie pracował jako
nauczyciel i instruktor szkół muzycznych.
Opiekował się zespołem jazzowym „Aniołki
Wernera”. Środowisko muzyczne pamięta

go też jako aranżera i kompozytora, m in
w bajce muzycznej „Złoty grzebyk”
Redagująca te wspomnienia, przekazane przez żonę Marzenę, miała okazję
zachwycić się jego grą podczas występu
połączonych chórów- naszego i nowosądeckiego na akademii patriotycznej
upamiętniającej rocznicę odzyskania przez
Polskę wolności, którą czcimy 11 listopada. Drugi raz spotkałam go na dziecięcym
koncercie uczestników ćwiczeń w szkole
Ad- Hoc.
Mariusz Pikuła zmarł 23 kwietnia
2013 r. w wieku 50 lat.

Informacje zredagowała Łucja Wróbel

O kolei państwowej raz jeszcze
PKP zda się już historią. Z łzą
w oku wspominamy czasy, gdy
kolej była porządną firmą, a kolejarze grupą zawodową uznaną
i solidną. Marcinkowickie torowisko
chwastem zarasta i próchnieje.
Przedstawiamy dokument, z czasów jeszcze austriackich przesłany
mojemu dziadkowi Stanisławowi,
który pracował w kilku stacjach,
ostatnie lata w Marcinkowicach.
Dokument w języku urzędowym
zaborcy, niżej przetłumaczony na
nasz ojczysty.

Ł.W

Stanisław Samiec
Został mianowany zawiadowcą stacji z rocznym dochodem 1200 koron i roszczeniem
na systematyczne pieniądze na
zakwaterowanie. Z pana strony
oczekujemy na ciągłe solidne
wykonywanie pracy.
dyrektor kolei państwowej
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Prof. Chazan na obchodach Dnia Świętości Życia
Ogólnopolska konferencja poświęcona
trosce o życie z udziałem prof. Bogdana Chazana, duchowa adopcja dziecka poczętego
i modlitwa w kościołach - tak w diecezji
tarnowskiej będą przebiegały obchody Dnia
Świętości Życia.
Dzień Świętości Życia obchodzony jest
25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Diecezjalne obchody z udziałem bp.
Andrzeja Jeża odbędą się w Brzesku. Ważnym
punktem będzie ogólnopolska konferencja
naukowa z okazji 20. rocznicy powstania
encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II,
którą zorganizowała Akcja Katolicka Diecezji
Tarnowskiej. Rozpocznie się ona 25 marca
br. o godzinie 14. w auli kościoła św. Jakuba
Ap. (Plac św. Jakuba 1) w Brzesku. Jednym
z prelegentów będzie prof. Bogdan Chazan,
który wygłosi wykład „Służba życiu – odwaga
w obronie życia i jej konsekwencje”.
Gośćmi będą także bp Józef Wróbel
- prof. KUL, ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż,
ks. dr hab. Marek Kluz i ks. dr Jerzy Smoleń.
Prelegenci przedstawią przesłanie encykliki Evangelium vitae. Będzie też mowa
o małżeństwie i rodzinie jako miejscu szczególnej troski o życie. Wykłady zostaną
poświęcone trosce o życie w doświadczeniu
niepełnosprawności i cierpienia oraz tajemnicy ostatniego oddechu.
- Nowe perspektywy funkcjonowania
społeczeństwa otwarte przez postęp nauki
i techniki dają początek nowym formom
zamachów na godność ludzkiej osoby. Znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia
niestety przestępstwa przeciw życiu w imię
prawa do indywidualnej wolności. Ludzkość
przeżywa dzisiaj poważny kryzys moralny,
ponieważ wiele państw sankcjonuje czyny
uważane wcześniej za przestępcze jak np.
zabijanie dzieci nienarodzonych czy eutanazje. Podobnej pokusie ulega także medycyna,
wielu lekarzy dokonuje czynów sprzecznych
z ich powołaniem, którym jest chronić życie
zagrożone - mówi ks. dr Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej.

Brzeska Konferencja ma przypomnieć
głos Kościoła.
- Kiedy deptane jest fundamentalne
prawo do życia wielkiej rzeszy słabych
i bezbronnych istot, Kościołowi nie wolno
dzisiaj milczeć. Encyklika Evangelium vitae jest
stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem
wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności. Jest też apelem, by szanować, bronić,
miłować i służyć życiu - dodaje ks. Bartoszek.
Abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych sprawuje patronat honorowy nad Konferencją. W przesłanym słowie
podkreślił, że cieszy się, że diecezja tarnowska
przypomni ciągle aktualną naukę Papieża - Polaka o godności i świętości ludzkiego życia.
- Z perspektywy 20 lat, które upłynęły
od publikacji Evangelium vitae dostrzegamy,
że haniebne zamachy na ludzkie życie wciąż
trwają i przybierają coraz to nowsze formy.
Wystarczy wspomnieć ostatnie krwawe
konflikty na Ukrainie czy niezwykle okrutne
morderstwa dokonywane przez zwolenników
państwa islamskiego. Coraz częściej słyszymy
o samobójstwach wśród młodzieży a nawet
dzieci. Rozpowszechniają się wyrafinowane
sposoby niszczenia życia dokonywane w imię
rzekomego dobra jak np. techniki wspomaganego rozrodu, którym towarzyszy niszczenie
embrionów na ogromną skalę. Dziewczęta i
kobiety są zachęcane do zażywania uwalniających od zbędnych problemów “pigułek dzień
po”. Kolejne kraje Europy legalizują eutanazję
nie oszczędzając jej nawet dla małych dzieci.
Jak widać, cywilizacja śmierci nie składa swej
przeraźliwej broni - napisał abp Zimowski.
W ramach diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia, biskup tarnowski Andrzej Jeż będzie
celebrował w środę 25 marca o godz. 18.00
Mszę Świętą w parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku. Zostanie ona
odprawiona tuż po zakończeniu Konferencji.

Przedruk z Sądeczanina

P.S. Z naszej parafii na powyższe uroczystości wybiera się delegacja członków
Akcji Katolickiej
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Kornel Morawiecki: Nasze kobiety nie sypały!
Specjalnym gościem tegorocznego
opłatka Fundacji Sądeckiej w Marcinkowicach w niedzielę 29 stycznia był
Kornel Morawiecki, legendarny przywódca Solidarności Walczącej z Wrocławia. W rozmowie z Zygmuntem Berdychowskim, której kanwą była
niedawno wydana książka
Igora Janke pt. „TWIERDZA.
Solidarność Walcząca - Podziemna Armia”, Morawiecki
opowiadał o walce z komuną,
konspiracji i wolnej Polsce.
Wystąpienie zasłużonego
opozycjonisty sala wielokrotnie nagradzała brawami. Na
koniec gość z Dolnego Śląska
podpisywał książkę Igora Janke. Poniżej obszerne fragmenty
wystąpienia K. Morawieckiego w auli
Zespołu Szkół im. Wł. Orkana w Marcinkowicach.

Zamarzyli o Polsce niepodległej
- Jaką śmiałość mieliśmy, żeśmy
chcieli Polski wolnej, niepodległej? Ja
myślę, że to był taki normalny polski
odruch serca, że jak chcą nas pokonać,
to się nie dajemy. Tam nie było nic
więcej, my uważaliśmy, że Solidarność,
która była nadzieją i wielkim polskim
dokonaniem, również jakąś nadzieją
dla świata, bo to była nowa propozycja
moralna, ustrojowa, także duchowa,
która w naszych sercach się narodziła
i tę nadzieję komuniści chcieli nam
zabrać, chcieli nas rozjechać czołgami
i chcieliśmy im powiedzieć, że będziemy
z nimi walczyć, choć nie wiadomo czy
wygramy, czy przegramy. Było nas 10
milionów w Solidarności, ile nas teraz
będzie – nie wiadomo. Chociaż było nas
więcej niż 10 milionów, bo nie chodzi
tylko o Solidarność, tu chodzi o Polskę.
Solidarność była emanacją wszystkich
Polaków, a nawet zaszczepiliśmy tą ideę

w dużym stopniu na cały świat i myślę,
że powstanie Solidarności Walczącej to
taka nasza normalna odwaga i zwykły
upór, że chcą nam zabrać to co jest dla
nas bardzo ważne i cenne.

Jak zaczęła się konspiracja?
- Podejmując walkę z komuną trafiliśmy do polskich umysłów i do polskich
oczekiwań. Nie wiedzieliśmy od czego
zacząć, nawet nie wiedzieliśmy czy tworzyć organizację. Zaczęliśmy od gazety
„Solidarność Walcząca”, od symbolu
„eski”. Ten symbol wymyśliliśmy sobie
sami. Ta „eska” to jest znak nadziei, solidarności, walki, wszystko w tym symbolu jest. Kotwica to jest też prastary znak
chrześcijańskiej wiary. Była nas garstka,
to nie była jakaś wielka organizacja, wg
tego jak IPN to teraz ocenia, bo myśmy
nie wiedzieli ilu nas jest. Była przysięga,
ale nie prowadziliśmy ewidencji. Brakowało wszystkiego, papier się zdobywało,
kradło, ramki się robiło, bo nie było
powielaczy i na tych ramkach się drukowało. Trzeba zaznaczyć, że organizacja
to jedno, a drugie to byli ludzie, którzy
z nami współpracowali.
W okresie ukrywania się korzystałem z kilkudziesięciu mieszkań we Wrocławiu. Spotkałem się może z półtora,
dwoma tysiącami ludzi przez tych 6 lat
ukrywania i to jest wspaniale, że wśród
tych prawie dwóch tysięcy ludzi nikt
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mnie nie wydał, co bardzo dobrze o nas
świadczy. To nie byli wszystko członkowie Solidarności Walczącej, to często
byli ludzi, którzy po prostu chcieli nam
pomoc, chcieli zrobić na złość komunie.
Chcieli pokazać, że oni też się nie boją
i często potem stawali się członkami
naszej organizacji, ale nie wszyscy chcieli
składać przysięgę, nie wszyscy chcieli
być związani organizacyjnie. Myśmy się
wykruszali, jedni byli aresztowani, inni
wyjeżdżali zagranicę, rezygnowali z działalności. W dokumentach IPN jest tylko
cześć organizacji Solidarności Walczącej,
ci co wpadli, tacy jak ja, ci najsłabsi. A ci
co nie wpadli, ci najlepsi, to ich w IPN
nie ma, bo najlepsi konspiratorzy są
niewidoczni, dlatego im trzeba oddać
większe uszanowanie, że tak im się udało
działać, że nie wpadli. Trafialiśmy do
społeczeństwa prostymi metodami. Najważniejsze było, żeby naród zrozumiał,
że nie przegraliśmy ostatecznie, że walka
trwa, że kiedyś wygramy, komunizm jest
do pokonania (oklaski).

Nieliczni konspirowali
- Nigdy nie jest tak, że wszyscy
konspirują. Naród ma inne zadania, nie
tylko konspirację, trzeba inne rzeczy też
robić. Trwanie, istnienie narodu jest
najważniejsze, a konspiracja naraża na
to, że stracisz możliwość egzystencji,
w ostateczności życie, albo że cię wyrzucą z pracy, będą prześladować itd.
To jest związane z normalnym ludzkim
strachem, a też dysproporcja sił była
naprawdę olbrzymia. My wtedy byliśmy
nieliczni, garstka takich półwariatów,
którzy porywają się z motyką na słońce.
Nie wiedzieliśmy jak to się skończy, że to
się tak dobrze skończy, że po trzydziestu
latach będziemy tutaj razem i będziemy
sobie rozmawiać spokojnie. Myślę, że
to jest normalne. Podczas okupacji niemieckiej, kiedy była jeszcze groźniejsza
sytuacja, konspiratorów, naszych ojców
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i dziadów było więcej, ale też to było
tylko 2-3 procent narodu polskiego, którzy walczyli z okupantem bezpośrednio.
Bo naród chciał trwać i to jest główne
zadanie wielkich społeczności, żeby
trwać i przekazywać swoje dziedzictwo
następnym pokoleniom. W dzisiejszych
czytaniach mszalnych padły słowa św.
Pawła, że przemija postać świata. No
przemija, ale naszym zadaniem, zadaniem młodzieży, która uczy się w tej
szkole, zadaniem pani dyrektor jest,
żeby ta postać świata cały czas trwała
i przemijała. To jest taka Boża prawda
i tę prawdę my konspiratorzy chcieliśmy
realizować i troszeczkę nam się udało
(oklaski).

Solidarność Walcząca lepiej
podsłuchiwała SB, niż
odwrotnie
- Oczywiście myśmy próbowali się
bronić i w jakiś sposób wzorowaliśmy
się na naszych konspiracyjnych ojcach,
dziadach z czasów okupacji. Główną rzeczą w konspiracji jest wiedzieć co inni
o nas wiedzą. Sami o sobie nie musimy
za dużo wiedzieć, bo jak wpadniemy, to
możemy coś za dużo powiedzieć. Dla
nas też to było najważniejsze wiedzieć,
co SB o nas wie. I trochę nam się udało,
początek był najtrudniejszy, zawsze jest
najtrudniejszy, bo nie wiadomo, czy coś
z tego wyjdzie, czy będzie jakiś odzew,
czy będziemy zrozumiali. Bo myśmy
wywodzili się z ruchu Solidarności, ale
wyszliśmy ze związku, porzuciliśmy
NSZZ Solidarność, więc nie wiedzieliśmy czy robimy dobrze, czy to się uda
- nie wiemy, ale nie było nigdy tak, że
myśmy byli silniejsi od nich. Ten nasz
podsłuch, to było samoobrona. Mieliśmy ogromne szczęście, że w pierwszym
okresie, kiedy tworzyliśmy organizację,
w grupie kilkunastu założycieli Solidarności Walczącej, nie było ani jednego
agenta. Bo gdyby agent był, to byliby-
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śmy na widelcu, sterowani przez SB,
wszystko by o nas wiedzieli. Oczywiście,
agenci się potem pojawili wokół nas,
gdzieś na obrzeżach, ale w tym rdzeniu
organizacji wierzyliśmy sobie wzajemnie i rzeczywiście to zaufanie było
olbrzymie i poświęcenie moich kolegów.
Ja byłem dumny z ludzi, z którymi się
wtedy kontaktowałem. Cieszyłem się, że
ich poznałem, że to są moi przyjaciele,
ale tak dobrze, jak pisze Igor Janke, że
lepiej my podsłuchiwaliśmy SB, niż oni
nas - nie było. Byliśmy gonionymi psami
po prostu, oni nas ścigali.

Pieniądze na konspirację
- Pieniądze na działalność są bardzo ważne. Część pieniędzy pochodziła
z dobrowolnych wpłat zwolenników,
co potwierdzaliśmy w odpowiedniej
rubryce naszego pisma „Solidarność
Walcząca”, ale mieliśmy trzy główne
źródła finansowania z zagranicy. Pomagał nam redaktor Jerzy Giedroyć
z Paryża i miałem takich dwóch swoich
przyjaciół, jeden już nie żyje. To był
Tadeusz Warsza z Londynu, kolega
szkolny. Gdy miał dwadzieścia parę lat
wyjechał do Anglii i tam miał swoje środowisko, parafię, gdzie zbierał pieniądze
na Solidarność Walczącą. On dał nam
około 20 tysięcy funtów, to były wtedy
duże pieniądze w Polsce, przy ówczesnej relacji złotówki do twardej waluty.
A drugim moim przyjacielem, który
jeszcze żyje, mieszka w San Francisco,
a wtedy mieszkał koło Detroit to był
Jurek Petryniak, który zbierał pieniądze
wśród Polonii amerykańskiej i to też szło
w tysiące dolarów. To były nasze główne
źródła finansowania.

Kobiety w konspiracji
- W moim otoczeniu w podziemiu
było wtedy bardzo dużo kobiet i jestem im bardzo wdzięczny. Chciałbym

trochę szerzej o nich powiedzieć. Nie
tylko były skrupulatne, opiekowały
się nami, ale chodzi jeszcze o coś
więcej: kobiety z naszego przynajmniej środowiska były dzielniejsze
od mężczyzn (oklaski). Wielu naszych
kolegów było represjonowanych. Byli
więzieni, niektórzy byli bici, katowani, zwłaszcza młodzież i niektórzy się
załamywali i wydawali. Były różne
wpadki związane z tym, że nasi koledzy sypali, a ja właściwie nie znam ani
jednej kobiety, która by nas wsypała.
Kobiety też były aresztowane, bo one
były wsypywane przez kolegów, ale
one nie sypały, jakoś bardziej w sercu
miały tę Solidarność Walczącą, nie
tylko w umyśle. One nie tylko nami
się opiekowały, ale nawet świeciły
przykładem. Wyjątkową kobietą była
Basia Sarapuk, która poświęciła swoje
dzieci, część swojego życia dla Polski, dla Solidarności Walczącej. Ona
teraz umiera, jest w śpiączce farmakologicznej. Basia była największym
drukarzem w Solidarności Walczącej,
nie to, że sama drukowała, ale ona
kształciła zespoły młodych mężczyzn,
których uczyła drukować na ramce.
Ona miała dziesiątki takich zespołów
drukarskich. Pion informacyjny Solidarności Walczącej był nie do zdarcia,
nie do opanowania, bo jak jedna ramka
wpadła, to były inne ramki. One wpadły, to nowe ramki już były szkolone.
To wszystko zawdzięczaliśmy Basi
Sarapuk, jej uporowi, pracy, odwadze
i samozaparciu i ona teraz umiera
(Barbara Sarapuk zmarła 29 stycznia
br. – przyp. red. ). Takich kobiet było
więcej, jesteśmy im bardzo wdzięczni.
Chciałbym tu publicznie podziękować
tym kobietom, pokłonić im się głęboko (oklaski)....

Notował Henryk Szewczyk
przedruk z Sądeczanina
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Daleko… a jednak blisko
Moje spotkania z Janem Pawłem II
Chociaż nie
urodziłem się
w 1978 roku, kiedy
Karol Wojtyła został
wybrany na 264.
następcę Świętego
Piotra, uważam się
za członka Pokolenia JP2. Nigdy nie
spotkałem papieża
twarzą w twarz.
Poza relacjami z pielgrzymek papieskich
w telewizji widziałem go na żywo tylko
przez kilkanaście sekund, kiedy przejeżdżał
po raz ostatni ulicami Krakowa 17 sierpnia
2002 roku.
Z tamtego wydarzenia przypominam
sobie wielkie przejęcie Jana Pawła II
przed konsekracją Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. To tam
przecież powiedział: „Jak bardzo dzisiejszy
świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na
wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego
cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć
odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć
niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia,
które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój.
Gdzie brak szacunku dla życia i godności
człowieka, potrzeba miłosiernej miłości
Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego
istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka
niesprawiedliwość na świecie znalazła kres
w blasku prawdy”.
Drugie spotkanie, bardziej duchowe
miało miejsce 30 grudnia 2006 roku. Byłem wówczas z rodzicami i rodzeństwem
w Rzymie. Na Watykan przyjechaliśmy
bardzo wcześnie. W krypcie Bazyliki
Św. Piotra w kaplicy polskiej odbywała
się msza. Początkowo nie mogliśmy jej

znaleźć, ale po rozbrzmiewającej w niej
kolędzie „Wśród nocnej ciszy” szybko
dotarliśmy na miejsce. Po skończonej Eucharystii udaliśmy się do grobów papieży,
gdzie był pochowany Jan Paweł II. Przez
pewien moment zostaliśmy tam sami –
ja i moja rodzina. Podszedłem wtedy do
płyty z białego marmuru i ucałowałem ją,
modląc się za jego wstawiennictwem. Coś
niezwykłego… Zawsze chciałem być blisko
niego… W inny sposób, ale się udało.
I nie zapomnę tego, co wtedy z nauczania
papieża mi się przypomniało: „Duc in altum!
Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego
i każdej z Was: Wypłyń na głębię! Zawierz
Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na nowo wypłyń na głębię! Odkryj
głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię
świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj
Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie
nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie bój się! Wypłyń na głębię! jest
przy Tobie Chrystus”. Wtedy wiedziałem,
że to jest znak… Że warto iść za Panem….
I trzecie spotkanie w 2013 roku, w czasie seminaryjnej pielgrzymki do źródeł wiary. I spotkanie już wtedy z błogosławionym,
który zrealizował polecenie Jezusa „Paś
owce moje”. Jan Paweł II jest, jak można
tak powiedzieć wielkim motorem mojego
powołania. Jest dla nie autorytetem i uczę
się od niego podejścia do człowieka…
By miłością i prawdą miłować innych…
Myślę, że można powiedzieć, że mieliśmy
okazję słuchać wielkiego proroka naszych
czasów… Co my wnosimy w życie z Jego
nauczania? On nie żyje już 10 lat… I czeka
na nas w Domu Ojca i stamtąd nam błogosławi na drodze ku świętości, bo „Święci
nie przemijają». Święci wołają o świętość”.

Dk. Sławomir Czub
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Parafia św. Małgorzaty

Cień Krzyża

9 lutego - do Nowego Sącza przyjechali duchowni
z archidiecezji lubelskiej na czele z arcybiskupem Stanisławem Budzikiem oraz osoby świeckie, aby uczcić pamięć
bpa lubelskiego Mariana Leona Fulmana. 9 lutego przypada
bowiem 70 rocznica powrotu biskupa do Lublina. Na uroczystości był także obecny biskup tarnowski Andrzej Jeż oraz
Kapituła Kolegiacka w Nowym Sączu, księża z dekanatu
Nowy Sącz - Centrum. W sądeckiej bazylice została odprawiona uroczysta Msza św., a po Eucharystii na plebanii
odsłonięto pamiątkową tablicę, która ma przypominać
mieszkańcom miasta o biskupie lubelskim Marianie Leonie
Fulmanie. W czasie wojny nie mógł on wrócić do swojej
diecezji, znalazł schronienie na plebanii w sądeckiej Bazylice,
skąd potajemnie kierował kościołem lubelskim.

Pewnie od czasu do czasu,
w chwilach słabości i niepowodzeń życiowych, każdy z nas ma
wątpliwości i zaczyna się zastanawiać, czy nasza wiara, która jest
nam wszczepiona przez przodków
jest na tyle silna, aby przeciwstawić się tym trudnościom. Nasz
naród, wiernie trwa już od ponad
tysiąca lat przy krzyżu, krzyż jest
wpisany w długą historię naszą.
Patrząc na dzieje naszego narodu,
widzimy, że krzyż zawsze był
widocznym znakiem naszej przynależności do Chrystusa, z Niego
naród czerpał siły w trudnych
momentach.
Ten wielki, tysiącletni krzyż,
jest widocznym drogowskazem,
to krzyż wskazywał i nadal wskazuje naszemu narodowi kierunek,
w jakim ma podążać. Krzyże są
różne, te nasze osobiste z codziennego życia wpisane są w naszą
rzeczywistość, jak i te narodowe
- krzyże z Gdańska, Poznania,
Oświęcimia, Brzezinki i Majdanka,
krzyż Palmirski, krzyż z Katynia i
Smoleńska, wyznaczają miejsca
cierpienia, wiary i nadziei. Jednak
wielokrotnie ten krzyż był obrażany, deptany, niszczony przez
niegodziwców, odrzucany przez
ludzi złych, niegodnych, którzy
chcą zająć miejsce Boga.
Wydaje się jednak, że każdy
z nas jakoś po swojemu idzie za
Chrystusem, ale jest pewne, że
nie można iść za Nim, bez wiary
w Krzyż i Jego Zmartwychwstanie. Wielu z nas wierzy i podąża
za Chrystusem i odczuwa potrzebę
przebywania w cieniu Krzyża. Niestety, są jednak i tacy, którzy nie
dostrzegają Chrystusa, nie chcą

Opr. Majka
Nadesłała. Zofia Lorek

Listy do Redakcji

Pełnych pokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych
z radosnym Alleluja!
życzy Maria Piniańska
z rodziną

XXVII Turniej Tenisa Stołowego
25 lutego w Domu Parafialnym odbył się XXVII turniej
Tenisa Stołowego.
Oto jego zwycięzcy.
Gimnazjum
I miejsce Michał Sopata
II miejsce Krystian Janus
III Karol Czop
Szkoła średnia
I miejsce Mateusz Kuźma
II miejsce Mateusz Kumor
III Sebastian Kossakowski
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Serdeczne
podziękowania składamy sponsorowi panu Zygmuntowi
Berdychowskiemu i Fundacji Sądeckiej oraz pani Beacie
Janus za współorganizację.
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Go dostrzec, inni zaś wybierają z Ewangelii
to co im się podoba.
Współcześnie silne są tendencje wychowania młodych bez krzyża: bez wiary,
bez ofiarności, przy wyborze tego co wydaje
się przyjemne, bez perspektywy wieczności.
Tak jak za czasów komunistycznego
PRL-u, widzimy ludzi, którzy chodzą po
omacku, żyjąc bez Boga.
Ojciec kłamstwa, władca ciemności,
wciąż próbuje obrzydzić nam krzyż, wciąż
się stara, w ponętnych barwach, słowach
i kształtach, ukazać ludziom swoją państwo-królestwo idealne, przedstawiając je w kolorowych pismach, folderach i filmach. W tych
ukazach człowiek jest bez wad wiecznie
młody i korzysta z uciech życia, a świat
jest pozbawiony cierpień i problemów. Taki
właśnie współczesny świat stara się nam
przekazać dzisiejszy „moralista” korzystając
z pomocy i pośrednictwa szatana, starając
się prezentować inny styl życia, bez zobowiązań i odpowiedzialności, z bezstresowego wychowywanie młodego pokolenia,
wierzącą tylko w wirtualną przestrzeń życia,
w której mają szukać nadziei i ukojenia.
Szatan rządzący umysłami dzisiejszych
moralistów, przemawia przez nich, chce, aby
z dzisiejszej młodzieży powyrastali ludzie bez
zasad, bez wartości, bez ideałów.
Krzyż to nasz narodowy wybór i dlatego nie możemy się zgodzić z tymi, którzy
podobnie jak w komunistycznej ideologii,
chcą laicyzacji społeczeństwa, zeświecczenia europejskiej cywilizacji i usunięcia
Boga i krzyża ze sfery publicznej. Wielu
krzyż lekceważy ale w chwili niepowodzeń
obwiniają Boga za nie.
Od dawna czynione są nieudolne próby
wyeliminowania krzyża z naszego życia,
zastępując go obcymi, bezwartościowymi
dla nas zasadami, a „pranie mózgów ”
przez „etyków, bez moralności”, to dzisiaj
„normalność”. Przecież ludzie pozbawiani
prawdziwej wiary i nie szukający prawdy,
są nieodporni i bardzo podatni na medialne
wychowanie.
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Powracając do przeszłości, w PRL-u były również kłamstwa i manipulacje,
ale próbowano tworzyć pozory. Ale dzisiejsi
przywódcy europejscy, dzisiejsza władza, już
o takie pozory nie dba …..Dlaczego? Dzieje
się tak, bo upadamy bardzo nisko, nie pod
ciężarem krzyża, ale pod ciężarem grzechu,
nie zwracamy uwagi na tych, którzy upadli.
Zapewne dlatego często się zastanawiamy
się, dlaczego?... tak się dzieje?- dlatego, że
uchylamy się od niesienia krzyża.
A Bóg ciągle na nas czeka, woła z wysokości krzyża, że kocha.
Chrońmy się w zbawczy cień Krzyża
Chrystusowego, nie lękajmy się Jezusa
Chrystusa i Jego nauki. Chrońmy Krzyż, który
rzuca cień na nas, bo świat bez krzyża nie
przetrwa i nie może istnieć. Chrońmy Krzyż,
bo to drogowskaz do Niego, bo to jedyna
nasza nadzieja i droga, która doprowadzi
nas przed Jego święte Oblicze. Nie bądźmy
głusi na Jego wołanie, nie udawajmy ,że
nie możemy dosłyszeć Jego wołania, On
nas prosi, aby iść za Jego krzyżem z Nim,
bo; „Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien”.
Jezus na krzyżu po skończonej męce
oddaje Ducha w Ojca Swego ręce
Cień Krzyża Jezus krzyż wziął na swe
ramiona, aby zbawić lud

Malował Zenon Tabor
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Pamięć
Jeżeli chcemy zachować swoją tożsamość,
musimy pamiętać o przeszłości, o dziejach swojego narodu o naszych przodkach, którzy żyli,
walczyli i ginęli za naszą Ojczyznę. Pielęgnowanie
pamięci jest nie tylko obowiązkiem, ale koniecznością, bo to jest świadectwo naszego istnienia,
istnienia narodu polskiego. Pamięć o czasach
przeszłych naszego narodu jest konieczna i ważna, abyśmy mieli świadomość, że nasza historia
nie kończy się na „dniu wczorajszym” lecz trwa
nieprzerwanie od 1049 lat, od daty chrztu Polski
i jego władcy Mieszka I.
Zgodnie z przekazem historycznym Mieszko
I przyjął chrzest ze względu na zagrożenie ze strony cesarstwa niemieckiego, co mogło zagrażać
jedności terytorialnej Polski. Za pośrednictwem
Czech, chrzest Polski zgodnie z ówczesnym zwyczajem, odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia
966 roku, co jest świadectwem narodzenia się
Polski dla Chrystusa i początkiem jednoczenia
się narodu. Przyjęcie chrztu przez Mieszka
I i erygowanie biskupstwa zrównało państwo
gnieźnieńskie z chrześcijańskimi krajami Europy
i związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury
chrześcijańskiej, co zapewniło Polsce umocnienie pozycji wśród państw chrześcijańskich.
Sam Mieszko I od tego czasu został traktowany
na równi z innymi książętami, co zapewniło mu
bezpośrednie kontakty z cesarzem Niemiec.
Dlatego zawsze musimy być świadomi,
że nasza historia, to też historia Europy. Jednak
przynależności do krajów Europy przypomina, że
trzeba było w wielu przypadkach o tę tożsamość
walczyć i bronić, a teraz pokazywać potomnym
na kartach historię prawdziwą a nie okłamaną.
Historię i dzieje narodu musimy traktować jako
dobro. Z niej czerpiemy naukę na dziś - widząc
błędy i sukcesy. Wszystko musimy przyjąć- to
co dobre i to co zawstydzające.
Historię tworzą ludzie i ci najważniejsi muszą mieć miejsce w narodowej pamięci.
Nie możemy zapomnieć o tym, że 12 kwietnia 1943 r. niemieckie rozgłośnie podały komunikat o odkryciu masowych grobów w Katyniu,
w których spoczywają zwłoki polskich żołnierzy
i oficerów pomordowanych przez sowieckie
NKWD. Wydawało się to w tym czasie nieprawdopodobne, aby ludzie ludziom zgotowali taki
los. Jednak ta prawdziwość o pomordowanych
polskich jeńcach wojennych przez długo była

ukrywana przez Sowietów, również po wojnie,
władze polskie uzależnione od naszych sąsiadów
z Kremla, nie pozwalały na ujawnienie prawdy.
Nie możemy o tym zapomnieć, że ta przeszłość
narodu, to życie pod nadzorem bezpieki, której
centrum znajdowało się w Moskwie. W tym
czasie wielu pseudo- -historyków próbowało
zmieniać historię, zatuszować prawdziwe fakty,
a pamięć o prawdziwych bohaterach zatuszować, jednak ta prawda i pamięć pozostawała
w rodzinach, kultywowana była też w małych
grupkach, korzystających niejednokrotnie z kościelnego schronienia. Nie zapominajmy historii
własnego narodu, nie zapominajmy o Katyniu, to
właśnie prawda, ta pamięć, nieraz o bezimiennych bohaterach, dała nam siłę do przetrwania,
a dzisiaj do mówienia prawdy. Jest prawdą że
wiele zmieniło się na lepsze, ale nadal jest mocne
przekonanie, charakterystyczne szczególnie dla
ostatniej dekady XX wieku, że raczej należy
wybierać świetlaną przyszłość niż zagłębiać
się w przeszłość, w mroki historii. Takie rozwiązanie o niewracaniu do historii, do czasów
przeszłych nadal funkcjonuje w społeczeństwie,
a w szczególności u ludzi młodych, a przecież
w rzeczywistości to właśnie o nich chodzi. Duże
znaczenie przy przyswajaniu i przybliżaniu historii
narodu powinny mieć media. Jednak media nie
mają na to czasu, bo większość programów
telewizyjnych zajęta jest przez polityków, którzy
starają się zabłysnąć na szklanym ekranie.
Przecież nasza historia obfituje w wiele
momentów i przypadków o których nie wolno
nam zapomnieć. Dowiadujemy się z historii,
że kraje europejskie i nasi sąsiedzi nigdy nie
oszczędzali narodu polskiego, „kładąc mu kłody
pod nogi”, a sami Polacy od zawsze, do dnia
dzisiejszego traktowani są po macoszemu.
W tym miejscu warto zacytować słowa Wielkiego Polaka; „Jestem synem narodu, który
przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na
śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą.
Zachował własną tożsamość i zachował pośród
rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako
naród – nie biorąc za podstawę przetrwania
jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi
jak tylko własną kulturę, która się okazała w tym
przypadku potęgą większą od tamtych potęg.”
Słowa Wielkiego Polaka należy pozostawić bez
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komentarza, bo Jego słowa reasumują historię
naszego narodu. Jednak przeszłość wraca do nas
stale, teraz przeszłość jest bardzo widoczna, bo
choć od 26 lat żyjemy w wolnej Polsce, to właśnie teraz nastał czas zapłaty za chwile dawnej
słabości i niewykorzystania szans stworzonych
przez historię.
Gruba kreska, która została postawiona
w 1989 roku, odcina Polaków i Polskę od historii
naszych czasów, zamazuje rzeczywistość, pozwoliła na zamiecenie wielu istotnych spraw pod
przysłowiowy dywan. Gruba kreska była przyzwoleniem na powrót do życia publicznego i do
władzy wielu działaczom, oddanym byłej władzy
komunistycznego PRL-u. Jednak równocześnie
gruba kreska była próbą zażegnania konfliktu
pomiędzy starą i nową władzą i na rozpoczęcie
życia nowej społeczności. To nowe życie Polski
i Polaków zakłócały spory i nadal stanowią one
przeszkodę w porozumieniu pomiędzy ekipą
rządzącą i opozycją
Nowa epoka w RP zaczęła się w dniu katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r, w której
zginął Prezydent prof. Lech Kaczyński wraz z 95
osobami udającymi się do Katynia na uroczystości rocznicowe. Smoleńsk jest wydarzeniem
granicznym w naszej najnowszej historii Polski,
a postawa, jaką zajęły miliony Polaków, jest pryzmatem, przez który będą patrzeć na nas przyszłe
pokolenia. Świadomość o tym, że przekazywana
jest nam nieprawda , dociera do coraz większej
grupy Polaków. Zaraz po katastrofie na szczytach
władzy zapanował potworny bałagan. Premier
powołał jakiś zespół do zbadania katastrofy,
Rada Ministrów decydowała o uczczeniu ofiar
minutą ciszy. Nikt nie zastanawiał się nad tym,
jak badać katastrofę,? jakie przepisy proponować?, jak rozmawiać z Kremlem ?, czego się
domagać? Jednak rząd Donalda Tuska i sam Tusk
nie zrobił nic, aby sprawę katastrofy przekazać
międzynarodowej komisji, a jego postawa w tej
sprawie była zgodą na przejęcie przez Rosjan
śledztwa. Jeszcze kilka tygodni po wypadku
w rządzie panowało przekonanie, że możliwe
jest wspólne śledztwo z Rosjanami.
Tymczasem fachowcy od razu mówili: „Nie,
nie ma takiej możliwości prawnej”. Pomimo wielu sprzeciwów fachowców lotniczych, zostały
powołane komisje przez ekipę rządzącą, które
miały zbadać i ustalić przyczyny katastrofy. Ta
komisja prowadziła śledztwo, opierając się na
faktach i zdarzeniach przekazanych przez Rosjan.
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Jednakże te „ochłapy” wiadomości nie pozwoliły
na rzetelne zbadanie sprawy i nie pozwoliły zbadać rzeczywistych przyczyn katastrofy. Polacy
się zawiedli, bo komisja Millera badająca przyczyny katastrofy, przekazała informacje urągające zdrowemu rozsądkowi i nie odpowiedziała
na dręczące wielu Polaków pytania. Większość
Polaków nie wierzy też moskiewskiemu raportowi MAK, który jest stekiem kłamstw. Dzisiaj
po nieudolnym pięcioletnim śledztwie, to już
Polacy nie wierzą w żadne informacje na temat
katastrofy, które przekazuje ekipa rządząca, bo
właściwie nic, co do tej pory podaje, nie jest
wiarygodne, a główny sprawca tych kłamstw
ma teraz intratne stanowisko w UE i sprawą się
nie interesuje. Kłamstwo smoleńskie pokazało
całemu narodowi klęskę ekipy rządzącej która
ją hańbi i ukazuje nie tylko fałszowanie przez
nią faktów, ale tchórzostwo i brak honoru wielu
polityków.
Nadal wiele milinów Polaków domaga się
prawdy o katastrofie, bo ta katastrofa dużo powiedziała o nas, jako o narodzie, dlatego jaka by
ona nie była, to należy ją przekazać, bo przecież
nie można przewlekać śledztwa w nieskończoność, bo mija już pięć lat a śledztwo nadal jest
w „państwie prokuratura.” Śledztwo musi być
skończone, bo należy dochodzić sprawiedliwości a prawdę przekazać narodowi, bo inaczej
historia nam tego nie wybaczy.
Smoleńsk 10 kwietnia 2010 roku to
próba przejęcia kontroli nad Polską, to próba
pozbawienia tożsamości narodowej to próba
umieszczenia na szczytach władzy polityków
słabych i posłusznych Kremlowi. Przecież 10
kwietnia 2010 w nad Smoleńskiem rozegrał się
dramat, a już tuż po katastrofie władzę przejął
obóz, który posłusznie wykonywał polecenia
idące z Kremla. Polecenia były jednoznaczne - nie
zadawać drażniących pytań w sprawie katastrofy, odsunąć temat katastrofy na bok i sprawić,
aby Polacy zapomnieli o tragedii smoleńskiej.
Podawać nieprawdziwe i sprzeczne wydarzenia,
aby skłócić Polaków między sobą, zaś tych, co
nadal będą pytać i dociekać przyczyn tragedii,
zdyskredytować i ośmieszać na każdym kroku.
Jeżeli, nie daj Boże, zapomnimy o tych 96
ofiarach, to będziemy tylko, jak to określił takie
zapomnienie, marszałek Piłsudski „zbiorem ludzi
czasowo zajmujących dane terytorium, a nie
narodem”. Dlatego pamięć o tych, którzy znaleźli
śmierć 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem
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i o tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu, to
sprawa naszej tożsamości, a przypominanie tych
tragedii jest naszym narodowym obowiązkiem.
Zapomnienie czy też ukrywanie prawdy
o Katyniu i Smoleńsku, to podcinanie Polsce korzeni tożsamości, to podcinanie korzeni drzewa,

na którym stoi od przeszło tysiąca lat krzyż, bo
my jako naród jesteśmy na zawsze wierni temu
krzyżowi i w nim zawsze szukamy i znajdujemy
nadzieję i pocieszenie. Dlatego ukrywanie prawdy bardzo boli wielu Polaków.

Zenon Tabor

Koronacja
Prawdopodobnie nie byłoby narodu polskiego, gdyby władzy nad plemieniem Polan
nie objął Mieszko I z rodu Piastów. Nastąpiło
to najprawdopodobniej w drugiej połowie IX
wieku. Historia jednak nie podaje, w jakich
okoliczności powstało to państwo, lecz było to
ważne wydarzenie w dziejach narodu polskiego.
Głównym ośrodkiem nowo powstałego państwa
Polan było Gniezno. Niewątpliwie przyjęcie
chrztu przez Mieszka I i chrystianizacja jego
państwa, umieściło państwo w kręgu cywilizacji
łacińskiej, dało mu możliwości do podejmowaniu
decyzji w sprawie państwa i otworzyło drzwi do
państw europejskich. Przyjęcie chrześcijaństwa
przez Polan nie oznaczało jednak, że wszystkie
plemiona zaczęły nagle wierzyć w Boga. Przecież
niemożliwością było nawrócić w jednym dniu
wszystkich, odwieść ich od swoich dawnych
wierzeń i bożków i przekonać do wiary katolickiej. Na to trzeba było czasu i duchownych, aby
im prawdę, wiarę przekazać i wszczepić. Dlatego
konsekwencją przyjęcia chrztu przez Mieszka I
była konieczność sprowadzenia do Polski duchowieństwa, a wraz z tym upowszechniła się nowa
koncepcja władzy książęcej, administrowanie i
wprowadzanie słowa pisanego.
Odcięcie się od arcybiskupstwa w Magdeburgu, któremu podlegała działalność ewangelizacji na Wschodzie i ustanowienie biskupstwa
misyjnego zależnego bezpośrednio od Papieża,
było sukcesem państwa i biskupa Jordana. Na
krótko przed śmiercią Mieszko I wraz ze swoją
drugą żoną Odą i synami oddaje pod opiekę
swoje państwo papieżowi. Dokument „Dagome
Iudeks” przekazany papieżowi określał dość
dokładne granice ówczesnej Polski.
Po śmierci Mieszka I władza przechodzi
w ręce najstarszego syna Bolesława zwanego
Chrobrym. Plany Bolesława były bardzo ambitne,
a chcąc dorównać innym władcom chrześcijańskim, zaczął organizować wyprawy misyjne.
Bolesław Chrobry dążył też do utworzenia w
Polsce własnej prowincji kościelnej, dlatego

poparł chrystianizację ziem pruskich, proponowaną przez praskiego biskupa Wojciecha To
właśnie z pomocą Bolesława Chrobrego biskup
Wojciech podjął się nawracania ziem pruskich
zagarniętych jeszcze przez Mieszka I, który pokonał w 991 roku w bitwie pod Cedynią wojska
margrabiego Hodona.
Biskup Wojciech przebywał na dworze Bolesława Chrobrego od 966 roku, od czasu, kiedy
w Pradze wymordowano prawie całą jego rodzinę. W roku 997 biskup Wojciech wraz z bratem
Radzimem - Gaudentym oraz Boguszem udają się
do Gdańska, a stamtąd drogą morską do Prus
Wschodnich. Wojciech, czując, że jest bezpieczny wśród pogan, odsyła do Polski przydzieloną
mu przez Bolesława zbrojną ochronę i wyrusza
do plemion pruskich w celu nawracania ich na
wiarę chrześcijańską. Wydarzenia ostatnich dni
misji okazały się bardzo dramatyczne. Podczas
odprawianej Mszy świętej przez Wojciecha w
miejscu świętym dla Prusów, za naruszenie
pogańskiej świętości i niestosowania się do
wcześniejszych ostrzeżeń, misjonarze zostali
pojmani, W dniu 23 kwietnia 997 roku Wojciech
zostaje zamordowany wiosłem lub siekierą i
przebity włócznią przez pogańskich Prusów, a
jego odcięta głowa nabita została na kij. Towarzyszący mu w wyprawie misyjnej Gaudenty i
Bogusz zostali odesłani do Polski po wykup ciała
Wojciecha. Według podań, Bolesław wykupuje
ciało Wojciecha, płacąc za nie złotem tyle, ile
ważyły jego zwłoki. Ciało zamordowanego Wojciecha zostało pochowano w Gnieźnie.
Jego śmierć wywarła wielkie wrażenie
w chrześcijańskim świecie, dlatego w niedługim czasie Bolesław wraz z bratem zmarłego
misjonarza Gaudentym zaczęli zabiegać o
kanonizację Wojciecha, a przy okazji podjęli
starania o założenie w Polsce arcybiskupstwa i
kilku biskupstw. W roku 999 papież Sylwester
II przychylił się do prośby Bolesława, kanonizując Wojciecha i wydał bullę, na mocy której
powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie. Na czele
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arcybiskupstwa stanął brat Wojciecha Radzim
– Gaudenty, oprócz tego zostały utworzone
trzy biskupstwa- w Krakowie, Wrocławiu i
Kołobrzegu. Działalność i śmierć św. Wojciecha i to ,że stolica ówczesnych władców
polskich, Gniezno, posiadało jego relikwie,
znacznie podniosło znaczenie Polski w oczach
Europejczyków. Osoba św. Wojciecha znacznie
przyczyniła się do ugruntowania religii i umocniła
pozycję państwa. Ukoronowaniem świętości
Wojciecha była pielgrzymka cesarza Ottona III
do grobu świętego. Po wizycie Ottona III kult
św. Wojciecha zaczął szybko się rozwijać, ą sam
męczennik został uznany za patrona Polski. Zjazd
gnieźnieński, pielgrzymka cesarza do grobu św.
Wojciecha umocniły pozycję Bolesława wśród
krajów europejskich. Niestety, śmierć przychylnego Polsce cesarza Ottona III przerwała dobra
passę, a stosunki polsko -niemieckie zaczęły
się jeszcze bardziej komplikować, gdy cesarzem
został Henryk II. Za panowania cesarza Henryka II
zmiana polityki wobec Polski doprowadziła do długotrwałych wojen pomiędzy Polską i Niemcami.
Ciągnące się wojny przez ponad sześć lat zostały
zakończone podpisaniem pokoju w Budziszynie.
Wkrótce po zawarciu pokoju w Budziszynie
Bolesław skierował swe wojska na wschód.
Jego celem było przyłączenie do Polski Grodów
Czerwieńskich Pierwszy koronowany władca
dwukrotnie najechał na Ruś, zdobywając Kijów.
Jednak Bolesław Chrobry wiedział, że wojny
kosztują, toteż w następnych latach zaniechał ich.
Gniezno, kolebka naszej państwowości,
zasłynęła jako miejsce pierwszych koronacji królewskich. To właśnie w katedrze gnieźnieńskiej
koronował się pierwszy król Polski, Bolesław
Chrobry. Chociaż w Gnieźnie koronowało się
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kilku królów, to spośród wszystkich koronacji
największe znaczenie miała koronacja pierwszego króla Bolesław Chrobrego. Koronacji na
króla Polski Bolesława Chrobrego dokonana na
Wielkanoc 1025 roku przy grobie św. Wojciecha,
przez biskupa Hipolita. Namaszczenie Bolesława
na króla postawiła władcę Polski w rzędzie
głównych monarchów Europy i stanowiła
niezbity dowód jego zupełnej niezależności. Po
koronacji Polska stała się monarchią, w której
władza spoczęła w ręku króla. W stosunkach
wewnętrznych ułatwią władcy odejście od
zwyczajowego prawa, które kazało dzielić kraj
między spadkobierców. Prawowitym władcą po
śmierci króla stawał się ten z synów, któremu
ojciec – król przekazał berło. Panowanie Bolesława Chrobrego na pewno wzmocniło struktury
państwa, za jego panowania powstało arcybiskupstwo, zbudowano liczne grody i fortyfikacje
wojskowe, wnoszono pierwsze katedry polskie.
Ten władca mało znanego kraju wykazał wielką
mądrość polityczną, broniąc młodego, lecz pod
jego panowaniem rosnącego w siłę państwa.
Król Bolesław Chrobry w oczach ówczesnych ludzi był mądrym, rozsądnym i sprawiedliwym władcą o czym świadczy panegiryk
kronikarza Galla Anonima;
Skoro tedy król Bolesław odszedł z tego
świata, złoty wiek zmienił się w ołowiany.
Polska, przedtem królowa, strojna w koronę
błyszcząca złotem i drogimi kamieniami, siedzi
w popiele odziana we wdowie szaty.
Zastanawiam się, który z naszych współczesnych „władców” może zasługiwać na taką
gloryfikację ze strony historyków, za którym
ojczyzna i naród może płakać.

Zenon Tabor

Marcinkowice: Rozpoczęło działalność
Centrum Społeczno-Kulturalne
Rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Społeczno-Kulturalne w Marcinkowicach.
Zgodnie z obowiązującym
regulaminem obiekt ten jest
ogólnodostępny na zasadach
określonych w Regulaminie
korzystania z obiektu. Obecnie
z gościny w budynku korzysta

bezpłatnie Koło Gospodyń
Wiejskich w Marcinkowicach.
Osoby uprawnione do
korzystania z Centrum Społeczno-Kulturalnego w Marcinkowicach to: dzieci i młodzież w ramach zajęć prowadzonych pod opieką osoby
dorosłej w godzinach otwarcia
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obiektu, członkowie kół gospodyń wiejskich
oraz innych organizacji działających w danym
środowisku, kół zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć, mieszkańcy wsi Marcinkowice
w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych,
takich jak imprezy kulturalne, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.
W każdą środę i czwartek w godz. 14.0019.00 zajęcia dla dzieci i młodzieży będzie prowadzić instruktor malarstwa Gminnego Ośrodka
Kultury w Chełmcu Dorota Leśniak.
Centrum Społeczno-Kulturalne w Marcinkowicach funkcjonuje w strukturach Gminnego
Ośrodka Kultury w Chełmcu i udostępniane jest
osobom pełnoletnim. W przypadku organizowania
przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich,

opiekun budynku udostępnia pomieszczenia
osobom pełnoletnim, które odpowiadają za ich
bezpieczeństwo.
Korzystanie z nowego Centrum Społeczno – Kulturalnego jest bezpłatne. W sprawach
udostępnienia obiektu należy się kontaktować
z opiekunem obiektu - Magdaleną Kusion, tel.
698 083 633.
Imprezy, spotkania, zebrania o charakterze
cyklicznym lub zorganizowanym powinny być
zgłoszone do harmonogramu Centrum Społeczno-Kulturalnego w Marcinkowicach prowadzonego przez opiekuna obiektu.

(opr.jg) źródło: UG Chełmiec
Przedruk z Sądeczanina

Ojczyzna polszczyzna
Dlaczego w naszej pisowni jest ż i rz ?
Przyczyna tego zjawiska leży w historii języka. Wspomnę tu, że, tak jak wiele języków, korzystamy w zapisie z alfabetu łacińskiego. Ten alfabet trzeba było zastosować do polskiej wymowy.
I tak nasze ż zapisywano różnie, według pomysłu pisarza, np. jako z, s, ssco widać w dawnych
rękopisach.Rz nie było dawniej, bo stary język słowiański miał r wymawiane miękko, co dziś widać
jeszcze w języku rosyjskim:rieka.
Nasz język tak się kształtował, że miękkie r wymawiane było w brzmieniu zbliżonym do ż,
żeby wreszcie zrównać te dźwięki w wymowie.
Mówimy jeden dźwięk, a zapisujemy dwojako: żaba i rzeka. Rz przypomina, że powstało z r
zresztą to rz w odmianie czy wyrazach pokrewnych brzmi jako r:
Parzysty- para
Wierzę- wiara
Na skórze- skóra
Te i inne zjawiska językowe i ortograficzne poznać można ze starych zapisów. Na podstawie
zestawień i porównań ustalić można prawidłowości.
I jeszcze o ortografii wspomnę. Mianowicie, z czasem ujednolicono pisownię, szczególnie zaś
wtedy, gdy stosowano druk. Czcionki drukarskie musiały uwzględnić jednolite zasady. Pierwszy
traktat o ortografii powstał w XVI w.

Ł. W.

Sprawozdania
Parafialna Orkiestra Dęta
Parafialna Orkiestra Dęta od początków
swojego istnienia nierozerwalnie związana jest
z Parafią Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny w Marcinkowicach. Dzieje orkiestry
wciąż wplatają się w historię parafii. Orkiestra
była i jest nadal obecna w czasie największych
uroczystości, świąt i jubileuszów parafialnych.
Rok 2014 był kolejnym etapem w działalności Orkiestry Dętej w Marcinkowicach.

Od 1 marca 2014 roku z muzykami rozpoczął współpracę instruktor instrumentów dętych
pan Ludwik Sejmej.
W ciągu 2014 r. skład orkiestry nie uległ
zmianie – w dalszym ciągu orkiestra liczyła
22 członków. Kapelmistrzem orkiestry jest pan
Grzegorz Szabla. Próby odbywały się w każdą
niedzielę o godz. 11.00. Na próbach ćwiczy
się i opracowuje nowy repertuar, w którym
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znajdują się marsze, hymny, pieśni religijne i
kolędy. Warto podkreślić, iż orkiestra posiada
repertuar kościelny jak i rozrywkowy, które stale
się poszerzają.
Najważniejsze wydarzenia, które były
naszym udziałem:
- Koncert kolęd
- Wielkanocna Rezurekcja
- Boże Ciało
- Uroczystości odpustowe
- Parafiada
- występy na niedzielnych Mszach Świętych
- występy podczas uroczystości kościelnych i okolicznościowych.
1 czerwca 2014 r. orkiestra skorzystała
z zaproszenia ks. Jarosława Kokoszki i wystąpiła
gościnnie na Mszy Św. Prymicyjnej w Starym
Wiśniczu z repertuarem kościelnym jak i rozrywkowym.
W roku 2014 Orkiestra dęta otrzymała środki finansowe, które posłużyły na zakup środków
i materiałów eksploatacyjnych.
Członkowie orkiestry wyrażają wdzięczność za otrzymane wsparcie finansowe oraz
dziękują wszystkim osobom, które bezpośrednio
przyczyniły się do pozyskania przez orkiestrę
tego wsparcia.
Członkowie Orkiestry na bieżąco prowadzą
intensywne poszukiwania pośród swoich środowisk wszystkich chętnych do zasilenia szeregów orkiestry. Przez cały rok trwa nabór osób
chętnych do udziału w zajęciach. W zasadzie
jedynym kryterium wstąpienia do orkiestry jest
chęć i zapał oraz odrobina talentu muzycznego.

Grzegorz Szabla

Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi
dziećmi Bożymi, przez łaskę chrztu
świętego stali się:
21.03.2015 r.
Dorota Jędrzejak ur. Roztoka zam. Klęczany
28.03.2015 r.
Tomasz Sowa ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli
do Domu Ojca:
+ Jan Ruchałowski l. 75 zam. Marcinkowice
+ Elżbieta Jacak l. 89 zam. Klęczany
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją
najdroższą Krwią i otwórz przed nimi bramy Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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