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W lipcu do Tuchowskiej Pani…
Lipiec to miesiąc skąpany w słońcu. Jego nazwa pochodzi od kwitnących
wówczas lip. Kojarzy nam się z wakacjami, upałami i wypoczynkiem. Zażywamy intensywnie kąpieli słonecznych, by upodobnić się nieco kolorem
skóry do latynosów. Miesiąc ten stanowi wspaniałą okazję do podziwiania
piękna przyrody i dziękowania Panu
Bogu za piękny świat, który dla nas
stworzył. Gdy staję na szczycie góry,
podziwiam zachód słońca nad morzem
lub upajam się widokiem przepięknych
polskich krajobrazów, wyszywanych
lasami i jeziorami, zawsze w sercu rodzi
mi się westchnienie: Boże, dziękuję Ci
za ten piękny świat! O naszą planetę
mamy dbać i dokładać starań, by żyło
nam się na niej lepiej i łatwiej. Korzystając z wakacji dzieci i młodzieży
oraz urlopów dorosłych, organizujmy
wspólne rodzinne wyjazdy, które będą
służyły odkrywaniu urzekających
miejsc, umacnianiu więzi rodzinnych
i będą okazją do mądrego wypoczynku.
2 lipca będziemy czcili w liturgii
kościoła Matkę Bożą królującą na
wzgórzu w Tuchowie. Według tradycji benedyktyńskiej pierwszy kościół
w Tuchowie został wybudowany
Około 1079 roku. Był pod wezwaniem
Matki Bożej Wniebowziętej. Miał być,
jak głosi tradycja, poświęcony przez św.
Stanisława Szczepanowskiego, biskupa
i męczennika. Tutaj miał odprawić
swoją Mszę prymicyjną św. Jan Kanty.
Kościół wzniesiono na wzgórzu zwanym „Lipie” - nazwa od gaju lipowego
- po prawej stronie rzeki Białej.
Okres świetności kościoła Najświętszej Maryi Panny związany jest

z rozwojem kultu Matki Bożej. Od
1597 roku miały tutaj miejsca nadzwyczajne zjawiska. Cuda, jakie dokonały
się za sprawą Matki Bożej, przyczyniły
się do rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Bardzo duża liczba odwiedzających
tuchowskie sanktuarium spowodowała
podjęcie decyzji o budowie nowego
kościoła, który sprostałby napływowi
wiernych. Zadanie to było trudne
i wymagało wielu wyrzeczeń. Świadczy o tym fakt, że nową świątynię
budowano blisko 17 lat (1665-1682).
Murowany kościół sanktuaryjny został
konsekrowany pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
i św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Najważniejszą uroczystością w sanktuarium jest obchodzony, co roku Wielki
Odpust Tuchowski. Jest to wielkie wydarzenie, o którym świadczy ogromna
ilość wiernych, którzy odwiedzają to
miejsce w tym okresie.
Obraz Matki Bożej Tuchowskiej
ma wymiary 52 x 44 cm, namalowany
jest na desce lipowej. Przeprowadzone badania historyczne dowodzą, że
w połowie XVI wieku benedyktyni
sprowadzili go do Tuchowa. Z całą
pewnością obraz powstał w polskiej
szkole malarskiej Bodzentyna w latach
1530-1540. Tło wizerunku Maryi
stanowią motywy postaci. Na lewym
ręku Madonna trzyma dzieciątko
Jezus, zaś w prawej dłoni kwiat róży.
Głowy obu postaci otoczone są złotymi nimbami. Pan Jezus prawą ręką
trzyma umieszczoną w środku obrazu
niebieską kulę. Jest ona czymś więcej
niż jabłkiem królewskim - symbolizuje
ziemię lub nawet wszechświat. Nad
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tym globem umieszczony jest krzyż,
który przypomina o odkupieniu.
Lewa ręka Dzieciątka wyciągnięta jest
w geście błogosławieństwa. W związku
z licznymi cudami rozpoczęto starania
o ogłoszenie obrazu cudownym i uzyskanie pozwolenia na tzw. koronację
koronami papieskimi. W dniu 12 VI
1641 roku komisja wystosowała pismo
do księży proboszczów prepozytury
tarnowskiej z prośbą, by ogłosili ludziom o planowanych badaniach; kto
jakiego doznał cudu za pośrednictwem
Matki Bożej Tuchowskiej. Klasztorne
księgi bardzo szybko wypełniły się
nadzwyczajnymi relacjami.
1 lipca komisja miała przesłuchać
osoby, które doznały jakiegoś cudu.

Przesłuchanie rozpoczęło się nabożeństwem. Osoby te musiały złożyć
swoje zeznania pod przysięgą. Protokół przesłano do kurii diecezjalnej.
Badania zostały potwierdzone przez
ówczesnego ordynariusza, bpa Tomasz
Oborskiego. W ten sposób obraz Matki
Bożej Tuchowskiej został uznany za
cudowny
Na posiedzeniu 3 VII 1904 roku
kapituła watykańska wyraziła zgodę na
koronację obrazu.
Warto odwiedzić to tuchowskie
sanktuarium, gdyż obraz Matki Bożej,
choć niewielki, widniejąca nam nim
Maryja nigdy nie zawodzi tych, którzy
do Niej się uciekają.
Ks Tomasz Kupiec

Życzenia
„Niech Pan błogosławi i strzeże”
ks. Tomasza Kupca- lipcowego Solenizanta
W tym życzeniu zawierają się słowa szacunku,
Podziękowania za to że jest i serdecznego życzenia wszelkiego dobra

od współredaktorów
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Kalendarium na lipiec 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił
wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.
Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.
7 VII

Czternasta Niedziela zwykła. Iz 66, 10-14c; Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por.
1); Ga 6, 14-18; Kol 3, 15a. 16a; Łk 10, 1-12. 17-20;

8 VII

Poniedziałek. Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.Rdz 28, 10-22a; Ps 91 (90), 1-2.
3-4. 14-15ab (R.: por. 2b); Por. 2 Tm 1, 10b; Mt 9, 18-26;

9 VII

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i
Towarzyszy, męczenników.Rdz 32, 23-33; Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a); Mt
4, 23; Mt 9, 32-37;

10 VII

Środa. Dzień powszedni.Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Ps 33 (32), 2-3. 10-11.
18-19 (R.: por. 22); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7;

11 VII

Czwartek. Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.Prz 2, 1-9; Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6.
9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Dz 4, 32-35; Mt 19, 29; Mt 19, 27-29;

12 VII

Piątek. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.12. Iz 52,
7-10; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3); 1 Tes 2, 2b-8; J 15, 16; J 15, 9-17;

13 VII

Sobota. Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.Syr 2, 7-11; Ps
1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 1); Mt 6, 33; Mt 6, 1. 5-8;

14
VII

Piętnasta Niedziela zwykła. Pwt 30, 10-14; Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.:
por. 33b); Kol 1, 15-20; J 13, 34; Łk 10, 25-37;

15 VII

Poniedziałek. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła. Ef 3, 14-19; Ps
103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

16 VII

Wtorek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48.
49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;

17 VII

Środa. Dzień powszedni. Wj 3, 1-6. 9-12; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7 (R.: por. 8a); Mt 11,
25; Mt 11, 25-27;

18 VII

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera. Wj 3, 1320; Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: 8a); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;

19 VII

Piątek. Dzień powszedni. Wj 11, 10 – 12, 14; Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por.
13); J 10, 27; Mt 12, 1-8;

20 VII

Sobota. Wspomnienie bł. Czesława. 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10
(R.: por. 3); Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14; Mk 4, 1-10. 13-20Mk 4, 1-9;

21
VII

Szesnasta Niedziela zwykła. Rdz 18, 1-10a; Ps 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por.
1a); Kol 1, 24-28; Dz 16, 14b; Łk 10, 38-42;

22 VII

Poniedziałek. Wspomnienie św. Marii Magdaleny. Pnp 8, 6-72 Kor 5, 14-17; Ps 63 (62), 2.
3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2); por. J 20, 11; J 20, 1. 11-18;

23 VII

Wtorek. Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy. Ga 2, 19-20; Ps 34 (33), 2-3. 4-5.
6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;

24 VII

Środa. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy. 1 Kor 7, 25-35; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17
(R.: por. Mt 25, 6); Mt 25, 1-13;
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25 VII

Czwartek. Święto św. Jakuba Apostoła. 2 Kor 4, 7-15; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
(R.: por. 5); J 15, 16; Mt 20, 20-28;

26 VII

Piątek. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. Syr 44, 1.
10-15; Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17;

27 VII

Sobota. Dzień powszedni. Wj 24, 3-8; Ps 50 (49), 1-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 14a); Jk 1, 21;
Mt 13, 24-30;

28
VII

Siedemnasta Niedziela zwykła. Rdz 18, 20-32; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8
(R.: por. 3a); Kol 2, 12-14; Rz 8, 15; Łk 11, 1-13;

29 VII

Poniedziałek. Wspomnienie św. Marty. 1 J 4, 7-16; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11
(R.: por. 9a); J 8, 12b; J 11, 19-27Łk 10, 38-42;

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora
30 VII Kościoła. Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8a); por.
Mt 13, 37b; Mt 13, 36-43;
31 VII

Środa. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera. 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Ps 34 (33),
2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); Por. Łk 9, 23; Łk 14, 25-33;

Przysłowia lipcowe

8 lipca - Prokopa.
- Prokop, gdy grzeje, to się dobrze dzieje.
9 lipca - Adriana.
- Od Adriana pogoda na dni kilka ustana
12 lipca - św. Jana Gwalberta.
- Od św. Jana Gwalberta powinna być niwa cięta.
13 lipca - św. Małgorzaty.
- Ze św. Małgorzatą upał przybiera, kanikułę otwiera.
15 lipca - św. Włodzimierza.
- Od św. Włodzimierza lato ku połowie zmierza.
16 lipca - Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
- Gdy Najświętsza Maryja Panna z Karmelu słoneczna i sucha, Bóg każdej prośby
wysłucha.
17 lipca - Bogdana.
- Dobry rolnik od Bogdana zbiera drugi pokos siana.
18 lipca - Kamila.
- Od Kamila do dożynek tylko chwila!
19 lipca - Wincentego.
- Wincenty lubi robić w pogodzie przekręty!
20 lipca - Czesława.
- Bywa, że od Czesława już dożynkowa zabawa!
24 lipca - św. Kingi.
- Słoneczna św. Kinga z rolnikiem się brata i przedłuża dni lata.
26 lipca - św. Anny.
- Św. Anna mimo chłodu jesieni jabłka i grusze w sadach zarumieni.
27 lipca - Natalii.
- Jak Natalia przyniesie słońce - długo rolnik wykarmi bydełko i konika na łące.
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28 lipca - Julii.
- Często Jula z wiatrem i deszczem hula.
29 lipca - św. Marty.
- Słońce ze św. Martą idzie w zawody - czy dzień będzie słoneczny, czy będą
deszcze i chłody.
30 lipca św. Julity.
- Gdy świętuje Julita - na polu nie spotkasz żyta.
31 lipca - św. Ignacego.
- Św. Ignacy dorzuca pracy - w polu, ogrodzie i w zagrodzie.

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

HISTORIA KAPLICY DWORSKIEJ
W MARCINKOWICACH
Kaplica została wybudowana w latach: 1925, 1926 staraniem dziedzica Stanisława
Morawskiego, za czasów ks. Józefa Adamczyka, proboszcza Chomranic. Zaprojektowana
została przez inżyniera architekta Okonia z Tarnowa. Kaplicę tę postawił majster Dadał
z Marcinkowic przy pomocy trzech cieśli, dach kaplicy pokrył blachą Władysław Żakża
z Nowego Sącza. Wzniesiono ją na wcześniej wybudowanym grobowcu dla zmarłych
krewnych właścicieli dworu, których zwłoki tu przebywały do
• powstania cmentarza komunalnego w Marcinkowicach nad Pasternikiem. W grobowcu pod kaplicą
• spoczywali między innymi: rodzice Olgi Morawskiej, Marysia Morawska oraz Adam
Dąbrowa - Morawski, uczestnik Powstania Styczniowego, który zmarł w wieku
100 lat. Nowy cmentarz komunalny na cmentarzem Legionistów został założony
w 1960 roku.
Poświęcenia kaplicy pod wezwaniem św. Rodziny dokonał Ks. Prałat Roman Mazur
z Nowego Sącza w 1926r. W czasie wojny, Początkowo kapliczka była obsługiwana przez
proboszcza z Chomranic, ojców Jezuitów z Nowego Sącza a w czasie wojny duszpasterzował przy niej misjonarz ks. dr Tadeusz Olszański, który w dużej mierze przyczynił się
do oszalowania kaplicy.
Kaplica stała się pierwszym kościołem parafialnym w 1952 r. i była nim do 18 VII
1955 roku, gdy wybudowany został nowy kościół parafialny.
Kaplica została wpisana do rejestru zabytków 20 lutego 2009 r.
W jej ołtarzu głównym jest obraz „Św. Rodziny” namalowany przez pana Michała
Porębę - wiceprezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Tarnowskiego.
Jest on doskonałą kopią dzieła włoskiego malarza Angolo di Cosimo di Mariano, zwanego także Bronzino. Nowy, „posoborowy”, ołtarz został wykonany przez pana Piotra
Sowę. Jedna z okrągłych ozdobnych rozet umieszczonych na nogach ołtarza pochodzi
ze starego ołtarza kaplicy dworskiej. Z niego zachowały się także relikwie nieznanego
świętego. Zostały one umieszczone w mensie nowego ołtarza. Kryształowy żyrandol,
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który niegdyś znajdował się w kaplicy, zostały odnaleziony na strychu plebanii. Taki sam
żyrandol można oglądać w zabytkowym kościółku w Łabowej.
Pancerne tabernakulum sprawił własnym kosztem pan Zdzisław Kwiatkowski
z Marcinkowic; jest to jego rękodzieło. Drewniane dwie kolumny podpierające chór,
o wysokości 226 centymetrów zostały nie spalone „na szczęście”, ale schowane na
strychu kaplicy, gdy przerabiano ją na salę katechetyczną po usunięciu religii ze szkół.
Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej została wykonana ze starej kaplicznej chrzcielnicy.
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego został umieszczony w kaplicy najpóźniej w 1950 r.
a więc najwyżej 12 lat po śmierci św. Faustyny. Nieznany jest malarz tego obrazu. Obrazek z bł. Janem Pawłem Wielkim, który opatrzony jest „relikwią szaty” Ojca św. został
przywieziony z Rzymu 2012 r. a ofiarował go zastępca generała zakonu Salwatorianów.
Matka Boża Katyńska - obraz ten został namalowany na płótnie przez siostrę Luizę Zaczyk ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Obraz został ukończony przez artystkę
w nocy 9/10 kwietnia 2010 roku a więc na parę godzin przed katastrofą smoleńską.
Św. Józef - największy obraz, o wymiarach: 216 cm x 137cm, jest dziełem malarza
z Krakowa - pana Kazimierza J. Rydla - spokrewnionego z poetą Lucjanem Rydlem. Obraz
został namalowany w 1988 r. Ufundował go w dużym stopniu ks. prałat Stanisław Pieprznik - proboszcz z Trzetrzewiny. Matka Boża Częstochowska - ten kolejny obraz został
ufundowany przez Olgę Morawską - żonę dziedzica Stanisława - jako wotum za ocalenie
syna Jana z kaźni hitlerowskiej. Na odwrocie obrazu widnieją takie słowa dedykacji: „Do
kaplicy w Marcinkowicach jako wotum za powrót syna Jana z obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu - ofiarowuje matka Olga Morawska, 14 V 1950 r.” Jan Morawski został
wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu za ukrywanie Jana Karskiego. Dzwon
tzw. „sygnaturka” pochodzi z Klęczan, tam wisiał na starej lipie i służył do ogłaszania
ludziom pracującym na polach dworskich przerwy obiadowej.
Renowacja kaplicy i jej otoczenia została wykonana w latach: 2010, 2011, 2012.
Ponownego poświęcenia kaplicy dokonał ks. bp. Andrzej Jeż 13 października 2012 r.
Rys historyczny kaplicy został opracowany przez uczennice Gimnazjum w Marcinkowicach w 2013 r.

Na ratunek owadom
Kiedyś owady miały schronienie jest 221; do wymarłych bezpowrotnie
w słomianych strzechach i drew- zalicza się 12 gatunków. Natomiast
nianych zabudowaniach wiejskich w ciągu ostatnich lat liczba trzmieli
z glinianym ścianami, czy spojeniami i trzmielców zmniejszyła się o około
cegieł. Teraz, gdy odchodzi się na wsi 90%. Oczywiście, że wymieranie
od typowej architektury automatycznie kolejnych gatunków pszczelich grozi
wiele gatunków owadów nie ma gdzie bardzo negatywnymi skutkami. Polską
się gnieździć, co powoduje masowe pszczołą samotnicą – bo nie tworzy
ich wymieranie. Przykładowo, na roju pszczelego - jest np. murarka
Ziemi żyje około 20 tysięcy gatunków ogrodowa. Pojedyncza samica mupszczół a w Polsce 454. Tych polskich rarki ogrodowej (jest kilka rodzajów tej
gatunków zagrożonych wyginięciem pszczoły) może zapylić więcej drzew
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owocowych niż sto pszczół miodnych
i to w trudniejszych warunkach pogodowych. Dlatego w ostatnim czasie np.
we Francji i w Niemczech zaczęto budować w rożnej postaci schroniska dla
owadów niekiedy zwane „hotelami”.
Dobrym materiałem na takie schronisko są suche kamienie, cegły, stare
kafle, słoma, glina, związane rurkowate
pędy bambusa i trzcin. W tym roku na
wiosnę rozdawano sadownikom takie
„mini schroniska” w postaci snopka
ciętej trzciny, żeby były mieszkaniem
dla murarki, gdyż wciąż ginie pszczoła
miodna i drzewa coraz rzadziej są
zapylane przez te pożyteczne owady.
Poniżej na zdjęciu nowy „Hotel dla
owadów” w ogrodzie plebanii.

fot. D. Karbowiak

Opowiastki przyrodnicze
Opowiastka 1. Pan Andrzej
Górka, gdy w Boże Ciało uciekła
rójka z plebanijnej pasieki powiedział
mi takie przysłowie o rojeniu pszczół:
„Majowy rój wart jest tyle co fura
siana, ale jeszcze wartniejsza rójka na
św. Jana”
Przysłowie mówi prawdę, bo majowej rójce przewodzi stara królowa,
natomiast rójka czerwcowa ma już
młodą mocniejszą matkę.
Opowiastka 2. Śp. Michał Laskosz pomagał mi kiedyś obsadzić
nowy rój pszczeli w ulu. Złościliśmy
się obaj (bardziej ja niż p. Michał), bo
pszczoły trochę przy tym zabiegu były
niedobre, nie szczędziły nam ukąszeń.
W pewnym momencie pan Michał zauważył: „proszę księdza przy pszczołach nigdy nie wolno się denerwować,
bo pszczoły to wyczuwają i stają się
jeszcze bardziej złe, a już absolutnie na
pszczoły nigdy nie wolno przeklinać,
bo to przekleństwo może się spełnić
a poza tym pszczoły to tak pracowite
i mądre stworzenia, że przeklinanie
ich jest naprawdę grzechem.
Może też nie wszyscy wiedzą,
że pszczelarze nigdy nie mówią,
o pszczołach, że zdechły. Zdychają psy,
koty, ale nie pszczoły. One podobnie
jak ludzie umierają. Tak mówi się
o nich z szacunku dla ich pożyteczności i pracowitości.
Opracował ks. Józef Babicz
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Pacjent ma prawo do informacji
Artur Negri
Pacjent ma zawsze prawo do informacji medycznej o swoim stanie
zdrowia. Pamiętajmy o tym przy okazji wizyty u lekarza czy w szpitalu.
Wyczerpująca i adekwatna informacja, przekazana pacjentowi przez
lekarza, jest bowiem niezbędna, by pacjent mógł podjąć decyzję co do
dalszego sposobu leczenia, a także by móc właściwie stosować się do
zaleceń lekarza.
Czasami lekarze uważają, że dla dobra pacjenta byłoby lepiej go nie informować. Powołują się przy tym na Art. 31.3. „Ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty”, który stanowi: „Na żądanie pacjenta lekarz nie ma obowiązku udzielać
pacjentowi informacji”; oraz na Art. 31.4.: „W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli
rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację
o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym
dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta
lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji”.
Kluczowe jest ostatnie zdanie: „Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji”. Podobnie rzecz ujmuje „Ustawa o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”: „(…) pacjent ma prawo żądać, aby lekarz
udzielił mu informacji (…) w pełnym zakresie” (Art. 9.6.).
Chciałbym zatem podkreślić: pacjent ma zawsze prawo do informacji, niezależnie od zdania lekarza; i to do informacji przystępnej oraz w pełnym zakresie!
Oto, jak kwestia informowania przedstawia się w „Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”. Stwierdza tam się wprost: „Pacjent ma prawo do
informacji o swoim stanie zdrowia” (Art. 9.1.), i dalej „Pacjent, w tym małoletni,
który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania
od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia
oraz rokowaniu” (Art. 9.2.).
Prawo do informacji mają również dzieci: „Pacjent małoletni, który nie
ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji (…) w zakresie
i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub
terapeutycznego” (Art. 9.7.).
Mamy także prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o swoim
stanie zdrowia innym osobom: „Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają
prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji (…) innym osobom” (Art.
9.3). Bez takiej zgody, nikt nie może informować o naszym stanie zdrowia.
Mamy także prawo do komentowania informacji: „pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie” (Art. 9.5.).
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Jeśli nie chcemy być poinformowani, mamy prawo do odmowy informacji:
„Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji” (Art. 9.4.).
Możemy także zajrzeć do swojej dokumentacji medycznej: „Pacjent ma
prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia
oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych” (Art. 23.1.).
Informacja jest nam potrzebna chociażby dlatego, ażebyśmy mogli podjąć
odpowiednią decyzję odnośnie przyszłych świadczeń medycznych: „Pacjent ma
prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji (…)” (Art. 16.).

Wierzę….

Rozmowa z Panem Józefem Dziedzicem przeprowadzona
przez Łucję Wróbel
Ł.W. Podczas przypadkowych spotkań
usłyszałam od Pana słowa pełne ufności na
temat wiary, przykazań, ważnych a ciekawych książek. Proszę o podzielenie się, na
ile to możliwe, swoimi doświadczeniami z
Czytelnikami Naszej Wiary. Najpierw: od
kogo przejął Pan wiarę i jej znaki, od jak
dawna są to sprawy dla Pana ważne.
J.D. Podstawy dali rodzice, pierwsza
rodzinna parafia Chomranice, dalej prowadził
Duch Święty, żeby tego nie stracić.
Ł.W. A jak jest teraz?
J.D. Codziennie czytam fragment Biblii,
rozważam czytania na każdy dzień, to bardzo
pomaga, żeby mieć stały kontakt z Panem
Bogiem. Z tych czytań zawsze można znaleźć
coś, co jakby odnosi się do mnie. Korzystam
też z internetu. Oczywiście, ważna jest praca
nad sobą.
Ł.W. Na początku choroby, czy później
– przeżywał Pan chwile załamania wiary?
J.D. Jestem chory od 22 lat, ale nie
przeżyłem załamania. Próbowałem odpowiedzieć na zadane sobie pytanie: po co to? I
odpowiedź znalazłem: widocznie taka wola
Boża, aby ktoś, kto opiekuje się mną, czy w
ogóle innymi chorymi, niepełnosprawnymi
osobami, miał w ten sposób wytyczną drogę
do nieba i zasłużył sobie na wdzięczność od
Boga Miłosiernego.

W chorobie inaczej podchodzi się do
wiary. Widzi się lepiej świat, ludzi i ich
problemy a swoje cierpienia – gdy mocno
dokuczają - ukierunkować na Pana Jezusa
i Jego cierpienia. Wtedy jest lżej, można
wtedy uwielbiać Boga.
Ł.W. Jeśli czyta Pan Biblię, zna księgę
Hioba. Czy porównywał się Pan kiedykolwiek
do jej bohatera?
J.D. Jestem człowiekiem grzesznym.
Nie śmiałbym stanąć obok niego, człowieka
prawego.
Ł.W. Jak wyglądają Pana praktyki
religijne?
J.D. Ciężej praktykować, gdy jest się
niepełnosprawnym. Sam nigdzie nie wyjdę.
Ale staram się aktywnie wyznawać wiarę
przy pomocy rodziny. Żona i dzieci są chętni
do pomocy przy przemieszczaniu się.
Ł.W. Należy Pan do stowarzyszeń czy
wspólnot?
J.D. Należę do Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa tzw. Kolejowej. Działa
tam wiele wspólnot. Dużo ludzi angażuje się
w te wspólnoty. Przez udział w nich bliżej
poznaje się Pana Boga. Uczestnictwo we
wspólnocie nauczyło mnie pokory i lepszego, większego otwarcia się na Pana Boga
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i drugiego człowieka. Ja należę do grupy
modlitewnej św. Ojca Pio
Ł.W. Jakie wyniósł Pan treści dla siebie
z tych spotkań?
J.D. Jest to proces otwierania się na
Boga i poznawania Go na tyle, na ile On
sam pozwala. Przed chorobą, przed tymi
rozważaniami oceniałem siebie pozytywnie.
Wydawało mi się, że jestem dobry, ale
znalazłem w sobie wiele słabości. Poznałem
niezwykłość życia św. Ojca Pio. Nigdy nie
zadałem sobie pytania, dlaczego mnie to
spotkało. Przyjąłem wolę Bożą i wspólnie z
żoną wierzyliśmy, że z Bożą pomocą damy
radę. Jedyne pytanie, które sobie zadawałem
to „po co to” i „czemu ma to służyć”. Szybko
znalazłem sobie odpowiedź.
Ł.W. Grupy i stowarzyszenia organizują spotkania i wyjazdy. Czy Pan w nich
uczestniczy?
J.D. Nie wyjeżdżam. W spotkaniach
uczestniczę. Wiem, że przez poznawanie
świętych i za ich przyczyną, zbliżamy się do
Boga. Wiem, jak ważna jest modlitwa za
dusze czyśćcowe. Uczył o tym św. Ojciec
Pio i siostra Faustyna.
Aktywnie uczestniczę w obronie życia
jak i w innych ważnych sprawach. Deklaruję
swoje poparcie przez internet. Słucham
Radia Maryja i staję w obronie katolickich
środków komunikowania.
Ł.W. Co oprócz Biblii czyta Pan aktualnie? Pamiętam, że chętnie gromadził Pan
wartościowe książki.
J.D. Czytam aktualnie „Żywot i Bolesna
Męka Pana Jezusa Chrystusa” wg objawień
Anny Katarzyny Emmerich .
Ł.W. Czy kontaktuje się Pan z osobami
mającymi podobne problemy?
J.D. Tak. Z duszpasterzem osób niepełnosprawnych – ks. Stanisławem Olesiakiem
mam stały kontakt. Także szukam wsparcia
i uzyskuję go od o. Wiesława Krupińskiego
i o. Mirosława Jajko. Rozmawiamy na
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różne tematy, przede wszystkim religijne,
filozoficzne. Jestem bardzo zadowolony i
wdzięczny za te rozmowy. Lubię te rozmowy,
bo otwierają inaczej oczy na nurtujące zagadnienia i problemy. Kapłani są najlepszymi
psychologami, nauczycielami i fachowcami
w tak delikatnej materii.
Ł.W. A czy swoją postawą udało się
kogoś nawrócić?
J.D. Nie wiem. Mam kolegę, który ma
problem z otwarciem się na Pana Boga, rozmawiam z nim, ale nie widzę jeszcze zmiany w jego
poglądach. Wierzę jednak, że na nawrócenie
nigdy nie jest za późno. Na opamiętanie się też
nigdy nie jest za późno.
Ł.W. Czego nauczył się Pan przez
ostatnie lata?
J.D. Wiem, że wiarę trzeba wciąż
pielęgnować, że trzeba wielbić Boga każdą
chwilą. Choć tyle jest obowiązków, to jedynie jest ważne.
Ł.W. Co chciałby Pan jeszcze powiedzieć naszym Czytelnikom?
J.D. Chcę wyrazić wdzięczność swojej
rodzinie, przede wszystkim żonie, że jest ze
mną na dobre i złe, że mnie wspomagają,
opiekują się bez szemrania. Przecież dzieci
były jeszcze małe, gdy stawałem się niesprawny, gdy coraz więcej musiały mną się
zajmować a nie - ja nimi. Wola Boża nie
idzie w parze z naszą wolą. Ale kochamy
się i szanujemy. Cierpienie jakby nas spoiło
bardziej. Dwóch starszych synów jest po
maturze, najmłodszy, 13- letni, gra na gitarze,
należy do diakonii muzycznej w parafii. 15
letnia Karolinka przed rokiem odeszła nagle
do Pana.
Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze
wyrazić wdzięczność o.o. Jezuitom z parafii
kolejowej za wszelkie dobro, oraz wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób pomagają i
wspierają osoby niepełnosprawne. Słowa
Pana Jezusa „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych – Mnieście
uczynili”.
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Ks. Olesiakowi wyrażam ogromną
wdzięczność za zaangażowanie pełne
poświęcenia dla osób niepełnosprawnych,
mimo swoich cierpień.

11

Ł.W. Dziękuję za tę lekcję wiary. Życzę
dalszego wzrostu duchowego, życzę Pana
rodzinie wiele sił i odwagi w pełnieniu woli
Bożej.

Z członkiem Zarządu LKS Zamczysko Rafałem
Gibasem krótka rozmowa przeprowadzona
przez Łucję Wróbel
Ł.W. Od kiedy interesuje się pan sportem?
R.G Na poważniej piłką nożną zainteresowałem się pod koniec moich studiów.
To wtedy pierwsze duże sukcesy w międzynarodowych pucharach zaczęła odnosić
Wisła Kraków, a że jej stadion był niedaleko akademików, więc zainteresowałem
się co też tam się dzieje.
Ł.W. Czy jakiś mecz zapadł panu w pamięć?
R.G. Kiedyś postanowiliśmy z moim znajomym zabrać naszych synów na
mecz pucharowy Wisła:Beitar Jerozolima. Na miejscu okazało się, że nasze miejsca
znajdują się w środku trybuny zajmowanej przez najbardziej krewkich kibiców.
Na szczęście Wisła wygrała wysoko i atmosfera na trybunach była świąteczna.
Ale swoją drogą nigdy później nie przeżyłem tak gorącej atmosfery kibicowania.
Ł.W. Kiedy znalazł się pan w naszym LKS Zamczysko?
R.G. Skłoniły mnie do tego pasje moich synów, którzy najpierw tłoczyli się
z kolegami na naszym przydomowym boisku, a potem zaczęli chodzić na zajęcia
do klubu. Wtedy pojawiła się myśl, żeby jeszcze bardziej ożywić Zamczysko, a
zwłaszcza zajęcia dla dzieci.
Ł.W. Czy udało się coś konkretnego załatwić?
R.G. Cieszę się ,że udało mi się namówić panią Agatę Mrozowską, prezes
Wydawnictwa PWN do zasponsorowania dzieciakom strojów piłkarskich. Myślimy też ciągle o tym co zrobić, żeby przyciągnąć zdolnych chłopców, również z
okolic Marcinkowic.
Ł.W. Ostatnio odbyła się ciekawa wycieczka. Proszę nam o tym powiedzieć
kilka słów.
R.G. Od dłuższego czasu chodził nam po głowie pomysł zabrania chłopców z
zespołu na jakiś mecz. Uważałem, że powinni zobaczyć na żywo, jak wygląda nowoczesny stadion i piłka nożna na profesjonalnym poziomie. Pomysł zaakceptował
prezes Rafał Gawlik i trenujący drużynę Tadeusz Kazała. Szczęśliwie złożyło się,
że w Dzień Dziecka swój mecz miała rozegrać Cracovia, której stadion, moim
zdaniem, należy do najładniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Udało mi
się zorganizować darmowe wejście dla całej grupy i mieliśmy okazję dopingować
krakowską drużynę w meczu z GKS Tychy.
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Ł.W. Jak podobał się mecz?
R.G. Bardzo ciekawy. Było sporo szybkich akcji i piękna bramka strzelona
przez zespół z Tych. Muszę pochwalić chłopców, byli chyba najgłośniejszymi
kibicami w naszym sektorze 
Ł.W. Wiem, że odwiedziliście nie tylko stadion?
R.G. Tak, postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym i przy okazji
pokazać chłopcom zbiory Muzeum Narodowego. Dzięki uprzejmości tej instytucji
również tutaj wstęp mieliśmy bezpłatny.
Zobaczyliśmy eksponaty zgromadzone w galerii „Broń i barwa w Polsce”.
Można było nie tylko zobaczyć średniowieczne miecze katowskie i zbroje husarskie, ale nawet przymierzyć repliki siedemnastowiecznych hełmów. Mam nadzieję,
że w ten sposób przemyciliśmy nieco wiedzy ...
Ł.W. Kto oprócz pana opiekował się uczestnikami wycieczki?
R.G. Prezes Rafał Gawlik, Józef Janus i trener Tadeusz Kazała.
Ł.W. Wycieczka pewnie kosztowała, choćby przejazd. Kto płacił?
R.G. Część kosztów przejazdu pokrył pan Zbigniew Leśniak, któremu w tym
miejscu chcę bardzo podziękować. 250 zł dołożył również Urząd Gminy. Resztę
kosztów wziął na siebie klub.
Ł.W. Jakie ma pan plany na następny sezon?
R.G. Najbardziej zależałoby mi na zainteresowaniu rodziców meczami
chłopców i ogólnie działalnością klubu. Z zazdrością patrzę na mecze zespołów, z
którymi gra nasza drużyna, a które oglądają rodzice ich zawodników. Zresztą bez
aktywności dorosłych nie da się zorganizować porządnej szkółki piłkarskiej.
Ł.W. Na zakończenie jeszcze
jedno pytanie: czy gra pan ze swoimi
synami w piłkę nożną?
R.G. Teraz częściej grywamy
naszymi ulubionymi zespołami na
konsoli Playstation. Ogrywają mnie
niemiłosiernie 
Ł.W. Dziękuję za rozmowę.
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Kącik poetycki
Mój Niebieski Ojcze
Podsuwasz mi lekarza
gdy ciało me chore
Otwierasz konfesjonał
gdy ciężko na duszy
Stawiasz drogowskazy
kiedy z drogi zbaczam
Posyłasz Anioła
kiedy znika uśmiech
Każdy poranek
otwieram pacierzem
Noc witam prośbą
byś mnie nie opuścił.

M. Piniańska

Bądź pochwalony
Panie mój i Królu
za palce u ręki
bym mogła pracować
za wrażliwe me serce
bym mogła czuć co dobre
Bądź pochwalony
za oczy widzące
piękno Twojego stworzenia
Latem za łąki
pełne mleczów i stokrotek
za dary jesieni
i poduszki śniegu
Bądź uwielbiony
za drugiego człowieka
który na moją
pomocną dłoń czeka
Bądź pochwalony…

M. Piniańska
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Ktoś mi powiedział
ładne piszesz wiersze
To nie ja piszę
Ktoś mi je dyktuje
On mnie zna lepiej
niż ja sama siebie
Bo mnie wyrzeźbił
na swe podobieństwo
i tchnął w me ciało
nieśmiertelną duszę
mój Stwórca

M. Piniańska

Żal
przepraszam
za zapomniane Ojcze nasz i Aniele Stróżu
za zbyt głośne zabawy na podwórzu
że nie odwiedziłem chorego kolegi
za to, że na jezdni urządzałem biegi
przepraszam za zdeptane źdźbło trawy co łąkę boli
za „głupia jesteś” powiedziane Joli
że czasami na przerwach tak wrzeszczę
i za złamane skrzydło motyla
przepraszam jeszcze
przepraszam za błędy w dyktandzie i dwóję z przyrody
za biednego kota wrzuconego do wody
za łzy mamy i taty niepokoje
przepraszam Jezu, że smucę oblicze Twoje
Wybacz Chryste
Gdy Cię uderzono
Zapytałeś
Czemu mnie uderzyłeś
Uczyłeś
Cokolwiek uczynicie dla najmniejszych…
Uczyłeś
Miłość co ponad śmierć
Uczyłeś
Że jeśli… to nadstaw drugi policzek
Nadstawiam
Tylko co robić z rękoma?
Co robić?

Marian Guzy
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Na ulicach potężnieje
Czemu mnie?
Czemu ty?
Czemu nas?
Na ulicach- a za firankami pytamy
Panie, jakże tak?
Gdy Cię uderzono
Zapytałeś… jednak
Westalka Ogniska Domu
Czteroletnia Irenka
poszukiwana w całym
spowitym wieczornym zmierzchem
domu swego Taty - popłoch i strach
A ona na małym stołeczku
zasłonięta otwartymi drzwiami pokoju
cichutko jak myszka
wpatrzona w portret swej Mamy na ścianie
Mamy żyjącej wciąż w myślach
nie opuszczającej swych dzieci
w ich bogatej wyobraźni
Czy ta ziemska rozłąka była bodźcem
wyrażania siebie w sztuce
w manualnych zdolnościach w sztuce użytkowej
- po Mamie - u Ireny?
Był jeszcze epizod tragiczny wojenny
rozłąki z domem rodzinnym i pracy
ponad siły kilkuletniego dziecka
Dorastająca Irena stąpająca realnie
po tej tragicznie doświadczonej ziemi
umiejętnie liczy
a później planuje przyszłość swych dzieci
Religijna konsekwentnie i żarliwie
(bo …jeśli się ma Mamę w Niebie?)
Serdeczna we wspomnieniach o Ojcu, Macosze
dumna z brata Jerzego Artysty
Krytyczna dla słabości bliźnich
oraz władców tego niedoskonałego świata
- bez dystansu nawet przypisywanemu staruszkom(Śp Mąż - jak wielu innych mężczyzn,
biernym cieniem rodziny, nie ułatwiającym życia)
Jak uwznioślić powyższe, jeśli
w życiu poezji tak mało!
Irena umie wplatać ją dosłownie w estetykę
urządzenia domu, szytych dla dzieci i wnuków
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maskotek i odzieży… Jest jedną z ostatnich(?)
westalek pulsującego życia domu,
w jego kuchni i przepastnych szufladach
(które młodych tak mało interesują)

Elżbieta Janicka

Tytułem wstępu…( Do poniższego wiersza- przyp. red.)
Kościółek drewniany na wzgórzu pod Moroniem
jakimż majestatem przejmował wśród szumiących drzew
a modrzewie asystowały figurze Matki Bożej
łagodzącej wysiłek wspinaczki (np. po gołoledzi
lub powodzi, czy w skwarze letniego lata)!
W dole tory kolejowe, dalej rzeka Biała
stąd aż po Tarnów tocząca swe czasem groźne fale
(błogosławieństwem św. Stanisława połączona
z Dunajcem w pobliżu miejsca urodzenia Świętego)
Po drodze miasteczko Bobowa, gdzie maturę zdał
obecny Czcigodny Jubilat, już 55 lat będący kapłanem!
Jego ojciec Andrzej kościelnym był u św. Stanisława
a ciocia Zosia, matka synów i córki dwie - Emilkę i Krysię
na chwałę Bożą piastowała. Niech dalej łaskawie przemówi sam:
Pyta mnie wciąż wielu Dlaczego teraz w Krakowie? Sądzę, że Matka Boża Gietrz. nie chciała tego
Żebym odchodził do miejsca innego
Ale przymuszony wolą decyzją władzWyznaczono mi krakowski Kazimierzowski plac
Teraz chociaż za królewskim Wawelem i Sukiennicami
Jednak szczerym sercem zawsze jestem z wami
Trzeba szczerze przyznać, że przez te 55 lat
Jako kapłan ale zawsze coś byłem wart
Teraz po tylu latach kapłańskiej posługi
Nadeszły ciemne chwile i deszczowe plugi
Ja jednak Panu Bogu za wszystko dziękuję
I nagrody nieba co dzień oczekuję
Gdybym jednak z ludzkiej słabości
Kogoś uraził- przepraszam- i oczekuję Bożej litości
I chociaż będą o mnie mówić i sądzić tak czy owak
Ja zawsze ten sam a nazywam się ks. Jan Nowak

Tekst przekazany przez Elżbietę Janicką
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Kącik misyjny
Drodzy Opiekunowie
Serdecznie pozdrawiamy i dzielimy się z Wami
naszą radością z otrzymania Chrztu św. i I Komunii
św., przez Levisa.
W Wielką Sobotę stał się Dzieckiem Bożym i Jezus
zamieszkał w jego sercu.
Za to co czynicie dla tych ubogich i sierot, niech
Bóg wam wynagrodzi stokrotnie.
Z pozdrowieniem i pamięcią.
s. Norberta

Chmurka i wydma
Pewna bardzo młodziutka chmurka (lecz, jak wiadomo, życie chmur jest
krótkie i ulotne) po raz pierwszy płynęła po niebie w towarzystwie innych puchatych chmur o różnych kształtach. Kiedy znalazły się nad ogromną pustynią
Saharą, bardziej doświadczone chmury poganiały ją:
- Prędko! Prędko! Jeśli się tutaj zatrzymasz, jesteś zgubiona!
Chmurka była jednak bardzo ciekawska, tak jak wszyscy młodzi, i odpłynęła
na skraj całej grupy, podobnej do stadka rozproszonych owiec.
- Co robisz? Ruszaj się! – zgromił ją z tyłu wiatr.
Lecz chmurka ujrzała już wydmy ze złotego piasku i ten widok ją zafascynował. Leciutko sfruwała w dół. Wydmy wydawały się być złotymi obłokami
pieszczonymi przez wiatr.
Jedna z nich uśmiechnęła się.
- Witaj! - pozdrowiła grzecznie chmurkę.
Była to bardzo ładna mała wydma, zaledwie ukształtowana przez wiatr, który
szarpał wciąż jej błyszczące włosy.
- Cześć. Nazywam się Ola – przedstawiła się chmurka.
- A ja Una – odparła wydma.
- Jak się tutaj wiedzie?
- No cóż... Słońce i wiatr. Jest trochę gorąco, ale jakoś sobie radzimy. A ty
jak żyjesz?
- Słońce i wiatr... wielki wyścig na niebie.
- Moje życie jest bardzo krótkie. Kiedy powróci wielki wiatr na pewno zniknę.
- Przykro ci, prawda?
- Trochę. Wydaje mi się, że jestem całkiem bezużyteczna.
- Ja także wkrótce przemienię się w deszcz i spadnę na ziemię. Takie jest
moje przeznaczenie.
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- Czy wiesz, że nazywamy deszcz Rajem?
- Nie wiedziałam, że jestem taka ważna - zaśmiała się chmurka.
- Słyszałam opowieści o deszczu niektórych starych wydm. Podobno jest
on bardzo piękny. Po deszczu okrywamy się czymś takim, co się nazywa trawa
i kwiaty.
- Tak to prawda widziałam to.
- Ja, prawdopodobnie, nigdy tego nie ujrzę - stwierdziła ze smutkiem wydma.
Chmurka zastanawiała się przez chwilkę, a potem rzekła:
- Ja też mogłabym przecież zamienić się w deszcz...
- Ale wtedy umrzesz...
- Za to ty zakwitniesz – powiedziała chmurka i zamieniła się w deszczyk
tęczowo lśniący na słońcu.
Następnego dnia małą wydmę pokryły kwiaty.
/Bruno Ferrero/

Kochane Dzieci!
Nie wolno nam być egoistami, którzy myślą tylko o sobie i dbają tylko o
siebie. Wokół nas żyje wielu ludzi: rodzice, rodzeństwo, ciocie, wujkowie, babcie,
dziadkowie, koledzy, koleżanki, nauczyciele. Powinniśmy umieć służyć innym
jak uczył nas Pan Jezus. On umył apostołom nogi przed ostatnią wieczerzą i
oddał za nas życie. Starajmy się więc pomagać ludziom, z którymi na co dzień się
spotykamy. Świat byłby piękny, gdybyśmy byli dla siebie dobrzy i życzliwi. Gdy
zrobimy coś dobrego dla bliźniego, sumienie zawsze nas pochwali i zrozumiemy,
że więcej jest radości w dawaniu aniżeli w braniu.
ks. Tomasz Kupiec

1.
2.

Rozwiązanie konkursu z poprzedniego miesiąca
Słoneczny zegarek
Pudełko zapałek

Nagrody otrzymują: Marek Samek i Angelika Gawrońska. Serdecznie gratuluję! Nagrody zostaną wręczone na początku roku szkolnego.

Nowy konkurs
1. Zadanie dla spostrzegawczych. Przyjrzyj się uważnie rysunkom. Na
każdym z nich znajduję się pięć tych samych przedmiotów. Napisz jakie to
przedmioty.

Nasza Wiara 7/2013

19

2. Co robi dziewczynka?
Pewna dziewczynka uważnie przypatrywała się pewnemu przedmiotowi.
Trwa to 8 godzin. Początkowo prawa część przedmiotu jej zainteresowania jest
gruba, z czasem robi się coraz cieńsza. Odwrotnie lewa strona - najpierw cienka,
później staje się grubsza. Jaki to przedmiot?

Ojczyzna polszczyzna
Jak sobie radzić, żeby mówić i pisać poprawnie? Oczywiście, współcześnie, do
wszystkich problemów jest Internet. Dawniej z pomocą w wątpliwościach przychodziły
słowniki i poradniki. Tak więc obecnie jest więcej źródeł do nauki pięknej polszczyzny.
Od zawsze korzystano z porad autorytetów: językoznawców, pisarzy, osób publicznych. Żeby uznać, czy coś jest poprawne, ustalili znawcy języka tzw kryteria, o których
krótko w tym felietonie.
Zrozumiałość: mam tak się wyrażać, tak formułować swoje wypowiedzi żeby były
komunikatywne - czyli trafiały do odbiorcy (odbiorcy młodego i starszego, mniej wykształconego i bardziej uczonego). Uczony może mówić do uczonych językiem uczonym
- z użyciem terminów naukowych i odpowiednio ułożonej składni.
W zgodności z zasadami kierującymi polszczyzną czyli potocznie mówiąc- czy
mówimy „gramatycznie” Ktoś pytał prof. Jana Miodka, czy jest poprawne słowo zdrapka.
Opierając się na zasadach tworzenia nowych słów, uznał to za poprawne. Bowiem są
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w użyciu wyrazy klepka - od klepać, łapka - od łapać, więc zdrapka podobnie - pochodzi
od zdrapać.
Kryterium narodowe każe posługiwać się terminami polskimi a słowa obce używać
w razie konieczności. Słowa obce już zadomowione, jak atrament, fryzura, uniwersytet,
magister, geografia, banan, wiele innych - pozostają, bo ich przełożenie na język polski
jest albo niemożliwe (jak nazwać po polsku banan?) bądź wprowadzałoby zamieszanie.
Ale z nowymi trzeba postępować ostrożnie a zasada brzmi: jeśli są dublety słowne- obcy
i polski- używaj polskiego.
K. społeczne działa w przypadku niezgodności między ustaleniami językoznawców
a tym jak większość społeczeństwa mówi. Jeśli „na upartego” w powszechnym użyciu
jest jakaś forma a jej tępienie niewiele by dało, przyjmuje się zwyczaj społeczny za poprawny. Z Bieszczadami było tak, że miała być poprawna forma; „w paśmie Bieszczadów”,
ale powszechność użycia formy „w paśmie Bieszczad”- przeważyła.
Kryterium stylistyczne dotyczy różnych rodzajów wypowiedzi i różnego ich przeznaczenia. Nie wypada w pracy naukowej użyć zdrobnienia marcheweczka, zaś w tekście
wesołym - słów uroczystych, chyba że to jest potrzebne do rozweselenia, skrytykowania
itp. K. artystyczne dopuszcza niekiedy niegramatyczności- dla potrzeb np. rymu. Nie
wypada używać słów uznanych za brzydkie, wulgarne. Szczególnego poszanowania
języka wymagamy od pisarzy i osób publicznych.
K. autorskie: poprawnej polszczyzny uczymy się od pisarzy. Niestety, współczesną
kulturę, także językową, dotknął liberalizm. „Mówta, co chceta” zda się głosić człowiek
nowej epoki. „Teraz jest wolny kraj” - mówił po 1989 r pewien małolat, gdy sąsiadka
wyraziła swoją niezgodę na wulgarne słowa. „Teraz wszystko wolno” - dodawał. W filmie, teatrze, piosence, literaturze, hali targowej, na boisku w sms-ach, Internecie trudno
znaleźć dbałość o język ojczysty. Czy tu można zastosować kryterium autorskie?- nie!
Chyba że Kochanowski,,, Mickiewicz… Herbert.. Konopnicka. Bo ponad językiem autorów wulgaryzujących i tych, którzy „bylejaczą” (za Leśmianem) są inne: narodowe,
estetyczne- czyli po prostu zdrowy rozsądek. Niektórzy artyści czy osoby publiczne nie
mogą być wzorami. Pojęcie elity zastępuje popularność.

Ł.W

P.S.
1. jeśli zastanawiam się nad językiem, to dobry znak:
2. Jeśli mam wątpliwości, jak mówić - to dobrze, bo dążę do języka kulturalnego
3. Mogę w kłopotach posłużyć się w/w kryteriami
4. Sprawdzam choćby w zwykłym słowniku języka polskiego.
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Wypisy z kroniki wsi Krasne Potockie
Dlaczego ma interesować nas Krasne Potockie? Są co najmniej dwie ważne
przyczyny:
1. Wieś należy do parafii Chomranice podobnie jak Marcinkowice do 1952
roku.
2. Część pól należących niegdyś do dworu podlegała dyrekcji gospodarstwa
pomocniczego przy Technikum i tam młodzież odbywała praktyki.
Kronika zawiera wiele ciekawych informacji z odległych czasów, które warto
poznać- to kolejna przyczyna.
Kronikarz posłużył się materiałami zebranymi przy udziale ks. St Wójcika,
Marty Jarząbkowskiej - współwłaścicielki dworu, Józefa Racego oraz jego samego - Wójsa Stanisława. Materiały pochodzą z kroniki parafialnej i Muzeum
w Nowym Sączu.
***
Na podstawie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego z 1883 r „Krasne lub Krasne Potockie, wieś pow. sądeckiego parafii Chomranice o 11 km od
stacji powiatowej w Nowym Sączu na brzegu rzeki Smolnik- lewego dopływu
Dunajca. Północną granicę wsi stanowi rzeka Smolnik(…) Południową granicę
stanowi szczyt góry Litacz, 652 m nad gościńcem rządowym na Wysokiem.
***
Dworek w Krasnem Potockiem i posiadłość znamionowały dawną zamożność
właścicieli. Wewnątrz zdobiony był malowidłami sławnego artysty. P. Stachiewicza. W grodzie urządzona była kaplica, której służyło prawo odprawiania Mszy
św. nadane 23 II 1905 r.
Krasne było własnością rodu Potockich (Szermiątów?)po których przeszło
prawem spadku ok. 1825 r (po kądzieli) na Marynowskich a od nich w ręce
obce. Domów było 70 a ziemi 449 morgów, w tym tartak. Dwór posiadał 290
morgów roli, 34 morgi łąk, pastwisk 73 morgi, lasu szpilkowego 257 morgów. W
1888 tartak odsprzedano rodzinie Królów. Kolejnymi właścicielami dworu byli:
Kwiecińscy
Filipkowie
Wiktorowie
a od 1890 r właścicielką została Joanna Jarząbkowska- Aleksander
***
Wyciąg z ksiąg parafialnych Chomranic.
W t. IV kroniki jest zapis:
„Ja Jan Skrudziński, duszpasterz miejscowy, ochrzciłem Agnieszkę, Barbarę - córkę wielce szlachetnie urodzonego Pana Adama i Konstancji Potockich,
stolnika mści sławskiego z Krasnego. Chrzestni: Walenty Dynowski - organista
miejscowy i Helena Ormiańska, przełożona (?) szpitala chomrańskiego.
Zredagowała Łucja Wróbel , która dziękuje Kronikarzom i Dyrekcji Szkoły
za udostępnienie księgi.
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Wołyń 1943
11 lipca 2013 roku przypada 70 rocznica krwawej niedzieli i ludobójstwa na Polakach
na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Ten mord, który trzeba nazwać
ludobójstwem, nie był akcja przypadkową ani akcją niezorganizowanej grupy nacjonalistów ukraińskich . Była to dobrze zaplanowana akcja na rozkaz wyższego kierownictwa
OUN - UPA, których oddziały dokonały napadu jednocześnie na 100 miejscowości,
mordując i paląc osiedla, w których żyli Polacy. To był początek gehenny Polaków i także
sprzyjającym Polakom Ukraińców, ten niewyobrażalny okrutny marsz śmierci, przesuwał
się powoli w stronę Podola.

11 lipca pozostał symboliczną datą ludobójstwa Polaków na ziemi wołyńskiej, dokonanej przez Powstańcza Armię Nacjonalistyczna Ukrainy. Chociaż już od

1942 roku zdarzały się pojedyncze mordy na pojedynczych osobach i rodzinach polskich
to trudno by było to przypisać zorganizowanej działalności politycznej. Ekstremalnym
okresem tych działań, był rok 1943, w którym oddziały UPA, werbując w swe szeregi
pod przymusem chłopów ukraińskich, rozpoczęły fanatyczne ludobójstwo. To już nie były
pojedyncze akcje przeciw nieuzbrojonym wioskom i osiedlom polskim, a kompleksowe i
wyniszczające działanie wszystkiego co polskie na tych ziemiach. Po wymordowaniu w
okrutny sposób mieszkańców, palono całe wsie, wycinano drzewa owocowe, równano
całą ziemię, aby nie został żaden ślad po Polakach.
Na terenach wyczyszczonych w ten sposób Ukraińcy natychmiast przeprowadzali
reformę rolną, przydzielając ziemię z zabranych dworów i ziemię po zamordowanych
Polakach, chłopom ukraińskim. Te mordy dawały chłopom wytęsknioną ziemię. Niejednokrotnie chłopi, podburzani przez propagandę, odurzeni samogonem, zaczęli działać na
własna rękę, dokonując najstraszniejszych zbrodni. Takie oddziały nie posiadały wiele broni
palnej, dlatego zabijanie przy pomocy siekier, wideł, pił, czy innych narzędzi codziennego
użytku, było na porządku dziennym takiego oddziału. Swoistym i niespotykanym zdarzeniem jest fakt, że oddziały OUP-UPA napadały na ludzi podczas nabożeństw, mordowały
a świątynie palono. A przecież napastnikami byli także chrześcijańscy chłopi.
Na ziemi wołyńskiej zamordowanych zostało ok 60 tys. Polaków, a w Małopolsce
Wschodniej w województwach; lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim około 70
tys. Polaków. Jednak po latach od zaistniałego ludobójstwa, nie da się ustalić z całą
pewnością rozmiaru tej zbrodni
Jak to się mogło stać, że ludzie, którzy od wieków mieszkali obok siebie, żyli wspólnie, zakładali rodziny, nagle chwytają za broń, by mordować, nawet w rodzinie. Również
udokumentowane są odmienne działania, kiedy to rodziny ukraińskie z narażeniem
własnego życia, przechowywały i powiadamiały swoich sąsiadów o mającej nastąpić
czystce, która ratowała Polaków od śmierci.
Tej zbrodni masowego ludobójstwa należałoby się dopatrywać w konsekwencji
konfliktu polsko-ukraińskiego, który rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy
to polskie i ukraińskie elity społeczne zaczęły dążyć do utworzenia własnego państwa.
Pierwsze zbrojne walki niepodległościowe miały miejsce w latach 1818-19 na terenach
Małopolski Wschodniej, wtedy to Ukraina utraciła Lwów. Polska powstrzymała nawałę
bolszewicką w 1920 r.
Traktat pokojowy w Rydze przyznaje Polsce Wołyń i Małopolskę Wschodnią, tereny na których od kilkuset lat obok siebie mieszkali Polacy i Ukraińcy. Dlatego z takimi
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uzgodnieniami nie mogły się pogodzić ukraińskie kręgi niepodległościowe, które w
efekcie zaczęły tworzyć antypolskie organizacje, które miały bardzo duży wpływ na
społeczeństwo ukraińskie. Utworzone organizacje OUN i Ukraińska Organizacja Wojskowa
uprawiały w okresie międzywojennym terrorystyczną działalność antypolską. Te działania
były zwalczane przez młode państwo polskie, które co tylko odzyskało niepodległość po
123 latach niewoli, państwo musiało dbać o integralność granic i zachowanie istniejącego
stanu posiadania. Te obronne działania Polaków wywołały niezadowolenie Ukraińców,
równocześnie umocniło się UON.
Jeszcze przed wrześniem 1939 roku dochodziło do różnych nieporozumień pomiędzy
Polakami i Ukraińcami, które prowadziły do różnych spięć. Ale właśnie ten okres jest
okresem rosnącego coraz bardziej nacjonalizmu ukraińskiego, czego przykładem był
zamach na ministra spaw wewnętrznych Polski, Bronisława Pierackiego, zamachem
kierował Stepan Bandera. Okres okupacji Ukrainy przez Niemców dalej podgrzewał
konflikt pomiędzy tymi narodami. Ponadto oficjalna propaganda komunistyczna nakazywała traktować Polaków jako panów, bez względu na stan ich majątków, „widłami i
siekierami”. Okupacja niemiecka to czas zagłady tysięcy jeńców wojennych i Żydów,
dokonywanej rękami oddziałów ukraińskich, którzy nadzieję na utworzenie własnego
państwa widzieli w Niemcach, w czym bardzo przeszkadzali dwaj już rozpoznani wrogowie
-Sowieci i Polacy.
Jednak według historyków nie musiało dojść do takiego ludobójstwa na Wołyniu i
we Wschodniej Małopolsce, lecz jawna faszystowska doktryna nacjonalizmu, przywódcy
OUN, nacjonalisty ukraińskiego Doncowa przyspieszyła realizację celu. Wizja przyszłego
państwa ukraińskiego zakładała, że „Ukraina dla Ukraińców! Nie pozostawiać piędzi
ziemi ukraińskiej w rękach wrogów i obcoplemieńców!” „Wyrżnąć Lachów aż
do siódmego pokolenia”. Takie hasła przyspieszyły decyzje OUN, która podjęła się
wywalczyć państwo ukraińskie, usuwając ze swojego kraju przede wszystkim Polaków,
mordując ich bezwzględnie i bezlitośnie. Taką właśnie okazją do mordowania Polaków
było rozpoczęcie II wojny światowej przez Niemców i napaść Sowietów na Polskę.
Niemcy przychylnym okiem patrzyli i tolerowali wystąpienia Ukraińców przeciw
Polakom. Widząc takie przyzwolenie, organizacje nacjonalistów ukraińskich coraz śmielej
podsycały nienawiść do Polaków, przekonując społeczeństwo o konieczności mordowania
Lachów. Nienawiść dwóch narodów trwała i po zakończeniu II wojny światowej, nie
zaprzestano walki, morderstwa i gwałty na ludności na terenach Małopolski Wschodniej nadal trwały. Dopiero akcja Wisła rozwiązały problem, doprowadzając do rozbicia
oddziałów.
Ta wojna, ta nienawiść, te mordy na bezbronnej ludności polskiej, to na pewno było
ludobójstwo. Celem ludobójstwa było usunięcie polskiej ludności z terenów uznanych
przez nich za swoje. W zbrodni tej uczestniczyły siły sowieckie, ukraińskie i niemieckie.
Wojna zakończyła się klęską Ukraińców, dość mizernym zwycięstwem Polski, za to pełnym zwycięstwem Sowietów. To właśnie Sowieci przejęli nad Ukrainą pełną kontrolę,
zostawiając fikcyjną wolność Polsce.

Zenon Tabor
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Grunwald 1410
Myślę, że byłoby grzechem nie przypomnieć Polakom, co się wydarzyło 15
lipca 1410 roku. Tam, na polach grunwaldzkich 603 lata temu stoczyły ze sobą
zażarty bój dwie największe w średniowieczu armie europejskie. Niewyobrażalne
i druzgocące zwycięstwo pierwszego władcy zjednoczonego państwa polsko- litewskiego króla Władysława Jagiełły i jego brata księcia litewskiego Witolda nad
elitarnym Zakonem Krzyżackim dowodzonym przez Wielkiego Mistrza Zakonu
Ulryka von Jungingena, odbiło się szerokim echem w całym ówczesnym świecie
chrześcijańskim. Jednak to zwycięstwo wojsk Jagiełły i Witolda wywołało największe kontrowersje w historii średniowiecznej Europy.
Jedni cieszyli się z porażki Zakonu, inni nie, a propaganda też robiła swoje i
przedstawiała odmiennie ich racje. Litwini i Polacy, związani Unią Jagiellońską,
przedstawiali i przekonywali Europejczyków o agresywnych zamiarach Zakonu
Krzyżackiego, natomiast Krzyżacy przedstawiali Jagiełłę i Witolda jako barbarzyńskich pogan zagrażających Europie i namawiali do krucjaty przeciwko nim.
Jednak popularność Krzyżaków wśród ich sojuszników, państw zachodnich,
zmalała, co więcej państwa te zaczęły wątpić w słowa zakonników krzyżackich,
czy jest jeszcze kogo nawracać w Europie, czy walcząc przeciwko Litwie, rycerze
Zakonu mają słuszność.
I my też nie możemy zapomnieć, że państwo Zakonu Krzyżackiego było
wyspą Cesarstwa Niemieckiego na ziemiach polskich, które prowadziło bezwzględną, walkę i szerzenie drogi na wschód pod pozorem wprowadzania
chrześcijaństwa.
Bezpośrednią przyczyną wojny między Zakonem Krzyżackim a zjednoczonym Królestwem Polskimi i Wielkim Księstwem Litewskim, był konflikt o
Żmudź litewską, która graniczyła z ziemiami Zakonu, dzieląc je na dwie części.
Rycerze zakonni, chcąc te ziemie zagarnąć, użyli starych wypróbowanych argumentów, że chcą ludność tych ziem nawracać. Nawracając, rycerze z krzyżami
na płaszczach, zagarnęli Ziemię Dobrzyńską, dopuszczając się przy tym mordów
i grabieży na ludności polskiej. Wywołało to oburzenie w świecie chrześcijańskim, co wpłynęło na zmniejszenie liczby tzw. „Gości Zakonu”, czyli rycerzy
wspomagających Zakon w „krucjatach przeciw poganom”, co przyczyniło się też
do przegranej bitwy pod Grunwaldem.
Zwycięstwo pod Grunwaldem nie zostało w pełni wykorzystane przez króla
Władysława Jagiełłę, który pomimo nacisków ze strony wybitnego stratega i polityka księdza Mikołaja Trąby i innych doradców, opóźnił pościg za niedobitkami
wojsk krzyżackich i ostatecznie nie zdobył Malborka. Obawy króla wynikały z
tego, że znaczenie Polski w unii będzie jeszcze silniejsze, a on czuł się Litwinem
i był Litwinem i nie mógł sobie na to pozwolić. Pomimo obaw, że Polska zwiększy swe znaczenia w Europie, to właśnie ród Jagiellonów został najważniejszą
dynastią na kontynencie europejskim. Wynik bitwy miał też zasadniczy wpływ
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na układ stosunków politycznych w ówczesnej Europie, tym samym tworząc
podwaliny pod XVI i XVII-wieczną potęgę I Rzeczypospolitej.
Klęska pod Grunwaldem była początkiem załamania potęgi Zakonu, była też
przyczyną zatrzymania ekspansji Niemiec na wschód na ponad 300 lat. Skończyło się nawracanie ogniem i mieczem, skończył się okres zdrady, podstępu,
niemieckiej pychy i krzyżackiej zaborczości, aż do sławnego hołdu pruskiego za
Zygmunta Starego.
Rankiem w dzień rozpoczęcia bitwy, kiedy obie armie stały naprzeciw siebie. Wielki Mistrz Zakonu wysyła do Króla Jagiełły heroldów z prowokującym
podarunkiem, z dwoma nagimi mieczami i szydzącymi słowami. Te dwa nagie
miecze, które dostarczyli rycerze-goście Zakonu Krzyżackiego, miały najprawdopodobniej ukazać światu, że po stronie Zakonu stoi cała Europa i jednocześnie
sprowokować i uderzyć w dumę Jagiełły i Witolda. Po wygranej bitwie Polacy ten
dar dwóch mieczy wykorzystali do poderwania zaufania do Zakonu, twierdząc,
że Zakon z czarnymi krzyżami popełnił najcięższy grzech, grzech pychy.
Król przyjął te dwa miecze, które wkrótce stały się symbolem zwycięstwa nad
Zakonem i wraz z 50 chorągwiami krzyżackimi, jako trofea wojenne trafiły na
Wawel. Te dwa słynne nagie miecze ofiarowane Jagielle przechowywano z wielką
czcią w wawelskim skarbcu do 1795 r., gdzie przypominały sławę oręża polskiego
i były świadectwem wielkiego zwycięstwa. Prusacy po upadku Powstania Kościuszkowskiego złupili Wawel, jednak nie zwrócili uwagi na dwa miecze. Później
trafiły do kolekcji Izabeli Czartoryskiej w Puławach, gdzie były przechowywane
w czasie trwania Powstania Listopadowego i tam zostały znalezione przez policję
carską w 1853, zostały wywiezione do Rosji i tam ślad po nich zaginął.
Jest też bezspornym faktem, że rozegrana bitwa grunwaldzka jest jedną z
trzech największych bitew w średniowiecznej Europie, które miały duży wpływ
na dzieje świata, a przede wszystkim Europy, bo niewątpliwie tak można powiedzieć o odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku, która uratowała chrześcijaństwo
w Europie przed islamem oraz o cudzie nad Wisłą w 1920 r., który uratował
Europę, a może nie tylko ją, przed komunizmem. Bitwy te zapisały się złotymi
zgłoskami w historii Polski, a Europa powinna wiedzieć, ile na przestrzeni wieków
zawdzięcza narodowi polskiemu, który bez wątpienia miał decydujący wpływ
na kształt dzisiejszej Europy.
Nie można zapomnieć, że z państwa krzyżackiego powstało państwo pruskie, które wspólnie z Rosją dokonało rozbioru Rzeczypospolitej w 1772r. Z
tej agresywnej, zaborczej tradycji krzyżackiej pozostały czarne krzyże, które od
wieków były symbolami militaryzmu niemieckiego, jeszcze siedemdziesiąt lat
temu były postrachem ludzkości i pod ich sztandarami, ich przywódcy chcieli
zmienić świat w świat niewolników - milionów ludzi w a dziś …., dziś stanowią
logo Bundeswehry i Luftwaffe.
Zenon Tabor
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„ Jam jest Jezus, twój Zbawiciel …”
Czas wakacji to okres wzmożonych wycieczek i podróży.
Przed udaniem się w podróż wszyscy katolicy powierzają swoje bezpieczeństwo także opiece aniołów stróżów i świętych. W gronie świętych
opiekunów, patronów podróżnych, Kościół katolicki oficjalnie uznaje kilku,
wśród nich jest; Matka Boża z Loreto i św. Krzysztof.
Jest więc okazja, aby przybliżyć sylwetkę św. Krzysztofa, patrona kierowców, którego święto przypada na 25 lipca.
Św. Krzysztof, który wyróżniał się siłą i wzrostem, postanowił służyć
najpotężniejszemu na ziemi panu. Służąc, dowiedział się, że jego pan boi
się szatana, więc wstąpił do szatana na służbę. Wkrótce przekonał się, że
szatan boi się imienia Chrystusa, wiedziony więc ciekawością poszedł na
służbę Chrystusowi. W czasie służby u Chrystusa poznał pustelnika, który
zapoznał go z nauką chrześcijańską, wtedy przyjął Chrzest św., a za pokutę i
dla zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad rzeką
Jordan, przenosząc na swych potężnych barkach pielgrzymów idących do
Ziemi Świętej.
Przenosił wielu ludzi, starych młodych i dzieci, nie zdziwił się, jak usłyszał
głos dziecka, które go prosiło o przeniesienie na drugi brzeg. Krzysztof bez
problemu posadził sobie dziecko na ramionach, wziął laskę i wszedł w rzekę. Niosąc
dziecko, poczuł nagle ogromny ciężar, woda w rzece zaczęła wzbierać, a chłopiec ciążył mu w coraz większym stopniu, a im bardziej zaczął się posuwać do przodu, tym
bardziej fale zaczęły wzbierać, a ciężar przytłaczał go jeszcze mocniej do ziemi. Kiedy
zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię, zawołał; „Kto jesteś, Dziecię?”, a dziecko
mu odpowiedziało; „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz
cały świat.” Abyś wiedział, że prawdą jest to co mówię, gdy wrócisz, wbij laskę
twą w ziemię koło twego domu, a rano zobaczysz , że ona zakwitnie i obrodzi.
To powiedziawszy dziecko znikło z oczu Krzysztofa, ale wcześniej pan Jezus miał
przepowiedzieć Krzysztofowi szybką śmierć. On zaś powrócił do domu wbił laskę w
ziemię, a gdy rano wstał, ujrzał, że wydała liście i owoc jak palma.
Ten właśnie fragment legendy stał się dla wielu artystów natchnieniem do
powstania niezliczonej liczby ikon i rzeźb przedstawiających św. Krzysztofa.
O życiu św. Krzysztofa brak jest pewnych wiadomości, ale według prawdopodobnych świadectw, opartych na Tradycji Kościoła, święty żył w Samos w
Azji Mniejszej i za panowania cesarza Decjusza poniósł śmierć męczeńską
około 250 roku.
Pod datą 25 lipca Martyrologium Rzymskie podaje: „W Licji świętego
Krzysztofa męczennika. Pod cesarzem Decjuszem chłostano go żelaznymi prętami,
a potem wrzucono go na płonący stos. Moc Boża zachowała go od szkody. W końcu
przeszyty strzałami i ścięty zakończył życie.”
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Postać z aureolą, drewnianym kijem, zanurzonym w wodzie, niosąca
na barkach małego chłopca, to św. Krzysztof, jeden z wielu szczególnych
wizerunków patrona w wierze Kościoła katolickiego. Natomiast w Kościele
prawosławnym św. Krzysztof przedstawiony jest jako niosący na barkach Dzieciątko Jezus, w ręku trzymając maczugę, potężny mężczyzna, tylko z głową
niezwykłą. Natomiast we wschodnich ikonach greckich, święty Krzysztof
jest przedstawiony jako rycerz o dziwnej głowie, trzymający włócznię a w
drugiej tarczę lub krzyż.
Święty Krzysztof jest patronem mostów, miast położonych nad rzekami,
przewoźników, flisaków i żeglarzy, podróżników i pielgrzymów, jest również
patronem dobrej śmierci i głównym patronem kierowców. To tylko dlatego
święcimy swoje pojazdy mechaniczne w dniu 25 lipca. Wielu też kierowców
w swoich samochodach ma breloczki, tabliczki lub obrazki z wizerunkiem
świętego, które „chronią” przed nadmierną brawurą na drogach. Czasem
spojrzenie na postać świętego wystarczy, aby noga z „gazu zeszła”. Warto też
przed każdą podróżą westchnąć do świętego, prosić go o opiekę w podróży i
szczęśliwy dojazd do celu.
W dniu 25 lipca swoje święto będzie też miała gmina Chełmiec, bo św.
Krzysztof jest jej patronem. Na herbie gminy widnieje św. Krzysztof przenoszący przez rzekę małego siedzącego Jezusa na lewym ramieniu, a poza
postacią w tle góry, widnieje biały krzyż.
Ten herb nawiązuje do integralności i nierozdzielności gminy, którą
tylko geograficznie dzieli rzeka Dunajec, a św. Krzysztof jest tu ukazany jako
ogniwo łączące „prawą i lewą” stronę. Większość mieszkańców na pewno nie
wyobraża sobie, aby gmina mogła być podzielona i tworzyła dwie jednostki
administracyjne lub stała się dzielnicą Nowego Sącza i niczym więcej. Musimy
też mieć nadzieję, że św. Krzysztof jako patron przepraw i mostów przyczyni
się do wybudowania prawdziwej przeprawy na rzece Dunajec, bo jedyny most
nie może sprostać poziomowi współczesnej mechanizacji.
Zenon Tabor
Pierwszy raz możesz wybrać.....
Nie zawsze to, co da się
zmierzyć -jest ważne, a nie
zawsze to, co jest ważne da
się zmierzyć
Albert Einstein
4 czerwiec 1989 jest ważną datą
dla historii naszego kraju, bo w tym
dniu odbyły się wybory parlamentarne

w Polsce. Były to pierwsze częściowo
wolne wybory w powojennej historii,
w których wyłonieni przedstawiciele
opozycji demokratycznej uzyskali
realny wpływ na sprawowanie władzy. W wyniku tych wyborów dla
Polski rozpoczął się nowy rozdział,
który zapoczątkował erę wolności i
nowego porządku społecznego. Po
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kilku dziesięcioleciach, latach despotycznej tyranii komunistycznej naród
polski mógł rozpocząć życie w wolnym
kraju. Euforia ludzi związana z odzyskaniem wolności, otwarciem granic,
skończyła się wraz z uświadomieniem
sobie, że tak naprawdę po tylu latach
zamknięcia, jak ją wykorzystać. Wolność to słowo tyle razy powtarzane pod
jarzmem komunizmu było symbolem,
którego każdy chciał, jednak dla wielu
rzeczywista wolność była dużym zaskoczeniem i nowym światem, w którym
trudno było się im znaleźć i na który
nie byli przygotowani. Dla wielu oznaczało wysiłek i trud odnowy państwa,
dla wielu też ludzi wolność to samowola
i brak jakichkolwiek ograniczeń.
Jednak początkowe błądzenie, początkowy nieład został po jakimś czasie
okiełznany, lecz pomimo wszystko, po
latach zamknięcia za „żelazną kurtyną
komunizmu”, po latach niebytu, po
latach izolacji od świata, Polsce brakowało bardzo dużo do standardów
europejskich.
Polska to kraj, którego społeczeństwo transformacyjne potrafi przetrwać
sytuacje, wydawałoby się niemożliwe,
do przetrwania również potrafi zmieniać się świadomość ludzi. Powstał
więc nowy porządek, powoli zaczęła
się kształtować wizja nowego państwa
i nowego kapitalistycznego społeczeństwa, która ciągle ulega przemianom.
Dzięki tym przemianom sytuacja
polityczna poprawiała się na korzyść
jednostki, otwierając nam coraz szerzej
drzwi na świat. Wielkim walorem
tych szybkich zmian ustrojowych jest
niewątpliwie wolność słowa, brak
cenzury i nadzoru państwa, wolność i
łatwość tworzenia partii politycznych
/których jest teraz, bez liku/, stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych.
Najważniejsze w tym było, że nastała
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demokracja a ta z kolei dawała możliwość dokonywania wyborów prawem
większości głosów.
Początkowo przekształcenia w
gospodarce stały się integralną częścią społeczeństwa i miały wpływ
na kształtowanie się nowych zasad
rynkowych. Było to związane z podwyższeniem się standardów życia,
wprowadzaniem na rynek, nowych
technologii i pojawieniem się nowych
zawodów: urbaniści, programiści,
informatycy czy menadżerowie. Wykształceni, mądrzy i rozsądni ludzie
to podstawa dobrze funkcjonującego
każdego państwa, dzięki takim ludziom gospodarka szybko się rozwija.
Jednak tacy ludzie powinni być dobrze
wynagradzani, ponieważ jest to motywacja do dalszego działania.
Co i jak to się mogło stać, wiedzą
tylko ci, co uwłaszczali się na państwowych przedsiębiorstwach, byli przygotowani na wykup majątku narodowego
za bezcen. Niewłaściwa prywatyzacja
daje znać o sobie do dzisiejszych czasów i odbija się do teraz „czkawką”
bezrobocia, wyjazdami do pracy za
granicę wykształconych, mądrych i
operatywnych ludzi, pobłażliwością
i brakiem prawdziwej kontroli nad
prywatyzacją i ….
Prawdziwe rozczarowanie nastąpiło dopiero po uświadomieniu sobie
skutków przemian, które były jednak
wynikiem Okrągłego Stołu / czy naprawdę był on okrągły?/.
Poprzednie władze komunistyczne z inicjatywy przywódców reżimu
Jaruzelskiego i Kiszczaka doprowadziły do obrad. Podczas obrad
władze zgodziły się na częściowo
demokratyczne wybory. Równocześnie
rząd Rakowskiego okazał się bardzo
hojny, podnosząc płace oraz udzielał
przedsiębiorstwom rozmaitych ulg i
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dotacji. Związane to było częściowo
z wykonywaniem ustaleń zawartych
przy Okrągłym Stole i chęcią przyciągnięcia elektoratu w wyborach czerwcowych oraz słabością rządzącej ekipy.
Narastająca inflacja była najgroźniejszym przejawem kryzysu
gospodarczego, jednak duży wpływ
na zły stan gospodarki miało: marnotrawstwo, praktyki monopolistyczne,
ogromne zadłużenia zagraniczne i nieefektywna produkcja, spowodowane
brakiem mechanizmów rynkowych.
Podczas obrad Okrągłego Stołu
ustalono 35% miejsc dla opozycji, wolne wybory do Senatu i niemal natychmiast rozpoczęła się kampania wyborcza na plakaty. Jednak z plakatów już
nie uśmiechali się jedynie kandydaci
„przodownicy i budowniczowie PRL-u” lecz znaleźli się na tych plakatach
„niedawni burzyciele i wywrotowcy
ustroju komunistycznego”.
Na plakatach znalazło się wiele
nowych twarzy z Lechem Wałęsą na
czele. Plakaty, ulotki wyborcze, proste
wykonywane niejednokrotnie na starych
jeszcze, tak niedawno zakazywanych
powielaczach. Natomiast hasła bardzo
trafne i czytelne w rodzaju; „Nie śpij , bo
cie przegłosują”, „Pierwszy raz możesz
wybierać – wybierz Solidarność” czy
„Musimy wygrać”, docierały do całego
społeczeństwa. Te plakaty z charakterystycznym symbolem „Solidarność”
rozklejali ochotnicy.
Przed wyborami nastąpiły jakieś
małe zmiany w telewizji publicznej,
chociaż nadal więcej było przedstawicieli PZPR, ZSL, SD to obok nich
zaczęły się pokazywać twarze z list wyborczych Komitetów Obywatelskich.
Polacy 4 czerwca przy urnach
wyborczych dokładnie przemeblowali
scenę polityczną, wiele „niepotrzeb-
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nych przestarzałych starych mebli
wyrzucili, trochę odrestaurowali, ale
w większości wstawili nowe meble.”
Wyniki wyborów pokazały siłę opozycji solidarnościowej i słabość obozu
władzy, dla Solidarności wybory były
triumfem, dla obozu komunistycznego
dały gorzką lekcję prawdy. Na takie
wyniki wyborcze nie była przygotowana Solidarność ani też ekipa rządząca.
Po wyborach i upadku komunizmu Sejm Kontraktowy został zdominowany z jednej strony przez PZPR,
z drugiej strony przez Solidarność,
która utworzyła pozapartyjny gabinet, na czele którego stanął pierwszy
niekomunistyczny premier w Europie
środkowo-wschodniej Tadeusz Mazowiecki.
Mijają właśnie 24 lata od częściowo wolnych wyborów, czy ten czas
został należycie wykorzystany przez
Polaków, bo data 4 czerwca jest dwuznaczna i kojarzy się nie tylko z 1989
rokiem, ale również z 1992 r. i obie
pozostają w ścisłym związku przyczyny i skutku.
Kto skorzystał na tych wyborach i
na obaleniu gabinetu Jana Olszewskiego, który próbował realizować polski
interes narodowy? Wszyscy przecież
wiemy, że był to pierwszy rząd, który
został wyłoniony w wyniku demokratycznych wyborów w 1991 r., ale
w wyniku różnych działań, w którym
uczestniczyli byli współpracownicy
SB sprawujący wówczas wysokie
funkcje w państwie, rząd Jana Olszewskiego został obalony.
Co po prawie ćwierćwieczu pozostało nam z etosu Solidarności i
ich przywódców, musimy sobie sami
odpowiedzieć na to pytanie.

Zenon Tabor
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Rówieśnicy PRL
„Rodacy! Wybiła godzina wyzwolenia. Armia Polska obok Armii Czerwonej
przekroczyła Bug. Żołnierz polski bije się na
naszej ziemi ojczystej. Nad umęczoną Polską
powiały znów biało-czerwone sztandary.
Naród polski wita żołnierza Armii Ludowej, zjednoczonego z żołnierzem Armii Polskiej w ZSRR. Wspólny jest wróg, wspólna
walka i wspólne sztandary. […....]
W chwili wyzwolenia Polski, w chwili
gdy sojusznicza Armia Czerwona a w wraz
z nią Wojsko Polskie wypędza okupanta z
Kraju, w tym momencie musi powstać legalny ośrodek władzy, który pokieruje walką
narodu o ostateczne wyzwolenie.
Dlatego Krajowa Rada Narodowa,
tymczasowy parlament narodu polskiego,
powołała Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego legalną tymczasową władzę
wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i
odbudowy państwowości polskiej.”
To tylko krótki akapit z wydanego Manifestu PKWN /Manifest Lipcowy/, odezwa do
narodu polskiego ogłoszonego w Chełmie.
W rzeczywistości został wydany, podpisany
i zatwierdzony przez Stalina w Moskwie 20
lipca 1944r., gdzie wydrukowano pierwszy
nakład, a następnie został ogłoszony w
moskiewskiej audycji radiowej Związku
Patriotów Polskich.
Wydrukowany dopiero 26 lipca Manifest, wzywał do walki z okupantem
niemieckim, ustanawiał Krajową Radę
Narodową jako jedyne źródło władzy i
delegalizował rząd londyński, zapowiadał
utworzenie Milicji Obywatelskiej i ukaranie
zbrodniarzy hitlerowskich, nacjonalizację
ziemi i przemysłu, bezpłatne nauczanie,
repatriację Polaków pozostałych na obczyźnie. W dziedzinie polityki zagranicznej
wskazywał na konieczność ścisłego sojuszu

z ZSRR. Manifest zawierał jedynie taktyczne
nie strategiczne cele, a sam PKWN został
uznany przez ZSRR za jedyną reprezentację
narodu polskiego.
Dzień 22 lipca był symboliczną datą
w prowadzenia systemu komunistycznego
do Polski, dlatego ten dzień był jednym z
najważniejszych rocznic komunistycznych
w PRL-u. Święto to według komunistów
polskich stanowiło nowy rozdział w dziejach
Polski i miało „ upamiętniać po wsze czasy
odrodzenie niepodległego i demokratycznego państwa polskiego”.
Pomysł, aby Polska zaistniała jako
państwo socjalistyczne i ściśle związane
z Rosją Radziecką, powstał w umysłach
polskich komunistów, którzy walczyli w
wojnie polsko – bolszewickiej po stronie
Rosji w 1919 – 1920. Współpraca Feliksa
Dzierżyńskiego, Karola Świerczewskiego,
Konstantego Rokossowskiego i wielu innych z Rosją Sowiecką przeciwko Polsce
obejmowała również powołanie Polrewkomu. Polrewkom, marionetkowy rząd,
jechał specjalnym pociągiem w ślad za
nacierającą Armią Czerwoną i to właśnie on
stanowił pierwowzór utworzonego w 1944
roku PKWN. Komuniści, popierani przez
Rosję, ziścili swoje marzenie, które Polskę
kosztowało długie 45 lat uzależnienia od
Rosji, jednak komuniści uznawali to za swój
sukces, tak samo jaki 22 lipca uznawali za
święto Polski Ludowej.
W tym dniu organizowano pochody,
zabawy ludowe, podejmowano zobowiązania produkcyjne, w tym dniu też starano
się oddawać do użytku wiele inwestycji.
Terminy oddania do eksploatacji inwestycji
były nieprzekraczalne i nie liczyła się jakość
lecz tylko czas oddania. To już nie było
istotne, że następnego dnia wiele inwestycji
zostało zamykanych z powodu wadliwego
wykonania. Liczyła się przecież tylko ranga
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wydarzenia i celebracja święta, który miał
na celu podkreślenia ważności święta oraz
wiarygodność i niezawodność władzy.
Wydaje się, że obecne władze RP,
wzięły przykład z PRL-u i na podobnych
zasadach oddali wiele inwestycji do użytku
na MŚ w piłce nożnej, ale do chwili obecnej
usuwają usterki z, prestiżowych inwestycji.
Nieistotne wydaje się władzy, ile to pochłonęło dodatkowych środków finansowych i
jaki to spowodowało chaos w gospodarce,
lecz tylko liczy się poklask. Dlatego młodzi,
którzy urodzili się później, nie znają i nie
mogą ocenić prawidłowo aspektów czasów
minionych, mogą brać przykład niegospodarności i sprzeniewierzania pieniędzy
państwowych, czego przykładem jest to
jedno wydarzenie.
Dzisiaj wszystko co było w tamtych
czasach oceniamy negatywnie, lecz nie
do końca można tak twierdzić, bo przecież
nie ma reguł, których by nie można było
zmienić. Wtedy po zakończeniu wojny
wszyscy cieszyli się odzyskaną wolnością,
wielu z nas przecież jeszcze nie zdawało
sobie sprawy, że ta wolność i niepodległość
jest iluzoryczna. Bo wprawdzie nie było już
Niemców, którzy wszystkim kojarzyli się
ze śmiertelnym zagrożeniem, i wielkimi
zniszczeniami kraju, lecz teraz nastał nowy
porządek i nowy ustrój, który nazywał się
komunizm. Lecz o tym jeszcze nie wszyscy
wiedzieli, co niesie ze sobą.
Jednak wtedy, zaraz po wojnie światowej, wszyscy pragnęli ten kraj odbudować,
wszyscy tego chcieli, bo była taka potrzeba
chwili, bo chcieli żyć w komforcie, na miarę
tamtych czasów. Tamto pokolenie powojenne miało swoje ideały i miało również zapał
do odbudowy zniszczonego swojego kraju.
To były na pewno piękne ideały i czyny w
tak trudnym czasie, które na pewno teraz
nieznane są obecnemu pokoleniu Polaków.
Jednak te ideały zostały wypaczone przez
kolejne rządy, które realizowały politykę
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ZSRR i oddawały Polskę z coraz większym
maniactwem pod kuratelę wielkiego brata
w Moskwie. Na pewno nie chcę i nie zamierzam bronić tych komunistycznych rządów,
lecz tylko chciałbym przedstawić, że to
pokolenie powojenne żyło Polską, kochało
Polskę, przeżywało jej odbudowę i wierzyło,
że kiedyś nadejdą lepsze czasy.
Jednak te czasy szybko nie nastały.
W grudniu 1944 roku KRN przekształcił
PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, Na czele tego rządu stanął
dotychczasowy przewodniczący PKWN
Edward Osóbka-Morawski, pierwszym
wiceprezesem Rady Ministrów został Władysław Gomułka. O jego „przywiązaniu” do
władzy świadczy jego wypowiedz; „Władzy
raz zdobytej nie oddamy nigdy(....) Możecie
jeszcze krzyczeć, że leje się krew narodu
polskiego, że NKWD rządzi Polską, lecz to
nie zawróci nas z drogi”.
Tak się działo przez prawie całe półwiecze, przez ten czas wiele razy lała się krew
patriotów polskich, jednak komuniści silnie
trzymali władzę, potykali się kilkakrotnie o
lata które znaczyła historia Polski w 1956,
1968, 1970, 1076, 1981 i w 1989 r. oddają
władzę, jednak nie całkiem, bo zostawiają
sobie „furtkę”, przez którą zamierzają wrócić, bo wielu z nich jak kameleony zmieniło
barwę i pozostało na stanowiskach.
Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy.
Rządy Olszewskiego, Kaczyńskiego trwały
krótko i były tylko mgnieniem oka w historii
Polski. Nie miały przez ten krótki czas szans
na zmiany systemowe, dlatego zostały
oskarżone o niszczenie państwa polskiego i
nadal są posądzane o wszelkie zło w Polsce
„Władzy raz zdobytej nie oddamy
nigdy”: ..... Jaruzelski, …..Wałęsa?!........
Kwaśniewski i …... …...niewyjaśniona
śmierć prezydenta Kaczyńskiego ….....
„Możecie jeszcze krzyczeć, że leje się krew
narodu polskiego, że NKWD rządzi Polską,
lecz to nie zawróci nas z drogi” ............
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Teraz chociaż Polska obrała inna drogę, to
w świadomości wielu starszych Polaków
rówieśników PRL-u pozostały wspomnienia
które teraz wydaja się mało poprawne w
dzisiejszej rzeczywistości. Pamiętam doskonale beztroskie zabawy, festyny na 22
lipca, było też piwo lane z beczki, pamiętam
towarzyszy i hasła i gazetę PZPR „Trybunę
Ludu” z hasłem; „Proletariusze wszystkich
krajów łączcie się”. Z tym żyło się na „co
dzień” i tak było w PRL-u. Było się wtedy
młodym i nieodpowiedzialnym, a władza nie
przebierała w środkach, aby takiemu jak ja
, jak najwięcej zamieszać w głowie. Trzeba
było wiele samozaparcia i otwarta głowę,
aby nie iść na łatwiznę i nie ulec ogłupiającemu trendowi komunizmu i obronić swoja
godność, jednak niestety wielu nie zdołało
obronić swojej godności.
Mogę tylko dziękować rodzicom i nauczycielom, że potrafili pokazać mi życie z
drugiej strony, które nie było już tak piękne

i lukrowane i że nie pozwolili mi wpaść w
sidła komunizmu i zła. Dlatego pamiętam
rok 68, 70 i audycje z Radia Wolna Europa,
słuchane wieczorami, które nieraz skutecznie były zagłuszane przez komunistów. Były
też audycje nadawane przez radio zwanego
„kołchoźnikiem” w którym, zawsze krytykowany był „kapitalista amerykański i zapluty
karzeł imperializmu”, a wychwalony bratni
naród radziecki na czele z „ukochanym przywódcą narodów Ojcem i Słońcem Narodu
radzieckiego; Tow. Wisarionowiczem Józefem Stalinem”. Pamiętam rok 81, wojsko
na ulicach, akcje ZOMO przepustki, godzinę
milicyjną, kartki na żywność i przesłuchania
na UB i gorliwe zastraszanie zwykłych obywateli przez sprawców stanu wojennego.
Teraz tylko pozostała nam tęsknota za naszą
ojczyzną młodości, lecz już na pewno nie za
znienawidzonym ustrojem PRL-u.

Zenon Tabor

Chciwość
Chciwość i bezczelność to główne wady możnych
Tacyt
Chcieć to mieć, taka zasada
kształtowana od wczesnej młodości
przez rodziców w dziecku potęguje
w nim uczucie związane z posiadaniem, kształtuje w nim przekonanie,
że to, co mu się spodoba, będzie
mieć. Na pewno wszyscy rodzice
kochają swoje dzieci i starają się
zaspokoić ich wszystkie zachcianki,
bo uważają to za przejaw miłości
rodzicielskiej. Jednak wydaje ni się,
że takie postępowanie ma niewiele
wspólnego z miłością rodzicielską,
bo potęgując w dziecku przekonanie
o posiadaniu „wszystkiego”, rozwi-

jamy w nim nawyki, które prowadzą
do grzechu chciwości.
Chciwość, to chcieć mieć, ciągle
więcej i więcej, posiadać, zbierać,
bez namysłu, bez miary, bez jakichkolwiek ograniczeń. Liczy się tylko
kasa, bo ludzie są bardzo chciwi,
bo chęć posiadania czegokolwiek
i wszystkiego” przyćmiewa nasz
zdrowy rozsądek i nasze postępowanie. Nie zastanawiamy się jednak
nad tym, nie mamy też żadnego
pomysłu, co zrobimy, gdy będziemy
mieć już to „wszystko”, o co tak
bardzo zabiegaliśmy.
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Chciwość, po grzechu pychy,
to drugi z grzechów głównych, bo
pycha odbiera człowiekowi rozum
i prowadzi do bezsensownego zachowania i życia w świecie groźnych
iluzji, a chciwość to „to tylko” zbyt
duże przywiązanie do dóbr materialnych. Tak sobie to tłumaczymy w obecnym czasie, w obliczu
panującego bezrobocia, wysokich
kosztów utrzymania, a przez wielu
rozumiane jest to jako roztropne
oszczędzanie, jako unikanie rozrzutności, a nawet nie skąpstwo, ale
potrzeba chwili i zapobiegliwość.
Chęć posiadania niszczy miłość
do osób bliskich, prowadzi do zniszczenia relacji między ludźmi, bo
chciwiec bardziej kocha pieniądze
i rzeczy materialne niż drugiego
człowieka. Człowiek chciwy to
niewolnik tego co zgromadził, to
człowiek smutny, nienasycony,
ogarnięty potrzebą gromadzenia w
nieskończoność swojego bogactwa.
Jest stale nieszczęśliwy i ogarnięty
smutkiem, bo przecież radość wynika z dawania, a nie z brania czy gromadzenia dóbr, którym on potrafi
poświęcić swoje zdrowie, sumienie,
czystość, a nawet wolność sumienia.
Ogarnięci chciwością ludzie potrafią pozbyć się ideałów i marzeń,
potrafią pracować bez wytchnienia,
zamartwiają się swoja przyszłością,
mając na uwadze tylko powiększenie
swoich dóbr, stają się niewolnikami
hazardu. Swoją przyszłość widzą
tylko z perspektywy „mamony” a
tę kupują sobie kolejną polisą na
życie......, która może być jedynie
wypłacona po ich śmierci, lecz to
do nich nie dociera.
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Niejednokrotnie krytykujemy
chciwość i chęć posiadania, wyśmiewając innych, bo zawsze dostrzegamy ją u innych i wydaje się
nam, że to nas nie dotyczy. Jednak
chciwości nie możemy sprowadzić
tylko do chęci posiadania rzeczy
materialnych. Bogactwo każdego
człowieka mierzy się bogactwem
jego mądrości i bezinteresowności, jego miłości, a nie zasobności
jego portfela. Niebezpieczne dla
człowieka jest też, gdy tylko dąży
do osiągnięcia dobrobytu, a nie
interesuje go zupełnie duchowy
wymiar życia.
Grzech chciwości prowadzi
poprzez zazdrość, poprzez zawiść,
do nienawiści, a od nienawiści to
prosta droga do zbrodni, bo w imię
zdobywania wciąż nowych dóbr,
chciwość usypia w człowieku resztki człowieczeństwa i atakuje go,
by oszukać, zabrać, a nawet zabić.
Chciwość to słabość, chciwość to
właściwość, która odsłania naszą
małość, to szukanie różnych sposobów, które mogą nam pomóc w
zabezpieczeniu jak największych
środków, które zawsze wydaja się
nam za małe. Ale czy zdołamy się
wtedy zastanowić, jak daleko jest od
nas Bóg, albo właściwie powinniśmy
pomyśleć, jak mu jesteśmy od Niego
daleko.
W miejsce ludzkiej chciwości
powinno pojawić się duchowe ubóstwo, a jego rozwojowi sprzyja stałe
dziękowanie za każdy dar otrzymany od Niego.
Zenon Tabor
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Z parafii, kraju i ze świata
W niedzielę 9 czerwca przeżywaliśmy
w naszej parafii uroczystości odpustowe ku
czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny. Sumę odpustowa o godz. 11.00. celebrował i homilię wygłosi ojciec duchowny
Seminarium w Tarnowie ks. Stanisław Wojdak.
***
Ok. 4 tys. uczestników pielgrzymki Akcji
Katolickiej modliło się w sobotę 15 czerwca na
Jasnej Górze w Częstochowie. W spotkaniu
uczestniczyli jej członkowie i sympatycy z
całego kraju, a także z zagranicy: Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz Litwy. Centralnym punktem
pielgrzymki była msza św. odprawiona na.
Szczycie jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup świdnicki Ignacy
Dec. - Jesteście bardzo ważnym ugrupowaniem
apostolskim, odrodzonym w naszym kraju po
upadku komunizmu, składającym się z wiernych świeckich. Waszym głównym zadaniem
jest wspieranie pasterzy Kościoła w budowaniu
życia wiary w ludzkich sercach i troska o obecność Pana Boga i wartości chrześcijańskich w
przestrzeni życia publicznego naszego narodu
- powiedział podczas homilii ks. biskup.
***
Pod hasłem „W imię Ojca” odbywało
się XVII Spotkanie Młodych Lednica 2000.
Tegoroczne spotkanie nad jeziorem Lednica
w Wielkopolsce poświęcone było ojcostwu.
W procesji pod Bramę-Rybę wniesiono relikwie św. Wojciecha. Każdy z uczestników
lednickiego spotkania otrzymał pamiątkową
łyżeczkę z napisem „Ty karmisz nas do syta”,
która symbolizuje „troskę i opiekę, jaką obdarza
nas Ojciec – karmiciel rodziny”. Tegoroczny
temat – według organizatorów – komponował
się z sytuacją społeczną i kryzysami: męskości,
ojcostwa i autorytetu – Próbujemy odbudować
coś bardzo naturalnego: miejsce ojcostwa w
społeczeństwie, w rodzinie, jego autorytet;
przez to odbudować postawy męskości – powiedział pomysłodawca spotkań dominikanin
o. Jan Góra.– Ojcostwo jest bezinteresownym
darem dla drugich (...) Chcemy przeżywać
prawdę, że Bóg jest Ojcem, że my wszyscy
mamy Ojca oraz że kiedyś będziemy ojcami i
matkami – dodał dominikanin. Po Mszy św. do

zebranych przemówił Papież Franciszek, jego
przesłanie do uczestników Lednicy nagrano
podczas audiencji generalnej w Rzymie. Na
zakończenie młodzież przeszła przez Bramę-Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.
W spotkaniu uczestniczyło około 50 tys. osób.
Ogólnopolskie Spotkania Młodych Lednica
2000 odbywają się od 1997 roku.
***
5 czerwca w wieku 92 lat zmarł ks. kard.
Stanisław Nagy. Ksiądz kardynał Stanisław
Nagy, kapłan Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, urodził się 30
września 1921 roku w Bieruniu Starym (woj.
śląskie) w rodzinie górniczej. Zmarły kardynał
był wybitnym teologiem fundamentalistą i
ekumenistą, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczącym Rady
Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie.
Ksiądz kardynał Nagy święcenia kapłańskie
otrzymał 8 lipca 1945 r. w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Przez
kolejne lata pełnił wiele ważnych funkcji. Był
rektorem seminarium zakonnego w Tarnowie i
kierownikiem Studium Teologicznego w Krakowie, które powstało z jego inicjatywy. Od 1958
roku aż do przejścia na emeryturę ks. kard. Stanisław Nagy wykładał teologię fundamentalną
na uniwersytecie. Był bliskim przyjacielem
i współpracownikiem bł. Jana Pawła II, Często
odwiedzał Ojca Świętego w Watykanie, by
służyć mu swym wsparciem i pomocą, m.in.
przy opracowywaniu ważnych dokumentów.
Ta pomoc była ceniona przez Ojca Świętego.
Podczas pierwszego synodu poświęconego
Europie wśród ekspertów był obecny m.in.
ks. kard. Nagy, który zawsze zdecydowanie,
klarownie i odważnie reagował na wszystkie
sprawy dotyczące Kościoła. Mszy św pogrzebowej w sanktuarium bł. Jana Pawła II w
krakowskich Łagiewnikach przewodniczył ks.
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, a homilię wygłosi ks. abp Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Ksiądz kard. Nagy został pochowany w krypcie
kościoła bł. Jana Pawła II, obok ks. kard. Andrzeja Marii Deskura.
***
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W niedzielę 9 czerwca w sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach odbyła się beatyfikacja założycielek
dwóch zgromadzeń zakonnych - sióstr prezentek i serafitek. Do chwały ołtarzy wyniesione
zostały siostry Zofia Czeska i Małgorzata
Łucja Szewczyk. Matka Zofia z Maciejowskich
Czeska, często nazywana Matką Teresą XVII
wieku, żyła w latach 1584-1650. Po sześciu
latach małżeństwa z Janem Czeskim została
wdową. Swoje dalsze życie poświęciła służbie
potrzebującym. Założyła w Krakowie pierwszą
w Polsce szkołę dla dziewcząt pochodzących
zarówno z rodzin szlacheckich, jak i mieszczańskich, przygotowując je do samodzielnego
życia. Dla trwałości rozpoczętego przez siebie
dzieła założyła zgromadzenie zakonne Sióstr
Prezentek. Matka Małgorzata Łucja Szewczyk
żyła w latach 1828-1905. Nazywana była
matką ubogich i sierot. Opiekowała się osobami
starszymi, chorymi i opuszczonymi dziećmi.
Założyła Zgromadzenie Sióstr Serafitek, którego patronką jest Matka Boża Bolesna. Jego
hasłem stały się słowa: „Wszystko dla Jezusa
przez bolejące Serce Maryi”.
***
Przyjęcie deklaracji związanej z 70. rocznicą zbrodni wołyńskiej, zmiana przykazania
kościelnego, kwestie związane z edukacją
w szkole oraz powołanie nowych członków
Rady Stałej KEP – to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas 362. Zebrania
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,
która w dniach 21-22 czerwca obradowała
w Wieliczce. Ponadto księża biskupi wyrazili
zaniepokojenie kształtem edukacji seksualnej,
z jaką wchodzi się do szkół. Biskupi powołali
koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony
dzieci i młodzieży. Funkcję tę powierzyli jezuicie
o. Adamowi Żakowi. Podczas posiedzenia
Episkopat zdecydował o zmianie czwartego
przykazania kościelnego, które od teraz brzmi:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie
Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału
w zabawach”. Dotąd zakaz udziału w zabawach dotyczył wszelkich okresów pokutnych,
czyli także każdego piątku. Jak wyjaśnił ks. bp
Marek Mendyk, powodem, dla którego uległo
zmianie sformułowanie czwartego przykazania
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kościelnego, jest dotychczasowa praktyka częstego przenoszenia uroczystości rodzinnych czy
szkolnych na piątek ze względów praktycznych.
„Wychodząc naprzeciw sytuacji praktycznej,
biskupi polscy zawężają czas zakazany, w
którym nie należy organizować i uczestniczyć
w zabawach do Wielkiego Postu, co nie znaczy,
aby nie powstrzymać się od nich w pozostałe
piątki roku” – zaznaczył ksiądz biskup. W trakcie Zebrania Plenarnego w Wieliczce biskupi
podjęli również ważne decyzje personalne.
Nowego biskupa rzeszowskiego ks. bp. Jana
Wątrobę mianowano przewodniczącym Rady
ds. Rodziny KEP. Zastąpi na tym stanowisku
ks. bp. Kazimierza Górnego. Natomiast ks. bp
Marek Solarczyk, sufragan warszawsko-praski,
został krajowym asystentem Akcji Katolickiej.
Zastąpił na tym stanowisku ks. bp. Mariusza
Leszczyńskiego, biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Z kolei nowym
członkiem Rady Stałej KEP zostali ks. abp Józef
Kupny, metropolita wrocławski, oraz ks. bp
Marek Mendyk, sufragan legnicki. W czasie
obrad podjęto także temat planowanych na
2016 r. obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.
***
Ksiądz Eugeniusz Makulski, wieloletni
kustosz sanktuarium maryjnego w Licheniu
Starym oraz pomysłodawca budowy licheńskiej
bazyliki, obchodził jubileusz 58-lecia święceń
kapłańskich, które przyjął 26 czerwca 1955 roku
z rąk ówczesnego biskupa włocławskiego ks.
bp. Antoniego Pawłowskiego.– Od dziecka ciągnęło mnie do kościoła. Miałem chyba 12 lat,
kiedy zrozumiałem, że moją drogą jest tylko kapłaństwo. Od tego czasu ta myśl nie schodziła
mi nigdy z serca i z głowy. A do tego dodatkowa
łaska – powołanie nie tylko kapłańskie, ale jeszcze zakonne, mariańskie – mówi ks. Eugeniusz
Makulski MIC. Jak wyjaśnił, wybór zakonu
marianów nie był przypadkowy. – Jestem wychowany w duchu patriotycznym. Bardzo mi się
podobało, że to zakon polski. Pierwszy zakon,
który powstał na naszych ziemiach jako owoc
maryjnego ducha Narodu. I dlatego wybrałem
ten zakon – tłumaczył kapłan. Ks. Eugeniusz
Makulski urodził się 9 lutego 1928 r. w Kotarszynie. Od 1967 r. pełnił obowiązki proboszcza
licheńskiej parafii oraz kustosza sanktuarium.
W 1994 r. podjął wysiłek budowy największego
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kościoła w Polsce, bazyliki ku czci Najświętszej
Maryi Panny, będącego największą świątynią katolicką w Polsce, 7. co do wielkości
w Europie i 11. na świece. Licheńska świątynia
została konsekrowana 12 czerwca 2004 r. Po
poświęceniu bazyliki ks. Eugeniusz Makulski
przeszedł na emeryturę, zachowując dożywotnio tytuł honorowego kustosza licheńskiego
sanktuarium.
***
Pożałowania godną uzurpacją nazwał ks.
abp Sławoj Leszek Głódź narzucanie milionom
wierzących w Polsce rozwiązań, które są
sprzeczne z ich systemem wartości. – Będziemy głośno wyrażać naszą dezaprobatę dla
antychrześcijańskich projektów, które atakują
naszą godność i wiarę, to co dla nas święte,
bo przez Boga ustanowione – podkreślał
metropolita gdański. w homilii wygłoszonej
w gdyńskiej parafii św. Andrzeja Boboli
z okazji jej 75-lecia. Ks. abp Głódź nawiązał
do fali krytyki Kościoła za to, że domaga się
poszanowania prawa Bożego w przestrzeni
publicznej.– Ileż padło napastliwych zdań,
ileż oskarżeń, że Kościół stawia siebie ponad
prawem obowiązującym w naszej Ojczyźnie –
przypomniał metropolita gdański. I podkreślał,
że to nie chrześcijanie podważają istotę porządku prawnego, ale ci, co nie szanują swych
obywateli liczonych w milionach, gdy narzucają
im lub projektują rozwiązania, które są sprzeczne z ich systemem wartości.– Czy wspólnota
Narodu, której zdecydowaną większość stanowią chrześcijanie, ma milczeć wobec praw,
które przekreślają świętość ludzkiego życia,
zezwalają na ingerowanie w cud poczęcia,
deprecjonują świętość małżeństwa i rodziny?

– pytał ks. abp Głódź.– Jeśliby tak postąpili,
zaprzeczyliby swojej wierze, daliby świadectwo
swej duchowej bylejakości – przestrzegał.
Metropolita gdański podkreślał, że katolik nie
może stawać jednocześnie po stronie prawdy i
kłamstwa, dla własnej wygody stawiać między
nimi znaku równania. – Nie może milczeć, kiedy
trzeba głośno mówić – apelował ks. abp Głódź.
Ojciec Święty Franciszek wręczył paliusze trzydziestu czterem arcybiskupom metropolitom. Wśród nich było dwóch hierarchów
z Polski. Z rąk Papieża paliusz przyjęli m.in.
metropolita łódzki ks. abp Marek Jędraszewski
oraz pasterz Kościoła wrocławskiego ks. abp
Józef Kupny. Nowi metropolici złożyli przysięgę
wierności i posłuszeństwa „świętemu Piotrowi,
Kościołowi Rzymskiemu, Ojcu Świętemu i jego
następcom”. Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił paliusze i nałożył je każdemu z nowych
metropolitów, zamieniając z nimi kilka słów.
W gronie 34 arcybiskupów po trzech przybyło
z Argentyny, Włoch, Indii, Brazylii, Meksyku i
USA, po dwóch z Portugalii, Boliwii i Polski.
Na końcu obrzędu sekretarz Kongregacji ds.
Biskupów ks. abp Lorenzo Baldisseri otrzymał
paliusz przeznaczony dla nieobecnego w Rzymie
ks. abp. François Xaviera Lê Văn Hông z Huê
w Wietnamie. W homilii Papież Franciszek
zwrócił uwagę na trzy wymiary posługi Następcy Piotra, który ma umacniać braci i siostry
w wierze, miłości i jedności.

(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.naszdziennik.pl
www.e.kai.pl

Czy jestem empatyczny(a)
Patia - to po polsku uczucie.
Sympatia - uczucie obustronne, wzajemne.
Antypatia - brak uczucia, niechęć do kogoś.
Empatia - co to takiego? Tyle nowych słów weszło w ostatnim czasie
do naszego języka!
Empatia to zdolność wczuwania się w położenie innej osoby. Nie każdy
ma tę zdolność, nie każdy wie, że tak można patrzyć na bliźniego. Jeśli się
to ma, to po co? To co z tego wynika? Co powinno z tego wynikać?
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Mama z dzieckiem czeka przed gabinetem lekarskim. Dziecko się nudzi,
może denerwuje, przeżywa lęk. Czy wystarczy suche upomnienie: siedź
cicho?. A może „przypomni sobie (…) jak (…) był”
Matka Teresa z Kalkuty była pełna współczucia.
Na chodniku wielkiego miasta siedzi skulony człowiek. Czy umiem
wczuć się w jego położenie? Jeśli słaby, jeśli ubogi, jeśli pijany, jeśli chory?
Jeśli leń? Matka Teresa nie pytała o narodowość, wyznanie, rodzinę. Po
prostu zajmowała się człowiekiem.
To odwieczny problem: czy dać grosza? Zapytać co mu trzeba ( może się
obruszyć, że zakłócam mu drzemkę). Ale czy pomyśle nad tym problemem?
Spotykam „psychicznego” który wydziwia wzbudzając wokoło śmiech
u jednych, u innych gniew. A gdybym to była ja lub ty? Matka Teresa z
Kalkuty, zobaczywszy na ulicy umierającego biedaka, pochyliła się nad nim
ze współczuciem i od tego zdarzenia rozpoczęła nowy okres swego życia:
czyny miłosierdzia względem najbardziej poniżonych, osamotnionych,
ubogich.
A czyż nie wystarczyłoby po prostu powiedzieć o miłości bliźniego zamiast empatii. Albo: nie czyń drugiemu co tobie niemiłe! Albo: współczuj
mu!
Ma ktoś kłopoty finansowe. Czy jestem zdolny wejść serdecznie w jego
położenie czy też stać mnie tylko na krytykę?.
Dziecko komuś „sfiksowało”. Wejdź w położenie tej rodziny. Ciebie
też to może spotkać. Empatia to zdolność takiego patrzenia na innych. Ale
także i tu potrzebny jest takt i potrzebna jest roztropność! W sprawy cudze
trzeba wchodzić z miłością i delikatnością.
W zatłoczonym tramwaju krakowskim (studenci kierują się ku dworcowi, by jechać na święta do domu. Każdy ma jakiś bagaż, który, gdy ciężki,
kładzie pod nogi. Na jednym przystanku wsiada paniusia (przepraszam za
słowo) starowinka, w kapelusiku i z trudem wciska się do środka. Nagle
zaczęła krzyczeć, bo noga zaplątała się jej w ucha od torby. Właściciel bagażu uwolnił szczuplutką staruszkę, po prostu przeniósł ją w bezpieczne
miejsce, stokrotnie ją przepraszając, ale ona nie odstąpiła od reprymendy
i złośliwych uwag. Student pozwolił jej dać upust złości. Które z nich było
empatyczne?
Pełne empatii życzenia ślę wszystkim.

Ł.W.
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Humor
Malarz maluje górski pejzaż. Baca podchodzi, przygląda się i mówi:
- Ile to się cłowiek musi namęczyć jak ni mo aparatu.
- Kelner! Moja kawa jest zimna!
- Dobrze, że pan mi to mówi, bo mrożona kosztuje 3 zł więcej.
Gość skarży się kelnerowi:
- Ten karp nie wygląda zbyt dobrze.
- Nic dziwnego - odpowiada kelner - Jest przecież martwy…
Ekspedientka mówi do blondynki:
- Jaki ser podać, biały czy żółty?
- A są inne kolory?
Klient pyta fryzjera:
- Czy będzie mnie pan golił tą samą brzytwą co wczoraj?
- Tak.
- To poproszę o narkozę..
Przychodzi kaszlący pacjent do lekarza.
- Dużo pan pali, prawda?
- I co z tego?
- Palenie skraca życie- odpowiada lekarz.
- Bzdura. Starożytni Grecy nie znali tytoniu i wymarli co do jednego!
-Chciałbym zamówić tort urodzinowy dla żony.
- A ile świeczek.
- Jak co roku - 26…
Udostępniła Zofia Wolak

Nasza Wiara 7/2013

39

Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:

01.06.2013 r.

Marcelina Kotlarz, ur. Limanowa, zam. Marcinkowice
16.06.2013 r.
Klaudia Smajdor, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
Lena Jankisz, ur. Nowy Sacz, zam. Marcinkowice
29.06.2013 r.
Szymon Miarczyński, ur. Nowy Sącz, zam. Rdziostów

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach i Bracie.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:

8.06.2013 r.
Katarzyna Tyrna i Mariusz Szkaradek

22.06.2013 r.
Anna Orzechowska i Przemysław Szkarłat
29.06.2013 r.
Agnieszka Konar i Konrad Bednarek

Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu
umacniał ich miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
Weronika Czop l. 85
Robert Garbacz l. 46

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

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