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Pragnienie bycia z Jezusem
Nareszcie rozpoczęło się lato a wraz
z nim upragniony przez wielu czas wakacji.
Szczególnie oczekiwany czas przez dzieci
i młodzież. Ale zapewne i wielu dorosłych
z niecierpliwością oczekuje na wyczekiwany urlop. Niech też te najbliższe miesiące
będą okazją, aby więcej czasu poświęcić
na podziwianie i kontemplowanie rzeczy
pięknych, stworzonych przez naszego
Pana. Teraz, gdy będziemy mieli więcej
wolnego czasu, będzie można także więcej
uwagi poświęcić na modlitwę na osobistą
refleksję. Tak się składa że nasza parafii
9 lipca co roku przeżywa całodniową
adorację Najświętszego Sakramentu, jest
to pamiątka i owoc peregrynacji Obrazu
NMP Częstochowskiej, której to kolejną
rocznicę będziemy przeżywać w sierpniu.
Nie tylko 9 lipca ale w każdy dzień możemy
przyjść i klęknąć przed Panem, wpatrując
się w Jego Oblicze. „Tak, jak słońce opala
nasze ciało, tak Jezus wschodzące słońce
sprawiedliwości, spala się w naszych sercach, gdy klękamy przed Jego obliczem”.

Oto możemy się wpatrywać w samego
Boga. Patrząc na Niego, odbija się w nas
Jego święte oblicze i stajemy się coraz
bardziej święci. Pamiętajmy o tej Adoracji,
każda chwila jest cenna, nawet, jeśli jest
to minuta. Wtedy nasza wiara staje się
mocna, a nadzieja nas nie opuszcza nawet
w najtrudniejszych próbach. Współczesny
człowiek w wielu przypadkach utracił
smak zachwytu, nie potrafi już zatrzymać
się milcząc i kontemplując, utracił także
radość otwierania i zamykania oczu na
cuda świata. W tych wakacyjnych dniach
odnajdźmy zdolność zdumiewania się,
zachwycania się tym, co ofiaruje nam Pan
Bóg. Pozwólmy Jemu wykorzystać piękno,
które stworzył, aby przebudzić w nas pragnienie bycia w Nim. Prośmy więc naszych
świętych patronów, aniołów stróżów
i Najświętszą Maryję o pomoc i łaski do
dobrego wykorzystania czasu danego nam
na wypoczynek.

Oprac. ks. Andrzej Kmiecik
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Życzenia
Czcigodnemu Solenizantowi
Księdzu Krzysztofowi Mirkowi
pełne serdeczności życzenia zdrowia i obfitości Bożego
błogosławieństwa
życzą współredaktorzy
Drogiej Solenizantce
Marcie Gródek – Piotrowskiejnajlepsze życzenia imieninowe
wraz z podziękowaniem za chętną współpracę
składa redakcja
z cyklu: proste słowa

kłamstwo
cierpi na bezsenność obgryza paznokcie
na oślep skleja okruchy dnia
pacholę grzechu pierworodnego
adwokat racji Adama z raju
zawsze samotne w tłumie pobratymców
(patrzy spod oka depcze po piętach)
zagłusza mądrość - posłańca wstydu
gasi tożsamość jak oczu blask
rozwija miraż złudnych korzyści
kreuje byty w fantomach słów
wabi błyskotką chwilowych przewag
choć szlak na przełaj kończy w labiryncie
liczy na słabą zwodniczą pamięć posiada krótki termin przydatności
planowa podaż napędza popyt
portfel zamówień rośnie jak paw
produkt krajowy lub importowy
już na trzy zmiany fabryki kłamstw

jemroz
2014
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życzenie
nie lekceważcie słowa
co wzlata czuciem chęcią
pieśń łatwo zgasić nudą
i szczerą niepamięcią

nie depczcie cudzych myśli
porzućcie szyderstw cęgi
dla mgnień co nicość wylśni
nie gaście żaru księgi

nie odwracajcie twarzy
gdy dłoń błaganie wznosi
kto wam przed ciemnym lustrem
źrenice blaskiem zrosi

nie porzucajcie poetów
ostawcie wolne ptaki
by kiedyś martwym niebem
nie zdążać do itaki

nie zaprzedajcie duszy
za żeton czczej zabawy
nie zatracajcie sumień
za miskę lepszej strawy

2014
jemroz

Kącik misyjny
Witam wszystkich serdecznie.
Na początek wszystkich pozdrawiam.
Mój tato, Marian Szewczyk, napisał do mnie, że państwo
chcecie jakieś zdjęcia z miejsca gdzie pracuję i żeby opisać
krótko. Na początek wysyłam zdjęcia z samej Panamy gdzie
pracowałem i uczyłem się języka hiszpańskiego.
Zdjęcie 1 zostało zrobione na wyspie Bocas del Toro,
przepiękna wyspa typowo turystyczna. Ale cały obszar posiada
bardzo dużo małych wysp gdzie mieszkają Indianie z różnych
szczepów. Ci Indianie nie opuszczają praktycznie wysp i nie
zamieszkują stałego lądu. Ich dom to wyspa. Te wysepki są
blisko położone, więc też jest między nimi współpraca. Te
zdjęcia są zrobione na Pacyfiku gdzie dzieci łódeczkami płyną
na jedną z wysp do szkoły, bo tylko na jednej jest szkoła. Pracujemy tam właśnie z Indianami, i dopływamy co tydzień tam
na kilka z wysp by odprawiać wraz z
mieszkańcami msze święte.
Zdjęcie 2 zrobione na jednej z
naszych parafii blisko stolicy Panama
City w dzielnicy AlcaldeDiaz. Zdjęcia
zrobione na odpuście parafialnym,
gdzie dzieci w strojach ludowych
tańczyły w rytm pięknych i tradycyjnych śpiewów.
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Zdjęcie 3 ukazuje kontrast Panamy bogactwa i
skrajnej biedy. Część bogatą
zamieszkują głównie Amerykanie i Europejczycy, również
wielu Polaków. Część biedna
to praktycznie 90 procent
kraju.

Zdjęcie 4 zrobione na
wyprawach do placówek misyjnych, wraz z katechistami,
którzy przed Mszą św., gdy ja
spowiadam ludzi, oni resztę
przygotowują do sakramentów i trwają przygotowania
do mszy. A czasem się idzie
przez dżunglę pod liściem
służącym za parasolkę w
dwie osoby.
Zdjęcie 5 w trakcie procesji i Mszy św., w koncelebrze z moimi współbraćmi
werbistami.

Zdjęcie 6 jest po prostu ładne.
Jeśli Państwo są zainteresowani,
bym częściej coś napisał i wysłał zdjęcie to chętnie mogę to zrobić, bo trochę
zdjęć już nazbierałem, teraz wysłałem z
samej Panamy, ale mam bardzo dużo z
Nikaragui, gdzie pracuję, i ze stolicy jak i
z dżungli, gdzie obecnie przebywam.
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Chciałbym również napisać podziękowania dla Wszystkich, którzy mnie wspomagają
w najróżniejszy sposób.
Drogi Księże Proboszczu, szanowni księża pracujący w Marcinkowicach, drodzy
Parafianie, chciałbym podziękować z serca za pamięć i za wszystko co robicie, by wspomóc misje i mnie również. Dziękuję za wszelką pomoc modlitewną, finansową i różne
akcje, o których może nawet nie wiem. Dziękuję szczególnie za modlitwy, bo bez nich
nie wiem, jak długo bym tutaj wytrzymał, a tak to ciągle trwam i staram się jak najlepiej
wykonywać swoją misję. Wiadomo, że początki są trudne i różnie to wychodzi, gdyż
bez znajomości języka, kultury i zwyczajów robi się błędy, za które się czasem mocno
„obrywa”, a szczególnie gdy się chce wprowadzić naszą polską duchowość i zwyczaje do
Kościoła Latynoskiego, gdzie rzeczywistość jest zupełnie inna. I tam, gdzie pracowałem
i pracuję, czyli i w Panamie i Nikaragui, trzeba przestawić myślenie, by pracować i myśleć
tak jak Latynosi. Wtedy zaczyna się współpraca z ludźmi, ponieważ ja nie pojechałem
tam, by zmieniać tych ludzi, ich myślenie czy duchowość, tylko po to, by im pomagać
przybliżyć się do Chrystusa w ich rzeczywistości, w ich świecie. Więc spotykam się
z różnymi trudnymi sytuacjami, ale dzięki Wam i Waszym modlitwom i pamięci, próbuję jak
najlepiej współpracować z tymi ludźmi i nie wątpić w to co najważniejsze czyli w miłość.
Jeszcze raz za wszystko Wam dziękuje, życzę wszelkich potrzebnych łask i obiecuję
ciągle pamiętać o Was w swoich modlitwach.

o. Gabriel Szewczyk SVD

Kącik poetycki
Pamięć przodków
Znaleziona na dnie szuflady
fotografia moich prapradziadków
nie znam ich
a jednak żyje we mnie ich
upartość gdy chcę postawić na swoim
wrażliwość
i skłonność do złych humorów
ciekawość świata
miłość do podróży małych i wielkich
niebieskie oczy gęste włosy
nazwisko
moje lęki i zaraźliwa wesołość…
znaleziona na dnie szuflady
fotografia moich prapradziadków
mówi mi
kim jestem
Filip Gibas
Kl. V
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Opiekuńcze dłonie
Wakacyjna radość w koło świat kolorem nęci
i do różnych nas igraszek chce sobą zachęcić.
Czas zabawy, odpoczynku i błogości wielkiej,
racz nas Panie błogosławić i pomocy wszelkiej
w tym okresie daj nam małym, byśmy nie zbłądzili
I piekielnych knowań diabła z dobrem nie mylili.
				
		

„Bóg i człowiek”
Niezliczone rozmowy
człowieka z Bogiem
niezliczone prośby
i podziękowania –
wszystkie jednakowe
bo ludzkie
Bóg i człowiek
Miłość i Miłosierdzie
i w szczelinach uczuć
jad grzechów –
dzieło szatana
Wszyscy święci Boży
patroni naszej małości
módlcie się za nami
aby ziemska pielgrzymka
i człowieczy los zamknięty
w świętych dłoniach Chrystusa
mimo oceanu zła,
które je otacza
nie utonęły, lecz
ufność w Bożą Opatrzność
doprowadziła ich
do głębi nieba
M. Piniańska

(06.06.14r.)
Anna Piniańska – Kordyś.

„Ojcze święty” – Janie Pawle II
Wzbogaceni mądrością Twoją
nie lękamy się
walczyć ze złem
wołać o prawdę
podawać przyjazne dłonie
dojrzewać do miłości
goić pęknięte serca
cieszyć się światłem
Twojej świętości.
M. Piniańska
„Było nam żal …”
Było nam żal
Pielgrzyma
w kapeluszu z piórkiem
Kapłana
z różańcem na strudzonych ustach
witraży spojrzeń
w których los człowieczy
odbił się jak w lustrze
i platynowych słów
Prawdy, którą głosił.
Pozostał z nami na zawsze
Święty
nasz Orędownik Jan Paweł II.
Dziś wznosimy ołtarze
Jego obecności.
M. Piniańska
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Szukam Cię Mamo
Pamięci Mamy w rocznicę śmierci
Szukam Cię Mamo
pamięcią wspomnień
tęskniącym drżeniem serca
Szukam modlitewną siłą,
konwalii dotykiem
liści jesiennych szelestem
Szukam w głębi snu
Dobry Jezu rzuć
na moje ręce pociechy kwiat

		

Dzięki Twej łasce
odnajduję Ją w sobie
zwielokrotniam ciepłą miłość
wiecznie żywą

M. Piniańska

Niechaj ten wiersz będzie także wyrazem łączności z Tymi wszystkimi, którzy łzami
otulają wspomnienia.

M.Piniańska

Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
„ O rodzinie krukowatych”
Do rodziny krukowatych należy między innymi: orzechówka, kawka,
gawron, wrona, kruk. Ludzie zazwyczaj
nie odróżniają tych bardzo pospolitych
gatunków. Na ogół wroną nazywa się
...i kruka, i gawrona. Rodzinę tę można często spotkać w jednym stadzie
zbiorowo obsiadającą czubki wysokich
drzew. To obsiadywanie połączone z
głośnym i intensywnym krakaniem
wróży zasadniczo zmianę pogody.
W tych stadach zazwyczaj najwięcej
jest gawronów, trochę mniej kawek,
najwyżej dwie, trzy wrony i czasem
można zobaczyć kruka. Dlaczego taka
proporcja?

Bo liczebn o ść k r ukó w
w Po l s c e o d
dawna stale się
zmniejszała.
Rysunek 1. Kruk Były zwalczane
przez myśliwych
i leśników. Były trute, strzelane i przepędzane z lęgowisk jako niszczyciele
innych ptaków i drobnej zwierzyny.
Nie zauważano innych pożytecznych
funkcji spełnianych przez tego największego ptaka w rodzinie krukowatych. Tylko raz w życiu widziałem kruka, było to w lasach koło Bydgoszczy
we wsi Borówno, gdzie stacjonowała
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chwilowo nasza jednostka wojskowa.
Do dziś dźwięczy mi w uszach to
charakterystyczne drewniane krakanie
tego ptaka, jakby ktoś otwierał stare
wrota od stodoły.
Trochę z innych powodów
maleje też liczba
wron w Polsce.
Wrona tym różni
się od gawrona,
że nosi jakby poRysunek 2. Wrona pielatą kamizelkę
na czarnej sukni.
Przez tę kamizelkę
mówimy czasem o wronie, że jest siwa.
Mówimy tak, może i z tego powodu,
że w rodzinie krukowatych spotykamy
również podgatunek zwany czarnowronem. Wrona jest bardzo zaradnym gatunkiem, nie męczy się rozłupywanem
orzechów, lecz świadomie upuszcza je z
dużej wysokości na beton, żeby je w ten
sposób rozbić, czy też czeka na meleksa
albo inny pojazd licząc, że te pojazdy
rozgniotą jej leżące na ziemi orzechy.
Gawron,
podobnie jak
kruk jest cały
czarny. Kawka
też jest czarna,
ale jakby dla
Rysunek 3. Gawron o d r ó ż n i e n i a
od gawrona
ma popielaty
szeroki szalik otulający szyję i tył głowy.
Większość krukowatych jesienią opuszcza nasz kraj. Na zimowisko przenoszą się do Niemiec,
Francji, Czech czy Austrii. Na
nieco lżejszą zimę, w zamian za
to, przylatują do Polski krukowate
- głównie z centralnej Rosji.
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Orzechówka występuje tylko
w niektórych
rejonach Polski. Niemal
całe jej upieRysunek 4. Orzechówka rzenie pokryte
jest srebrnymi
cętkami - wygląda jak szpak na jesieni.
Stąd mówimy o kimś, że jest szpakowaty. Orzechówkę też widziałem tylko
raz w życiu – podczas żołnierskiej
warty we wspomnianych wcześniej
podbydgoskich lasach.
W naszym muzeum parafialnym
znajduje się „wypchana” orzechówka,
którą ofiarował nam pan Andrzeja
Plata, nasz mistrz organowy.
Krukowate, zwłaszcza gawrony,
zachowują
się często
jak gamonie.
Dlatego gawron stał się
„bohaterem”
Rysunek 5. Kawka
takiego czterowiersza ks.
Jana Twardowskiego, w którym poeta
chciał pouczyć, że dobrze wychowane
dziecko powinno kłaniać się osobom
duchownym:
„Spotkały raz Jezusa,
dorosłe dwa gawrony
nie przyszło im do głowy
powiedzieć: „Pochwalony”.
ks. Józef Babicz
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Św. Anna – lipcowa patronka
- Imię Anna (hebr. Hannah) znaczy łaska. Według starej
tradycji wtorek jest poświęcony św. Annie, gdyż w tym
dniu miała się urodzić i umrzeć. Hiszpania była pierwszym
europejskim krajem, gdzie dotarł kult św. Anny. Imię Anna
nosi ponad dwadzieścia świętych i błogosławionych.
Najsłynniejszym polskim sanktuarium, gdzie kult św.
Anny trwa od. XV w., jest Góra św. Anny, miejscowość na
trasie między Gliwicami a Opolem.
W 1983 r – papież św. Jan Paweł II odwiedził to miejsce
modlitwy i licznych pielgrzymek, w 1920 r – przybył tu nuncjusz apostolski abp. Achilles Ratti, który w 1922r. obrany
został papieżem zaś podczas uroczystości dziękczynnych
Eucharystię sprawował kard. Joseph Ratzinger, który po
22 latach objął tron apostolski. Można powiedzieć, że Górę
św. Anny odwiedziło trzech papieży.
W sztuce św. Anna często przedstawiona jest z dwoma
świętymi postaciami w wieku dziecięcym – trzyma Maryję
i Jezusa. Tę figurę zwano po staropolsku „samotrzeć” czyli
we troje. Stąd określenie: św. Anna Samotrzecia,
Św. Jan Paweł II podczas uroczystości w 1983r.

powiedział:
„W postaci św. Anny Samotrzeciej uwydatnione jest macierzyństwo; matka i matka
Matki. Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że Maryja stała się Jego Matką. Ona sama
zaś nauczyła się być matką od swojej matki.” I dalej:
„Tu na Górze św. Anny przychodziły i przychodzą całe pokolenia pielgrzymów po
to, aby nauczyć się tego wołania. Aby nauczyć się modlitwy, która następnie przenika
ludzkie życie – przenika i kształtuje je po Bożemu. A ta modlitwa, zespalając obok siebie
rodziców i dzieci, dziadków i wnuki, tworzy zarazem największą więź pokoleń. (...) Postać
św. Anny Samotrzeciej uzmysławia nam, jak Syn Boży stał się człowiekiem z Ducha
Świętego, a równocześnie poprzez genealogię ludzkich pokoleń. Niech ta postać będzie
dla Was, drodzy bracia i siostry, stałym natchnieniem w życiu codziennym i społecznym”.
„Wpatrujcie się w tę figurę św. Anny, która trzymając na ręku Chrystusa i Jego
Matkę, jest symbolem i łącznikiem pokoleń, jest patronką wychowania i życia rodzinnego.”
Rodzice Maryi – św. Anna i św. Joachim – czekali na narodziny dziecka 21 lat,
oddając się w smutku – modlitwie i pokucie.
Wszystkim Solenizantkom – Annom i solenizantom Joachimom – wszystkim Rodzicom i Dziadkom redakcja śle serdeczne życzenia.

Na podstawie miesięcznika Arka nr 7/115 zredagowała Łucja Wróbel
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Oddany Maryi sługo Miłosierdzia !
Święty Janie Pawle Wielki !

Wstawiaj się za nami!
Psalmista mówi:

„Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy
Na nic się przyda wstawać o północy”
Mamy Pańską pomoc, bo poświęcenie placu i rozpoczęcie budowy Kościoła
pod wezwaniem Jana Pawła II rozpoczęliśmy nowenną prowadzoną przez ks.
proboszcza Zbigniewa Biernata, od wtorku 25-tego lutego do 22-go kwietnia
2014r.
O godz. 17.00 na nowennie, przy wystawionych relikwiach Jana Pawła II
odmawiana była litania do błogosławionego Jana Pawła II, podziękowania, prośby,
kazania na temat Opatrzności Bożej, następnie Msza Św. A po niej ucałowanie
relikwii, które trwało dość długo,
W każdy wtorek kaplica jest szczelnie wypełniona po brzegi. Nowenna trwa
Przy kaplicy na osiedlu Barskim odprawiona była (11 maja) uroczysta Msza
Święta, podczas której ks. bp. Andrzej Jeż poświęcił plac pod budowę nowej
świątyni.
Pomimo deszczowej aury, o godz. 16.30 przed wejściem do kaplicy na osiedlu
Barskim rozpoczęła się Msza Święta, podczas której nie tylko poświęcono plac,
ale także dziękowano za dar kanonizacji Papieża Polaka.
- To właśnie poprzez dar naszych świątyń drogi ludzkie schodzą się z drogami Bożymi
a nasze codzienne sprawy zostają włączone w nieskończoną listę trosk naszego Ojca w
niebie. Wasza nowa świątynia będzie niejako podnóżkiem tej całej Bożej drabiny, po której
łaska Boża będzie spływać na naszą wspólnotę – mówił w homilii do zebranych ks. bp
Andrzej Jeż. – Jestem przekonany, jakoś tak wewnętrznie, że właśnie ta parafia i
ten kościół będzie sanktuarium rodziny – dodał ordynariusz diecezji tarnowskiej.
W uroczystości wzięli udział mieszkańcy osiedla Barskie, a także prezydenci
Nowego Sącza Ryszard Nowak i Bożena Jawor.
Mszy św. przewodniczył ks. bp. Andrzej. Już z ks. proboszczem i prawie 20.
kapłanami. przeważnie proboszczami, Licznie uczestniczyli wierni, zgromadzeni
w kaplicy i na placu. Były też dzieci pierwszokomunijne i piękna służba ołtarza.
Śpiewane pieśni:
1) Zwycięzca śmierci ...
2) Nie zna śmierci Pan żywota ...
3) Oddany Maryi, Sługa Miłosierdzia ...
4) Głoś imię Pana, Króla ...
5) Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami.
Śpiew był mocny, radosny i pełen dziękczynienia Bogu za dar powstania
nowej świątyni.
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Już stoi kaplica pod wezwaniem Jana Pawła II, o którą dbają parafianie. Dbają
o czystość kaplicy i obejścia. Dekoracja jest na bardzo wysokim poziomie. Tym
zajmują się panie, prawdziwe artystki. Nad wszystkim czuwa ks. proboszcz wraz
z dwoma wikariuszami, którzy są prawie zawsze do dyspozycji. Nie oszczędzają
zdrowia ani sił, Na uwagę zasługuje schola około 50 osób i wzorowa służba
ołtarza. Piękny śpiew mobilizuje wszystkich do kontemplacji, wielbienia Boga.
W imię Boga w Trójcy Jedynego plac pod budowę Kościoła Św. Jana Pawła
II poświęcony, a my jesteśmy tego świadkami.
Z. Lorek

Nasza Wiara 7/2014

13

Święto Rodziny, Caritas

Dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II
Stary Sącz, 14 VI 2014-07-01
Przed Eucharystią przy Ołtarzu Papieskim była śpiewana litania do świętych ibłogosławionych Polaków, prowadzona przez kapłana w ulewnym deszczu. O godz. 11.00
Eucharystii wraz z
biskupami i mnóstwem kapłanów przewodniczył ks. abp. Józef Michalik, Jubilat
50 lecia
kapłaństwa, biskupi tarnowscy wraz z bp. A. Jeżem. Witając zebranych ks. bp. A.
Jeż wspominał wizytę
papieża Jana Pawła II przed 15 laty w Starym Sączu, który wtedy mówił:
„ Święci nie przemijają, święci żyją świętymi i pragną świętości !”
Przy Ołtarzu znalazło się wtedy 400 kapłanów, biskupów, kandydatów. Był bp. J. Orzga
z Kamerunu, Juliusz Janusz z Mozambiku, bp. Jerzy Mazur z Syberii, papież powiedział:
„Całe wasze miasto zdaje się być sanktuarium”.
Dwukrotnie przeżywaliśmy wizytę Papieża, w Tarnowie i Starym Sączu. Podkreślał,
jak bardzo bliska Mu była pobożność i silna wiara ludu tej ziemi.
Psalm:
„Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Śpiewaj Panu ziemio cała.”
Śpiew: „Ja jestem Dobrym Pasterzem”
Ewg. J. 21, 15
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?”
Kazanie: ks. abp. J. Michalika
W 15 rocznicę kanonizacji św. Kingi przychodzimy dziękować Bogu za obecność
Papieża Polaka na sądeckiej ziemi.
Bóg przemawia przez świętych, proroków, apostołów, kapłanów, rodziców, bliskich.
Dzisiaj jesteśmy świadkami, mamy Pana Jezusa z Piotrem. I nas też pyta Pan Jezus
po imieniu:
„ czy miłujesz mnie ?” Trzeba dać zdecydowaną odpowiedź” Tak, Panie!” Stanąć w
prawdzie. Prawdziwa miłość przemienia człowieka. Miłość przemawia przez czyny. Do
nieba możemy wejść tylko przez miłość prawdziwą. To jest nowe przykazanie, skażenie
miłości jest prawdziwą chorobą. Dziś słyszymy fałszywych proroków. Kościół nie może
milczeć wobec kłamstwa. Miłość jest całkowita, bezwarunkowa. Jest bardzo potrzebna.
Papież po operacji sam przebaczył zabójcy. Zawsze był autentyczny. Kochał Kościół,
ludzi, tęsknił za nimi. Przyjmował szereg pielgrzymów. Miał dla nich czas, dobre słowo.
Kochał życie, młodych. Miał poczucie humoru. Przed 15 laty przyjechał do Starego Sącza,
bardzo chory. Nie mógł odczytać kazania, odczytał go kard. Fr. Macharski. Ale pod koniec
Mszy św. odzyskał zdrowie, siły. Mówił: „Co robić, żeby cały kraj stał się krajem ludzi
świętych, sięgających po szczyty ?”. Świętości trzeba się uczyć od ludzi, od rodziców.
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Wskazywał na pobożność rodziców. Doczekaliśmy się świętych papieży, biskupów,
kapłanów i innych. Naród ma mieć też świętych polityków, szanujących zdrowych i
chorych. Nasze wady ! rozpady rodzin, opuszczanie ojczyzny przez młodych, korupcja,
fałsz, kłamstwo, brak prawdy, itd.
Pytam o stan wiary, kondycję narodu. Dopóki konfesjonały będą oblężone, to jest
dobrze. Dopóki modlimy się, czynimy dobro, to zdajemy egzamin z miłości. Warto żyć
pięknie, warto miłować Boga i człowieka.
Na koniec ks. bp. A. Jeż złożył serdeczne życzenia ks. Jubilatowi abp. J. Michalikowi
mówił tak: „Niech będzie Bóg Uwielbiony w swoich Pasterzach, swoich świętych i w
Twoim Kapłaństwie, Czcigodny Jubilacie, Który na obrazku prymicyjnym umieściłeś
takie słowa:
„Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze. Za co warto życie dać!” Na koniec
pieśń: „Boże, coś Polskę”. I wręczenie wyróżnień dla zasłużonych i zaangażowanych w
życie parafii. Zwłaszcza Caritas.

Z. Lorek

Wakacje po chrześcijańsku
Wakacje (ferie letnie) – okres wolny od nauki szkolnej.
„Już czas na wakacje
to okres wesoły, bez książek i szkoły
bo lato i słońce – to super jest sprawa,
kiedy trwa nieprzerwanie prawdziwa zabawa”
Wakacje dla nas rodziców, to szansa na pogłębienie i umocnienie więzi z naszymi
pociechami oraz na umocnienie więzi z naszym Stwórcą. Można to osiągnąć na wiele
sposobów. Będąc odpowiedzialnymi rodzicami winniśmy „organizować” wakacje w taki
sposób, by móc przebywać z dziećmi jak najczęściej. Jeżeli dodamy do tego wspólne
posiłki, częstsze spacery i wycieczki, to będziemy mieli więcej okazji do stawiania pytań
i odpowiedzi na pytania syna czy córki – a to przecież podstawa wychowania. Lato to
szansa, by dzieci i młodzież nie tylko obserwowały i podziwiały piękno otaczającej przyrody, ale też na to, by odkrywały szczególne miejsce człowieka, który jest jednocześnie
kimś wielkim i kimś zagrożonym.
Nasza wielkość wynika z tego, że Pan Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo –
dlatego mądrze myśleć i dojrzale kochać każdy z nas może się nauczyć.
Z kolei zagrożenia wynikają z tego, że w błędny sposób używamy wolności i doświadczamy negatywnych nacisków środowiska.
W takiej sytuacji rodzić musi pytać swoje dzieci: o znaczenie podstawowych więzi i
wartości, o sens życia, o kryteria dojrzałej przyjaźni, o sposoby ochrony przed typowymi
zagrożeniami. To my rodzice powinniśmy tłumaczyć dzieciom, dlaczego dla niektórych
nastolatków alkohol, narkotyk czy seks jest tak ważny, że dla wskazanych substancji
czy dla chwili przyjemności potrafią poświęcić sumienie, zdrowie, a nawet życie.
Analizując różne sytuacja życiowe warto przypomnieć dzieciom i młodzieży o tym,
że każdy człowiek ma do wyboru drogę błogosławieństwa i drogę przekleństwa, i że
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dorosłe życie w dużym stopniu zależy od tego, w jaki sposób postępuje ktoś w okresie
dzieciństwa i młodości.
Tłumaczenie dzieciom tego nie jest łatwe, winniśmy się wystrzegać metody „siadaj – ja mówię, a ty słuchaj”, lecz najlepszą okazją są wspólne prace i wycieczki. W
naszej parafii jest wiele miejsc, do których można się udać: piękna droga krzyżowa,
urokliwe kapliczki, dukty leśne, okoliczne szczyty górskie, pomniki przyrody itp. – mogą
być zaczynem takiej dyskusji. Wymaga to szczególnie od rodziców taktu i delikatności
w wsłuchiwaniu się w racje dorastających dzieci.
Ważnym zadaniem jest także pomaganie dzieciom w roztropnym zaplanowaniu
każdego dnia wakacji, a także w podejmowaniu rozsądnych wyborów np. dłuższy sen (to
pewne), pójcie na dyskotekę, czy korzystanie z Internetu (unikać wielogodzinnego siedzenia przed komputerem i nie narażać na przyswajanie toksycznych treści). Nastolatkom
proponowałbym prześledzenie portalu ks. bpa Antoniego Długosza – podryw po katolicku.
„Wakacje – pokus tyle, a żyć w zgodzie z wiarą należy. Nie oznacza to, że praktykujący
chrześcijanin na widok pięknej damy w bikini musi chować głowę w piasek”.
Jest rzeczą normalną, że nawet najbardziej kochający rodzice pozwalają swoim
dzieciom na spędzenie części wakacji poza domem – to lekcja życia i samodzielności.
Zadaniem naszym jest sprawdzenie, czy w czasie pobytu poza domem dzieci będą miały
staranną opiekę mądrych wychowawców, a także czy będą miały możliwość uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii.
Inna wakacyjna propozycja to pobyt na oazie, w jakiejś atrakcyjnej miejscowości
wraz z grupą innych spragnionych modlitwy, wiedzy na temat Boga i wypoczynku w
łączności z Nim. Taki sposób spędzenia wolnego czasu to niesamowite przeżycie dla
młodego człowieka. A może rekolekcje zamknięte będą okazją do przemyśleń i podjęcia
decyzji dotyczących dalszego życia. Wystarczy zasięgnąć informacji i ks. Proboszcza,
bądź poszukać w internecie, wziąć telefon i zapisać się.
Co roku 17 sierpnia wyrusza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Jej uczestnicy idą
9 dni, aby na końcu tej drogi spotkać się choć na chwilę z Matką Bożą w Jej cudownym
wizerunku, ci którzy choć raz przeszli tę drogę zazwyczaj nie są w stanie oddać tego
co przeżyli. A potem idą znowu, starsi i mali w wózkach, zdrowi i inwalidzi, bywa, że o
kulach i lasce, przedstawiciele różnych stanów i zawodów – z wielką wiarą. Te 9 dni w
drodze to wspaniałe rekolekcje, które możemy przeżyć co roku, jeśli tylko zdobędziemy
się na odwagę, by ruszyć się z domu.
A teraz, aby podkreślić, że młodzi też mogą zadbać o dobre samopoczucie dorosłych,
proponujemy, by kilka razy w okresie wakacji starsze dzieci zaopiekowały się młodszymi, a rodzicom dali szansę pobycia razem, wyjścia do znajomych, przypomnienia sobie
jak to było gdy sami byli bardzo młodymi ludźmi. Może pomyśleć o babci lub dziadku,
odwiedzić ich (nie tylko w dniach otrzymywania renty lub emerytury), może oczekują
pomocy, dobrego słowa. Są przecież największym skarbem rodziny, kopalnią wiedzy o
naszych przodkach, umieją słuchać i doradzać jak nikt.
Wakacje są czasem budowania i pogłębiania swojej osobowości. Nie przymuszani
obowiązkami szkolnymi, czy pracą możemy rozwijać własne umiejętności, te na które nie
mamy czasu. Doświadczenie uczy, że źle przeżyte wakacje mogą w dramatyczny sposób
zaważyć na całym życiu dziecka czy nastolatka, stając się początkiem dramatycznego
kryzysu. Rozwijając własną osobowość ważne jest, by dzielić się radością jaka z niej
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płynie – Bogiem. Jego bardzo interesuje, jak spełniamy się w tym, co sprawia nam
największą przyjemność.
Życzymy wam młodzi i sobie kolejnych wspaniałych wakacji, na poszukiwaniu prawdy o samym sobie i z relacji z Bogiem, abyście na początku nowego roku szkolnego byli
silniejsi i zdrowsi, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także w wymiarze psychicznym,
moralnym i duchowym, a póki co trzeba się wsłuchiwać w głosy przyrody: „powiedz
proszę! Powiedz tato, po czym poznać lato; po prostu:
- po słodkich malinach
- po bitej śmietanie z truskawkami
- po kompocie z wiśni
- po zbożu, które na polach dojrzewa
- po letnich ulewach
- po słowiku co wieczorem śpiewa
- po boćkach uczących się latać
- po ogródkach tonących w kwiatach
- po świerszczach koncertujących na łące
- po wygrzewającej się na mleczu biedronce
- po zapachu skoszonej trawy i róż
i Już

JM.

Bóg, honor, Ojczyzna
W obecnym czasie każdy z nas co
dzień bombardowany jest w mediach,
szczególnie przez polityków, którzy chwalą
się swoją szlachetnością, miłością do
ojczyzny i swoimi wartościami chrześcijańskimi. W ich ustach wartości powszechnie
uznawane za wyjątkowe, za ponadczasowe
brzmią fałszywie, są przepojone pychą i
obłudą. Używane tak często, niepotwierdzone uczynkami, stają się wyświechtane,
obdarte z prawdziwych wartości, stają
się puste i bezwartościowe. Każda z tych
wartości nie może istnieć osobno, muszą
się łączyć w jedność.
Patrząc na dzieje naszego narodu,
odnosi się takie wrażenie, że wartości
zawarte w bardzo szczytnych hasłach państwowych: Bóg, honor, Ojczyzna, za które
oddało życie tak wiele pokoleń Polaków i
są najważniejszymi wartościami, teraz nie
mogą być zaprzepaszczone przez nieudaczników politycznych, którzy Polskę traktują
jak swoją własność. Bardzo nas boli to, gdy

widzimy, jak naszą Ojczyzną rządzą karierowicze, nieudacznicy, aferzyści i wszelkiego
rodzaju osoby pozbawione honoru, kultury
i godności osobistej. Natomiast ludzie
szlachetni, mądrzy, o wysokim morale, dla
których słowa Bóg, honor, Ojczyzna są ich
wewnętrznym przekazem, są odsuwani
od władzy.
Bóg, honor i Ojczyzna – to wartości,
którymi w przeszłości kierowało się wielu
wybitnych Polaków. Zapytać możemy;
czy są one teraz tez ważne dla ciebie, dla
mnie, dla młodych i starszych Polaków?
Według mnie to ideały, którymi powinien
kierować się każdy Polak bez względu
na wiek. Nie jestem jednak pewien, czy
wszyscy młodzi ludzie znają takie słowo
jak ; Ojczyzna. W tym wypadku nie chodzi
o samo wyrażenie lecz o charakter słowa
Ojczyzna. Przecież tak wielu ludzi potrafi
szkalować swoje państwo, nie dba o nie,
traktuje tak jakby nie obchodziły go jej losy.
A przecież nasza Ojczyzna to- każda rodzina,

Nasza Wiara 7/2014

nasza miejscowość, może nią być także
społeczność jaką jest gmina. Wystarczy,
aby zainteresować się tylko nimi, dbać o
nie, a z pewnością nasz kraj stanie się taki,
jaki sobie wymarzyliśmy.
Czy kiedyś zastanawialiśmy się nad
słowem honor, czy wiemy co to jest honor
? Tego słowa na pewno nie znajdziemy
w żadnym kodeksie, to prawo jest niepisane. Samo przyznanie się do błędu czy
dotrzymanie słowa świadczy o tym, że
posiadamy honor. Ktoś powie, że to błaha
sprawa, a jednak tak wiele znaczy, bo wielu
z nas zachowując dobre imię codziennie i
częstokroć nie zdaje sobie z tego sprawy,
że postępuje honorowo. Jednakże wydaje
się, że dla wielu jest to sprawa błaha.
W obecnym czasie za rzucanie obelg,
wyzwiska właściwie to nie ma kary, w
szczególnych przypadkach sąd skazuje na
kilka dni więzienia w zawieszeniu. Jeszcze
w średniowieczu za taki sam czyn można
było zginąć z rąk zhańbionego. To tylko
drastyczny przykład, jednak od nas zależy
czy honor przejdzie do lamusa, czy zostanie
w naszych sercach. Musimy pamiętać, że
jesteśmy myślącymi ludźmi i każda nasza
decyzja musi być poważnie przemyślana.
Duma narodowa, patriotyzm, poczucie
godności, honor to cechy, z których kiedyś
słynęliśmy, teraz znowu muszą wrócić do
Polski i zagościć wśród Polaków. Nie możemy zapomnieć o naszych wadach narodowych, które musimy zwalczać, ale także
musimy pamiętać, że naród polski miał i
nadal ma także i wielkie zalety. Teraz jest
odpowiedni czas, aby na nowo wskrzesić
nasze tradycyjne zalety. Kiedyś wpatrzeni
byliśmy na Wschód, teraz ślepo zapatrzeni
jesteśmy na Zachód, wydaje się, że w tej
chwili jest czas na szukanie tego co dobre,
bo my jako naród, wielki i niegdyś potężny,
byliśmy współtwórcami katolickiej Europy.
Pielęgnujmy wszystko co polskie, myślmy
jak Europejczycy, ale nie zapominajmy, że
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jesteśmy Polakami, nie zatracajmy własnej
tożsamości.
Zdecydowana większość Polaków
deklaruje się jako katolicy, ale czy wszyscy praktykują? To pytanie zostawiam bez
odpowiedzi, niech każdy z nas w skrytości
serca odpowie sam na to pytanie. Wiemy,
że na chrzcie nasi rodzice złożyli przysięgę,
że będą się troszczyć o nasze wychowanie
w wierze i z pewnością tak postępowali,
skoro my nasze dzieci wychowaliśmy po
katolicku. Dlatego nasza wiara powinna
być silna i niezachwiana.
Teraz, kiedy władza jest „naga” i tak
skorumpowana, władza, która wręcz gardzi
Polska i Polakami i istnieje „tylko teoretycznie” wg słów ministra Sienkiewicza,
musimy się modlić i nie tylko modlić, ale
musimy wywierać też presję na elity polityczne, aby przystąpiły do autentycznej
naprawy państwa. Nie można się zgodzić
na odwracanie uwagi od bulwersujących
treści rozmów prominentnych „polityków”.
Na pewno wyjaśnienie kto i dlaczego
ujawnił i podrzucił te nagrania właśnie
do redakcji „Wprost” jest potrzebne, ale
może nie najważniejsze. Dla nas, prostych
Polaków, treść zarejestrowanych rozmów
elit władzy odzwierciedla faktyczny stan
naszego państwa. Teraz mamy wszyscy
świadomość, jakie pułapki i machinacje
nie tylko finansowe są podejmowane przez
tak bardzo skorumpowanych rządzących.
Koszty tych działań ponosi nie tylko nasze
pokolenie ale i następne.
Polacy nic się nie stało, nie zamierzam zdymisjonować żadnego ministra,
ale jak znajdziemy tego co podsłuchiwał,
to go ukarzemy, tak można skomentować
wystąpienie i wyjaśnienie pewnego wysokiego urzędnika. Brak honoru to standard
naszych władców.

Zenon Tabor
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Tęsknota za PRL-em
Tak się składa, że nieraz z rozrzewnieniem wspominam czasy PRL, no, może
nie tęsknię za ustrojem, ale za minionym
czasem, kiedy miałem -naście lat. Tęsknię
za czasem, kiedy mogłem żyć złudzeniami, za czasem, kiedy nie musiałem niczego rozumieć. Wtedy też nie musiałem,
ani też nie chciałem czytać gazet, które i
tak wszystkie drukowały to samo. Przewodnim hasłem całej prasy był komunał;
„Proletariusze wszystkich krajów, łączcie
się”. Nie było komputerów, nie musiałem
oglądać telewizji, nie byłem bombardowany wiadomościami jak obecnie, nikt
nie zatruwał naszego życia debilnymi
reklamami, nikt nie żądał od nas, abyśmy
odżywiali się zdrowo, bo telewizja była w
powijakach, nadając program tylko kilka
godzin dziennie. Oglądano program satyryczny „Wielokropek „ z niezawodnym i
niezapomnianym Janem Kobuszewskim
i Kociniakiem, po Dobranocce dzieci szły
bez protestu spać, a starsi oglądali wraz
z sąsiadami „Kobrę.”
Radio zwane „kołchoźnikiem” zamontowane bezpłatnie prawie w każdym
domu, od rana do wieczora nadawało
programy edukacyjne, uświadamiając
społeczeństwo o wyższości rządów
robotniczo – chłopskich nad „zgniłym”
kapitalizmem zachodnim. Według kołchoźnika, szczekaczki na usługach partii,
w Polsce było dobrze i miało być jeszcze
lepiej, a wszystko co złe było daleko od
nas, bo w kapitalistycznej Ameryce.
Propaganda komunistyczna nakazywała nam kochać Związek Sowiecki,
Partię i władzę, ale wszyscy lekceważyli
te nakazy, bo obłuda władzy widoczna
była na co dzień, lecz skrzętnie to ukrywano, nie tak jak dziś, gdy jest dostępna
w całej prasie i telewizji.

Polska klasa robotniczo- chłopska
zrzeszona pod czerwonym sztandarem
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
świętowała wraz z „narodem” wszystkie
uroczystości, które były dozwolone i
nakazane przez wielkiego brata z Kremla. Parady, festyny sprawności MO i
sportowców, występy artystyczne i
kiermasze, na których można było kupić
towar, którego zazwyczaj w sklepach brakowało. Oficjalne otwieranie inwestycji,
wizyty władz partyjnych i państwowych
zaprzyjaźnionych Krajów Demokracji
Ludowej to rytuały, które towarzyszyły
obchodom święta 22 lipca w PRL. Tak
właśnie świętowaliśmy obok 1 Maja,
święto Odrodzenia PRL, które było najważniejszą rocznicą w kalendarzu PRL.
Ogłoszenie napisanego w Moskwie Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego, tymczasowego organu
władzy stworzonej przez Stalina na obszarze Polski wyzwalanej spod okupacji
niemieckiej stanowiło dla władz PRL akt
założycielski, a jednocześnie początek
nowej epoki. Już w rok po publikacji
Manifestu PKWN specjalną ustawą
ustanowiono Święto Odrodzenia Polski.
Miało ono „upamiętniać po wsze czasy
odrodzenie niepodległego i demokratycznego państwa polskiego” Dlatego,
mając -„dzieścia” lat, miałem pretensje
do władzy, że preferuje tylko tych, którzy
urodzili się właśnie 22 lipca w święto
Odrodzenia. To oni dostawali nagrody, z
nimi władze się spotykały i o nich pisano
w gazetach, bo byli rówieśnikami PRL.
Wtedy zazdrościłem, że nie byłem tym
wybranym, chociaż urodziłem się w lipcu,
ale wkrótce zrozumiałem, że było to święto, które narzucił nam wielki „przyjaciel”
Polaków Stalin
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Zrozumiałem to wtedy, jak z uchem
przy radiu „Pionier” wyławiałem z szumów prawdę o krajach socjalistycznych,
głoszoną przez RWE. Otwarły mi się oczy,
a włosy stawały dęba, kiedy słuchałem
prawdy o zamordowanych w Katyniu
żołnierzach polskich, wprost nie mogłem
uwierzyć, że w Jałcie przywódcy zachodnich krajów, mieniących się sojusznikami narodu polskiego, sprzedali Polskę
Sowietom. Nie mogło dojść do mojej
świadomości, że perfidia tego wielkiego
„przyjaciela”, a zarazem morderstwo milionów ludzi, była tak ogromna, że potrafił
jedną ręką głaskać dzieci po główkach,
drugą zaś ręką strzelał do ich rodziców. I
wtedy już nie żałowałem a raczej byłem
dumny, że nie byłem rówieśnikiem tego
zbrodniczego ustroju.
Jednak ten mój świat i moje życie,
zamknięte za „żelazna kurtyną”, odgrodzone drutem kolczastym, za którym
przyszło mi żyć, było na swój sposób
dość poukładane, lecz trochę nudne i monotonne, ale za to dość bezpieczne. Moje
zmartwienia były realne i namacalne i do
przezwyciężenia, jednak jak coś za bardzo
dokuczało, to był tylko jeden sposób ;
przetrwać, przetrzymać. Czasami to było
bardzo trudne, lecz nadzieja zawsze mi
towarzyszyła. Radość za to było prosta
i dostępna na co dzień, jeżeli się zdołało
coś kupić, coś pożytecznego. Pieniądze
nawet były, lecz każdą rzecz trzeba było
załatwiać, bo ilość towarów możliwych
do nabycia zawsze była mniejsza niż
liczba chętnych.
Tak, długie lata przeżyłem w komunie, pamiętam pochody, wiece i trybuny
pełne notabli, pamiętam Bieruta, Gomułkę
i Gierka, nie wspomnę towarzysza, który
zafundował nam stan wojny. Pamiętam,
bo żyłem w tej rzeczywistości, pamię-
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tam, jak władze, chcąc zaakcentować
i podkreślić mocny rodowód Święta
Odrodzenia Polski, przyznawały w tym
dniu tyle nagród, odznaczeń, których
nie przyznano w ciągu całego roku.
Nigdy nie zaakceptowałem święta
Odrodzenia PRL, bo uważam go za
symbol poddania się Polski w ręce
Sowietów. A ja żyłem i pracowałem
z wieloma prawdziwymi komunistami- i tymi ukrytymi, od święta, bez
przekonania, aktywnych tylko z racji
funkcji i zajmowanego stanowiska,
jednak osobiście mam satysfakcję,
że przetrwałem i nie umoczyłem się
w czerwonych układach, chociaż by
było mi na pewno łatwiej żyć. Jednak
nie żałuję tego. Tak, musiałem żyć w
tym bagnie prywaty i przekupstwa,
ale nie poszedłem na dno i również nie
wspinałem się na chwiejną drabinę
zaszczytów, jak wielu to zrobiło. Tak
żyłem wtedy w ustroju zniewolenia i
na pewno też nie chciałem tego czasu
wykorzystać na dorabianie się na PRL-owskich przekrętach i nigdy też nie
głosuję na postkomunistów.
Tamte lata wspominam teraz bez
emocji, chociaż to był dobry czas, bo
wtedy byłem młody, pełen zapału …… i
pełen optymizmu, żyłem nadzieją i ona mi
dodawała otuchy i chęci do życia
Żyję nadal, obok mnie również nadal
żyją dzieci z rodzin ubeckich i komunistów,
w kłamstwach i przekrętach zaprawieni,
wnuki partyjniaków, bezczelni i zepsuci.
To oni pną się coraz wyżej po szczeblach
władzy, raniąc Polskę i polskość, obrażają
wiarę i uczucia. Mam nadzieję, że jeszcze
doczekam sprawiedliwości i ukarania
winnych słabości RP.
Zenon Tabor
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Czas wolny
Lipiec to miesiąc rozpoczynający
wakacje i pełny luz, niech żyje wolność
od szkoły i swoboda …. Jeszcze nie tak
dawno był to czas intensywnych prac przy
zbiorze siana i czas żniw, które wykonywane były ręcznie przy pomocy sierpa i kosy.
Bardzo często w tych pracach rodzicom,
dziadkom, sąsiadom pomagały dzieci
mające wolny czas od szkoły. Dziś inaczej
wygląda życie na wsi, kombajny zastąpiły
ludzi, również teraz takie prace na małych
gospodarstwach są „nieopłacalne”. Dlatego coraz więcej ludzi wykorzystuje wakacje
na odpoczynek, na wczasy, na zwiedzanie
Polski i wycieczki w góry, nad jeziora
i morze, również do egzotycznych krajów,
oczywiście jeżeli ma się środki finansowe.
Jednak teraz ten czas wolny, ten
czas wakacji wielu z nas przeznacza na
leniuchowanie, na nicnierobienie, na labę
czy „Lb”. To tylko kilka z wielu określeń
czasu wakacji, na które z utęsknieniem
czekaliśmy przez 10 miesięcy. Nie wydaje
mi się, że jest to tak do końca jest prawdą,
że możemy sobie pozwolić na takie usprawiedliwione lenistwo. Każdy z nas jednak
inaczej rozumie takie usprawiedliwione
lenistwo, bo lenistwo takie wielu z nas
uważa za odpoczynek. Wszyscy dobrze
wiemy ,że odpoczynek jest potrzebny
każdemu człowiekowi. Ale czy to ma być
wypoczynek przez nicnierobienie, czy też
ten odpoczynek można jakoś zaplanować
i spędzić go mądrze i z pożytkiem dla siebie
i naszej rodziny. Nietrudno się przekonać,
że jeżeli odpoczynek będzie polegał na nicnierobieniu i spędzać będziemy na spaniu
do południa, a potem „przywiążemy” się
do telewizora czy komputera, to na koniec
dnia na pewno będziemy bardzo zmęczeni.
Wiec jak wypoczywać?
Odpoczywać można na wiele różnych
sposobów i zależy to od wielu czynników,
również od rodzaju wykonywanej pracy,

stylu życia, osobistych potrzeb i rodzaju
okresowych przeciążeń fizycznych i psychicznych. Myślę jednak, że wakacje to
także czas, który możemy wykorzystać
też na przemyślenia i wspaniałe przygody.
Niewątpliwie wakacje to powrót do „utraconego raju”, wakacje to przede wszystkim
wielka zmiana, zmiana codziennego otoczenia, zmiana codziennych zwyczajów,
to zmiana dotychczasowego rytmu i stylu
życia.
Przede wszystkim trzeba w miarę
dobrze zaplanować sobie odpoczynek,
wprawdzie wszelkie niespodzianki i nieprzewidziane nieraz ciekawe przygody
urozmaicą nasz wypoczynek wakacyjny,
ale jeżeli przypadkowość będzie stała, to
stracimy szanse na prawdziwy wartościowy czas wypoczynku. Dlatego najpierw
musimy sobie jasno określić, co chcemy
robić podczas tego wolnego czasu, przecież w trakcie wypoczynku możemy także
rozwijać nasze zainteresowania, na które
tak mamy mało czasu w okresie całego
roku. Jeżeli już planujemy, w jaki sposób
zagospodarować ten wolny czas, to zastanówmy się też, w jakim stopniu może
skorzysta w tego też nasza rodzina. Bo
przecież z pewnością jedną z rzeczy, której
ciągle brakuje w naszych rodzinach, jest
zawsze brak czasu na wspólne przebywanie i rozmowy.
Jest teraz bardzo modne spędzanie
urlopu rodziców „odpoczywających od
dzieci”, jednak taki rodzaj wypoczynku powoduje to, że jeszcze bardziej po wakacjach
jesteśmy sobie obcy i nie umiemy i nie
mamy ze sobą o czym rozmawiać. Zdarza
się często, że dzieci starsze mogą skorzystać z kolonii czy też z obozów, wyjeżdżając
z rówieśnikami bez rodziców, ale wtedy
warto się zainteresować, co będzie się
działo na tym wyjeździe. Nie chodzi tu tylko
o to, czy dziecko będzie miało smaczne
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i zdrowe jedzenie i czy będzie dobra opieka,
ale ważne jest, jaka tam będzie atmosfera,
jakie towarzystwo i w jaki sposób ten czas
dzieci będą spędzać. Czy dzieci nie będą
zachęcane do próbowania alkoholu, narkotyków. Ważne jest czy dziecko będzie miało
czas na uczestnictwo w Mszy Świętej,
czy nie będzie „nawracane” przez rożnego
rodzaju sekty, które w czasie wakacji
uaktywniają się, licząc na zbłąkane dusze,
a działanie takich aktywistów sekciarskich
jest podstępne i obliczone na naszą naiwność. Przed wyjazdem nie wystarczy, że
będziemy dziecko przestrzegać i zabraniać,
lecz należy dziecku wytłumaczyć, w czym
tkwi zło, że to nie tylko nasze widzimisię
i nasze staromodne poglądy na te sprawy.
Planując wakacyjny wypoczynek
z rodziną, trudno by było, gdybyśmy zapomnieli o Bogu, o modlitwie rodzinnej.
„Odpoczynek od Boga” to coś, na co nie
może pozwolić sobie żaden chrześcijanin.
Przecież każdy trzeźwo myślący człowiek
wie, że Pan Bóg nie przestaje istnieć w momencie ostatniego dzwonka w szkole czy
pierwszego dnia urlopu. Wakacje to sygnał
od szkoły i od pracy, ale nie od Boga. To
by było nienormalne, abyśmy odpoczywali
od naszego Stwórcy i Zbawiciela i dlatego
nie można porównywać odpoczynku od
pracy, nauki z odpoczynkiem do Boga, także
rezygnując z uczestnictwa z Mszy Świętej.
Są osoby, które mówią, że wolą iść do
lasu, czy też w góry i tam porozmawiać
z Bogiem. Wydaje się, że to tylko zwyczajne lenistwo i wygodnictwo, a w lesie
czy w górach nie ma Boga dotykalnego
w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. Niedzielna Msza Święta
jest naszym cotygodniowym łącznikiem
z Bogiem. Uczestnictwo w Mszy Świętej to
odświeżenie naszej wiary, przypomnienie
i przebaczenie grzechów oraz zrozumienie
słów Bożych. Wakacje to nie czas absolucji, ale wręcz czas egzaminu z wiary i naszej
dojrzałości chrześcijańskiej. Wszystkim się
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jednak wydaje, że właśnie podczas wakacji
łatwiej jest odstawić Boga i Kościół na
dalszy plan. A przecież Chrystus cierpliwie
czeka na każdy gest miłości, głębszej myśli,
żywą wiarę. On Cierpliwy i kochający nas
nie odbierze nam wolności wakacyjnej, nie
ograniczy naszego beztroskiego czasu, nie
zabroni też spotkania z przyjaciółmi. On po
prostu jest, stoi cicho obok nas, niczego
nam nie narzuca, ani nie nakazuje, zawsze
uszanuje nasza wolę.
Wakacje są po to, aby wrócić do
swoich marzeń, a może nawet do ich
realizacji. Gdy jesteś na wakacjach, popatrz, co wokół ciebie się dzieje, zauważ te
piękne widoki, które cię otaczają, posłuchaj
szumu fal morskich, powdychaj świeżego
powietrza gór, odpoczywaj, aby nabrać sił
do całorocznej pracy. Dobrze wykorzystany
czas wakacji, czas urlopu, jest jak najbardziej możliwy, ale trzeba starać się unikać
kilku typowych błędów.
Pierwszy to przekonanie, że najlepiej
wypoczywa się dzięki „nicnierobieniu”
i wprowadzenie tej zasady w życie podczas
urlopu. Jestem raczej przekonany o tym, bo
kto choć raz spróbował spędzić wakacje
w ten sposób, przekonał się, że popod
koniec wakacji czuł się jeszcze bardzie
zmęczony niż na ich początku.
Drugi błąd to przekonanie, że oglądnie
telewizji i rozmaitość gier komputerowych
nie tylko nie szkodzi, ale pomaga dzieciom
się odprężyć po trudach nauki. W rzeczywistości powoduje to jeszcze większe zmęczenie, nie wspominając o negatywnych
skutkach na zdrowie dziecka.
Jednak przed nami wakacje, otwierają
się wielkie możliwości na zagospodarowanie czasu wolnego, dlatego postarajmy się
jak najlepiej wykorzystać ten czas.
Odpoczywajmy tak, aby ten czas
wakacji pozostał w naszej pamięci i był
źródłem pięknych wspomnień.

Zenon Tabor
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Kartki z podróży Krystyny Janowskiej
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W roku bieżącym Szkoła Podstawowa w Rdziostowie przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Mam kota na punkcie mleka”. W ramach projektu zaplanowano szereg akcji, aktywności i wydarzeń. Wszystko po to, aby w prosty
i zabawny sposób przekazać wiedzę, która zakrzewi w młodych ludziach nawyk
picia mleka i spożywania produktów mlecznych.

W ramach programu uczniowie z klas II – VI uczestniczą w „mlecznych lekcjach”,
z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora.
Towarzyszy im Super Kot Mleczysław, który zabiera uczniów do krainy swoich
łamigłówek, ćwiczeń i zabaw, pokazując jak mleko i produkty mleczne pozytywnie
wpływają na zdrowie dzieci. Jednym z wielu działań w programie był zorganizowany
w szkole Dzień Mleka.
Do współpracy zaproszona została młodzież wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Krynicy-Zdroju, która przygotowała wraz z uczniami pyszne potrawy
m. in. koktajle i pasty serowo-warzywne. Oprócz tego na korytarzu szkolnym zaprezentowano różne przetwory mleczne, które w znacznej części zostały dostarczone przez
panów Adama i Daniela Mroza, właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Marcinkowic .
W kulinarnych zmaganiach dopingowali zaproszeni goście: Radosław Potoczek- dyrektor
ZOEAS w Chełmcu, Dorota Mirek- przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Popardowska
i Adam Mróz, przedstawiciele rodziców, członkowie szkolnego zespołu promującego
zdrowie: Jolanta Kieres oraz Mikołaj Chmura. Organizatorem Dnia Mleka była Marta
Podobińska - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rdziostowie.
Organizacja akcji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie następujących sponsorów
i przyjaciół Szkoły:
1. FHU Mirosław Dominik – Wielogłowy
2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu
3. Piekarnia „Potoczek” w Chełmcu
4. Monika Fikiel - Szkarłat
5. Agata Wróbel
6. Adam Mróz
7. Mikołaj Chmura

Adam Mróz

Kolejarze – uzupełnienie artykułu
z poprzedniego numeru
Dotychczas nie napłynęły do redakcji
ani nowe informacje, ani uzupełnienia
w sprawie braci kolejarskiej w Marcinkowicach. Pozwolę więc sobie na uczynienie
tego, na ile wiem. Otóż., w życiorysie
generała Bronisława Chruściela jest informacja, że urodził się w „budce kolejowej”,
tej w pobliżu Kolonii.

Długoletni naczelnik stacji Władysław
Krupa mieszkał na piętrze budynku stacyjnego wraz z żoną i jej mamą oraz trzema
córkami: Janiną, Marią i Stanisławą. Pochodzili oni ze Lwowa, w czasie okupacji
byli na Węgrzech, Wł. Krupa był inicjatorem
przywiezienia do Marcinkowic dzieci –
ofiary rewolucji na Węgrzech – w pociągu
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stojącym w przygranicznej Muszynie. Był
człowiekiem szanowanym i lubianym, stąd
prawdopodobnie szczere podjęcie pomocy
przez ks. proboszcza, szkołę i Żwirownię
w przygarnięciu tych sierot.
W budce przy przejeździe kolejowym,
niedaleko stacji, tej w stronę Klęczan,
mieszkał z rodziną ok. 10 lat Stanisław
Samiec, mój przybrany dziadzio. Jego historia zbliżona jest do życiorysu taty Karola
Wojtyły. Obaj byli oficerami zawodowymi
w armii austro-węgierskiej a po odzyskaniu
niepodległości służyli Polsce. Pan Wojtyła

skierowany został do pracy w wojskowej
administracji w Wadowicach. Dziadek do
pracy w kolejnictwie, najpierw w Pisarzowej, może Dobrej (pamięć mnie tu zawodzi)
a prawdopodobnie w latach 20 zaczął
służbę w Marcinkowicach na stanowisku
dyżurnego ruchu. Do końca życia (zm.
w 1953 r.) zachował postawę wojskową
i takąż dyscyplinę. W początku lat 30
zakupił od państwa Morawskich parcelę
i pobudował duży dom, zwaby w języku
rodzinnym „Starym Domem”.

Ł. Wróbel

Ojczyzna polszczyzna
Dziś o pewnych ciekawych zjawiskach.
Barwa i farba to słowo, które dziś są bliskoznaczne a powinny być równoznaczne.
Farba jest słowem pochodzenia obcego, niemieckiego. Obydwa mają w swym składzie
spółgłoski powstające w bliskich sobie miejscach, tzn. w obrębie warg i zębów. b ->
wybuchowa (wargi), w i f – zawdzięczają swoje brzmienie wargom i zębom. W wymowie
nastąpiło „przestawienie: spółgłosek b i w-f.
Podobnie rzecz się ma w wyrazach: objętość i pojemność, znaczą to samo przecież.
W pieśni eucharystycznej śpiewamy:
„Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże,
którego niebo objąć || pojąć nie może.”
W naszym języku jest także zjawisko wspomagania wymowy samogłosek, szczególnie wtedy gdy stoją obok siebie (polszczyzna jest z zasady spółgłoskowa).
Łac. epopea – pol. epopeja
Anka – Hanka			
anioł – janioł			
arbuz – harbuz
Ewa – Jewa, Jewka
Joasia – Johasia
arak- harak
I odwrotnie:
herbata – arbata
P.S. Kultura języka polega także na zainteresowaniu się nim.

Łucja Wróbel
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Kończ, waść!

Znającym Sienkiewicza – Henryka, oczywiście, jego dzieła literackie, oczywiście, na
myśl przychodzi dokończenie tej wymownej prośby. Bohater Potopu – Andrzej Kmicic –
mówiąc współczesnym językiem: narozrabiał i przy kolejnym skandalu został złapany.
Szlachetny Wołodyjowski nie chciał pozwolić, aby rozgniewana szlachta usiekła go i
dał mu szansę pojedynku.
Wołodyjowski – pierwsza szabla Rzeczpospolitej – trochę się z nim bawił, używając
szermierczych sztuczek. Kmicic odpierał ataki dzielnie, ale w pewnym momencie uległ,
wiedząc, że się kompromituje. Honor stał się sprawą priorytetową i wtedy wyrzucił
z siebie – wprost w twarz przeciwnika – te znamienne słowa: Kończ, waść! Wstydu
oszczędź!
Rzecz więc będzie o wstydzie. A może o jego braku czyli o bezwstydzie..
Współczesny słownik języka polskiego wyjaśnia, co to jest wstyd: zwykle przykre,
upokarzające uczucie spowodowane świadomością niewłaściwego złego, hańbiącego
postępowania własnego lub czyjegoś, niewłaściwych słów, świadomością własnych
lub czyichś braków, błędów, zwykle połączone z lękiem przed opinią.
Czego mam się wstydzić? Przed kim mam się wstydzić? Czy wstyd to coś złego,
czy dobrego?
Nie miejsce w felietonie ma dogłębne rozważanie tego zagadnienia, bo to należy
do filozofów, socjologów, moralistów. Podzielę się tylko kilkoma przemyśleniami nad
wstydem w naszej współczesności.
- Najbardziej pali nas, obywateli RP, że władcy wszelkich szczebli o wstydzie
zapomnieli a honor jest sprawą tak małą i odległą, jak dziób pingwina na Antarktydzie.
Wstyd nam, że ludzie jakoś tam kształceni i wychowani, miast się wstydzić swoich
błędów, idą w zaparte, że to nic takiego.
Chłopie! Kobieto! Jeśliś zaniedbał tego co do ciebie należy, jeśliś oszukał, nakradł
(mówi się łagodnie: zagarnął) to się zawstydź tego i nie pokazuj czoła na publiczny widok.
Tak! najlepiej, najwygodniej wytykać komuś bezwstyd. Zacznijmy od siebie,
wstydźmy się własnych zachowań, słów, czynów.
A kiedy i dlaczego mam się wstydzić?
Myślę, że dla chrześcijanina kryterium oceny winno wypływać z przynależności do
Kościoła: Nie wstydź się przymierza z Bogiem i tego co stąd wynika. Choćby tego, że:
- nie szanujesz niedzieli
- do miejsc poświęconych przychodzić niemal w negliżu
- język twój jest wulgarny, jakby z polszczyzną nie miał nic wspólnego
- wymagasz wiele od kogoś a sam nie dajesz nic
- do ojca – matki mówisz: ty
- rozwalasz własne lub cudze małżeństwo albo jesteś w parze z kimś na chwilę
- dziecko cię prosi o parę złotych na wycieczkę, a ty mu odmawiasz, bo są ci
potrzebne na alkohol
- masz wszystkiego dostatek a skąpisz grosza dla tych, którzy z głodu schną i nigdy
nie dowiedzą się co to sytość.
- robisz „przekręty”, by mieć nieuczciwy zysk
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- gniewasz się i poniżasz bliźniego swego
- idąc w żałobnym pochodzie prowadzić niepobożne rozmowy
- nie czytasz niczego wartościowego – a tylko sycisz się horrorem i sensacjami
-przynosisz wstyd rodzinie i środowisku
- chełpisz się złem, które czynisz
Felieton więc smutny, a raczej poważny
Poczucie wstydu pohamować może złe skłonności ale bywa i wstyd niewłaściwy,
zapędzający w kompleksy, gdy:
- boję się ubierać inaczej niż dyktuje aktualna moda (wzięcie mają jaskrawo
jadowite kolory)
- boję się odezwać w czyjejś obronie
***
Nie mogę patrzyć, jak mama się męczy przy tym sprzątaniu, muszę wyjść z domu.
Taki wstyd!
***
Pewna gospodyni, dawno, dawno temu, wybrała się z dwoma córkami na pieszą
wędrówkę do odległej wioski – żeby kupić prosię. Idą z tym prosięciem romantyczną
ścieżyną rozmawiając wesoło, nagle dały się słyszeć głosy ludzi wracających tą drogą
do domu po dniu pracy. Co ludzie powiedzą, gdy mnie zobaczą w tym towarzystwie!
– pomyślała jedna, rzuciła worek i skryła się w zaroślach, zostawiając obydwie z
kwiczącym towarem. Dopiero się idący zainteresowali sytuacją i rzecz się wydała.
Znajomi pozdrowili wychylającą się z zarośli panienkę.
Kmicic przegrywał i wstydził się tego. Wolał być śmiertelnie raniony. Nie o to
chodzi, by życiem ryzykować, ale czy słuszny jest przyśpiew po przegranym kolejnym
meczu: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało! A gdzie honor?.
Tematem tym zajął się autor biblijnej księgi Syracha w podrozdziale pt. Wstyd.
Oto niektóre nauki:
Wstydźcie się: nieprawości, kradzieży, bezprawia, zapomnienia prawdy Boga i Przymierza, milczenia przed tymi, którzy cię pozdrawiają, zabrania dziedzictwa i podarunku,
słów obelżywych na przyjaciela, wyjawiania tajemnic, powtarzania mowy słyszanej.
Nie wstydź się: Prawa Najwyższego i Przymierza, dokładności wagi i ciężarów,
zarobku wielkiego lub małego, nie wstydź się upomnieć nierozumianego i głupiego.
Ileż z tych nauk jest aktualnych.
A jak teraz rzecz wygląda?
Wstyd to: słownik języka polskiego podaje szereg zwrotów z tym słowem: fałszywy wstyd, wstyd palący, piekący, rumienić się ze wstydu, przynosić wstyd rodzinie,
oszczędzić wstydu, przyznawać się do czegoś ze wstydem, najeść się wstydu, nie mieć
wstydu za grosz (być bezczelnym, nie liczyć się z zasadami moralnymi), co za wstyd!,
robić komuś wstyd, nie wstyd ci?, wstyd mówić, wstyd patrzeć.
Wstydliwość: skłonność do odczuwania wstydu, nieśmiałość, skromność.
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Humor
- Janie, kiedy to ostatnio polowaliśmy na jelenia?

- Wczoraj, Jaśnie Panie.
- No widzisz! To dlaczego dziś na obiad znowu jest konina?
- Proszę wybaczyć, ale kucharz serwuje tylko to, co Jaśnie Pan
raczy trafić!
Siedzą dwie blondynki na ławce.
Jedna się pyta.
- Chcesz krówkę?
- Nie dziękuję, jestem wegetarianką
- Panie doktorze czy ma pan coś na moje zęby?
- Tak, woreczek...
Pacjent u stomatologa:
- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi wstawił!
Na to lekarz:
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?!
Kelner w restauracji podchodzi do jedzącego posiłek gościa:
- Przepraszam, ale czy mógłby pan tę rybkę, co panu właśnie
przyniosłem, konsumować nieco szybciej?
- Ale dlaczego mam się śpieszyć?!
- Sanepid mamy na zapleczu...
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Z życia parafii:
Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele
zawarli:
		
07.06.2014 r.
Przemysław Basiaga i Paulina Gniewek
		
21.06.2014 r.
Andrzej Pławecki i Renata Kądziołka
		
21.06.2014 r.
Piotr Rubacha i Barbara Fudali
		
28.06.2014 r.
Karol Woliński i Edyta Chronowska
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu
umacniał ich miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli
do Domu Ojca:
+ Roman Wańczyk l.53 zam. Nowy Sącz
+ Stanisław Kosecki l.70 zam. Klęczany

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

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