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Listopadowa zaduma
Kolejny listopad naszego życia. Może związaliśmy myślenie o tym miesiącu już niestety tylko
z melancholijnym nastrojem późnej jesieni, coraz
krótszych dni i ogólnym złym nastrojem. Może
jednak trzeba na ten jak mówią najsmutniejszy
w przyrodzie miesiąc popatrzeć nieco inaczej.
Może mimo wszystko nie trzeba dać się jesiennej
depresji sprowadzić do nieustannych narzekań.
Przecież zawsze można czynić dobro. Nawet wtedy
gdy wydaje się nam iż wszystko wokół działa na
naszą niekorzyść, powinniśmy pomyśleć co zrobić,
aby nie opuszczały nas nadzieja i pogoda ducha.
Wiara w Pana Jezusa do tej nadziei nas przekonuje.
Kiedy świat pogan świętuje i kultywuje nieznany
naszej tradycji kult złych duchów, upiorów i demonów obchodząc halloween, Kościół wskazuje na niezliczoną rzeszę świętych
mieszkańców nieba. Uroczystość Wszystkich Świętych to radosne święto kiedy
modlimy się za pośrednictwem świętych, którymi mogą już dziś być nasi bliscy
i znajomi. W duchu wiary w świętych obcowanie pamiętamy również o tych,
którzy odeszli z tego świata w łasce uświęcającej ale jeszcze potrzebują oczyszczenia. Nasze myśli w tych pierwszych dniach listopada kierujemy do Boga myśląc
o niebie. Może mało myślimy o niebie bo zbyt wiele zajmujemy się sprawami
ziemi. Kościół zachęca nas do zyskiwania odpustów,
modlitwy wypominkowej za zmarłych, każe nam
pamiętać o wdzięczności, którą możemy ukazać
przez modlitewną pamięć. Listopad jest czasem
pamięci i modlitwy również za tych, którzy oddali
życie za Ojczyznę. Polska to ziemia nasączona krwią
swoich najwierniejszych dzieci. Módlmy się za
poległych. Nie możemy o nich zapomnieć. Nasza
pamięć nie może ograniczyć się tylko do radosnego
świętowania kolejnej rocznicy Odzyskania niepodległości. Trzeba pamiętać o Ojczyźnie ciągle potrzebującej dowodów miłości. Módlmy się szczególnie
za Polskę, za nasz podzielony naród. Pamiętajmy, że
chociaż nie trzeba dziś za Ojczyznę umierać, to dla
tej Ojczyzny trzeba pracować, uczyć się i poświęcać.
Ks. Krzysztof Mirek
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Kalendarium na listopad 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.
Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych
Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.
1 XI

2 XI

3 XI
4 XI
5 XI
6 XI
7 XI
8 XI
9 XI
10 XI
11 XI
12 XI
13 XI
14 XI

Piątek. Uroczystość Wszystkich Świętych. Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24 (23), 1-2.
3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a;
Sobota. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pierwsza Msza: Hi 19,
1. 23-27a; Ps 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28;
Ap 1, 5-6; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a; Druga Msza: Dn 12,1-3; Ps 42
(41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); Rz 6, 3-9; J 3, 16; J 11,
32-45; Trzecia Msza: Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18
(R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 Kor 4, 14 – 5, 1; J 6, 40; J 14, 1-6;
Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła. Mdr 11, 22 – 12, 2; Ps 145(144), 1-2.
8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a); 2 Tes 1, 11 – 2, 2; J 3, 16; Łk 19, 1-10;
Poniedziałek. Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. Rz 12, 3-13; Ps
16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); J 10, 14; J 10, 11-16;
Wtorek. Dzień powszedni. Rz 12, 5-16a; Ps 131 (130), 1. 2-3; Mt 11, 28; Łk
14, 15-24;
Środa. Dzień powszedni. Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1-2. 3-5. 9 (R.: por. 5a);
1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;
Czwartek. Dzień powszedni. Rz 14, 7-12; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 13);
Mt 11, 28; Łk 15, 1-10;
Piątek. Dzień powszedni. Rz 15, 14-21; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por.
2); 1 J 2, 5; Łk 16, 1-8;
Sobota. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Ez 47, 1-2. 8-9.
12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7, 16;
J 2, 13-22;
Trzydziesta druga Niedziela zwykła. 2 Mch 7, 1-2. 9-14; Ps 17 (16), 1. 5-6. 8
i 15 (R.: por. 16b); 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Ap 1, 5-6; Łk 20, 27-38Łk 20, 34-38;
Poniedziałek. Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. Iz 61, l-3a; Ps 89
(88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 13, 34; Mt 25, 31-40;
Wtorek. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. Ef 4, 1-7. 11-13;
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); J 17, 21; J 17, 20-26;
Środa. Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski. Rz 8, 31b-39; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3.
4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 5, 10; Mt 10, 28-33;
Czwartek. Dzień powszedni. Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130.
135 i 175 (R.: por. 89a); Łk 21, 36; Łk 17, 20-25;
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Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa
15 XI i doktora Kościoła. Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: por. 2a); Mt 24,
42a. 44; Łk 17, 26-37;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich
16 XI bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105
(104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a); 2 Tes 2, 14; Łk 18, 1-8;
Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła. Ml 3, 19-20a; Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9 (R.:
17 XI
por. 9); 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 28; Łk 21, 5-19;
Poniedziałek. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Pnp
18 XI
8, 6-7; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Jk 1, 12; Mt 10, 28-33;
Wtorek. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy. Kol 3, 12-17; Ps 34 (33), 2-3.
19 XI
4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a); J 15, 4. 5b; Łk 12, 32-34;
Środa. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera. Iz 61, l-3aHbr 10,
20 XI
32-36; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 17, 19; J 17, 11b-19;
Czwartek. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Za 2, 14-17;
21 XI
Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;
Piątek. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Oz 2, 16b. 17b. 21-22;
22 XI
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Mt 25, 1-13;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i mę23 XI czennika, albo św. Kolumbana, opata. 1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19
(R.: por. 15b); por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;
Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla Wszech24 XI świata. 2 Sm 5, 1-3; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); Kol 1, 12-20; por. Mk
11, 10; Łk 23, 35-43;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, albo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza
25 XI
(Franciszki Siedliskiej), zakonnicy. Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53b i 54a i 55ab
i 56 (R.: por. Dn 3, 52); Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;
Wtorek. Dzień powszedni. Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61a i 62a
26 XI
i 63a (R.: por. Dn 3, 57); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;
Środa. Dzień powszedni. Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 64a i 65a i 66a
27 XI
i 67a. 68a i 69a i 70ab (R.: por. Dn 2, 52); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;
Czwartek. Dzień powszedni. Dn 6, 12-28; Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a (R.:
28 XI
por. Dn 3, 52); Łk 21, 28; Łk 21, 20-28;
Piątek. Dzień powszedni. Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82 (R.:
29 XI
por. Dn 3, 52); Łk 21, 28; Łk 21, 29-33;
Sobota. Święto św. Andrzeja Apostoła. Iz 49, 1-6; Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.:
30 XI
5a); Rz 10, 9-18; J 14, 6b i 9c; Mt 4, 18-22;
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Przysłowia listopadowe
1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych.
- We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota potrzymać do końca
listopada.
11 listopada - św. Marcina.
- Gdy mróz na świętego Marcina, będzie tęga zima.
13 listopada św. Stanisława Kostki.
- Kiedy na Stanisława Kostkę ujrzysz śniegu drobnostkę, to na Ofiarowanie (21.11)
przydadzą się sanie.
17 listopada – Salomei.
- Od Salomei zima jest w nadziei.
19 listopada - Elżbiety
- Zjawia to Elżbieta święta, czy ta zima będzie cięta.
22 listopada - Cecylii
- Gdy na świętą Cecylię grzmi, rolnik o dobrym roku śni.
25 listopada – św. Katarzyny
- W Katarzynę z nieba nic nie spadnie, będzie w przyszłym lutym chyba jeszcze ładniej.
28 listopada - Zdzisława
- Kiedy Zdzisiu rano szroni zima jest w zasięgu dłoni.
30 listopada – św. Andrzeja
- Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży sto dni śnieg w polu leży.

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

Życzenia
Czcigodnemu Solenizantowi
Ks. Andrzejowi Kmiecikowi
z okazji imienin
serdeczności ślą
koleżanki i koledzy redakcyjni
– dziękując
za pracę i życzliwy
uśmiech
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* * *
światło jest mostem do lepszego świata
budzimy znicze w miejscu rozstania
płomyk rozkrawa bezradną ciemność smutek mniej słony, nie uwiera cisza...
…..........................................................
...Wieczny odpoczynek
i miejsce w pamięci
w opuszczonej rzeczy
niespodzianej myśli
Racz im dać Panie
czegośmy nie dali
gorzko zapomnieli
w szufladzie: „za późno”
A światłość wiekuista
co poskramia nicość
wypełnia bez reszty
po rubieże pragnień
Niechaj im świeci
przepoczwarcza trwanie
porywa ku górze
gdzie cud... zmartwychwstanie
Na wieki wieków. Amen
jednym na ratunek
innym na świadectwo
a Bogu na chwałę
Niech odpoczywają
po przebytym trudzie
W pokoju wiecznym
odzyskany Eden
Amen
2013r.
jemroz
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Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych,
aby byli od grzechów rozwiązani (Mach 43,46)
Dlatego za zmarłych modlimy się przez cały rok. Odwiedzamy groby zmarłych, dbamy
o estetykę, bo grób to miejsce święte. Nie zapominamy o chociaż krótkiej modlitwie,
bo tej najbardziej potrzebują.
Ale listopad to miesiąc Wszystkich Świętych. Kiedyś przez radio usłyszałam, jak
ktoś modlił się za duszę ojca w 65 rocznicę śmierci. Jakie to godne naśladowania. Bo nic
nieczystego nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Dusza musi się oczyścić w czyśćcu.
A co to jest czyściec?
Siostra Faustyna w Dzienniczku (20) daje nam obraz wizji czyśćca:
Czyściec
Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się
w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te
dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z
pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie?
I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie, to jest tęsknota za
Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję
„Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale
mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego.
[Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie moje nie chce tego, ale
sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi (Dz 20)
Nasza Arka 2003 str 14
Przykłady pomocy od dusz:
Mój chrzestny, bardzo pobożny, opowiadał, jak to pełnił wartę na granicy, nad morzem i zasnął. W pewnym momencie poczuł szarpnięcie i głos: „obudź się” To był
śp. ojciec. Za chwilę ujął groźnego szpiega. Były pochwały i cenny urlop u rodziców.
2. Tenże chrzestny dużo się modlił w domu. Po śmierci żony zastanawiał się, jaką by
modlitwę odmówić? Głośno do siebie mówi: Litanię do Imienia Jezus. Wtem zza
okna słyszy: „tak, do Imienia Jezus”. Wygląda przez okno, by zobaczyć, kto to mówi?
A tam nie było nikogo. Wnuk Piotr Łabuda, dr jest księdzem.
3. W 2002 r nagle umiera starszy brat, koło Poznania. Ciało do Trzetrzewiny przywieziono
29 lutego. Na drugi dzień wcześnie wybieram się do Kaplicy. Grabarz otwiera trumnę
i zaczyna się gorąca modlitwa. Potem dziękuję bratu za wszelkie dobro, ogromną
pracowitość, chętne pomaganie innym za Bóg zapłać. Przepraszam, że mało listów
pisałam, a on je cenił, bo ostatni znaleziono w marynarce. Nosił przy sobie. Mam
odejść, a tu słyszę: Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nie prosi ale jakby rozkazuje.
Spoczywa razem z mamą. Ile razy jestem na cmentarzu to Koronka wraz z innymi
modlitwami musi być. Nieważne czy wieje, czy leje.
Każdy mógłby podać przykłady pomocy dusz czyśćcowych. Pan Jezus zwrócił się
do S. Faustyny z taką prośbą:
1.
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Dzień Ósmy (Piątek)
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:
„Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści
miłosierdzia Mojego, niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te
dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej
mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj
je za nie… O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha
i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości”
Jezu Najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, dusze, które są Ci
bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie
Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby
się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które
są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa
Syna Twego i przez gorycz, jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie
Swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej,
jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, bo wierzymy, że dobroci Twojej i
litości liczby nie masz. Amen.

Z książeczki Jezu, ufam Tobie. Kraków 1988
Imprimatur Franciszek kard. Macharski
Zofia Lorek

EDYTA STEIN - ŚWIĘTA TERESA
BENEDYKTA OD KRZYŻA
Jesienne dni we Wrocławiu są często ciepłe i słoneczne. Takim był też dzień 12
października 1891 r. To Dzień Pojednania – jedno z ważnych świąt żydowskich.
O czym myśli niemłoda już matka, która trzyma w ramionach swe najmłodsze
dziecko: małą dziewczynkę. Kim kiedyś będzie dziecko urodzone w tak wielkim
dniu? Wydaje się jej, że będzie kimś nadzwyczajnym, że to dziecko odegra jakąś
doniosłą rolę. Czy to matczyna zarozumiałość? Raczej nie. Bardziej przeczucie,
którym natchnęła ją Opatrzność. Augusta Stein nie przeczuwa jednak tego, że
właśnie ta córka, Edyta – mimo okazywanej jej w tej żydowskiej rodzinie miłości – przeszyje jej matczyne serce mieczem, uznając Boga w Jezusie Chrystusie.
Wrocław, stolica Śląska, centrum gospodarcze i kulturalne, to miasto, w którym Edyta Stein, córka Zygfryda i Augusty Stein przeżywa dziecięce lata. Kiedy
umiera ojciec, matka nadal prowadzi skład drzewny, który staje się poważaną
firmą. Siódemka dzieci przyjmuje na siebie obowiązek wzajemnego wychowania.
W dniu swych 6 urodzin, 12 października 1897 r. Edyta rozpoczyna naukę
w szkole. W 1911 kończy gimnazjum. Doskonałe oceny dają jej nagrodę: zwolnienie z egzaminów ustnych na maturze. 28 kwietnia 1911 zostaje studentką
Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2 lata później udaje się do Getyngii do profesora
Husserla. W roku 1915 kończy studia u niego, zdając egzamin państwowy. W 1916
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we Freiburgu – z najwyższą oceną – uzyskuje stopień doktora. Młoda studentka,
choć jest z zamiłowania filozofem, dawno pożegnała się z wiarą ojców. O samej
sobie mówi po prostu i otwarcie: ateistka- osoba niewierząca.
Rok 1920 spędza we Wrocławiu, jednak ani w rodzinnym mieście, ani na
żadnym innym uniwersytecie nie udaje się jej się habilitować. Wówczas to zaprzyjaźnione małżeństwo filozofów, Teodor i Jadwiga Conrad-Martius, zaprasza
młodą Edytę do swego domu do Bergzabern. Tu ma odpocząć i cieszyć się wolnością. I właśnie tutaj wpada jej w ręce przypadkowo książka o życiu św. Teresy
z Avila i duchowości ś. Jana od Krzyża. Edyta w ostatnim czasie zastanawiająca
się nad sensem życia uświadamia sobie w jednej chwili, że wreszcie znalazła
prawdę! Tak Bóg ogarnął ją całą i już jej nie opuści...
W Nowy Rok 1922 zostaje ochrzczona. W święto Objawienia Pańskiego(
Trzech Króli) przyjmuje sakrament bierzmowania. Teraz musi jakoś przekazać
matce decyzję o przejściu na katolicyzm... Dla obydwu: matki i córki staje się
to ogromne trudne. Mimo to Edyta pozostaje w domu przez wiele miesięcy i
troszczy się o matkę. Następnie przyjmuje skromną posadę nauczycielki u Sióstr
Dominikanek w Speyer.
Panna doktor» – jak zwykło się ją nazywać – codziennie uczestniczy we Mszy
św., przystępuje do Komunii św. We wczesnych porannych godzinach jest zawsze
pierwsza w kaplicy. Patrzenie na jej zatopienie w modlitwie zastępuje wysłuchanie
kazania. Uznawana jest za najlepszą, najbardziej sprawiedliwą i najmądrzejszą
nauczycielkę. Ubiera się skromnie, je niewiele, stroni od potraw mięsnych.
Urlopy spędza zawsze w Beuron. Generał Zakonu, o. Walzer zostaje jej
ojcem duchownym. Kiedy jednak mówi mu o swym pragnieniu wstąpienia
do Karmelu – odradza jej to. Namawia ją w zamian za to do zrezygnowania ze
skromnej posady. Edyta – znana ze swej mądrości – często jest zapraszana do
wygłaszania wykładów, których tematem są problemy pedagogiczne, religijne,
filozoficzne. Odżywają w niej więc plany habilitacyjne. Nie udaje się ich jednak
zrealizować. Zostaje docentem niemieckiego Instytutu Pedagogiki naukowej
w Münster. Praca jej trwa tylko 1 rok i zostaje przerwana w 1933 po nastaniu
narodowego socjalizmu- dojściu Hitlera do władzy.
Pomiędzy zmianą jej wyznania, a wstąpieniem do klasztoru mija 12 lat.
Wreszcie Karmel w Köln przyjmuje ją 14 października 1933 r., choć nie odbywa
się to bez stawiania przeszkód. Ma przecież 42 lata i przyzwyczajona jest głównie
do działalności naukowej! W klasztorze jej życie jest zupełnie inne. Siostry nic nie
wiedzą o jej akademickiej drodze i karierze. Dostrzegają za to jej niezdarność, ale
również wysiłki mające na celu sprostaniu zadaniom tej nowej, dla niej sytuacji
oraz obowiązkom reguły. To dla niej prawdziwa szkoła pokory.
W kwietniu 1934 roku w czasie obłuczyn przyjmuje imię: Teresa Benedykta
od Krzyża. Po pewnym czasie zostaje zwolniona z wypełniania innych obowiązków, a otrzymuje zezwolenie na oddanie się studiom naukowym. Mija czas- siostra Teresa Benedykta składa śluby czasowe, potem wieczyste. Tymczasem poza
murami klasztoru widać coraz wyraźniejsze oznaki nadciągającej burzy. Choć
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żyje w samotności, przeczuwa zbliżający się krzyż. Jej ostatnią wielką radością,
jest przejście na katolicyzm jej siostry – Róży. Po śmierci matki znajduje ona
schronienie w klasztorze i zajęcie na klasztornej furcieTak zwana kryształowa
noc, połączona z podpalaniem synagog, ich plądrowaniem i ekscesami faszystów,
skłaniają s. Teresę Benedyktę do przedstawienia przełożonej prośby o zezwolenie na opuszczenie Niemiec. W ostatnim dniu 1938 r. wyjeżdża do klasztoru w
holenderskim mieście Echt z nadzieją, że tam będzie bezpieczna. Mija kilka lat.
S. Teresa Benedykta bardzo zaprzyjaźniła się z siostrami w Echt. Czy jednak
mając żydowskie pochodzenie może uznać jakiekolwiek miejsce w Europie za
bezpieczne? Niestety nie.
2 sierpnia 1942, wraz z wieloma niearyjskimi chrześcijanami, zostaje odprowadzona przez Gestapo do zbiorczego obozu w Westerbork. Po 5 dniach wraz
ze swą siostrą zostaje deportowana do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimia.
Tam ślad po nich ginie. Obydwie, wraz z grupą 300 żydów - chrześcijan, zostają
w Oświęcimiu zamordowane w komorze gazowej. Ostatnie dzieło Edyty Stein
pozostaje niedokończone. Jego tytuł: „Nauka Krzyża”.
*
W 1962 rozpoczyna się proces beatyfikacyjny Edyty Stein. 1 maja 1987 Jan
Paweł II ogłasza ją w Köln błogosławioną. Jak daleko sięga ludzka myśl żadna
Niemka nie została świętą. Tymczasem właśnie ona: Niemka, Żydówka, urodzona
we Wrocławiu, w żydowskim Dniu Pojednania, zostanie w październiku 1998, w
Rzymie, wpisana w poczet świętych i wyniesiona do chwały ołtarzy przez Papieża
Polaka Jana Pawła II. Jej wspomnienie liturgiczne ustalono na dzień 9 sierpnia.
1 października 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił św. Teresę Benedyktę od krzyża patronką Europy. Ślady obecności Edyty Stein na Dolnym Śląsku
możemy spotkać i dzisiaj w Dusznikach Zdroju, Wrocławiu czy też w Lublińcu.
Opracowała Marta Gródek -Piotrowska

Diecezjalne rekolekcje
Łagiewniki Sanktuarium MB Miłosierdzia 31.VIII.2013
Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
Obraz Pana Jezusa i relikwie S. Faustyny a także bł. JP II wcześniej były
w Watykanie.
O peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. S. Faustyny i bł.
Jana Pawła II, które podróż po diecezji tarnowskiej rozpoczęły 14 września w Starym
Sączu, poinformowany został papież Franciszek. List z Sekretariatu Stanu, kierowany
do tarnowskiego ordynariusza, został odczytany podczas uroczystości, które przy ołtarzu
papieskim w Starym Sączu zgromadziły kilka tysięcy osób.
Papież Franciszek pozdrowił wszystkich uczestników tego wydarzenia i zapewnił
o duchowej i modlitewnej łączności, życząc, by nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego
było dla całej diecezji czasem szczególnej łaski, by pomnożyło wiarę, obudziło w wielu
sercach nadzieję i radość. „Niech ten czas będzie dla wszystkich okazją do osobistej refleksji
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oraz zachętą do rachunku sumienia rodzin, parafii i lokalnych społeczności. Niech promienie wychodzące z Miłosiernego Serca Jezusa oświecą drogę każdego człowieka. To proste
wezwanie, jakie podpowiadała nam Opatrzność za pośrednictwem św. Faustyny: „Jezu
ufam Tobie”, wielu przyniosło otuchę. Niech ten krótki akt zawierzenia Jezusowi stanie
się osobistą, często powtarzaną w ciągu dnia modlitwą każdego, niech rozprasza ciemności
grzechu i sprawi, aby światło miłosierdzia przeniknęło życie każdego człowieka- czytamy
w papieskim liście. Mszy św na rozpoczęcie peregrynacji przewodniczył bp Jan Zając,
kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Koncelebrowali: abp Zygmunt
Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, bp
Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko- żywieckiej, bp tarnowski Andrzej Jeż, bp
pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz oraz bp senior Władysław Bobowski.
Na zakończenie uroczystości bp Andrzej Jeż zawierzył całą diecezję miłosiernemu Bogu.
Magdalena Figas
Z Nowego Sącza do Łagiewnik przyjechaliśmy autobusem. Zwiedziliśmy
Centrum bł Jana Pawła II, a potem do klasztoru Pana Jezusa Miłosiernego.
Pierwsze spojrzenie na Obraz wzruszające. Oczy pełne miłości i dobroci. Tak
nam tu dobrze i bezpiecznie, bo Jezu, ufam Tobie!
Następnie Kaplica Wieczystej Adoracji. Adoracja w ciszy, bo w ciszy najlepiej
się słyszy, co Bóg do mnie mówi. I konfesjonał, przy którym S. Faustyna się
spowiadała. Świadek Miłosierdzia.
Godz. 12.00 Bazylika Miłosierdzia Bożego.
Bazylika wypełniona po brzegi. Obraz wraz z relikwiami uroczyście wzniesiony. Eucharystię celebruje ks. bp ordynariusz A. Jeż z biskupami i ponad 20
kapłanami. Po Eucharystii ks bp powiedział z radosnym uśmiechem: jesteśmy
piękni, pięknem Twoim, Panie
Czujemy się tak jak apostołowie na Górze Tabor.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego zakończona Aktem Zawierzenia.
„Boże, Ojcze Miłosierny….
Pochyl się nad nami grzesznymi…”
Obraz Pana Jezusa został jeszcze na dwa tygodnie, by nawiedzić klasztory,
szpitale, więzienia, domy dziecka, itd.
„Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi..”
Stary Sącz - Ołtarz Papieski 14 IX. 2013-10-28
Od rana przyjeżdżają pielgrzymi. Pierwsze kroki kierują do Klasztoru Sióstr
Klarysek, gdzie gorliwy przewodnik pokazuje im perłę Starego Sącza. Prócz zwiedzania jest też indywidualna modlitwa, w której ja mam swoją cząstkę. Mamy
świadomość, że w tej modlitwie towarzyszą nam siostry.
O 13.00 na Placu Papieskim, pierwsi pielgrzymi w ciszy towarzyszą tym,
którzy w drodze od Łagiewnik wiozą Obraz i relikwie S. Faustyny a także Jana
Pawła II.
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Obraz i relikwie w samochodzie- kaplicy wiozą: ks. bp ordynariusz Andrzej
Jeż i inni biskupi. Plac powoli się zapełnia. Rozpoczyna się wspólna modlitwa.
Ustawia się las sztandarów, Orkiestra Straży Granicznej w pełnym pogotowiu.
Radosna wiadomość! Samochód –kaplica mimo korków już jest w Nowym
Sączu. Czekający na trasie są szczęśliwi, bo mogą witać oczekiwanego Gościa.
Zagrody nasze widzieć przychodzi… Jest! Witaj, Jezu! Synu Maryi. Tyś jest Bóg
Prawdziwy!
Pierwsze spojrzenie i wzruszenie. Łzy pełne wzruszenia płyną, szczęście,
radość, pokój płyną do serca. Ach, jaki On piękny. Bo przemodlony, uwielbiony, przeproszony. Eucharystii przewodniczy ks. bp Jan Zając z biskupami i 300
kapłanami. Koncelebranci: abp Zygmunt Zimowski, bp Tadeusz Rakoczy, bp
Wiesław Lechowicz, bp Władysław Bobowski.
- Nawrócenia, pojednania w rodzinach, sąsiedztwie, wzrost wiary- to najważniejsze
owoce peregrynacji w archidiecezji krakowskiej- mówił biskup Jan Zając.
Pasterz diecezji tarnowskiej podkreślał, że peregrynacja pomoże odkryć na nowo
sakrament pokuty i pojednania. Zachęci również do podejmowania konkretnych dzieł
miłosierdzia- dodał, biskup A. Jeż. Podczas Mszy św. został złożony dar na szkolne
wyprawki dla ubogich dzieci.
- Jak się popatrzy na obraz Pana Jezusa, to uderza Jego wzrok, jakby widział moje
serce. Myślę, że takie spojrzenie nie pozostawi nikogo obojętnym na sprawy wiary, Kościoła,
że otworzy serca na potrzebujących- mówi pani Elżbieta ze Starego Sącza.
Ks Zbigniew Wielgosz
Godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego zakończona Aktem Zawierzenia złożonym przez bp ordynariusza Andrzeja Jeża. Samochód- kaplica wyruszył
do kościoła św. Elżbiety. Odprowadzając Go można było z bliska kontemplować
miłosierne Oblicze Boga.
Zredagowała Zofia Lorek

Magdalena Cięciwa

Rękodzieło ludowe wczoraj i dziś
Charakterystyka rękodzieła - koronka klockowa – ciąg dalszy
Koronka klockowa jest unikatem
w dziedzinie rękodzieła i należy do
koronek prawdziwych. (Prawdziwe
koronki to takie, których nie można
spruć jedną nitką.)
Rękodzieło to do Polski sprowadziła królowa Bona. Na początku
wytwarzano ją na królewskim dworze i
bogatych magnackich posiadłościach.
W późniejszym czasie zaczęła wytwa-

rzać ją także ludność wiejska, która w
ten sposób wzbogacała swój niewielki
dochód, sprzedając koronkę do miast
oraz okolicznym Żydom zajmującym
się handlem.
Nazwa koronki klockowej pochodzi od narzędzia pracy, tj. klocków,
czyli wydłużonych drewnianych
szpulek na nici. Klocki służą do
nawijania nici, z których powstaje ko-
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ronka. Wyrabiane są z drewna
owocowego - gruszy lub śliwy.
Rozróżniamy najbardziej
popularną - koronkę małoparkową, której wzór „wije” się
paskiem – 14 klocków, wieloparkową inaczej jednolitą,
która zaczyna się od 40 do 300
w koronce belgijskiej.
Przy wyrobie koronek
klockowych potrzebny jest
wałek. Ma on kształt walca, a
wielkość jego jest różna, dostosowana do wielkości wzoru.
W pracowni koronkarskiej
powinny znajdować się wałki
dłuższe i krótsze, grubsze i
cieńsze, gdyż różnej wielkości koronki wymagają odpowiedniej wielkości
wałka. Wałek składa się z wsypu
(najczęściej gęsta tkanina) wypchany
jest sianem, słomą lub trotem. Wałek
umieszcza się na podstawce. Wykonuje
się ją z drewna dębowego lub z klejonej
dykty. Podstawka jest krótsza od wałka
i ma na celu podtrzymywanie go, aby w
czasie podciągania za klocki nie przesuwał się. Podczas pracy potrzebne są
szpilki, które pomagają modelować
kształt koronki. Papier z narysowanym wzorem (tzw. patron) rozpina
się na wałku, pod spód podkłada się
tekturę dla lepszego usztywnienia.
Ważnym etapem w przygotowaniach do wykonania koronki jest
obliczanie par klocków potrzebnych
do wykonania wzoru. Ta czynność
wymaga znajomości techniki klockowej, gdyż liczba par zależy od splotów,
jakie chcemy zastosować. Na klocki
nawija się nici przeważnie ręcznie lub
za pomocą maszynki domowej roboty.
W polskiej tradycji stosuje się nici
najczęściej lniane, mogą być również
bawełniane, jedwabne, sztuczne np.
złote.
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O tożsamości narodowej
świadczy wiele czynników,
takich jak: tradycje, obrzędy,
zwyczaje czy
pozostawione
dobra kultury.
Ogromną rolę
w podtrzymywaniu tradycji
odgrywają różni
twórcy, dzięki
którym następne pokolenia
będą miały
szansę poznać kulturę praojców. Od
zarania dziejów tworzyli oni różnorodne wyroby zdobnicze czy użytkowe,
a następnie przekazywali zdobyte
doświadczenie i umiejętności z pokolenia na pokolenie. Niektóre dziedziny
twórczości artystycznej są znane tylko
w konkretnym regionie. Koronka
klockowa jest jedną z takich technik.
Dlatego popularyzacja tej dziedziny
twórczości, uczenie nowych pokoleń
tej techniki tworzenia koronek jest
bardzo ważne. Organizowane warsztaty i szkolenia, w których uczestniczą
dzieci i młodzież nie tylko z regionu,
dają szansę na zachowanie techniki
wyplatania koronek klockowych.
Promując region Lachów Sądeckich swoim własnoręcznie wykonanym strojem a także przybliżając
arkana historii i wyplatania koronki
klockowej, uczestniczę w wielu festiwalach, konkursach, wystawach.
Za pielęgnowanie tradycji i przekazywanie jej następnym pokoleniom
w 2008 roku otrzymałam z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie: |”Zasłużony
dla Kultury Polskiej” a we własnym
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regionie „Złote Serce Lachowskie”.
Pielęgnując i wzbogacając dziedzictwo, realizowałam autorski program
stypendialny MKiDzN, który polegał
na upowszechnianiu ginącego zawodu
– koronki klockowej i prowadzeniu
warsztatów w szkołach na Sądecczyźnie. Demonstruję wyplatanie koronki
klockowej, przy okazji opowiadając jej
historię w muzeach etnograficznych,
festiwalach, przeglądach twórczych,
ośrodkach kultury w całej Polsce.
Biorę udział w ogólnopolskich
konkursach w Bobowej, gdzie zdobywam główne nagrody, w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zdobyłam główną
nagrodę w konkursie „Z nici Ariadny”,
w Kazimierzu Dolnym, Bukowinie
Tatrzańskiej w konkursach na najlepsze
prace. Reprezentowałam Polskę i nasz
region na wystawach w Belgii, Włoszech, Shanghaju, Londynie.
Zajmuję się także rekonstrukcją
detali do strojów historycznych, co
wymaga dużej wyobraźni w projektowaniu wzoru, bowiem do odtworzenia
koronki mam do dyspozycji tylko
zdjęcie. W tej pracy wspomagają mnie
tutaj muzea, z którymi ściśle współpracuję (np. Muzeum Tatrzańskie i
zakopiańska szkoła).
Zrekonstruowałam wzór i odtworzyłam koronkę do stroju historycznego z 1635 roku (strój oficera
szwedzkiego), oraz ostatnio koronkę
– pelerynkę do stroju scenicznego Heleny Modrzejewskiej dla Muzeum w
Wilanowie (w miesiącu październiku
i listopadzie wystawa w Muzeum Starego Teatru w Krakowie a następnie
tournee szlakiem Modrzejewskiej).
Należę do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, które
skupia autentyczne osoby zajmujące
się twórczością ludową. Aby zostać
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członkiem stowarzyszenia, należy
przejść weryfikację – komisję czołowych etnografów polskich, którzy
dokonują oceny na podstawie prac
kandydata i jego dorobku twórczego.
Niełatwo zostać członkiem stowarzyszenia, jednak mnie udało się za
pierwszym razem.
Od 2005 roku jestem członkiem
Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych a od 2009 wiceprezesem stowarzyszenia. Funkcja
ta wiąże się z pracą społeczną, co
wymaga dużo czasu i indywidualnego
zaangażowania. Należę również do
Szlaku Rzemiosła utworzonego przez
Fundację NadWyraz z Krakowa, dla
której prowadzę warsztaty rękodzieła
w całej Polsce.
Z wykształcenia jestem pedagogiem i prowadzę arteterapię czyli
terapię przez sztukę, ucząc osoby niepełnosprawne w Nowym Sączu.
Mieszkamy w bardzo zdolnym i
twórczym regionie.
Helena Modrzejewska, zakładając
swoją słynną szkołę w Zakopanem,
powiedziała:

„Talent rodzi się razem z nami, ale
wpływ otoczenia kształtuje go, rozwija lub
tłumi”
Myślę, że nasza miejscowość jest
takim otoczeniem kształtującym i
wpływającym pozytywnie na rozwijanie talentów jeszcze nieodkrytych.
Dlatego przy tej okazji jeszcze
raz serdecznie dziękuję za oddanie
głosu na moją osobę podczas I
Plebiscytu zorganizowanego przez
Fundację Sądecką reprezentowaną
przez Pana Zygmunta Berdychowskiego, która wspiera regionalną
twórczość ludową, promując tym
samym lachowszczyznę.
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A może i ty jesteś zbyt zajęty?
Szatan wezwał światowy zjazd demonów. W swoim przemówieniu na wstępie
powiedział: „Nie możemy zabronić chrześcijanom chodzić do kościoła. Nie możemy
zakazać im czytać Biblii. Nie możemy zakazać
im komunikować się z Bogiem w modlitwie.
Kiedy tylko zaczynają się modlić i nawiązują
kontakt z Chrystusem - natychmiast tracimy
władzę nad nimi. Więc niech chodzą do
swoich kościołów, a my ukradniemy u nich
- ich czas, tak aby, będąc zawsze zajętym,
nie mogli się modlić i pokutować za grzechy
i rozwijać swojego związku z Chrystusem. Nie
będą też mieli czasu na czytanie Biblii. - Jak
to zrobić? - zawołały demony.
- Trzeba wymyślić dużo ciekawostek,
próżności i wiele sposobów okupujących
ich umysły wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi rzeczami. A co najważniejsze
trzeba zaszczepić w nich pragnienie dóbr
materialnych, chęć wzbogacania się - i służenia dla mamony. Niech będą przepojeni
pragnieniem, aby zarabiać jak najwięcej
ilości pieniędzy, żeby kupić własne samochody, mieszkania, wille. Niech zarabiają
więcej i więcej pieniędzy dla chęci pójścia
do restauracji i kawiarni, chęci kupowania
drogich, modnych ubrań, aby urządzać
kosztowne remonty w mieszkaniach i
dostarczać tam modne meble i luksusowy
wystrój. Kuście ich, uczcie wydawać i brać
pożyczki długoterminowe kredyty, a tym
samym popadać w zależność/niewolę od
banków. A gdy będą zapaleni pragnieniem
osobistego wzbogacenia się, pogonią za
mamoną - i nie będzie im już wtedy potrzebny Chrystus.
Przekonajcie ich żony do pozostania
dłużej w pracy, a mężczyzn - do pracy 6-7
dni w tygodniu, najlepiej po 10-12 godzin
dziennie, żeby nie mieli czasu na zajmowanie się rodziną i wychowaniem dzieci. Nie
pozwólcie im spędzać czasu z dziećmi - po

to, by ich dzieci włóczyły się od rana do
nocy po ulicy i kolegowały i wpadły w złe
towarzystwo, przez to przestały się uczyć,
zaniedbały szkołę i aby nic z nich dobrego
dzięki temu nie wyrosło. Wtedy ich rodziny
rozpadną się, oni staną się samotni, a my
pomożemy im z żalu upić się i stać się
alkoholikami.
Stymulujcie ich umysły tak, żeby dzięki
temu telewizory i komputery w domach
pracowały stale, a oni jak najwięcej czasu
spędzali oglądając telewizję i ślęcząc przed
komputerem, a przez to nie mieli czasu na
modlitwę. Upewnijcie się, że w każdym
sklepie i restauracji na świecie stale
brzmiała niechrześcijańska bluźniercza-omamiająca muzyka. To będzie blokować
ich umysły i niszczyć ich jedność z Chrystusem i przynależność do Niego Rozłóżcie
na stole w kawiarni dużo czasopism i gazet.
Bombardujcie ich umysły wiadomościami
i reklamami 24 godziny na dobę. Niech
po drodze uderza w nich morze oślepiających reklam z billboardów. Napełnijcie im
reklamą skrzynki pocztowe, katalogami
do zamówienia towarów dostępnych w
internecie, biuletynami i ofertami bezpłatnych towarów, usług i innych złudzeń.
Pokazujcie im, w czasopismach i telewizji
szczupłe, wysportowane piękne modelki,
żeby mężczyźni uwierzyli, że zewnętrzne
piękno jest najważniejsze, a przez to stali
się niezadowoleni ze swoich żon.
Zróbcie tak, żeby ich żony były zbyt
zmęczone, aby spełniać swoje małżeńskie
obowiązki. Jeśli nie spełnią ich żony tego
czego oczekują, to zaczną szukać tego
gdzie indziej. To doprowadzi szybko do
zniszczenia rodzin!
Na Boże Narodzenie i Wielkanoc
trzeba odwrócić ich uwagę pustotą, dajcie
koncerty, filmy w telewizji, aby te święta
były spędzone za stołem, z obżarstwem i
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pijaństwem. Dzięki temu nie nauczą oni
dzieci prawdziwej wymowy świąt i ich
Bożego znaczenia.
Niech wracają z wolnego zmęczeni.
Zróbcie to tak, żeby też nie mieli czasu
wybrać się na łono natury i cieszyć się
Bożym stworzeniem. Zamiast tego kuście
ich wyjściem do parków rozrywki, na
imprezy sportowe, spektakle, koncerty
czy do galerii. Tak żeby ich umysł ciągle
był zajęty tą pustotą nie przynoszącą nic
dobrego i pożytecznego dla zbawienia. Macie czynić pełną izolację ich od Chrystusa!
Niech wszyscy chrześcijanie będą wiecznie
zajęci, zajęci, zajęci!
Zalejcie ich życie tak wieloma pozornie
dobrymi rzeczami, żeby nie mieli czasu na
zastanowienie nad poszukiwaniem pomocy
u Jezusa, a wkrótce będą żyć i pracować,
opierając się tylko na sobie, poświęcając
swoje zdrowie i rodziny.
To działa! To wspaniały plan!
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Diabły chętnie poszły do pracy, zmuszając chrześcijan wszędzie by byli bardziej
zajęci i pędzili tu i tam, nie pozostawiając
czasu dla Boga, na modlitwę i dla rodziny.
Czy plan diabła odniósł sukces? Możesz
osądzić!
Daj ten list innym. A może i TY zbyt
jesteś zajęty ?
Ks Sławomir Kostrzewa / wyszukane
w Internecie przez p. J. Dziedzica
P.S. O prawdziwości powyższych zjawisk niech świadczy zbiegowisko - prawdopodobnie chrześcijan - na podziwianie
lub tylko oglądanie nibyartystów znanych,
prezentujących lekceważenie nie tylko wartości chrześcijańskich ale po prostu kultury
na Rynku w Nowym Sączu 26-27.10.2013
roku. O, tempora, o mores! Dlaczego chrześcijanie nie bojkotują antykultury?

Ciała zmarłych czczone od zawsze

Redakcja
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Spotkanie z Misjonarzem

Tydzień Misyjny
Od 20 października na
całym świecie obchodzimy Tydzień Misyjny. Z tej
okazji dnia 23 października
naszą szkołę odwiedził ks.
Jan Piotrowski - proboszcz
Bazyliki św. Małgorzaty
w Nowym Sączu. Kapłan
w spotkaniu z uczniami
opowiadał o swoich doświadczeniach z misji w
Peru i Afryce. Ksiądz Piotrowski przez 10 lat był
dyrektorem Papieskich
Dzieł Misyjnych.

Akcja „No Promil - No Problem”
Pogadanka edukacyjna oraz happening
25 października po raz kolejny
naszą szkołę odwiedził pan policjant.
Tym razem w spotkaniu z uczniami
klas IV - VI i oddziału przedszkolnego przypomniał jak bezpiecznie
poruszać się po drodze i w jaki sposób
unikać niebezpiecznych wypadków.
Pamiątką tego spotkania zostaną odblaskowe zawieszki, które otrzymał
każdy uczestnik spotkania. Ponadto
funkcjonariusz policji podczas pogadanki zwrócił uwagę na zagrożenia
wynikające z prowadzenia pojazdów
przez osoby dorosłe pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Nasza
szkoła po raz kolejny wzięła udział w
akcji „No promil - No problem”. Najmłodsi uczniowie wyszli na ulicę pod
eskortą przedstawiciela Straży Gminnej
i Urzędu Gminy Chełmiec oraz funkcjonariusza policji z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji

w Nowym Sączu. Uczniowie wręczali
zatrzymywanym kierowcom baloniki.
Szkolnym koordynatorem akcji była
pani Marta Gródek - Piotrowska.
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Uczniowie w Marcinkowicach wyszli na ulicę
i promowali odblaski
Ulicami wsi pod eskortą Straży
Gminnej i Policji w czwartek (24
października) przejechał peleton
rowerzystów i przeszedł korowód
uczniów, którzy nieśli transparenty
promujące odblaski. Uczniom wyposażonym w kamizelki i elementy
odblaskowe towarzyszyli nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.
Happening „Odblaskowa Szkoła” w Marcinkowicach zorganizowany został przez uczniów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach. Wszystko po to, by zwrócić
uwagę nie tylko młodym ludziom,
ale także starszym mieszkańcom wsi,
że noszenie po zmroku elementów
odblaskowych poprawia bezpieczeństwo każdego pieszego.
Po przemarszu wszyscy
uczniowie i zaproszeni goście
wzięli udział w pokazie i warsztatach udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej przygotowanych
przez lekarza - Dariusza Cichostępskiego. Po krótkim przedstawieniu na temat
bezpieczeństwa na drodze rozdano nagrody
dla uczestników szkolnych konkursów: plastycznego pt. „Bezpieczni na drodze” i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym. Upominki - plecaki, odblaski i
długopisy zafundowali: firma FAKRO, firma
DAKO oraz poseł Wiesław Janczyk.
Czwartkowy happening był kulminacją
działań szkoły w ramach akcji „Odblaskowa
Szkoła”. Wcześniej dzieci uczestniczyły w
lekcjach wychowawczych i spotkaniach
na temat bezpiecznego poruszania się
po drodze, właściwego przechodzenia
przez jezdnię oraz znaczenia elementów
odblaskowych. Prowadzili je policjanci oraz
młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych

w Nowym Sączu pod opieką dra Tomasza
Kądziołki. Uczniowie klas I-III pod opieką
wychowawców ćwiczyli prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, a w szczególności
w niebezpiecznych miejscach w okolicy
szkoły. Dzieci z oddziału przedszkolnego
poznawały znaki drogowe i ćwiczyły jazdę
rowerem na „miasteczku rowerowym”
ułożonym na boisku szkolnym.
Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w
Marcinkowicach otrzymał elementy odblaskowe w dwóch formach: zawieszki do
plecaków i opaski na rękawy, a rowerzyści
dodatkowo kamizelki odblaskowe. Rozdano
ponad 350 gadżetów odblaskowych.

Przedruk internetowy
z Sądeczanina
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Chwała bohaterom. Pomnik
Żołnierzy Wyklętych w Zawadce
Na Białowodzkiej Górze w Zawadce,
gm. Łososina Dolna, został dziś odsłonięty i
poświęcony pomnik upamiętniający akowców i żołnierzy wyklętych walczących na
tym terenie najpierw z Niemcami, a potem
z komunistami do 1953 roku. Uroczystość
zgromadziła kilkaset osób i wiele delegacji.
Dopisała pogada, świeciło październikowe
słońce.
- Najlepsze dla komunistów było, jak
żołnierz AK był trupem. Część z tych żołnierzy, która poznała się na władzy ludowej,
wróciła do lasu. Woleli zginąć z bronią w
ręku, niż żyć na kolanach – mówił na kazaniu ks. Stanisław Berdzik. proboszcz parafii
w Tęgoborzu, który przewodniczył Mszy
św. odprawionej w kaplicy Miłosierdzia
Bożego, w intencji żołnierzy AK i powojennej, antykomunistycznej partyzantki.
Przed kaplicą stały dwa poczty sztandarowe - Zespołu Szkół im. Wł. Orkana w Marcinkowicach i Hufca ZHP im. „Bohaterów

Ziemi Sądeckiej” z Nowego Sącza. Mszę
św. zakończył hymn „Boże, coś Polskę”.
Po nabożeństwie wszyscy przeszli parę
kroków dalej pod wielki głaz przepasany
biało-czerwoną szarfą. Okolicznościowe przemówienie wygłosił dr Maciej
Korkuć, historyk specjalizujący się w
tematyce podziemia niepodległościowego w Małopolsce z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.
- Ci żołnierze mieli być wyklęci, ale
społeczeństwo nigdy ich nie miało za
bandytów, jak chcieli komuniści i pamięć
o nich nie zaginęła, o czym najlepiej
świadczy ta uroczystość. Oni dali podwaliny pod Solidarność i wolną Polskę
– powiedzial Korkuć, który następnie
odmalował powojenną rzeczywistość.
Tablicę z nazwiskami partyzantów odsłonili ich synowie: Adam Toczek - syn
ppor. Józefa Toczka „Topora”, dowódcy
oddziału partyzanckiego AK; Benedykt
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Peciak - syn Jana
Peciaka „Graba” z
oddziału partyzanckiego „Wojsko Polskie” i Stanisław J.
Wideł – syn Stanisława Widła „Lisa”
z oddziału „Wojsko
Generała Andersa”.
Podczas ceremonii
s k ł a d a n i a w i e ńców (m.in. delegacja sądeckiego
PTH, Muzeum
Okręgowego w
Nowym Sączu, poseł Andrzej Romanek, szkół, urzędów
gmin w Łososinie Dolnej i Chełmcu)
kilkunastu fanów Sandecji rozwinęło
dwa transparenty. Kibice zapalili race i
skandowali: „Chwała bohaterom”, „Armio
Wyklęta – Sandecja o Tobie pamięta”.
Uroczystość zakończyła rekonstrukcja
historyczna z udziałem grup rekonstrukcji
historycznej z Nowego Sącza i Gorlic. Aktorzy odegrali scenę ataku obozu Żołnierzy
Wyklętych przez UB i KBW, dysponujących
dwoma łazikami. Nierówna walka zakończyła się ujęciem dwóch partyzantów. Ich
los w rękach ubecji był przesądzony, co
licznie zgromadzona publiczność przyjęła
z wielkim żalem i niewiele brakowało, aby
widzowie pospieszyli na pomoc Żołnierzom Wyklętym. Były wspaniale efekty
akustyczne i wizualne. Paweł Terebka (niebawem ppor. WP Paweł Terebka), czołowy
rekonstruktor historyczny z Nowego Sącza,
tym razem niestety wcielił się w lejtnanta
sowieckiego…
Do uczczenia pomnikiem akowców i żołnierzy wyklętych z tych okolic najbardziej się przyczynił Tomasz
Kosecki z Tęgoborza, nauczyciel, historyk- amator, modelarz samolotowy.
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- Szczęśliwa miejscowość, która posiada
takiego pasjonata historii regionalnej –
mówił ks. Berdzik. Głaz z kamieniołomu
w Męcinie ufundował Eugeniusz Wojak,
szef limanowskiego Wolimeksu, tablicę
sfinansował Marek Ziółkowski, otoczenie
pomnika i kaplicy wybrukowali kostką
pracownicy firmy Tomasza Wańczyka.
Ten pomnik to było pospolite ruszenie
sądeckich i limanowskich patriotów.
Dzisiejszą uroczystość poprzedził Zlot
Gwiaździsty na Białowodzką Górę (Rozdziele, 616 m n.p.m.), skąd roztacza się
fantastyczny widok na dolinę Dunajca. W
zlocie wzięła udział m.in. młodzież szkolna
z Marcinkowic i Tęgoborza oraz harcerze
z Nowego Sącza. Na mecie uczniowie
wysłuchali prelekcji gości z krakowskiego
IPN – Macieja Korkucia i Dawida Golika.
Polecamy artykuł Łukasza Połomskiego o ostatniej walce Stanisława Widła i Kazimierza Augustyna „Miecza” 2
października 1953 roku w Klęczanach
pt. „Dla Ciebie, Polsko, i Chwały Twojej”, zamieszczony w październikowym
numerze miesięcznika „Sądeczanin”.
(HSZ), fot. własne

Przedruk internetowy z Sądecznina
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Kartka z historii
Nazywam się Rozalia Gawlik, urodziłam się
w 1932 roku w Trzetrzewinie. Pochodzę z rodziny
Leśniaków. Mieszkam
obecnie w Klęczanach na
Zagórzu. 11 listopada bieżącego roku przypadnie
70 rocznica tragicznego
wydarzenia śmierci mojego ojca. Byłam wtedy
małą dziewczynką mającą zaledwie 8 lat a bracia6 i 4 lata. Moja mama
była w zaawansowanej
ciąży z 4 dzieckiem. Tata
w chwili śmierci miał 32
lata. Początek tego bolesnego wydarzenia miał
miejsce w czasie, gdy
ówczesny sołtys wsi z
rozkazu Niemców wydał
rozporządzenie o złożeniu
kontyngentu żywnościowego. Zboże miało
być przechowywane na plebanii w Trzetrzewinie. Do jego pilnowania wyznaczono
4 miejscowych gospodarzy: Stanisława
Wieczorka, Bolesława Jojczyka, Franciszka
Zagajskiego oraz mojego ojca Wojciecha
Leśniaka. W tym czasie został pobity sołtys
przez nieznanych sprawców. Najprawdopodobniej byli to partyzanci. Podczas kolejnego dnia tego pilnowania mój tata pozwolił
sobie na żart i do swoich kolegów krzyknął:
„ręce do góry! Partyzanci!” Pechowo
słowa te usłyszał syn pobitego sołtysa i
przekazał je ojcu sugerując, że to oni mogli
być sprawcami pobicia. Sołtys zgłosił to
gestapowcom, którzy zabrali całą czwórkę
do sądeckiego więzienia na tzw przesłuchanie. Przez miesiąc byli przetrzymywani,
strasznie bici i zmuszani, aby przyznali się
do winy. W czasie trwania tortur w niedalekim Młodowie organizowany był spęd

bydła. Partyzanci,
wiedząc, że klasyfikatorem jest
Niemiec, dokonali
na nim egzekucji.
W odwecie za
tę śmierć Niemcy rozstrzelali
wszystkich czterech gospodarzy a było to 11
listopada 1943
roku. Tuż przed
śmiercią zaczęli
śpiewać Mazurka
Dąbrowskiego,
co tylko podburzyło Niemców.
Do każdej z ofiar
wystrzelili po
jednej kuli, aby
zwiększyć cierpienie.
15 września 1944 roku ciała zostały
ekshumowane i pochowane na cmentarzu
w Trzetrzewinie. Na prośbę mojej mamy
pozwolono nam zobaczyć ciało taty. Wyglądał tak tragicznie, że mama poznała
go tylko po
włosach i
koszuli. W
miejscu
tych tragicznych
wydarzeń
w Młodowie postawiono w
1992 roku
pomnik
upamiętniający ich śmierć.

Rozalia Gawlik
81 lat
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Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jan Paweł II…..
Święty ze Szczepanowa
Wśród apostołów
Odczytywane w listopadzie
św….z Lipnicy
Ostatnia wola zmarłego
Autorstwa ś. Jana
Różańcowy miesiąc
Z Metodym
Wśród kwiatów na grobach
Pustelnik z Tropia
Było czterech- i pisali o życiu Jezusa
Święta ze Starego Sącza
Święty Szczepan to….
Babie…. w jesieni
Wśród ksiąg w Starym Testamencie
Pod dyrekcją p. Marzeny Pikuły
Jan –ochrzcił Jezusa

Kącik poetycki
Niebo
Bezkresna przestrzeń aktywności ducha.
Spokój – jakiego się nie znało,
Radość – której się nie przeczuwało,
Piękno – którego nawet
nie można było sobie wyobrazić.

Trwamy w obliczu Boga
i tylko zdumiewa nas to,
że kiedyś nie potrafiliśmy
uwielbiać Go ponad wszystko.

Czyściec nam ten brak wyrównał.
Otoczeni Miłością,
Jak wielkie jest miłosierdzie Boga!
wyswobodzeni z cierpień,
nie podlegający już żadnym naciskom,
Jadwiga Broczkowska
oczyszczeni z pożądliwości,
nasyceni wiedzą
mamy wgląd w Wszechświat.
Natchnieniami możemy doradzać ludziom,
ostrzegać ich,
bo znamy ziemską przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość.
Tu czas nie istnieje.
Uczestniczymy w wieczności.
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Międzypokoleniowy Rajd 26-27 września 2013r.
I Międzypokoleniowy Rajd mamy już
za sobą, ale wspomnienia na długo pozostaną
w pamięci. Dzieci i młodzież szkolna wspólnie z
seniorami przemierzyli szlaki Beskidu Śląskiego
leżące w zachodniej części polskich Beskidów.
Rajd zorganizowany został przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku i Stowarzyszenie „Korzenie i Skrzydła” w ramach projektu „Bądźmy aktywni
razem” współfinansowanego ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na Rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2012-2013.
26 września do Ustronia przyjechali
mieszkańcy subregionu sądeckiego tj. miasta
Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego,
powiatu limanowskiego, powiatu gorlickiego.
Grupa liczyła 75 osób. Tworzyły ją osoby
starsze powyżej 60 roku życia oraz dzieci i
młodzież w wieku szkolnym. Po zakwaterowaniu i posiłku w Centrum Wypoczynkowo
- Szkoleniowym GWAREK nastąpiło oficjalne
rozpoczęcie Rajdu. Po krótkim omówieniu
zaplanowanej trasy przez przewodników, wręczeniu koszulek rajdowych wyruszyliśmy szlakiem na Równicę (884 m n.p.m.) i Orłową
(813 m n.p.m.). Początek trasy rozpoczął się
łagodną drogą spacerową, która stopniowo
stawała się coraz bardziej kamienista i stroma. Zbocza górskie porośnięte były gęstym
lasem co nadawało wędrówce wyjątkowego
uroku. Pomimo załamania pogody wszyscy
dzielnie dotarliśmy do schroniska na Równicy,
gdzie mieliśmy możliwość wzmocnienia się
gorąca herbatą. Z powodu obfitych opadów
deszczu trasa została skrócona, jednak kilku
uczestników podjęło dalszą wędrówkę pod
opieką przewodnika. Warto w tym miejscu
zwrócić także uwagę, iż na Równicy znajduję się jedyna w swoim rodzaju restauracja
„Koliba pod Czarcim Kopytem”, w której
zagościli w drodze powrotnej najbardziej
wytrwali uczestnicy Rajdu.
Nawet psotna pogoda i deszcz, który
spotkał grupę podczas wędrówki, nie popsuły
nam dobrego humoru. Wieczorem wszyscy

wspólnie: dzieci i seniorzy, spotkali się na
imprezie integracyjno - turystycznej. Były
wspólne śpiewy, tańce, smaczna kiełbaska, a
także konkurs wiedzy turystycznej. Do rywalizacji stanęło pięć międzypokoleniowych grup
2- osobowych. Konkurs został przygotowany
i przeprowadzony przez przewodników.
I miejsce zajęli: Szymon Góra – Biała
Wyżna, Celina Hajdusianek – Nowy Sącz,
II miejsce zajęli: Weronika Broda - Biała
Wyżna, Jadwiga Jamro - Gorlice,
III miejsce zajęli: Alicja Szkarłat – Rdziostów Jerzy Bieniasz – Nowy Sącz.,
IV miejsce zajęli: Zuzanna Mróz –
Rdziostów, Henryk Bobak – Nowy Sącz,
V miejsce zajęli: Ewelina Lichoń - Biała
Wyżna, Grażyna Bieniasz – Nowy Sącz.
Wręczono nagrody w postaci albumów
promujących piękno polskich gór.
Następny dzień rozpoczęliśmy od wyjazdu wyciągiem krzesełkowym na Wielką
Czantorię wznoszącą się na 995 m n.p.m.
Dolna stacja wyciągu znajduje się w Ustroniu
i położona jest na wysokości 389 m n.p.m.,
natomiast górna - na 851 m n.p.m. Podróż na
górę trwała kilkanaście minut i skończyła się na
Polanie Stokłosicy - miejscu niezwykle atrakcyjnym widokowo. Na szczyt Wielkiej Czantorii
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prowadził z polany czerwony szlak. Pokonanie
tej niezbyt trudnej drogi zajęło nam około 30
minut. W drodze powrotnej prowadzącej przez
przełęczy Beskidek mieliśmy możliwość podziwiania malowniczej panoramy. Po dotarciu do
Wisły zatrzymaliśmy się w Karczmie u Karola
na obiad. Na zakończenie Rajdu każdy uczestnik dostał piękny dyplom uczestnictwa. Przed
wyjazdem do Nowego Sącza zobaczyliśmy
jeszcze skocznie narciarską im. Adama
Małysza w Wiśle-Malince, która jest jedną
z dwóch dużych skocznię w Polsce, obok
Wielkiej Krokwi w Zakopanem.
Na szczególne podziękowania zasłużyli
sobie prowadzący rajd przewodnicy z PTTK
w Nowym Sączu: Wojciech Szarota i Wacław Gutowski, którzy nie tylko wspaniale
poprowadzili nas szlakami górskimi, ale także
interesująco opowiadali o górach, a także
opiekunowie dzieci: Barbara Chronowska,
Maria Rak, Grzegorz Bączek i Magdalena Krok.
Rajd był jednym z działań, jakie Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku i Stowarzyszenie „Korzenie i Skrzydła”
przewidzieli dla osób starszych oraz dzieci

i młodzieży w ramach projektu „Bądźmy aktywni razem”. Przed beneficjentami projektu
jest jeszcze uczestnictwo w:
1/ zajęciach ruchowych dla seniorów
– tj. zdrowy kręgosłup, gimnastyka na sali,
zajęcia taneczne, tai chi, aerobik, basen,
nordic walking.
2/ trzech wyjazdach edukacyjno-turystycznych, w których uczestniczyć
będą zarówno seniorzy głównie z terenów
wiejskich a także dzieci i młodzież do:
- Wieliczki – Zamek Żupny i muzeum
Żup Krakowskich,
- Krakowa – Zamek na Wawelu,
- Chorzowa – Planetarium Astronomiczne.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim
uczestnikom I Międzypokoleniowego Rajdu
za optymizm w pokonywaniu górskich szlaków, wspaniałą atmosferę przyjacielskiego
spotkania oraz ciepłe słowa skierowane pod
adresem organizatorów Rajdu.

Mariola Pękala-Piekarska

Ojczyzna polszczyzna
Nasz język uchodzi za trudny do nauczenia się. Może to prawda, może nie. Pewnym
jest, że to język spółgłoskowy, o znacznej liczbie dźwięków o skomplikowanej artykulacji.
(Gdy mówimy „o”, napinamy struny głosowe i lekko otwieramy usta, układając je
w kształt kółka, ale w wypadku wypowiedzenia „m” trzeba uruchomić i struny głosowe i podniebienie miękkie i wargi; zwróćmy uwagę, jakich głosek uczą się niemowlęta
najwcześniej, jak łatwo im wyuczyć się samogłosek i prostych wyrazów: mama, tata.)
Złośliwi uczą polszczyzny obcokrajowców na przykładzie trudnych do wymówienia słów i zdań,
a z nich najsławniejszy jest Szczebrzeszyn itp.
W szkołach teatralnych aktorzy ćwiczą staranną wymowę na przykładach najeżonych
trudnościami artykulacyjnymi. Oto niektóre z nich – przytoczone za podręcznikiem do tzw.
gramatyki.
Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
Stół z powyłamywanymi nogami.
Siedziała małpa na płocie i żarła słodkie łakocie.
Szaławiła grał na bałałajce połykając ser półtłusty.
Czy tata czyta cytaty z Tacyta?
W czasie suszy szosa sucha.
Cesarz czesał cesarzową.
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
Tracz tarł tarcice tak takt w takt, jak takt w takt tarcice tartak tarł.
Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice.
Pchła pchłę pchała, pchła płakała.
Ł.W.
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Z parafii, kraju i ze świata
„Jeśli na humanitarne, czyli ludzkie
traktowanie, zasługują zwierzęta, to
tym bardziej w ten sposób powinniśmy
traktować nienarodzone dzieci” – mówił
w Bochni ks. bp Andrzej Jeż Ordynariusz
naszej diecezji. Ks. bp Jeż przewodniczył
Mszy św. w kościele św. Pawła Apostoła
na rozpoczęcie Diecezjalnego Marszu dla
Życia i Rodziny.Biskup ubolewał w homilii,
że niedawno polski Sejm nie zdecydował
się na likwidację „przesłanki eugenicznej”,
która pozwala na zabijanie niepełnosprawnych dzieci. Zdaniem biskupa tarnowskiego
fakt ten jest tym bardziej bolesny i bulwersujący, gdyż ci sami posłowie również
niedawno opowiedzieli się za zakazem
uboju rytualnego, uzasadniając tę postawę
troską o humanitarne traktowanie zwierząt.
„Niestety, obywatelski projekt ustawy
likwidujący „przesłankę eugeniczną” nie
został uznany przez większość naszych
parlamentarzystów za projekt pro-humanitarny” – dodał bp Jeż. Pasterz Kościoła
tarnowskiego ubolewał też nad „moralną
i duchową schizofrenią reprezentantów
naszego narodu, którzy poprawność polityczną stawiają wyżej od jednoznacznie
brzmiącego Bożego przykazania „Nie zabijaj!”. W Diecezjalnym Marszu dla Życia
i Rodziny w niedzielę 20 października, który
przeszedł ulicami Bochni wzięło udział ok.
2,5 tys. osób. Marsz zgromadził całe rodziny, samorządowców i osoby duchowne.
Szedł w nim także nasz biskup Ordynariusz
Andrzej Jeż. Uroczystości rozpoczęły się od
poświęcenia pomnika Dziecka Utraconego
na cmentarzu św. Rozalii. To pierwszy taki
monument w diecezji tarnowskiej. Powstał
z myślą o dzieciach, które nie doczekały
narodzin, a także dla rodziców doświadczonych ich utratą.

***
Najstarsze Muzeum Diecezjalne w Polsce ma 125 lat i mieści się ono w Tarnowie
obok bazyliki katedralnej. Rocznie placówkę
odwiedza ok. 10 tys. turystów z kraju i z całej Europy. Jubileusz Muzeum Diecezjalnego
będzie obchodzony 25 października. Z tej
okazji powstał kalendarz na 2014 rok ze
zdjęciami cennych eksponatów.Jubileusz
jest okazją do przywołania postaci ks.
infułata Józefa Bąby, rektora Seminarium
Duchownego, który w 1888 r. założył
muzeum w gmachu uczelni. Dokonał tego
podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.„Ks. Józef Bąba chciał ocalić
od zniszczenia relikty dawnego wystroju
gotyckich świątyń. Chciał też dać alumnom możliwość obcowania ze sztuką,
aby realizować ich formację estetyczną.
Wówczas Polski nie było na mapie Europy
i ocalenie dzieł sztuki zrodzonej z ducha
wiary polskiego narodu, było aktem głębokiego patriotyzmu” - powiedział ks. Tadeusz
Bukowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego
w Tarnowie. 125-lecie Muzeum Diecezjalnego było obchodzone 25 października
i wpisało się w program Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej w Tarnowie.
***
Na mapie sanktuariów maryjnych
naszej diecezji tarnowskiej w poniedziałek
28 października przybyło kolejne miejsce.
Kościół w Dobrej został ogłoszony Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Uroczystej
Eucharystii w tym dniu przewodniczył
biskup tarnowski Andrzej Jeż. Tamtejszy,
łaskami słynący obraz Matki Bożej, od XVI
wieku otaczany jest żywą czcią i kultem.
„Serdecznie zapraszam do udziału w tej
diecezjalnej uroczystości, która wpisuje
się w bogatą tradycję Kościoła związaną
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z pobożnością szkaplerzną. Szkaplerz święty jest wyrazem pragnienia naśladowania
Maryi, Jej stylu życia i cnót. Przypomina
także o naszej chrześcijańskiej i Maryjnej
tożsamości” – napisał biskup tarnowski
Andrzej Jeż w specjalnym komunikacie.
Proboszczem parafii w Dobrej jest nasz
rodak ks. Zbigniew Smajdor.
***
Na stronie internetowej archidiecezji
przemyskiej każdy może wyrazić swoje
poparcie dla ks. abp. Józefa Michalika,
przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski. Do niedzieli 27 października od uruchomienia specjalnego formularza prawie
6 tysięcy osób podpisało się pod listem
solidarności z atakowanym w mediach
ks. abp. Józefem Michalikiem. Można to
zrobić na oficjalnej stronie archidiecezji
przemyskiej: www.przemyska.pl. Wśród
osób, które zadeklarowały poparcie dla
przewodniczącego polskiego Episkopatu,
jest bardzo duża liczba kapłanów z całego
kraju. Jeden z sygnatariuszy listu ks. prałat
Zbigniew Suchy z Przemyśla podkreśla,
że atak na pasterzy Kościoła w Polsce
trwa już od dłuższego czasu. – Zaczęło
się od ks. abp. Głódzia, potem był i jest
atakowany ks. abp Hoser, a teraz ks. abp
Michalik. Pewnie na nich się nie skończy.
Powinniśmy stanąć za swoimi pasterzami
wyrażającymi wartości, które są i nasze.
Nie możemy stać obojętnie wobec ataków
na Kościół – zaznacza kapłan. Odnosząc się
do informacji, które raz po raz ukazują się
w liberalnych mediach, ks. Suchy zwraca
uwagę na błędy i manipulacje. – Ich zadaniem nie jest informowanie, ale formowanie pod ściśle założonym kierunkiem.
Oni chcą odstraszyć ludzi od Kościoła,
wprowadzić podział między biskupów i
kapłanów, między biskupów i wiernych.
Po pewnych wypowiedziach niektórych

Nasza Wiara 11/2013

księży, którzy występują w mediach, widać, że w pewnym sensie im się to udaje.
Pytanie: na ile? – zwraca uwagę. Podkreśla,
że każdy z nas powinien okazać solidarność
z prześladowanym Kościołem, a są nim dziś
niektórzy biskupi w Polsce. Swoje poparcie
dla księdza arcybiskupa wyrażają wciąż
nowe grupy i ruchy kościelne. Przeciw
nagonce na Kościół zaprotestowała w
specjalnym oświadczeniu Polska Federacja
Ruchów Obrony Życia. „Jako reprezentacja
130 organizacji prorodzinnych jesteśmy
głęboko zaniepokojeni kampanią skierowaną przeciwko Kościołowi katolickiemu w
Polsce, prowadzoną przez niektóre media
i środowiska lewackie” – czytamy w specjalnym oświadczeniu.
***
Msza św. i wieczorne czuwanie modlitewne pod przewodnictwem papieża
Franciszka złożyły się w dniach 26-27
października br. na spotkanie rodzin z całego
świata w Rzymie z okazji dobiegającego
końca Roku Wiary. „Drogie rodziny, zawsze
żyjcie z wiarą i prostotą, jak Święta Rodzina
z Nazaretu” - apelował Ojciec Święty w
homilii podczas niedzielnej Eucharystii.
Papież odniósł się do kluczowych funkcji
rodziny chrześcijańskiej: modlitwy, strzeżenia wiary oraz przeżywania życia z radością. Ojciec Święty podkreślił, że wszyscy
potrzebujemy Boga, naszej siły, przebaczenia, miłosierdzia i zachęcał do wzajemnej
modlitwy za siebie, małżonków, rodziców,
dzieci i dziadków, jeden za drugiego.

(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www. e.kai.pl
www.naszdziennik.pl
www.diecezja.tarnow.pl
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felieton listopadowy

Z żadną babcią ani ciocią nie będziemy mieszkać!
W tym oświadczeniu nie pojawił się
ani dziadek, ani wujek, ani teść. Dziwne.
A dlaczego? Może dlatego, że mężczyźni
rzadziej „dobierają sobie do głowy“ problemy dzieci swoich, licząc, że kobieta
ma aż nadto wrażliwą naturę i chciałaby
poprawić świat, więc daje jej wolną rękę.
Weźmy pod uwagę młode małżeństwa. Od
zaraz zabierają manatki i wyruszają do upatrzonego wcześniej lokum. Żeby żyć sobie po
swojemu, nie mieć w pobliżu babć i ciotek,
nie słuchać rad, uwag, co niekiedy nazywa
się zrzędzeniem. Po jakimś czasie przychodzą
trudne sytuacje, zatęskni się za kimś z tych, od
których się uciekło. Bo przydałby się ktoś do
popilnowania dziecka, do pomocy w rozwiązaniu problemów, a takich nie brakuje zawsze.
Dlatego takie kategoryczne odcinanie się od
rodziny jest niefrasobliwością. Bo jak potem
prosić o pomoc? Jak przeżyć to, gdy w przyszłości dzieci powielą schemat rodziców?
Tymczasem wyzwolone od swych dzieci
teściowe i świekry tęsknią, starzeją się przedwcześnie, płaczą lub - uciekają w sztuczną
młodość, ćwiczą sporty, odwiedzają salony
urody i mody, robiąc się na... nastolatki. „Też
mi się coś od życia należy” - powie niejedna.
Skądinąd – bardzo miło widzieć starszą osobę
zadbaną i uśmiechniętą. Odrobiła swoje przy
dzieciach, jest wolna.
Niekiedy zbyt mocno bierze sobie to do
serca. Rodzina wielopokoleniowa ma swoje
odwieczne tradycje. Rządzi takim układem
prawo naturalne. Widać jak na dłoni mijający
czas. Poorana zmarszczkami twarz babci przypomina, że nie zawsze „róża kwitnie i lelija”
(J.K.) Na widok młodości babcia cieszy się,
że „nie cała umiera,” bo przekazała życie, aby
trwało. W samotności we dwoje mogą trafić
się różne rzeczy – bo nikt z rodziny nie widzi. A
świadomość bliskości kogoś kochającego nadal miłością matczyną, ustrzec może od złego.
Taki model: starzy osobno, młodzi osobno od
lat utrwala się. Nawet żarłoczne banki proponują kredyty pod hasłem „młodzi na swoim“.

A jakie to swoje, skoro jest się niewolnikiem
banku na wiele dziesiątków lat oddają mu bez
mała półtrzecia pożyczonej sumy! (100-250).
Niekiedy rodzice dopomagają w tym,
„żeby mieli od razu wszystko”, żeby się nie męczyli tak jak my”. A czy możliwe jest, żeby się
w życiu nie męczyć? Istnieje moda posiadania
rzeczy o wysokim standardzie. I kto pielęgnuje
przez 50 lat małżeństwa otrzymaną na prezent
ślubny cukiernicę, żelazko, serwis do kawy –
serdecznie wspominając ofiarodawcę...?
W rzeczach się przebiera, zmienia się
jak rękawiczki – meble, samochody, niekiedy
męża czy żonę.
W pewnym zacnym domu siedzi przy
stole sędziwa babcia – świekra – i obiera
jarzyny na obiad. Syn w pracy, synowa krząta
się w domu, bo dzieci kilkoro, wychodzi w
pole i do inwentarza. Wnuki – choć babcia
sroga – mają dla niej respekt. Babcia Ludwika
oświadczyła rzecz następującą: Młodzi po
ślubie jakiś czas pomieszkiwali z rodzicami,
zanim dorobili się swego, to znaczy zbudowali
dom. I tak szło – jedno po drugim. Z własną
córką doszło nieraz do zwady o różne rzeczy.
Tylko z Leoncią – synową – nigdy nie było
kłótni.
P.S. Synowa – już 90 – letnia ma się
nieźle i mieszka razem z wnuczką i jej rodziną.
Nie skarżą się na siebie. Z niedawno usłyszanej homilii: Młodzi przejmują po dziadkach lub
rodzicach mieszkanie. Proces odnawiania go
trwa. A gdy wszystko gotowe, święte obrazy
nie wracają na swoje miejsca ale wędrują
do szuflady albo na strych. - Napiszcie coś
o swoich przodkach, o rodzinie i ich życiu.
– Nie wiem nic ciekawego.
– Może fotografie lub dokumenty
zostały?
– Wszystko wyrzucone, spalone.
Nie twierdzę, że mój punkt widzenia jest
doskonały, tylko że sumienie i rozum odzywa
się we mnie tak.

Ł.W.
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Humor
Przychodzi facet do księgarni i mówi:
- Poproszę książkę „Polacy na mundialu”.
- Fantastyka piętro wyżej.
*
Rozmawiają dwie kury:
- Jest mąż?
- A jest, grzebie przy aucie...
*
Turysta pyta się górala:
- Baco czemu ciągniecie ten łańcuch?
- A co, mom go pchać?!

- Baco, macie takiego małego pieska i wieszacie na furtce napis:
„Uwaga pies!”?
- A bo mi go już 3 razy zdeptali...
*
Profesor do studenta na egzaminie:
- Proszę pana, czy pan w ogóle chce skończyć studia?
- Tak panie profesorze.
- No to właśnie pan skończył.
*
Student wraca z wakacji i mówi do kolegi:
- Szkoda, że nie widziałeś - jechałem na słoniu, a koło mnie dwa lwy...
- I co było dalej? Co było dalej?
- Musiałem zejść z karuzeli...
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
05.10.2013 r.
Damian Dariusz Leśniara ur. Now Sącz
06.10.2013 r.
Emilia Eleonora Pękala ur. Roztoka
Liliana Marcelina Jędraczka ur. Nowy Sącz
12.10.2013 r.
Patryk Maksymilian Majewski ur. Roztoka
Oliwia Katarzyna Jurczak ur. Craigavon
Magdalena Maria Górowska ur. Nowy Sącz

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Braciach i Siostrach.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
† Ignacy Jacak 10.10.2013 r. zamieszkała Klęczany
† Stefania Błaszczak 11.10.2013 r. zamieszkała Klęczany
† Michał Borzęcki 28.10.2013 r. zamieszkały Marcinkowice

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

KATOLICKA PORADNIA
RODZINNA
Dla narzeczonych:
I spotkanie: II piątek miesiąca godz. 18.30
II spotkanie III środa miesiąca godz.
18.30
III spotkanie ostatni piątek miesiąca
godz. 18.30
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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