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Pamiętajmy o modlitewnej odsieczy!
Uroczystość Wszystkich Świętych,
którą przeżywamy w miesiącu listopadzie,
ma rozpalić w nas tęsknotę za innym,
pełniejszym wymiarem życia. Ma nam
pomagać w poszukiwaniu świętości zarówno u tych, którzy już zakończyli swoje
ziemskie życie, jak i w tych, którzy
żyją obok nas a także ma
mobilizować nas samych.
Dzisiejszy świat potrzebuje nadziei,
która wszystko
przetrzyma, która
będzie silniejsza
nawet od bólu rozstania ze
zmarłymi. Najbliższe tygodnie to wyjątkowy czas pamięci o tych, których wśród nas
już nie ma. Wizyta na cmentarzu, zapalone
znicze, złożone kwiaty, chwila modlitewnej
refleksji nad grobem to rzeczy dla nas
w tym czasie naturalne.
Właśnie w tym czasie w szczególny
sposób przywołujemy z miłością pamięć
o tych, których kochaliśmy, a których już
z nami nie ma. Widzimy ich przed sobą,
choć może zatarły się w naszej pamięci
rysy ich twarzy, ich głosy i spojrzenia.
Nie zapomnieliśmy jednak, kim dla nas
byli i co im zawdzięczamy. Oni są dla nas
nadal ważni. Oni dla nas nie umarli, bo
żyją w naszych sercach i naszej pamięci.
Człowiek tak naprawdę umiera wtedy,
gdy nikt o nim nie pamięta, gdy już nie
ma w naszym sercu dla niego miejsca.
A zatem pamiętajmy, że najpiękniejszym
i najbardziej pomocnym znakiem naszej miłości i szacunku jest modlitwa, zarówno ta
indywidualna, jak i modlitwa wspólnotowa.
Stąd w tradycji Kościoła, tak piękny jest
zwyczaj wypraszania Bożego miłosierdzia
w sprawowanej Eucharystii.
Wyjątkowym elementem listopadowej modlitwy za zmarłych są “wypominki”
wyrażające wiarę w “Świętych Obcowanie”, czyli wzajemną wymianę darów

duchowych między niebem, czyśćcem
a ziemią. Tajemnica ta zakłada duchową
łączność między światem żywych i umarłych. Jak mawiali chrześcijanie pierwszych
wieków, modlitwa wypominkowa „potrafi
zawrócić dusze zmarłych z drogi śmierci.”
Już od wieków wypisywano na kartkach
imiona zmarłych i odczytywano je publicznie podczas nabożeństw odprawianych
na cmentarzach i w kościołach. Jest to
modlitwa całego Kościoła, dlatego korzystajmy z tego skarbca Tradycji, jaki został
nam powierzony. Jednocześnie w tym
codziennym pośpiechu sami zatrzymajmy
się na chwilę refleksji nad tajemnicą przemijania. Czy droga, którą idę przez życie,
kiedyś doprowadzi mnie do Nieba?
W naszej parafii nabożeństwa „wypominkowe” będą przez cały miesiąc listopad
w niedziele o 16.00 a w dni powszednie
po Mszy św. wieczornej, zapraszamy do
wspólnej modlitwy. Nie możemy zapomnieć o możliwości zyskiwania odpustów
za naszych zmarłych, już od 1 do 8 listopada
możemy zyskać odpust pod zwykłymi warunkami czyli trzeba przyjąć Komunię św.
odmówić modlitwy: Wierzę w Boga, Ojcze
nasz oraz dowolną modlitwę w intencjach
Ojca Świętego a także wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
Warto wykorzystać możliwości, jakie
daje nam Kościół, aby pomóc naszym
bliskim, pamiętając, że i my być może
kiedyś takiej pomocy będziemy oczekiwali.
Niech pamięć o zmarłych będzie wyrażana
nie tylko w zewnętrznej formie: poprzez
postawienie kwiatów, zapalenie zniczy, ale
także w formie duchowej: poprzez modlitwę, uczestnictwo w nabożeństwach za
zmarłych. Duchowego daru zmarłym nic
nie może zastąpić. Niech nasze zewnętrzne
dary wobec zmarłych będą uzupełnione tymi
duchowymi, trwalszymi i pewniejszymi.

Oprac. ks. Andrzej Kmiecik

2

Nasza Wiara 11/2015

Życzenia
Czcigodnemu Solenizantowi
Ks. Andrzejowi Kmiecikowi
z okazji imienin
życzymy
radości z pełnionej posługi kapłańskiej
obfitości łask Bożych
i błogosławieństwa na każdy dzień życia.
redakcja

Przebaczenie
„/…/ wyciągamy do Was /…/ nasze ręce
oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie.”

przygasły zgliszcza, wojenne rany
nad żertwą mogił poszarzały krzyże
żywi zdążyli policzyć żywych
w kołyskach ruin zakwiliły dzieci
nurt Odry Nysy pogłębiał przepaść
strach i nienawiść - toporny mur
świeża zaprawa czerwona cegła
rękami nowych przodowników fałszu
z ław na Soborze Watykańskim II
trzydziestu czterech polskich biskupów
w przeddzień millenium uniosło społem
ręce do zgody ku biskupom Niemiec
a komuniści podżegali tłumy masówki wiece protestacyjne:
„Nie przebaczamy! Nie przebaczamy!
Precz ze zdrajcami ojczyzny! Precz!”.
jacy to zdrajcy… Stefan Wyszyński
Karol Wojtyła, Bolesław Kominek
jacy patrioci: Bierut, Gomułka
i Cyrankiewicz i Jaroszewicz…
przebrzmiały wrzaski prowokatorów
pożółkły szpalty partyjnych gazet
marks-engels-lenin hurtem na przemiał
puste cokoły czerwonych bożków…
*
kiedy ofiara mówi: wybaczam
głos jej dociera przed Święty Tron
radość wygładza boskie oblicze
a na policzku dyskretna łza…

jemroz

2015
(18 listopada 1965 roku - 50 rocznica listu biskupów
polskich do Episkopatu Niemiec)

listopad
w lustrze kamienia szepcze znicz
kropla spełnienia w rzęsowiu lic
graniasta stałość w pogromie traw
jesienna żałość – zadumy staw
liści szkarłatem frymarczy wiatr
kołacze kwiatem chryzantem kadr
pożar serdeczny goryczy żleb
DZIADEK… obecny jak sól jak chleb
samopas - w niszy czasu szmer stóp
dotykiem ciszy palców ścieg splótł
…………………………………….
…………………………………….
kroplo wspomnienia… na wieczność licz
lustro kamienia łaskocze znicz

jemroz
1973
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Powstanie listopadowe
„Polacy! Wybiła godzina zemsty.
Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba!
Idźmy,
a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów.”
(Piotr Wysocki 29.11.1831r., godz. 1800, Warszawa)

dwudziestu czterech polskich młodzieńców
rozkołysało warszawski bruk
pod Sobieskiego! Pod Sobieskiego!
Do broni! Rodacy! Do broni! Do broooooni!!!
dwudziestu czterech polskich młodzieńców
Belweder Arsenał ulice Warszawy
dwudziesty czterech polskich młodzieńców
piętnaście tysięcy powstańców Warszawy
sto czterdzieści tysięcy uniesionych szabel
Królestwo Polskie Litwa Żmudź Wołyń
…Piotr Jacek Wysocki
Józef Dwernicki
Ignacy Prądzyński
Emilia Plater
Józef Longin Sowiński…
- Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
Wawer, Stoczek, Iganie
Olszynka Grochowska
Obrońcy Warszawy
Obrońcy Modlina
Obrońcy Zamościa
- Chwała Bohaterom!
- Chwała Bohaterom!
*
żołnierz bił się dzielnie, zawiedli politycy

jemroz
2015
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Listopad 2015 r.
Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
Intencja ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli
towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.
1 XI

Niedziela. 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;

2 XI

Poniedziałek. 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;

3 XI

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika.
Rz 12, 5-16a; Ps 131 (130), 1. 2-3; Mt 11, 28; Łk 14, 15-24;

4 XI

Środa. Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
Czytania z dnia: Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1-2. 3-5. 9 (R.: por. 5a); 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 12, 3-13; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); J 10, 14; J 10, 11-16;

5 XI

Czwartek. Dzień powszedni.
Rz 14, 7-12; Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: por. 13); Mt 11, 28; Łk 15, 1-10;

6 XI

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;

7 XI

Sobota. Dzień powszedni.
Rz 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 10-11 (R.: por. 1); 2 Kor 8, 9; Łk 16, 9-15;

8 XI

Trzydziesta druga Niedziela zwykła.
1 Krl 17, 10-16; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 1); Hbr 9, 24-28; Mt 5, 3; Mk 12, 38-44 lub
Mk 12, 41-44;

9 XI

Poniedziałek. 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;

Wtorek. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Czytania z dnia:
10 XI Mdr 2, 23 – 3, 9; Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a); J 14, 23; Łk 17, 7-10;
albo czytania ze wspomnienia:
Syr 39. 1a. 5b. 6-10; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Mk 1, 17; Mt 16, 13-19;
Środa. Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.
Czytania z dnia:
11 XI Mdr 6,1-11; Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a); 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-1;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 61, 1-3a; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 13, 34; Mt 25, 31-40;

2 XI

Czwartek. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.
Czytania z dnia:
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;
albo czytania ze wspomnienia:
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;

Piątek. Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
Czytania z dnia:
13 XI Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: por. 2a); Mt 24, 42a. 44; Łk 17, 26-37;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 8, 31b-39; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 5, 10; Mt 10, 28-33;
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14 XI

Sobota. Dzień powszedni.
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;

15 XI

Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła.
Dn 12, 1-3; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1); Hbr 10, 11-14. 18; Łk 21, 36; Mk 13, 24-32;

16 XI

łów
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Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik Świętych ApostoPiotra i Pawła. 1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Ps 119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158
(R.: por. 88); J 8, 12b; Łk 18, 35-43;

Wtorek. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
Czytania z dnia:
17 XI 2 Mch 6, 18-31; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 6); 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;
albo czytania ze wspomnienia:
1 J 3, 14-18; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a); Mt 23, 11. 12b; Łk 6, 27-38;
18 XI

Środa. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
Czytania z dnia: 2 Mch 7, 1. 20-31; Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15); J 15, 16; Łk 19, 11-28;
albo czytania ze wspomnienia: Pnp 8, 6-7; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a); Jk 1, 12;
Mt 10, 28-33;

19 XI

Czwartek. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.
Czytania z dnia: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50 (49), 1-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 23b); Ps 95, 8ab; Łk 19, 41-44;
albo czytania ze wspomnienia:
Kol 3, 12-17; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a); J 15, 4. 5b; Łk 12, 32-34;

Piątek. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.
Czytania z dnia:
20 XI 1 Mch 4, 36-37. 52-59; 1 Krn 29, 10-11abc. 11d-12 (R.: por. 13b); J 10, 27; Łk 19, 45-48;
albo czytania ze wspomnienia:
Iz 61, 1-3a lub Hbr 10, 32-36; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 17, 19; J 17, 11b-19;
21 XI

Sobota. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Czytania z dnia: 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;
albo czytania ze wspomnienia:
Za 2, 14-17; Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 11, 28; Mt 12, 46-50;

22 XI

Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla.
Dn 7, 13-14; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); Ap 1, 5-8; por. Mk 11, 10; J 18, 33b-37;

23 XI

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika, albo św. KolumbaDn 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;

na, opata.

Wtorek. Wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy, męczenników.
Czytania z dnia:
24 XI Dn 2, 31-45; Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61a i 62a i 63a (R.: por. Dn 3, 57); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;
albo czytania ze wspomnienia:
Rz 8, 31b-39; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15); 1 P 4, 14; Łk 9, 23-26;
25 XI

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, albo bł.
Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy.
Dn 5,1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a. 68a i 69a i 70ab (R.: por. Dn 2, 52); Ap 2,
10c; Łk 21, 12-19;

26 XI

Czwartek. Dzień powszedni.
Dn 6, 12-28; Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a (R.: por. Dn 3, 52); Łk 21, 28; Łk 21, 20-28;

27 XI

Piątek. Dzień powszedni.
Dn 7, 2-14; Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82 (R.: por. Dn 3, 52); Łk 21, 28; Łk 21, 29-33;

28 XI

Sobota. Dzień powszedni.
Dn 7, 15-27; Dn 3, 83-84a i 85a. 86a i 87a i 56 (R.: por. Dn 3, 52); Łk 21, 36; Łk 21, 34-36;

Pierwsza Niedziela Adwentu.
29 XI Jr 33, 14-16; Ps 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b); 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Ps 85 (84), 8; Łk 21, 25-28.
34-36;
30 XI

Poniedziałek. Święto św. Andrzeja Apostoła.
Iz 49, 1-6; Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 5a); Rz 10, 9-18; J 14, 6b i 9c; Mt 4, 18-22;
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Przysłowia na listopad
Na Wszystkich Świętych od zrębu utnij gałąź dębu: jeśli soku nie ma,
będzie tęga zima.
We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota potrzymać do
końca listopada.
Wszyscy Święci niezgodą, wiatry ze śniegiem przywiodą.
Czasy niekiedy bywają, że Wszyscy Święci w bieli przybywają.
Gdy na Wszystkich Świętych ziemia mrozem skrzepła, to gadają ludzie
starzy, że zima będzie ciepła.
Jeśli śnieg na Wszystkich Świętych zawiedzie, to święty Marcin (11.11) na
białym koniu przyjedzie.
Na Wszystkich Świętych ziemia skrzepła, to będzie zima ciepła, a jak
deszcz, to trzeba będzie za piec wleźć.
Na Wszystkich Świętych mróz, na Boże Narodzenie zima i susz.
Na Wszystkich Świętych zima jeszcze nie gościna.
Na Wszystkie Świątki zimy początki: śniegu, lodu kobiałeczkę, ale i ciepła
troszeczkę.
Około dni Wszystkich Świętych zimę poznasz z drzew naciętych: Jeśli bowiem jodła sucha, nie bardzo trzeba kożucha. Jeśli mokra - mroźna zima
przez długie czasy potrzyma.
Buk im suchszy - suchsze mrozy. Wilgotny - mokry czas wróży.
Po Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota potrzymać aż
do końca listopada.
Po Wszystkich Świętych słota, przez cały miesiąc błota.
Wszyscy Święci gdy jasnością nas uraczą, a Zaduszki (02.11) nie popłaczą,
Marcin (11.11) nam też nie zsiwieje, wówczas bracie miej nadzieję, że
na Ofiarowanie (21.11) masz piękne zaranie, na Niepokalaną (08.12)
rzeki nam nie staną, a tak do Wilii na to dotrwa babskie lato.
Wszyscy Święci - śnieg się kręci, a w Zaduszki (02.11) - dżdży jak ze strużki.
Jak listopad ciepły - marzec mrozem przewlekły. Gdy listopad mroźny, to
lipiec nie groźny
Kiedy swego czasu goły las nastaje, święty Hubert z lasu cały obiad daje.
Jaki listopad trzeci, taki marzec się kleci.
Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi zapowiadają
Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na nowe
liście spadnie jeszcze zima.
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Pogoda listopadowa taka jak Tytusowa (04.01).
W listopadzie kapusty pełne kadzie.
Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje stuletni starzec.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
Kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie
Kwitną drzewa w listopadzie, zima aż do maja będzie.
Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima
Od świętej Genowefy listopad swój początek bierze.
W listopadzie goło w sadzie.
Listopad marcowi za rodzica służy i marcowe psoty wróży
Gdy w listopadzie wody się podniosą, to snadź w zimie deszcze roszą
Gdy mróz na świętego Marcina, będzie tęga zima.
Jeśli na Marcina sucho, to Gody (25.12) z pluchą.
Na dzień świętego Marcina lepsza gęś, niźli zwierzyna.
Od świętego Marcina zima się zaczyna.
Chmurny Marcin chętnie przyprowadza łagodną zimę, mrozy straszne
zgładza.
Gdy liście przed Marcinem nie opadają, to mroźną zimę przepowiadają.
Gdy Marcin w śniegu przybieżał, całą zimę będzie w nim leżał.
Gdy Marcinowa gęś po lodzie, będzie Boże Narodzenie po wodzie.
Jak Marcin na białym koniu przyjedzie, to ostrą zimę przywiedzie.
Jak pierś z Marcinowej gęsi sina, to będzie sroga zima, a jak biała - to nie
będzie statkowała.
Jaki dzień na Świętego Marcina, taka będzie cała zima.
Jak Marcin z chmurami niestateczna zima przed nami.
Jeśli mglisto na Marcina, będzie lekka zima, Marcinowa zaś pogoda, mrozów zimie doda.
Jeśli na Marcina wiatr z południa wieje, lekkiej zimy daje nadzieje.
Jeśli śnieg spadnie na świętego Marcina, to będzie wielka zima.
Na świętego Marcina najlepsza gęsina: patrz na piersi, patrz na kości, jaka
zima nam zagości.
Pierś z Marcinowej gęsi jeśli biała, to zima dobrze będzie statkowała.
Zazwyczaj tak bywało, że święty Marcin okrywa swego płaszcza połą oziminę gołą.
Jaka pogoda w listopadzie służy, taka na marzec się wróży.
Witold w listopadzie grzmi, rolnik wiosną śni.
Na Stanisława Kostkę ujrzysz śniegu drobnostkę, a na Ofiarowanie (21.11)
przydadzą się sanie.
Choć człek ukuje ze stali, to i tak mu czas obali
Jeśli kret w listopadzie jeszcze późno ryje, na Nowy Rok komar wpadnie
w bryję.
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Kto nierad robi, temu zawsze niedziela.
Listopad ciecze, marzec nie podpiecze.
Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w połowie stycznia zapowiada
Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada.
Deszcz w Marka, Ziemia w lecie jak skwarka
W połowie listopada deszczy, w połowie stycznia trzeszczy.
Od świętej Salomei zima jest w nadziei.
Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami
Na świętą Elżbietę bywa śnieg nad piętę.
Święta Elżbieta - śniegiem pokryta.
Zjawia to Elżbieta święta, czy ta zima będzie cięta.
W listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz.
Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada.
Gdy pogoda w Ofiarowanie, ostra zima nastanie.
Jaka pogoda w Ofiarowanie służy, taka się na całą zimę wróży
Gdy na świętą Cecylię grzmi, rolnikom o dobrym roku śni.
Święto Cecylii jesień nam umili.
Patrz dzień 23 listopada, gdy nie leci śnieg ani deszcz - czasy mroźne z
zimą nastają nie późne, a kiedy zaś w ten dzień deszcze - większe będą w
zimie jeszcze.
Dobry bób kiedy głód; kiedy nie ma głodu, to się nie chce bobu.
Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię.
Gdy zdarzą się goście uczciwi, to i gospodarz się przy nich pożywi.
Święta Katarzyna śluby ucina.
Jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi.
Katarzyna dzień jaki, cały grudzień taki
Kiedy w świętą Katarzynę lód nie stanie, to gotuj sanie.. .
Od świętej Katarzyny nie prześladuj już zwierzyny.
Po świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie.
Święta Katarzyna adwent rozpoczyna.
W Katarzynę z nieba nic nie spadnie, będzie w przyszłym lutym chyba
jeszcze ładniej.
Na Katarzynę gęś po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie.
Na Katarzynę schowaj się pod pierzynę.
Święta Katarzyna pokazuje, jaką pogodę nam styczeń zgotuje
Gdy zbyt długo złota jesień trzyma nagle przyjdzie zima
Kiedy Zdzisiek rano szroni zima jest w zasięgu dłoni
Kto nie słucha ojca matki ten słucha psiej skóry
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży sto dni śnieg w polu leży
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Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
„Święte” drzewo - akacja
1. Pisząc o akacji, trzeba najpierw wyjaśnić to, że prawdziwa akacja o łacińskiej nazwie Acacia nie rośnie w Polsce, ponieważ jest drzewem stref gorących.
Jej ojczyzną jest Australia. Rośnie tam jako drzewo kolczaste, suche, bez liści,
jedyną jego ozdobą są piękne kwiaty. Prawdziwe akacje można spotkać także na
Nowej Gwinei, w Afryce i na Hawajach.
Rodowód europejskich akacji sięga początków XVII wieku, gdy z Ameryki
Północnej powrócił botanik króla francuskiego, Jan Robin, przywożąc ze sobą garść
suchych strąków jakiejś rośliny, zapowiadając sensację przyrodniczą. Upłynęło kilka
lat, zanim krzewy te pokryły się kwiatami i rozpowszechniły się po Francji - nazwano je robinierami.
Z biegiem czasu odkryto, że wonne robiniery przyciągają do siebie pszczoły, a robiony przez nie
miód jest szczególnie smaczny. Tak więc robinierem zaczęto obsadzać pasieki, a oprócz pożywienia
dla pszczół był on wykorzystywany na świetne tyki do chmielu oraz jako drewno na opał. Robiono
z nich także niektóre elementy zaprzęgu konnego, np. „wagi”, do których przyczepiało się parę orczyków. Dlatego na Sądecczyźnie w niektórych rejonach drewno z akacji nazywało się wagacem.
Z Francji poprzez Niemcy robinia akacjowa dotarła bowiem w końcu do Polski, gdzie botanicy
nazwali ją trochę nieładnie – grochownik, albo grochodrzew.
Najpopularniejsza w Europie jest akacja biała, która lubi wszystkie gleby, aby tylko nie były za
ciężkie i za wilgotne, co zimą może powodować przemarzanie drzewa. Z występujących w Polsce
akacji trzeba jeszcze wymienić dwie odmiany: akację Różyckiego, dekoracyjną, o rozłożystych
gałęziach, o liściach bardzo dużych oraz akację pochodzącą z Syberii, o kwiatach motylkowych,
błyszczących, lepkich pędach bez cierni, kwitnącą dwa razy do roku jasnoróżowymi kwiatami.
Kwiaty akacji mają właściwości lecznicze. Trzeba je ścinać całymi kwiatostanami, następnie
oberwać i wysuszone przechowywać w szczelnych słoikach. Herbatki z tych kwiatów stosuje się
przy nadmiernej pobudliwości, Poprawiają także trawienie i pracę wątroby, działają żółciopędnie
i rozkurczowo na drogi żółciowe.
2. Dlaczego akację można nazywać drzewem świętym? - Bo po zawarciu przymierza
pod Synajem, Bóg powiedział do Mojżesza: „Zbuduj Arkę z drzewa akacjowego” (Wj 25,10). Arka
z tablicami Dekalogu w środku była rzeczą najświętszą dla Izraelitów i tylko akacja okazała się być
drzewem godnym na jej zbudowanie.
W Polsce natomiast wysadzano dawniej akacjami wiejskie cmentarze, co wiązało się z pewnymi przesądami. Ostatecznie po wielu stuleciach akacje sadzono tylko nad grobami samobójców,
gdyż po ułamaniu płaczą, wydzielają przeźroczystą ciecz i dlatego mówiło się, że drzewa te płaczą
nad samobójcami.
3. Akacje to również drzewa piękne. Julian Tuwim tak opisuje ich urodę:
„Białe akacje tchną wonią opiłą
Pod nocą srebrzystomodrą,
Jak gdyby innych kwiatów nie było
I wcale być nie mogło.
Te ciemne liście i białe kwiecie
Szelestnym szemrzą szeptem,
Jak gdybym żadnych głosów na świecie
Nie słyszał nigdy przedtem....”
Ks. Józef Babicz
P.S. Przy pisaniu tego artykułu obficie korzystałem z książki Jana Urygi „Nasze drzewa” J.B.
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Duszpasterz odpowiada
Wiele naszych codziennych zajęć wykonujemy z rutyny. Często tego rodzaju podejście do wykonywanych zadań nie podlega moralnej ocenie. Przyzwyczajamy się do
ludzi, otoczenia i oczywiście zajęć, które wykonujemy. Dobrze jednak od czasu do czasu
poddać refleksji to, co do tej pory czyniliśmy bezrefleksyjnie. Ważne jest to szczególnie,
gdy rzeczywiście otaczają nas ludzie, dla których to co robimy, nie jest obojętne.
- Czy pieśń: „Królu, Boże Abrahama” trzeba śpiewać klęcząc czy stojąc?
W jednej parafii wrażliwsi wierni byli przekonani, że nie wolno modlić się na leżąco,
ponieważ takich modlitw Pan Bóg nie wysłuchuje. Takie podejście wydaje się niezgodne
z prawdą. Czy modlitwy ludzi chorych nie są ważne?. Czy nie wolno odmawiać różańca
przed spoczynkiem, leżąc już w łóżku?. Czyż nie jest dowodem wiary widok śpiącego
człowieka, który w swojej dłoni zaciska różaniec?. Nie jest ważna postawa. Owszem ona
może nam ułatwić modlitwę. Istotna jest dyspozycja serca. Czy nasze myśli skierowane
są do Boga. To chyba jest najważniejsze, abyśmy chwalili Boga nie tylko słowami.
Ostatecznie, postawa wiernych powinna być w tym przypadku uzależniona od decyzji
głównego celebransa, który przewodzi liturgii. Pieśń ta jest dowodem pobożności ludowej,
którą trzeba nam kultywować. Nie wolno nam jednak zapominać o prawdzie, która każe
nam szukać woli Bożej, a przede wszystkim, za wszystko dziękować.
- Czy kobiety w kościele mogą mówić: „nie jestem godna”?.
Wydaje się to oczywiste, ale przez wzgląd na posłuszeństwo Kościołowi wyrażone
przez szacunek dla przepisów liturgicznych można wypowiadać formę ogólnie przyjętą.
Wielu ludzi w modlitwie za zmarłych formułuje prośbę: „za dusze znikąd nie mające
ratunku”. Dotykamy tutaj prawdy o świętych obcowaniu. Kościół uczy o duszach tworzących Kościół triumfujący w niebie, duszach w czyśćcu, jako Kościół pokutujących.
Trzeba zauważyć, że jest to wspólnota tych, którzy odeszli z tego świata w jedności
z Chrystusem. Modlimy się więc przede wszystkim za dusze ludzi zmarłych w stanie łaski
uświęcającej, którzy z jakiegoś powodu, aby osiągnąć zbawienie, muszą się oczyścić.
Mogą wśród nich być dusze samotne, zapomniane, po ludzku, zostawione bez pomocy.
Modlitwa za te dusze jest wyrazem naszej miłości i wiary.
Warto jednak dostrzec kolejny raz mądrość Kościoła. Ta nasza obawa przed pozostaniem bez pomocy w czyśćcu została równie przewidziana. Na każdej Mszy św.
w Modlitwie Eucharystycznej modlimy się za wszystkich zmarłych, którzy przebywają
w czyśćcu. Jest to dla nas mobilizacja do życia w łasce uświęcającej oraz do częstego
uczestnictwa we Mszy św. Eucharystia jest ofiarą czystą Jezusa Chrystusa, który za
każdym razem podczas Mszy św. dokonuje zbawienia.
Jeżeli nasze myśli skierujemy do Chrystusa, to każda Msza św. będzie przynosiła
owoce nie tylko dla naszego dobra ale również dla zbawienia dusz, o których nikt już na
ziemi nie pamięta.

ks. Krzysztof Mirek
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Odblaskowa Szkoła
Akcja „Odblaskowa Szkoła” dobiegła końca. W dniu dzisiejszym, 28 października,
odbyło się uroczyste podsumowanie.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego marszu z transparentami w zakupionych przez sponsorów kamizelkach i odblaskach, aby zwrócić uwagę mieszkańców
Rdziostowa i przejeżdżających kierowców na cele i założenia akcji. Po powrocie pani
Dyrektor powitała gości przybyłych do naszej szkoły, którzy zechcieli zaszczycić nas
swoją obecnością. Następnie klasa II pod opieką wychowawczyni zaprezentowała krótkie
przedstawienie o podstawowych zasadach ruchu drogowego i pokaz mody, w którym
uczniowie zachęcili do noszenia różnorodnych elementów odblaskowych. Po części artystycznej nadszedł czas na rozdanie nagród w konkursach zorganizowanych w ramach
akcji. Swoje wiersze odczytali również laureaci w kategorii literackiej. Na zakończenie
szkolny koordynator w skrócie przedstawiła inicjatywy przeprowadzone w ramach akcji
„Odblaskowa Szkoła”. Głos zabrał również jeden z gości - pan dyrektor ZOEASu Radosław
Potoczek. Na uroczystości były również obecne media: reporter z radia RDN Nowy Sącz
i Dobrego Tygodnika Sądeckiego.
Czas wytężonej pracy w ramach akcji dobiegł końca. Teraz nasze działania musimy
zaprezentować w sprawozdaniu i czekać na wyniki jury.

Anna Wieczorek

Droga i ja
Zakaz, nakaz, informacja,
wszystkich znaków uczę się.
Patrzę w lewo, potem w prawo
i znów w lewo wzrok swój ślę.
Kiedy jeżdżę na rowerze,
zasad tuzin w głowie mam.
Nie przeszkadzam innym wkoło,
i bezpieczny jestem sam.
Strój mój bardzo jest widoczny,
nawet krety widzą mnie.
Obwieszony odblaskami,
ścieżką dla rowerów mknę.

Milena Smajdor kl. III
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Na drodze
By bezpiecznie dojść do szkoły,
Nie zapomnij o odblaskach.
One życie uratować mogą,
Gdy samotnie idziesz drogą.
Każdy uczeń wie – pamięta,
Kamizelkę mieć na sobie.
Być widocznym już z daleka,
Gdy kierowca pędzi drogą.

Odblask ratuje życie
By widocznym być na drodze,
mały odblask noś na nodze.
Choć malutki jest i skrycie,
może uratować życie.
Gdy kierowca szybko jedzie,
odblask może uratować ciebie.
Bo z daleka jest widoczny,
mimo, że świat bardzo mroczny.
Na plecaku gąsienica,
a na kurtce mały miś,
świeci nocą już z daleka.
Dobrze widać więc człowieka.
Każda droga dziś bezpieczna,
lecz odblaski rzecz konieczna.
W deszczu, we mgle,
no i po zmroku,
one dodadzą ci uroku.
Fajny gadżet, fajna sprawa
i do tego jest zabawa.
Różne kształty mogą mieć,
wybierz sam, jaki chcesz mieć.
Dzisiaj przecież moda taka,
przywieś odblask do plecaka!
Nie czekajcie na oklaski,
Noście na sobie odblaski!

Szymon Żelazko Kl. III

O tym wiedzą duzi, mali,
Bezpieczeństwo ważna rzecz.
Kamizelkę odblaskową,
Każdy uczeń musi mieć!

Radosław Krok kl. II

Widoczny przyjaciel
Są takie dni, gdy słońce dłużej śpi.
I chętnie pospałbym z nim smacznie,
Lecz idę do szkoły nim się lekcja zacznie.
Smutno by było iść samemu,
Więc do plecaka przypinam misia odblaskowego.
Misiu wesoło ze mną skacze,
I dzwoni, gdy o coś plecakiem zahaczę.
I dzięki niemu każdy wie,
Że ma ostrożnie zachować się.
Widzą mnie też kierowcy z daleka,
Gdy na przejściu cierpliwie czekam.
Bo ten misiu czarodziejski jest,
I świeci jak słońce, gdy ciemno jest.
Dzięki niemu jestem widoczny
I mogę bezpiecznie do szkoły dotrzeć.

		

Seweryn Kaczewski
Kl. III
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Kącik poetycki

Dzień Chrystusa Króla
„W imię tęsknoty”
Stwórco budzącego się poranka
i zapadającego zmierzchu
Bądź uwielbiony
Jesteś zapachem ciszy,
która w sercu rzeźbi spokój
Jesteś między radością
a smutkiem serca
Jesteś w pękającym
dojrzałością ziarnie
Jesteś między nadzieją
a bezsilnością
Sercem z oczu naszych
wyczytujesz prośby
Miłość naszą niesiemy
do serca serc Twojego
Jezu, Królu w koronie cierniowej
Krzyż święty jest atrybutem
Twojej miłości do nas
Golgota śmierci- Światłem Zmartwychwstania
Na końcu drogi życia
czekasz na nas Ojcze
klucz do bram Nieba
dzierżąc w świętej Dłoni
Maria Piniańska

Chwila dla czci Maryi
Zapach jesiennych liści
wypełnia powoli
nawę kościoła
Kwiat chryzantemy
kładzie się cieniem
na białym obrusie ołtarza

Przez witraż przeciska się
złota smużka słońca
i rozświetla Najświętszą Twarz Maryi
Klękam- wpatrzona w Jej oblicze
Tak mało czasu poświęcamy Tobie
Matko dni jasnych
i ciemnych wieczorów
Jasnogórska Królowowyszeptałam cicho
Poczułam stukot
własnego serca
Jestem przy Tobie - pamiętam, czuwam…
Łza skruchy
cienką strużką
spływała po policzku
Czuję Twą bliskość
oddaję swoje myśli, czyny, serce…
„Pod Twoją Obronę…”
Maria Piniańska

Bliżej Nieba
Na deptaku życia
jesień się kładzie
liśćmi wspomnień
Puste krzesło
przypłowiałe zdjęcie
i ciepło uczuć
które wciąż w nas żyją
…To Ty…
w grudce ziemi
aż po
Zmartwychwstanie
Maria Piniańska
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Modlitwa Zaduszna
Wieczne odpoczywanie
Racz dać, Panie,
Wszystkim, którzy umarli
Śmiercią sprawiedliwą.
Jest jesień.
Powiew jak ślepiec błądzi pośród grobów.
Bije godzina spełnionych obietnic.
Na ścieżce leży zwiędła chryzantema,
Którą dłoń nieuważna zgubiła w pośpiechu.
(Roman Brandstaetter, Księga modlitw, s. 74)
Każdy z nas żyjących ma świadomość,
że jego życie ziemskie kiedyś się skończy
i jego ziemskim marzeniem jest, aby znalazł
się w niebie. Na niebo jednak trzeba sobie
zasłużyć, a nasze ziemskie życie pełne jest
potknięć, przewinień, które obrażają Pana
Boga, uniemożliwiając nam wejście do
Jego Królestwa. Śmierć przychodzi, nie
pytając nas, czy mamy „czyste sumienie”,
czy też zabiera nas w grzechu.
Dzień Zaduszny to właśnie dzień pamięci o naszych braciach i siostrach czekających w „przedsionku nieba”, czyśćcu, na
wejście do domu Ojca Niebieskiego. Nieraz
muszą w tym „przedsionku” poczekać dłużej, by mogli oglądać Boga. Właśnie nasze
modlitwy mogą przyczynić się do tego,
aby ich wejście do domu Ojca nastąpiło
jak najszybciej.
Dzień Zaduszny obchodzony 2 listopada
jako święto chrześcijańskie zapoczątkowane
zostało w 998 roku, jako przeciwwaga dla
pogańskich obrządków. Tradycja obchodów
tego święta w Kościele katolickim rozpowszechniła się XIII wieku, w Polsce była już
znana w XV wieku i do chwili obecnej znana
jest jako „Zaduszki”. W tym dniu urządzane
są procesje na cmentarz, odmawia się
modlitwy żałobne i pieśni.
Zawsze, gdy nadchodzi listopad, nasze
myśli skierowane są do tych co już odeszli,
gdzie oni teraz są? Żałujemy, że nie mogą
nam powiedzieć, jak tam jest? Myślimy

o trzech miejscach dla dusz: Niebo, czyściec i piekło.
Jednak przeżywamy na ludzki sposób,
ciężko nam jest zrozumieć, dlaczego ktoś
bliski odchodzi, umiera, dlaczego? Wtedy
musimy cierpieć, jednak przychodzi wtedy
refleksja, myśl, że to cierpienie możemy
pokonać modlitwą. Modląc się, mając
nadzieję, że tam za grobem, na ścieżkach
niebieskich kiedyś się spotkamy. W listopadzie zawsze nas dopada żal, użalamy się
nad sobą, mamy poczucie porażki, tęsknoty
za tym, co już było i nie wróci. Myśli kłębią
się, mieszają rzeczywistość z marzeniami,
że teraz to za późno, że czegoś nie zrobiłem,
boimy się przyszłości.
W tych dniach „zazdrościmy” tym co
już nas przeżyli, co odeszli, że maja to już
za sobą. W ciszy cmentarza spoczywają,
spokój ich towarzyszem, a nam ta cisza
daje możliwość skonfrontowania się
z własnymi odczuciami. To właśnie w ciszy
walczymy ze swoimi emocjami, w ciszy
zdajemy sobie sprawę ze swojego smutku,
z poczucia swojej klęski. Przecież całe życie
udajemy, że wszystko jest ok, zakładamy
rożne maski, odgrywamy swoją rolę pełną
kłamstwa, „mydlenia oczu”, jak nam jest
wspaniale, jak sobie radzimy, nierzadko
gardzimy innymi, tylko po to, aby się lepiej
poczuć. Pracujemy, zarabiamy, niekiedy
na niepotrzebne nam rzeczy, uczymy się,
chcemy być jeszcze mądrzejsi. Ciągle ży-
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jemy w chaosie i hałasie, byleby zagłuszyć
tę przejmującą ciszę.
W tej przejmującej ciszy cmentarza
dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę
to nie mamy nic i jesteśmy niczym na
tym świecie. Pieniądze, szczególnie ich
nadmiar, nie dają szczęścia, jesteśmy
zagubieni wśród ludzi, samotni, nie mamy
przyjaciół, boimy się podjąć ryzyka , decyzji
nie podejmujemy, bo przecież najprościej
jest mówić „nie wiem”, lub wycofać się
ominąć przeszkody, nie narażając się
nikomu. Po prostu boimy się zajrzeć do
własnego sumienia w tej przejmującej
ciszy własnego serca.
Dopadła mnie jednak ta cisza, zaskoczyła swoją przepaścią, między zgiełkiem
cywilizacji, a ciszą myślenia o istocie
życia. Ta cisza wyjawia, wszystko, przed
czym każdy z nas chciałby uciekać, równocześnie staje się początkiem czegoś
nowego. Uzmysławiamy sobie, jak mylnie
wyobrażamy sobie własne człowieczeństwo, jak często narzucamy swoje zdanie,
jak często oceniałem, oceniamy innych
mówiąc o nim; „głupi”, niepoważny, jak
on tak może.
W ciszy dochodzi do nas; jak w słabości możemy być silni, jak budować swoje
życie, poznajemy swoje słabości i wady.
Chcemy stać się lepsi, ludzcy, wskrzesić
w sobie odwagę i żyć normalnie. Trzeba
rozróżnić wartość dobra od złego, poznać
musimy swoje potrzeby i pragnienia i wtedy możemy zaznać spokój, poczujemy, że
możemy normalnie oddychać, bez bagażu
przeszłości. Cisza to sprzymierzeniec,
droga do wnętrza własnej osobowości,
tylko wtedy usłyszymy bicie swojego
serca. Ciszę, spokój bez smutku, ogarniają
cmentarze listopadowe, tę ciszę potęgują
tysiące dopalających się płomyków zniczy,
przyciągają, dają poczucie ciepła, zmuszaj
do modlitwy, kompletacji i refleksji.
Taki już mamy zwyczaj, wpojony
tradycją, że o umarłych nie mówimy źle.
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Cokolwiek by się nie wydarzyło, wspominamy tylko te dobre chwile, myśląc sobie:
„Niech Bóg słyszy tylko dobre słowa”! Myślę jednak, że o ludziach, zarówno żyjących
jak i zmarłych, trzeba mówić prawdę, bo
to jest uczciwe i sprawiedliwe. Sprawiedliwość przecież polega na oddawaniu
każdemu tego, na co zasłużył. „Modlitwa
za żywych i zmarłych” jest uczynkiem
miłosiernym i trzeba modlić się, za znanych i tych nieznanych, dawno zmarłych.
Dlatego Kościół katolicki wspomina w dniu
2 listopada zmarłych pokutujących za
grzechy w czyśćcu. Te uroczystość w 935
roku , papież Jan XII ustanowił, Wszystkich
Świętych na 1 listopada.
Tak więc uroczystość Wszystkich
Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim
tych Świętych Pańskich „z każdego narodu
i wszystkich pokoleń, ludów i języków”
(por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich
osobnych wspomnień w roku liturgicznym.
W ciągu wieków Kościół ubogacił kult
świętych. Stawiał im posągi, malował ich
obrazy, budował ku ich czci świątynie,
kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga.
Świętych Pańskich czcimy ze względu na
Pana Boga, którego oni „reprezentują”. Tak
więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez
nich kierujemy kult ku Panu Bogu.
Dopomóż nam, miłosierny Boże,
zawsze dążyć ku zjednoczeniu, z miłością
pomagając naszym żyjącym braciom
i siostrom radą i dobrym przykładem,
a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz
przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone
Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego
Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad
duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które
muszą odpokutować za swoje grzechy,
zanim wejdą do Twojej chwały.

Zenon Tabor
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O ruchach i stowarzyszeniach katolickich
- krótkie sprawozdanie po III Kongresie Akcji Katolickiej
i VIII Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Spotkanie diecezjalne przedstawicieli tych wspólnot miało miejsce w Tarnowie
17.10.2015 r z udziałem ks. bp ordynariusza Andrzeja Jeża i prymasa Polski ks. abp
Wojciecha Polaka, księży asystentów i wykładowców.
Wszystko zaczęło się od Mszy św. w katedrze pod przewodnictwem ks. prymasa
i z jego homilią.
W homilii ks. prymas odniósł się do postaci św. Wojciecha, patrona AK a nawiązując do nauki św. Jana Pawła II przypomniał o owocach krwi dwóch męczenników:
św. Wojciecha u początków chrześcijaństwa w Polsce jako męczeństwo chrztu i św.
Stanisława, którego śmierć w obronie moralności chrześcijańskiej była niejako bierzmowaniem narodu.
Co łączyć powinno stowarzyszenie i ruchy?
- Jezus, Ewangelia i świadectwo życia.
- Jedność, służba i świadectwo życia.
- Dynamizm i owocność działania po to, „abyśmy szli i owoc przynosili”.
Ks prymas ofiarował część relikwii św. Wojciecha, którą odebrał ks. asystent AKJan Bartoszek. Z kolei AK ofiarowała księdzu prymasowi kopię figury Pięknej Madonny
z Krużlowej, którą zawiezie do swej katedry Gnieźnie.
Spotkanie robocze odbyło się w tzw gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Każdy uczestnik
otrzymał prezent w formie książki, broszurki i innych materiałów informacyjnych. Na
wstępie odczytano listy okolicznościowe od ks. kardynała Stanisława Ryłki, z kancelarii
prezydenta RP, Andrzeja Dudy ks. bpa Marka Solarczyka.
W listach tych usłyszeliśmy słowa wzywające do takiej postawy, aby uznawane
wartości przenikały do życia. Wartość laikatu, którego tylko 4% stanowią zgromadzeni
w różnych grupach, jest ważna.
Głos zabrała Halina Szydełko- prezes Instytutu Krajowego AK, która stwierdziła, że
tylko w jednej diecezji w Polsce jest jej brak, a działa owocnie w różnych sferach a m.
in: rodzina społeczeństwo, kultura. Zadaniem na następne lata jest sprawa jednoczenia
wszystkich ruchów.
O Akcji Katolickiej, powołanej w okresie międzywojennym dzięki staraniom biskupów
(w Tarnowie bpa K. Pękali) na wezwanie Ojca świętego- mówił ks. prof. I. Stolarczyk.
Początkowo chodziło o formację kapłanów do współpracy z laikatem. W diecezji tarnowskiej zrzeszonych było ok. 70 tys. członków działających w czterech oddziałach:
Katolickie Stowarzyszenie Mężów
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej
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AK w tym czasie trafnie rozeznawała sprawy społeczne, kładące nacisk na
wewnętrzne doskonalenie siebie samych i przełożenie tych dyspozycji na sprawy
parafialne, społeczne i narodowe. (O tym czytamy w księdze zebrań Kat. Stow. Mężów
w Rdziostowie przy parafii farnej w Nowym Sączu)
O odrodzonej AK w diec. tarnowskiej mówiła obszernie obecna prezes diecezjalnaBożena Kwitowska. Ojcem reaktywowanej przed 20 laty AK jest śp. bp Józef Życiński.
Sprawozdaniu ustnemu towarzyszyło wyświetlanie zdjęć z pielgrzymek i wycieczek,
spotkań edukacyjnych i modlitewnych oraz z różnorodnych działań.
Wszystko powyższe poświęcone było przede wszystkim AK z racji jubileuszu 20 lecia
Ogólnie o ruchach i stowarzyszeniach wypowiadał się ks. Adam Schulz – przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń.
Stwierdził, że rośnie liczba ich członków- od 2 mln 100 tys. w 1998r do ok. 3 mln
w 2015.
Katolicy w ruchach są bardziej aktywni niż osoby działające w organizacjach rządowych. Najstarszym ruchem w Polsce są Bożogrobowcy, działający ok. 800 lat.
Po II Soborze Watykańskim zaczęły rozrastać się inne, przede wszystkim Maryjne,
Bożego Miłosierdzia, ruchy wolontariuszy, społecznościowe, portale w internecie.
Ważną sprawą jest pogłębianie się duchowości członków, kształtowanie sumień.
A wyzwania dla laikatu działającego w grupach?
To:
- Świeżość chryzmatów
- Otwarcie się na młodzież (akceptować ich dobre pomysły, nie zawsze pouczać)
- Otwarcie się na rodziny, członków zajętych pilnymi sprawami rodziny czy zawodowymi lub chorobą- nie skreślać z listy ale urlopować
- Odkrywanie piękna powołania osób świeckich
- Odkrywanie Pana Boga we współczesnym świecie
- Wydobywanie i aktualizacja dobra płynącego z Krzyża i pozwalanie temu dobru
zakwitnąć
- Apostolstwo obecności, modlitwy, walki o wartości, apostolstwo codziennej
pracy- w różnych obszarach życia
- Angażowanie się w politykę
- Mądra miłość do ubogich
- Może- ewangelizacja muzułmanów
Z kolei głos zabrali przedstawiciele ruchów związanych z małżeństwem i rodziną.
Oto niektóre rady, aby małżeństwo i rodzina były trwałe i silne.
- Zaprosić Pana Jezusa do domu
- Zawsze mieć czas na rozmowę z dziećmi
- Wspólnie podejmować decyzje
- Modlić się wspólnie
- Otworzyć się na dalszą rodzinę i sąsiadów.
Krótsze były wystąpienia przedstawicieli innych ruchów.

Opr. Łucja Wróbel
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Katolickie Stowarzyszenie Mężów w Rdziostowie:
1935-1939
Pani Cecylia Szkaradek udostępniła parafii zabytkową księgę protokołów Katolickiego
Stowarzyszenia Mężów. Redakcja będzie drukować wybrane z niej fragmenty.
Jak wiadomo, w okresie międzywojennymdziałały:
- Katolickie Stowarzyszenie Mężów,
- Katolickie Stowarzyszenie Kobiet,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.
A oto początek.
Sprawozdanie,
Z zebrania założycielskiego-organizacyjnego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia
Mężów w Tarnowie – w Rdziostowie pow. Parafii i o.p. Nowy Sącz odbytego w niedzielę
dnia 31.III.1935 roku na sali parafialnej „Świt” w Nowym Sączu, ul. św. Ducha 145/2.
Obecni
Ks. Władysław Dygoniewicz jako delegat Asystenta kościelnego P.A.K. ks. Prałata
Romana Mazura i 24 mężów katolickich z gminy Rdziostów-Drzykowa, parafii Nowy Sącz.
Przebieg i uchwały zebrania
Zebranie zagaił i temuż przewodniczył ks. Władysław Dygoniewicz, w zastępstwie
asystenta P.A.K., który też w przemówieniu swem przedstawił zebranym mężom cele
zadania i szczytne posłannictwo świeckiego apostolstwa, które Kościół św. udzieli osobom świeckim. Następnie ksiądz Prelegent odczytał ważniejsze punkty statutu K.S.M. i
te równocześnie wyjaśnił.
W wyniku powyższego zebrani mężowie zgłosili chęć powołania w swej wsi oddziału
K.S.M. zapisując się do tegoż gremijalnie.
Przystąpiono do uchwał organizacyjnych i uchwalono
A. Wybór kierownictwa oddziału:
- Prezes oddziału: Potoczek Franciszek Rdziostów 5
- zastępca prezesa: Szkaradek Ignacy,
- sekretarz: Ruchała Józef
- skarbnik: Smajdor Gabryel
Do komisji rewizyjnej powołano:
Potoczek Błażej, Potoczek Jan i Liber Jan.
B. Prenumeraty: po jednym egzemplarzu „Posłańca Akcji Katolickiej” i „Nasza Sprawa
„z Tarnowa a ponadto jeden najtańszy dziennik katolicki.
C. Zebrania plenarne miesięczne odbywać się będą w każdą czwartą niedzielę miesiąca
po Mszy św. o godz. 9-tej.
D. Jako lokal oddziału stanowi sala parafijalna „Świt” w Nowym Sączu przy ul. Świętego Ducha 145/2
E. Książkowość oddziału ustalono dla wszystkich oddziałów K.S.M. diecezji Tarnowskiej,
którą otrzymuje się od p.(wyraz nieczytelny) P.A.K Nowy Sącz wprowadza się równocześnie.
Zebranie zakończono wspólną modlitwą i na tem niniejsze sprawozdanie się zakańcza.
Rdziostów, dnia 31.III.1935 r.

Potoczek Franciszek
Prezes

cdn
P.S. Zachowujemy dawną ortografię

Ruchała Józef
Sekretarz

red
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Kącik misyjny
Na adres Akcji Katolickiej przyszedł list z Afryki napisany przez adopcyjne
dziecko, którego tekst oryginalny a także tłumaczenie przedstawiamy niżej
Tłumaczę jej list

Ukochani moi Rodzice. Ślę
Wam moje najserdeczniejsze
pozdrowienia wraz z życzeniem
by pokój Chrystusa był waszym
udziałem. Ciekawa jestem jak
Wasze zdrowie i samopoczucie?,
jeśli chodzi o mnie czuję się dobrze, nie mam problemów z nauką ani w szkole, gdyż wszystko
od Was otrzymuję.
Siostra, która się nami
opiekuje zaopatruje nas we
wszystko co konieczne do nauki i niezbędne w życiu codziennym. Jestem uczennicą
4 roku szkoły średniej, zaliczam
dobrze egzaminy, jestem w sekcji językowej. Bardzo pragnę
mieć Wasze zdjęcie.
Kończąc przesyłam Wam
serdeczne życzenia świąteczne
i Noworoczne
Kochani Rodzice, modlę
się za Was i noszę Was w moim
sercu - wasze dziecko Rachel
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Powstaje ścieżka turystyczna szlakiem Jana Karskiego
Trzy gminy, Chełmiec, Łososinę Dolną i Iwkową, połączy pieszy szlak turystyczny, który wiedzie trasą uwolnienia Jana Karskiego, emisariusza polskiego
rządu, uwolnionego w 1940 roku z gestapowskiego więzienia w Nowym Sączu.
Ścieżka wiedzie z Marcinkowic koło Nowego Sącza do Kątów.
Szlak turystyczny powstaje z inicjatywy Grupy Nieformalnej Kąty oraz
Stowarzyszenia Przyjaciół Kątów. Ścieżka wiedzie z Marcinkowic koło Nowego
Sącza do Kątów.
Po uwolnieniu w 1940 roku Karskiego z sądeckiego więzienia został on
przez Związek Walki Zbrojnej ukryty w Marcinkowicach. Stamtąd właściciel
dworu w Kątach rotmistrz Stanisław Lucjan Sławik przeprowadził go do swego
majątku, w którym pod fałszywym nazwiskiem Jana Znamirowskiego ukrywał
się i dochodził do sił, by po pół roku pojechać do Krakowa.
- Ścieżka wiedzie spod dworku w Marcinkowicach koło Nowego Sącza, do
Kątów w gminie Iwkowa. Przechodzimy przez Białą Wodę, wzgórze Jodłowiec
górujące nad Łososiną Dolną, przekraczamy rzekę Łososinkę i udajemy się w kierunku Michalczowej i Grabia, skąd dojdziemy do dworku w Kątach – opisuje
trasę na swojej stronie mynaszlaku.pl Mateusz Grzegorzek.
Szlak przebiega przez malownicze miejsca wschodniej części Beskidu
Wyspowego. Poza tym wiedzie historyczną trasą przejścia Jana Karskiego i jego
przewodnika rotmistrza Stanisława Lucjana Sławika.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku powstała transgraniczna ścieżka edukacyjna zaznaczająca miejsca w których był Jan Karski - w tym siedem miejsc
w Polsce, a trzy na Słowacji,
Oprac: (Rob)
Źródło: Gość Niedzielny przez Sądeczanina
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Święto Niepodległości
Ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, 11 listopada został ustanowiony świętem
państwowym. Symbolicznie uznano, że to właśnie 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. W rzeczywistości jednak
był to przebieg złożony, a jednoznaczne wskazanie momentu, w którym nasz
kraj odzyskał wolność, jest bardzo trudne. Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny.
Tę datę należałoby traktować jako symbol, bo tego dnia w Polsce nic przełomowego się nie wydarzyło. Jedynym uzasadnieniem może być zbieżność
w tym czasie wydarzeń na świecie i w Polsce. Klęska wszystkich zaborców
Polski w czasie I wojny światowej stworzyła szansę na wskrzeszenie z gruzów
i zgliszcz Polski. Jednak przeszkód na drodze do niepodległości było jeszcze
sporo, jak liczne bagnety niemieckich wojsk
okupacyjnych.
Będąca namiastką najwyższej władzy
państwowej Rada Regencyjna Królestwa
Polskiego była wobec zaistniałej sytuacji
bezradna. Kraj znalazł się w obliczu zagrożenia anarchią. Wówczas do polityki dochodzi
Piłsudski, zwolniony z twierdzy w Magdeburgu, zjawia się na dworcu w Warszawie.
Była to jedyna osoba, której reputacja stwarzała nadzieje na opanowanie sytuacji. Jego
socjalistyczna przeszłość dawała nadzieje na
wpływ wśród lewicowo nastawionych robotników, zaś jego doświadczenia militarne
stwarzały szansę na to, że poradzi on sobie
ze stacjonującym w Warszawie niemieckim
wojskiem. Dlatego w dzień po przybycia
Józefa Piłsudskiego do Warszawy, Rada Regencyjna przekazuje mu władzę
wojskową, a 14 listopada Rada zostaje rozwiązana, a wszystkie jej uprawnienia
przejmuje Józef Piłsudski.
11 listopada 1918 roku Państwo Polskie jako twór terytorialny - prawny
jeszcze nie istniało. Jednak ważne wydarzenia z historii odzyskania niepodległości Polski nastąpiły znacznie wcześniej. Już 28 października 1918 roku
polscy posłowie do parlamentu austriackiego w Wiedniu, na czele których
stał Wincenty Witos, zorganizowali Polską Komisję Likwidacyjną. W trzy dni
później objęła ona niepodzielną władzę w wolnym od Austriaków Krakowie.
Natomiast w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, w którym stanowisko premiera
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i ministra spraw zagranicznych objął jeden z najwybitniejszych polityków
dwudziestolecia międzywojennego- Ignacy Daszyński. W wydanym 7 listopada 1918 r. Manifeście rząd ten proklamował utworzenie Polskiej Republiki
Ludowej i zapowiedział szybkie zwołanie Sejmu Ustawodawczego, a nadto
ogłosił projekt szeregu postępowych reform społecznych. W listopadzie 1918
r. w Niemczech zapanował chaos. W Kilonii doszło do buntu, zaś w Berlinie
wybuchła prawdziwa rewolucja. Niemieckie dowództwo w Warszawie, podobnie jak w innych miastach, nie otrzymywało żadnych rozkazów. Stacjonujący w przyszłej stolicy Polski niemieccy żołnierze zaczęli tworzyć „Rady”,
dokładnie na wzór „Rad Robotniczych i Żołnierskich” w rewolucyjnej Rosji.
Dołączyli do nich robotnicy, którzy w analogiczny sposób tworzyli Komitety
Robotnicze.
Stacjonującym w Warszawie niemieckim władzom wojskowym Piłsudski
zaproponował, by po prostu złożyły broń i wyjechały pierwszym pociągiem,
zanim w mieście wybuchną rozruchy. Na zgłoszoną przez Piłsudskiego
propozycję Niemcy zgodzili się bez szemrania. Wystarczyło kilka godzin, by
Warszawa była wolna. Po trzech dniach w dawnym Królestwie Polskim po
wojskach niemieckich nie było śladu. 7 listopada Rada Regencyjna w wydanym
Manifeście proklamowała utworzenie Polskiej Republiki Ludowej. Jednak
dopiero pod przywództwem Piłsudskiego, zadeklarowana niepodległość
Polski zaczęła stawać się faktem.
Drugim środkiem dyspozycji politycznej pozostał nadal obóz narodowo
demokratyczny z Romanem Dmowskim na czele. Dlatego w obliczu zbliżającej się konferencji pokojowej w Paryżu i skierowania na nią jednolitego
przedstawicielstwa polskiego, zaszła konieczność kompromisu pomiędzy
rywalizującymi ośrodkami władzy. Ostatecznie kres dwugłosowi w podejmowaniu decyzji politycznej na forum międzynarodowym położyło ofiarowanie
Paderewskiemu przez Naczelnika Państwa fotela premiera wraz z teką ministra
spraw zagranicznych.
Ostatnim akordem jest kompromis Piłsudskiego z prawicą, powstaje rząd
16.I .1919 roku pod przywództwem Ignacego Paderewskiego zaakceptowany
przez prawicę i uznany przez ententę. Wybrany 26.I 1919 roku Sejm Ustawodawczy przyjął tzw. Małą Konstytucję, powierzającą władzę wykonawczą
Piłsudskiemu jako Naczelnikowi Państwa Polskiego.
Historia 123 lat niewoli narodu polskiego zakończyła się zwycięstwem
i niepodległością Polski, której 97 rocznicę obchodzimy 11 listopada 2015 roku.
Zenon Tabor
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Kłopoty poradnictwa rodzinnego
Została mi powierzona misja prowadzenia Poradni Rodzinnej w parafii
Marcinkowice. Misję taką, udokumentowaną- odmawianą bądź przerywaną nadaje biskup ordynariusz. Nie jest to więc moje widzimisię a raczej szlachetny
choć wymagający poświęcenia obowiązek.
Kłopot w tym, że część narzeczeńskich par traktuje porady dotyczące naturalnego planowania rodziny jako formalność. Bywa, że zgłaszają się kilka dni
przed ślubem i proszą o „pieczątkę”; to znów przychodzą w pojedynkę lub proszą
o podpis „przez znajomość”, zaocznie, może przez telefon.
Zgadzam się na inny niż planowany termin spotkania - w sytuacjach wyjątkowych, ale nie mogę składać fałszywych podpisów, stwierdzać czegoś, co nie
miało miejsca. Nie pozwala mi na to sumienie i nakazy władzy biskupiej.
Jestem w sprawę zaangażowana, chcę właściwie pełnić swoją misję i cieszę
się, gdy narzeczeni rozumieją sens spotkań, gdy stawiają pytania, gdy dzielą się
swymi myślami.
Proszę więc o sympatyczną współpracę, rozumiejąc sens poradnictwa rodzinnego.
A. Smajdor

Szkoła woła
Inauguracja roku szkolnego nieodparcie budzi refleksję, że oto rozpoczyna się kolejny etap dekonstruowania/deprecjonowania edukacji dziatwy oraz
młodzieży polskiej w ramach procesu pseudoreformatorskiego upostępowiania
szkół, gnojenia ich mniemaną modernizacją liberalizacyjną. Proces ów może
przynieść katastrofę o mega skali, klęskę narodu.
Rafał Chwedoruk (wykładowca Instytutu Nauk Politycznych UW):
„ – Mamy do czynienia z początkiem zapaści cywilizacyjnej w Polsce o niewyobrażalnych skutkach. To wynik rozmontowania systemu edukacyjnego w ciągu ostatniej
dekady” (2012).
Rozmontowywanie wszczął gabinet Jerzego Buzka, człowieka, którego
uważam za jednego z dwóch największych (obok Michnika) szkodników III
RP. I tak – od Buzka do Tuska – edukacja zgniła, wychowujemy matołów, co
szydercy z internetu zgrabnie podsumowują wicem o szkolnym zadaniu matematycznym i o kolejnych fazach nieszczęsnej „reformy”:
„Dawniej: Drwal sprzedał drewno za 100zł. Wycięcie tego drzewa kosztowało
go 4/5 tej kwoty. Ile zarobi drwal?”:
Na początku reformy: Drwal sprzedał drewno za 100zł. Wycięcie drzewa na to
drewno kosztowało go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Ile zarobił drwal?”,
„Kilka lat później: Drwal sprzedał drewno za 100zł. Wycięcie drzewa na to
drewno kosztowało go 4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Drwal zarobił 20zł. Podkreśl liczbę 20”:
„Dzisiaj: „Drwal sprzedał drewno za 100zł. Pokoloruj drwala”.
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„Reforma edukacji” zakładała ułatwienie „żakom” żywota szkolnego, a
przegięcie dokonane koncepcjami reformatorów polega na tym, że ułatwiono
do poziomu niemal przedszkola. Stąd dzisiejsi gimnazjaliści i licealiści to erudyto – krzyżowcy (konkretnie – krzyżykowcy), bardziej loteryjni hazardziści,
„wypełniający kupon” krzyżykami, aniżeli „kujony”, które zaabsorbowały jakąś
wiedzę i cokolwiek z tego rozumieją.
Artur Grabek (komentator „Rzeczpospolitej”): „Za komuny nauczyciele, być
może podświadomie, starali się dorównać poziomowi szkoły przedwojennej, premiując
umiejętności logicznego rozumowania. Dziś uczniów kształci się pod testy…” (2014).
Radosław Zenderowski (politolog z UKSW): „Młodzież, która przychodzi na
studia po testowych liceach, nie potrafi dyskutować i wymieniać poglądów, oni potrafią
tylko wyłącznie stawiać krzyżyki…” (2014). Robią to lotkową metodą „chybił-trafił”,
lekceważąc efekt, bo on niczym nie grozi;
Krzysztof M. Mazur: „Obecnie w szkołach podstawowych i gimnazjach nie ma
takiej kategorii jak niezdany egzamin (…) Powstaje całkowite zamazanie związku
między umiejętnościami, talentem, pracą a oceną” (2015)
To „zamazanie” daje tragiczne rezultaty, które łatwo było przewidzieć, lecz
reformatorom zabrakło rozumu.
Tomasz Krzyżak: „Efekty reformy? Wystarczy spojrzeć na wyniki egzaminów
szóstoklasistów, gimnazjalistów czy maturzystów, z roku na rok jest coraz gorzej (…)
Konsekwencje tego odczujemy za kilka lat wszyscy, gdy na studia, a potem do pracy
trafią ciemne barany (...) Pierwsze efekty tej powolnej degradacji polskiej szkoły są
widoczne, gdyż na studia polonistyczne trafiają już panny, które nigdy nie słyszały
o… J. Kochanowskim, a na kierunki techniczne młodzieńcy, którzy nigdy nie mieli do
czynienia z funkcjami trygonometrycznymi” (2014)
Ale to nie tylko kwestia wiedzy, również uczuć. Chociażby patriotycznych
typu tradycyjnego: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Ministerstwo Edukacji usuwa z
programów szkolnych „ramoty” takie jak trylogia Sienkiewicza (2009), zastępując propagowanie przezeń cnoty obywatelskie tudzież ludzką szlachetność
antyojczyźnianymi hecami Gombrowicza i politpoprawnym Schulzem.
Krzysztof Ziemiec: „-Paradoksalnie, za komunistycznych czasów naszego
dzieciństwa zestaw lektur był o wiele bardziej patriotyczny niż w tej chwili. Szkoła
zrezygnowała z wychowania patriotycznego, w bardzo szerokim znaczeniu, bo wg
mnie to dotyczy także naszej kultury”(2014).
Nasuwa mi się tu wobec III RP porównanie, które zgorszyć może nie tylko „czynniki”, lecz i Czytelników, jednak powstrzymać pióro jest mi bardzo
trudno: kiedy Niemcy zamienili zdobytą Polskę w Generalne Gubernatorstwo,
zezwolili tylko na elementarną edukację tubylców – Polak musiał umieć liczyć
do 500, czytać w zakresie umożliwiającym kumanie drukowanych rozporządzeń,
i pisać gwoli złożenia podpisu, zaś historia, literatura, sztuka czy filozofia były
mu niepotrzebne, więc zostały wykluczone. Deja vue.
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Dzisiejszy dramat polskiej szkoły, to jednak nie problem taśmowej produkcji przygłupów na każdym edukacyjnym poziomie, od podstawówek do
„śmieciówek” (pseudo wyższych uczelni, mnożących się jak grzyby po deszczu
i rokrocznie wypluwających rzeszę ćwierćinteligentów dumnych z kupionego
dyplomu), jak również nie tylko brak wychowania obywatelskiego (szczególnie
patriotycznego) młodych Polaków – to także brak wychowania savoir-vivre’owego, czyli wpajania adeptom kultury osobistej, zwłaszcza tym, którzy nie
wynieśli jej z domu, a ich liczba gwałtownie rośnie, m in. dlatego, że przekaz
medialny (głównie elektroniczny – telewizyjny plus internetowy) straszliwie
barbaryzuje/ wulgaryzuje/ menelizuje obyczaje, czyli ubadziewia społeczeństwo.
Brak jakichkolwiek dyscyplinarnych wymagań zamienia polskie szkoły w piekiełka pełne przemocy (wg badań: dotyka ona 65% uczniów i 25% nauczycieli),
chorobowych uzależnień i tak bandyckiego tupetu rozwydrzonych uczniów,
że zawód pedagoga można już spokojnie wpisać na listę „profesji wysokiego
ryzyka”. Cała Polska oglądała w TV nagrywane „komórką” wbijanie belfrowi na
głowę kubła na śmieci, i cała Polska mogła czytać lament pedagoga (2012): „Na
zajęciach czternastoletni uczeń powiedział do mnie < wulgarne odezwanie.>
Dyrektor nawet go nie ukarał, wiedząc, iż nie są to zachowania incydentalne,
lecz masowe. Inny nauczyciel publikuje skargę: „Z własnej praktyki wiem, że
podstawowy problem polskiej szkoły to upadek dyscypliny, wszystko inne jest
tego pochodną. Dwóch – trzech mających poczucie bezkarności młodych chamów potrafi rozwalić każdą lekcję” (2009). Skutkuje w ten sposób zaprzedany
cielcowi „tolerancji) kult patologicznego permisywizmu, kretyńsko utożsamiany
przez Salon z humanizowaniem szkolnych rygorów. Bo przecież wdrażanie
dyscypliny byłoby reaktywowaniem ahumanitarnego zamordyzmu, czyli czarnosecinnym bestialstwem urągającym ideałom XXI stulecia, a fe!
„Gorącym kartoflem” edukacyjnym minionych kilkunastu miesięcy są
kłótnie na temat obowiązkowego uszkolnienia sześciolatków. Małpujemy to po
krajach zachodnich, którym ten system wychodzi bokiem. Już w 2013r. Karolina
i Tomasz Elbanwscy (założyciele stowarzyszenia broniącego praw rodziców),
komentując „szkolny przymus dla wszystkich sześciolatków” przestrzegali, że
spowoduje to i u nas „lawinowy wzrost problemów, z którymi boryka się dziś
szkoła brytyjska”, i puentowali: „Wszystko, co stanowiło o wyjątkowej wartości naszej edukacji, jest na naszych oczach dewastowane i składane na ołtarzu
upodobnienia się do mitycznego Zachodu”. Święte słowa – istotnie: wszystko.
Dlatego islamiści, nihiliści, sataniści będą mieli ułatwione zadanie, wytrwale
bowiem pracujemy na ich ostateczny triumf.

Waldemar Łysiak

P.S.
Przedruk z tygodnika „Do rzeczy” z 6 września 2015
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Ojczyzna polszczyzna
O imionach słowiańskich
Posłużę się książkowym kalendarzem (rolniczym) wypożyczonym przez Cecylię Szkaradek z Rdziostowa. Kalendarz rozpoczyna się od lutego, więc brak informacji o wydawcy,
natomiast na dalszych kartkach znajduje się informacja o dniach świątecznych, dniach
postnych, czasach zakazanych i świętach ruchomych, podany jest rok 1941 jako aktualny.
Stamtąd właśnie przepiszę niektóre imiona, które podane są jako słowiańskie pod
literą alfabetu b. Które z nich są jeszcze w użyciu?
Pragnę przypomnieć, że nadawanie imion łączyło się z obowiązującym zwyczajem
(syn nosi imię ojca- jak przytacza Zagłoba: Roch zrodził Rocha), bądź imię zawierało życzenie, przestrogę, ostrzeżenie, pragnienia rodziców. Zazwyczaj były wyrazami złożonymi.
Oto one:
Bądzimierz
Bądzisław-a
Blizbor
Bogdan -a
Boguchwał-a
Bogudar

Bogumił-a
Bogurad
Bogusąd
Bogusław-a
Boguwola
Bolebor
Boleczest

Bolemierz
Bolemysł
Bolesław
Borzymierz
Borzysław-a
Borzywoj
Bożebor

Bożeciech-a
Bożydar
Bożysław-a
Bratumił-a
Brodzisław
Bronimierz
Bronisław-a

Broniwoj
Budzigniew
Budzimierz
Budzisław-a
Budziwoj

Imiona, jak wiemy, coś znaczą. Przyjrzyjmy się im bliżej. Wiele z nich ma w części początkowej imię Boga, w drugiej cząstkę zawierającą życzenie, podziękowanie,
stwierdzenie:
Bogu-chwał (Bogu na chwałę, niech Bogu przyniesie chwałę)
Bogu-rad (niech wielbi Boga)
Boży-dar (dar od Boga)
Broni-sław (broń sławy, dąż do sławy)
Broni-mierz (niech broni miru, pokoju)
Bole-mysł(bądź bardziej sławny, mądry)
Bądzi- mierz (żyj w pokoju, buduj pokój)
Pisownia imion Borzysław, Borzymierz, Borzywoj mogą zawierać błędny zapis
ortograficzny albo też cząstka Borz odnosi się do boru, lasu.
Proponuję krótkie przemyślenia nad swoim imieniem. Można zapytać rodziców „co
przez to chcieli powiedzieć” wybierając dla mnie imię.
Na koniec przytoczę opowieść siostry benedyktynki ze Staniątek: Pierwsza ksieni
była u rodziców jedynaczką, jej dali w wianie cały majątek, który poszedł na fundację
zgromadzenia. Klasztor był wzniesiony i zamieszkany. Pewnego dnia, po latach, przybył od
rodziców posłaniec z wiadomością że urodził im się syn. Ksieni omadlała tę wiadomość
w klasztornej kaplicy- radosną i kłopotliwą zarazem, gdyż wiązało się to z możliwością
nieoczekiwanego podziału spadku. Usłyszała w duszy radę: poczekaj do jutra. Jutro
przybył posłaniec z wieścią, żebraciszek zmarł. Nadano mu imię Dojutrek. W podziemiach
kościoła spoczywają szczątki ksieni, jej rodziców i braciszka. Na kamiennym małym
sarkofagu wyryto imię Dojutrek.
Naprawdę! Widziałam!

Ł. Wróbel
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Z parafii, kraju i ze świata
13 października w naszej parafialnej świątyni odbyły się już
tradycyjne uroczystości fatimskie
połączone z dożynkami parafialnymi. Najpierw z kościoła wyruszyła
procesja różańcowa z figurą fatimską,
którą nieśli przedstawiciele różnych
stanów. Procesja szła tzw. „starą
drogą”, czyli przez dzielnicę „Pod
Dębami” i zatrzymała się przed
kapliczką Jezusa Frasobliwego znajdującą się na skarpie kościelnej. Następnie uroczystą Mszę św. celebrował
i homilię wygłosił ks. prałat Stanisław
Saletnik. Ksiądz prałat podkreślając
wartość modlitwy różańcowej w swojej
homilii nawiązywał do cudownego
wizerunku Matki Bożej Różańcowej
znajdującego się w jego rodzinnej
parafii w Wielopolu Skrzyńskim.
***
W wyborach do Sejmu RP VIII
kadencji, które odbyły się 25 października mandat poselski zdobył nasz
parafianin, Rdziostowianin Jan Duda
startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 14 /obejmującym
swoim zasięgiem powiaty: gorlicki,
limanowski, nowosądecki, nowotarski
i tatrzański/. Zaufało mu ponad 9 tys.
osób. Nowemu posłowi gratulujemy
i życzymy Bożego błogosławieństwa
i wstawiennictwa Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w pracy
na rzecz naszej ojczyzny, naszego
regionu, gminy i naszej parafii.
***
19 października minęła 31 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Centralne uroczystości
rocznicowe odbyły się w Warszawie.
We Mszy św. w kościele Stanisława
Kostki na warszawskim Żoliborzu

uczestniczył prezydent RP Andrzej
Duda. Uroczystości rocznicowe odbyły się także w innych miejscach
w Polsce, związanych z postacią ks.
Jerzego m.in. w kościele Świętych
Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy – tam ks. Jerzy odprawił swoją
ostatnią Mszę św. Ks. Jerzy nauczał,
żeby „zło dobrem zwyciężać”. On nie
tylko nauczał, ale tym żył i za wiarę,
za Polskę i Kościół oddał życie. Ks.
Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r.
w wiosce Okopy na Białostocczyźnie.
Był kapelanem związanym z „Solidarnością” i robotnikami. 19 października
1984 r. został porwany przez funkcjonariuszy SB z IV Departamentu
MSW. Po brutalnym pobiciu oprawcy
wrzucili Księdza Jerzego do Wisły
na tamie koło Włocławka. 6 czerwca
2010 r. podczas Mszy św. na placu
Piłsudskiego w Warszawie ks. Jerzy
Popiełuszko został beatyfikowany.
Trwa jego proces kanonizacyjny. Na
etapie diecezjalnym został zakończony
proces o cudzie i dokumenty trafiły
do Watykanu. Imię błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki nosi nasz dom
parafialny oraz nasz chór.
***
Anonimowy polski przedsiębiorca
stoi za inicjatywą tysiąca Mszy św.
przebłagalnych za grzech in vitro. To
odpowiedź na podpisaną w czerwcu
przez byłego prezydenta Bronisława
Komorowskiego ustawę dopuszczającą zapłodnienie in vitro jako metodę
leczenia niepłodności. – W obliczu
ogromnego zła wyrządzanego bezbronnym ludzkim istnieniom i grzechu ludzi, którzy są uwikłani w in
vitro, jednoczmy się w modlitwie ekspiacyjnej. W sposób szczególny czyń-
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my to poprzez Eucharystię – mówi
pomysłodawca akcji. – Jestem przedsiębiorcą, katolikiem. Funduję pierwszą Mszę i zachęcam Ciebie do tego
samego. Niech to będzie 1000 Mszy, 10
000, 1 000 000! – apeluje. Informacje
o aktualnej liczbie Mszy św. znajdują
się na stronie www.1000Mszy.pl. Tam
też, poprzez specjalny formularz, można zgłaszać miejsca i daty kolejnych
Eucharystii, które wcześniej zostały
zamówione w danej parafii. Będą one
uwidocznione na interaktywnej mapie Polski. W ten sposób wokół akcji
będzie budowana społeczność wierzących, którzy jednoczą się w modlitwie.
Inicjatywa ma także swój fanpage:
facebook.com/1000Mszy. Pomysłodawcy akcji przyświecają m.in. słowa
Papieża Franciszka wypowiedziane
podczas zeszłorocznego sympozjum
lekarzy w Rzymie: „Życie ludzkie jest
święte! Każde, bez wyjątku! I każde
działanie przeciw życiu jest grzechem
wymierzonym w samego Boga!”.
***
W dniach 6-7 października 2015 r.
w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie biskupi
polscy obradowali na 370. zebraniu
plenarnym. Księża biskupi wyrazili
łączność z Ojcem Świętym Franciszkiem i uczestnikami synodu
biskupów nt. małżeństwa i rodziny.
W perspektywie przygotowań do
Światowych Dni Młodzieży biskupi
podjęli wnikliwą refleksję nad duszpasterstwem młodzieży. Zwrócili
także uwagę na potrzebę przekazania
młodzieży fundamentalnych wartości, które pozwolą jej odnaleźć się
w otaczającym świecie i dokonywać
odpowiedzialnych wyborów. Biskupi
podkreślili rolę rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodym
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autentycznych wartości. Jest to także
zadanie różnych form duszpasterstwa
i nauczania religii w szkole. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała
się także z informacjami dotyczącymi
uchodźców. Temat ten został podjęty
również przez przedstawicieli Caritas
Polska, którzy wyrazili gotowość do
ścisłej współpracy w tej kwestii z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi
w duchu solidarności i uszanowania
godności uchodźców. Podczas obrad
podjęta została tematyka nowego roku
duszpasterskiego w Polsce rozpoczynającego się w I niedzielą adwentu br.
Będziemy go przeżywać w perspektywie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050-lecia chrztu Polski. Hasło
roku „Nowe życie w Chrystusie” podkreśla wartość przyjętego sakramentu
chrztu świętego i stanowi zachętę do
dojrzałej wiary. Główne uroczystości
Jubileuszu Rocznicy Chrztu Polski
odbędą się w dn. 14-16 kwietnia 2016
r. w Gnieźnie i Poznaniu. W trakcie
zebrania Konferencji Episkopatu
Polski przedstawiono także planowany
przebieg wydarzeń upamiętniających
50. rocznicę wymiany listów pomiędzy
biskupami polskimi i niemieckimi
w 1965 r., która rozpoczęła proces
pojednania między narodami polskim
i niemieckim. Uroczystości rocznicowe odbędą się 18 listopada br. w Berlinie i Wrocławiu.
***
Ekshumacja szczątków polskich
franciszkanów, o. Michała Tomaszka
i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych w 1991 r. w Peru, odbyła się 13 i 14 października w kościele
w Pariacoto w diecezji Chimbote.
Identyfikacja doczesnych szczątków
i pobranie z nich relikwii są etapem
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poprzedzającym beatyfikację męczenników, zaplanowaną na 5 grudnia br.
Po przełożeniu do nowych trumien
zostały one złożone w poświęconej im
kaplicy. Ojcowie Tomaszek i Strzałkowski zginęli w Pariacoto 9 sierpnia
1991 r. Grupa członków Świetlistego
Szlaku wtargnęła do domu parafialnego i zabrała zakonników na miejscowy
cmentarz. Tam o. Michał został zabity
strzałem w kark, a o. Zbigniew – w plecy i w głowę. Proces beatyfikacyjny
tych duchownych, rozpoczęty jeszcze
w latach 90, zakończył się ogłoszeniem
dekretu o ich męczeństwie 3 lutego br.
***
Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym - pod
takim hasłem obradowało w dniach
4-25 października w Watykanie XIV
Zgromadzenie Zwyczajne Synodu
Biskupów. Zakończyło go „Relatio
finale”, którą zatwierdzili w sobotę
24 października ojcowie synodalni.
Nad każdym z 94 punktów Relacji
głosowano oddzielnie. W procedurze
wzięło udział 265 ojców synodalnych,
a wymagana do przyjęcia większość
2/3 wynosiła 177 głosów. Wszystkie
punkty przyjęto większością głosów,
choć ani razu nie było jednomyślności.
Relatio składa się ze Wstępu, trzech
części, podzielonych łącznie na 12
rozdziałów (a te na jeszcze mniejsze
punkty) i Zakończenia, po którym
następuje Modlitwa do Świętej Rodziny. Dokument określa rodzinę
jako światło w ciemności, zaznaczając
jednocześnie, iż przeżywa ona obecnie
wiele trudności, ale też ma w sobie
ogromne zdolności i potencjał do stawiania im czoła i reagowania na nie.
Ojcowie synodalni podkreślili piękno
rodziny jako Kościoła domowego,
opartego na małżeństwie mężczyzny
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i kobiety, rodziny, będącej podstawową
komórką społeczeństwa, do którego
wzrostu się przyczynia w wielkim
stopniu i będącej bezpieczną przystanią najgłębszych uczuć, jedynym
punktem wiążącym w czasach podziałów. Stanowi ona integralną część
ekologii ludzkiej, która winna być
chroniona, popierana i zachęcana do
rozwoju, także ze strony władz. Dokument podkreśla bardzo mocno naukę
Kościoła o nierozerwalności małżeństwa sakramentalnego, która jest „nie
jarzmem, ale darem Bożym, prawdą
opartą na Chrystusie i na Jego więzi
z Kościołem”. Jednocześnie zwraca
uwagę, że prawda i miłosierdzie zbiegają się w Chrystusie, skąd wypływa
wezwanie skierowane do Kościoła,
aby przyjmował rodziny zranione. Nie
wspominając wprost o dopuszczeniu
osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach małżeńskich, dokument synodalny przypomina, że nie
są one ekskomunikowane i odwołuje
się do rozeznania duszpasterzy, aby
przeanalizowali oni całościowo sytuacje takich rodzin. Rozeznanie to musi
być stosowane zgodnie z nauczaniem
Kościoła, pokładając przy tym ufność
w przekonaniu, iż Bóg nie odmawia
swego miłosierdzia nikomu. Odnośnie
do osób żyjących w związkach partnerskich podkreśla się, że do ich sytuacji
należy podchodzić w sposób konstruktywny, próbując przemienić ją w drogę
nawrócenia aż ku pełni małżeństwa
i rodziny i w świetle Ewangelii.

opracował: Jacek Kwiatkowski
na podstawie:
www. diecezja.tarnow.pl
www. naszdziennik.pl
www. e.kai.pl
www.parafiamarcinkowice.pl
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Humor
Mama pyta syna:
- Jasiu, jakiś czas temu były w szafce dwa
ciasteczka, a teraz widzę tylko jedno. Możesz mi
powiedzieć, czemu?
- No bo było ciemno i nie zauważyłem tego
drugiego!
Jasiu przychodzi ze szkoły.
- Mamo, wiesz co? Dzisiaj Kaziu przyszedł brudny do
szkoły i pani go odesłała do domu!
- I co, pomogło?
- Tak. Dzisiaj wszyscy przyszli brudni!
Spotyka się dwóch znajomych:
- Widzisz i wygrałem tę sprawę o przekroczenie
prędkości.
- Ale jak?
- Mój adwokat udowodnił, że przy 200 km/h nie widać
znaku ograniczenia do czterdziestu.
Przychodzi budowlaniec do majstra:
- Panie majstrze, łopata mi się złamała!
- To się oprzyj o betoniarkę!
Pijany facet wchodzi do autobusu i zasypia. Po kilku minutach budzi się i pyta się
pasażera siedzącego obok:
- Przepraszam gdzie jesteśmy?
Pasażer odpowiada:
- W Łodzi.
- A dokąd płyniemy?
Myśliwy chwali się koledze:
- Ostatnio miałem wyjątkowe szczęście! Jednym strzałem położyłem dwa zające,
kuropatwę i dzika!
- Wielka sztuka! Ja też tak potrafię!
- Strzelać?
- Nie, oszukiwać!
Na stadionie dziecko pyta się ojca:
- Tato, po co oni biegną?
- Pierwszy na mecie dostanie nagrodę.
- A reszta po co biegnie?
- Królowie nie zdejmują kapeluszy przed nikim - mówi nauczycielka.
- Nieprawda! - krzyczy Jasiu.
- To powiedz nam, Jasiu, przed kim niby zdejmują?
- Przed fryzjerem.
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi, przez łaskę
chrztu świętego stali się:
10.10.2015 r.
Hanna Ligęza ur. Nowy Sącz zam. Łęka
17.10.2015 r.
Alicja Wolińska ur. Nowy Sącz zam. Rdziostów
Jakub Myrlak ur. Limanowa zam. Marcinkowice
Aleksander Ligęza ur. Oslo zam. Marcinkowice
24.10.2015 r.
Filip Smoleń ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowic
Wojciech Żak ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
Zuzanna Mróz ur. Nowy Sącz zam.. Marcinkowice
Alan Ruchałowski ur. Oslo, zam. Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych
Siostrach i Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
3.10.2015 r.
Małgorzata Potoczek i Tomasz Tkaczyk
10.10.2015 r.
Magdalena Kołodziej i Zbigniew Hajduga
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał
ich miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
+ Janina Pietrakiewicz l. 91 zam. Marcinkowice
+ Wojciech Olesiak l.23 zam. Marcinkowice
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią i otwórz
przed nim 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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