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Modlitewna pomoc zmarłym!
Znów przed nami miesiąc listopad, chyba nigdzie na świecie
nie jest przeżywany tak jak w Polsce. Uroczystość Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny, cały listopad. Przez wszystkie
cmentarze w naszej Ojczyźnie przejdą znowu niezliczone rzesze
ludzi. Na grobach zapłoną znicze i pojawią się bukiety kwiatów
a przede wszystkim mam nadzieję, morze modlitwy dla tych,
którzy jej potrzebują. Chyba nigdzie na świecie nie obchodzi
się tego święta tak pięknie jak w Polsce. Ten wzruszający
świąteczny obraz jest cudowny. Niestety, nie możemy naszej
pamięci ograniczyć tylko do dni związanych z Wszystkimi Świętymi. Czasami odnosi się wrażenie, że niektórzy uroczystość
Wszystkich Świętych traktują tylko jako okazję do spotkań ze
znajomymi oraz wystawnego ozdobienia grobów. To prawda,
że ten wyjątkowy dzień powinien być dniem radosnym: radości z chwały świętych, radości z nadziei naszego zmartwychwstania. Pamięć o zmarłych odróżnia
człowieka od innych stworzeń. To znak, że człowiek jest zdolny do wierności, do
wdzięczności, do podjęcia obowiązku przekazania dziedzictwa wiary, obyczajów
i zasad następnemu pokoleniu, do pamięci modlitewnej. To właśnie modlitwa za
zmarłych jest świadectwem wiary w życie wieczne, w obcowanie ze zmarłymi
i najlepszą pomocą. Taka modlitwa, zwłaszcza na cmentarzu, wyrywa z szaleństwa
współczesnego świata i przypomina o tym, co można przenieść poza granicę
śmierci, jest wyrazem miłości i nadziei na przyszłe spotkanie. Dlatego trzeba nam
pamiętać o modlitwie za zmarłych, o możliwości zdobywania odpustów, którą
daje nam Kościół w tych dniach. Warto jeszcze raz przypomnieć sobie warunki ich
zyskiwania: Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich
Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać
odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do
8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać
raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1.
2.
3.
4.
5.

Wzbudzić intencję jego otrzymania.
Być w stanie łaski uświęcającej.
Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
Odnowić: „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach Ojca
Świętego.

Warto przypomnieć, że rozróżnia się odpusty: zupełny i cząstkowy.
Odpust zupełny – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.
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Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części,
jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi
wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.
Kościół od początku zaprasza nas właśnie do modlitwy za wiernych zmarłych.
Sens tej modlitwy, ukazuje się nam w pełni dopiero wówczas, gdy uwzględnimy
pełną wizję Kościoła jako wspólnoty wszystkich tych, którzy wierzą w zmartwychwstałego Chrystusa, zarówno żywych jak i umarłych, przebywających w czyśćcu,
czy też tych, którzy tryumfują w chwale nieba. Modlitwy za spokój dusz bliskich
zmarłych świadczą o poziomie duchowości i miłości chrześcijańskiej osób podejmujących tę praktykę. Pamiętajmy o naszych zmarłych, o wszystkich wiernych
zmarłych szczególnie w miesiącu listopadzie poprzez udział w nabożeństwie wypominkowym, które w naszej parafii jest odprawiane codziennie w dni powszednie
po wieczornej Mszy św. a w niedzielę o godz. 16.00. Nasi zmarli czekają.

Ks. Andrzej Kmiecik

Czcigodny Księże Andrzeju

Z okazji imienin szczerze i serdecznie życzymy
wszelkich Bożych Łask
i dziękujemy za każde życzliwe słowo oraz chętną pomoc.
Współredaktorzy
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KALENDARIUM - LISTOPAD 2016 R.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Listopad
Ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów,
były wspierane w swoim wysiłku solidarności.
Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali
w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.
1 XI

2 XI

3 XI

4 XI

5 XI
6 XI
7 XI
8 XI
9 XI

10 XI

11 XI

Wtorek. 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;
Środa. 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;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika.
Flp 3, 3-8a; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 3b); Mt 11, 28; Łk 15, 1-10;
Piątek. Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
Czytania z dnia: Flp 3, 17; 4, 1; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); 1 J 2,
5; Łk 16, 1-8 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;
Sobota. Dzień powszedni. Flp 4, 10-19; Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 8a i 9 (R.: por.
la); 2 Kor 8, 9; Łk 16, 9-15;
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, 27-38 lub Łk 20, 34-38;
Poniedziałek. Dzień powszedni.
Tt 1, 1-9; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Flp 2, 15-16; Łk 17, 1-6;
Wtorek. Dzień powszedni. Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37 (36), 3-4. 18 i 23. 27 i 29
(R.: por. 39a); J 14, 23; Łk 17, 7-10;
Środa. 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;
Czwartek. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Czytania z dnia: Flm 7-20; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 5a);
Łk 21, 36; Łk 17, 20-25
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;
Piątek. Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. Czytania z dnia: 2 J
4-9; Ps 119 (118), 1-2. 10-11. 17-18 (R.: por. 1); Mt 24, 42a. 44; Łk 17,
26-37 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;
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12 XI

13 XI
14 XI
15 XI

16 XI

17 XI

18 XI

19 XI

20 XI

21 XI

22 XI

23 XI

Sobota. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. Czytania z dnia:
3 J 5-8; Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a); 2 Tes 2, 14; Łk 18, 1-8
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;
Trzydziesta trzecia Niedziela zwykła. Ml 3, 19-20a; Ps 98 (97), 5-6. 7-8. 9
(R.: por. 9); 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 28; Łk 21, 5-19;
Poniedziałek. Dzień powszedni. Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por.
Ap 2, 7b); J 8, 12b; Łk 18, 35-43;
Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i
doktora Kościoła. Ap 3, 1-6. 14-22; Ps 15 (14), 1b-3a. 3bc-4. 5 (R.: por. Ap
3, 21); 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich bazylik
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ap 4, 1-11; Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6 (R.:
por. Ap 4, 8b); J 15, 16; Łk 19, 11-28;
Czwartek. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
Czytania z dnia: Ap 5, 1-10; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. Ap 5, 10);
Ps 95, 8ab; Łk 19, 41-44 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;
Piątek. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.
Czytania z dnia: Ap 10, 8-11; Ps 119 (118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131
(R.: por. 103a); J 10, 27; Łk 19, 45-48 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;
Sobota. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy. Czytania z dnia: Ap 11, 4-12; Ps
144 (143), 1a i 2bc. 9-10 (R.: por. 1a); por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40 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;
Trzydziesta czwarta Niedziela zwykła. Uroczystość Chrystusa Króla.
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. Wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Czytania z dnia: Ap 14, 1-3. 4b-5; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6);
Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4 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;
Wtorek. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Czytania z dnia: Ap
14, 14-20; Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13b); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11
albo czytania ze wspomnienia: Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45(44), 11-12.
14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6); Mt 25, 1-13;
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika,
albo św. Kolumbana, opata. Ap 15, 1-4; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 7-8. 9 (R.: por.
Ap 15, 3b); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;
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24 XI

25 XI

26 XI
27 XI
28 XI
29 XI
30 XI
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Czwartek. Wspomnienie świętych Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy,
męczenników. Czytania z dnia: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100 (99),
1-2. 3. 4-5 (R.: por. Ap 19, 9a); Łk 21, 28; Łk 21, 20-28 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;
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
dziewicy i męczennicy, albo bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki
Siedliskiej), zakonnicy. Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2; Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a (R.:
por. Ap 21, 3b); Łk 21, 28; Łk 21, 29-33;
Sobota. Dzień powszedni. Ap 22, 1-7; Ps 95 (94), 1-2. 3-5. 6-7ab (R.: 1 Kor
16, 22b i Ap 22, 20b); Łk 21, 36; Łk 21, 34-36;
Pierwsza Niedziela Adwentu. Iz 2, 1-5; Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9
(R.: por. 1); Rz 13, 11-14; Ps 85 (84) 8; Mt 24, 37-44;
Poniedziałek. Dzień powszedni. Iz 2, 1-5 lub Iz 4, 2-6; Ps 122 (121), 1-2. 4-5.
6-7. 8-9 (R.: por. 1); Por. Ps 80 (79), 4; Mt 8, 5-11;
Wtorek. Dzień powszedni.
Iz 11, 1-10; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7); Łk 10, 21-24;
Środa. 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;

Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
Słońce listopada mrozy zapowiada.
Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.
Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe liście
spadnie jeszcze zima.
Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
opracował: Jacek Kwiatkowski
źródło:
www.niedziela.pl
www.rozaniec.eu
www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_listopad
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Adorować, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem
w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i całym Jego dziele zbawienia.
Adoracja jest pełnym miłości spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą,
Zbawicielem i najlepszym przyjacielem.
Przez adorację Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu
świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciw złu, które nęka ludzkość, adoracja
jest czerpaniem Miłości Bożej z samego jej źródła.
Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa od najdawniejszych wieków chrześcijaństwa, głównie w zakonach. Dla świeckich wprowadzona została na początku
XVI wieku w katedrze Narodzin św. Marii w Mediolanie.
W Polsce adoracje rozpoczęto w XVIII stuleciu. Dziś wieczysta adoracja trwa
w dwunastu polskich kościołach. W parafii w Niskowej, wieczysta adoracja trwa od
kilku lat, obecnie przez cały tydzień w dzień i w nocy. Około 200 osób potwierdziło
swój udział trwając godzinę przed Jezusem Eucharystycznym. Inni przychodzą bez
zapisów. To wielki dar dla parafii, ale i wiele łask dla osób adorujących. Świadczą
o tym min wpisy do Księgi.
„Panie Jezu! Miłości moja! Życie moje!”
„Dziękuję za Miłosierdzie Twoje, za Twoją Miłość Miłosierną względem mnie,
bo w nim moje uzdrowienie, mój pokój, moja radość i nadzieja moja”.
„Boże, Ojcze Miłosierdzia miej miłosierdzie dla mnie i świata całego”.
„Dziękuję Ci, Boże, że pozwoliłeś mi poznać Siebie jako źródło Miłości Miłosiernej
Jezu, ufam Tobie”
Szczególnego poświęcenia wymaga adoracja w godzinach nocnych, a uczestniczą w niej te same osoby już od kilku lat.
Elżbieta Górczyk
p.s. czuwa w godzinach nocnych

Zapomniana historia

HOŁD RUSKI
Kto słyszał o Hołdzie Ruskim? Część osób na pewno nic nie wie na
temat tego wydarzenia historycznego i nawet nie słyszała o tym, dlatego
w rozmowie ze mną może mnie poprawiać, twierdząc, że był hołd, ale
Pruski. Jednak racja będzie po mojej stronie, a rocznica tego doniosłego
zdarzenie minie 29 października. Mam świadomość, że dzisiaj, mało kto
wie, że nie tylko zachodni sąsiedzi kłaniali się polskiemu królowi lecz
również wschodni. Dlatego te doniosłe wydarzeń jest przez wielu Polaków
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uważane za jeden z największych triumfów w historii naszego narodu,
natomiast Rosjanie nie mogą wybaczyć Polakom do dnia dzisiejszego tego
wielkiego poniżenia, chociaż od tego czasu minęło 405 lat.
29 października 1611r. na Zamku Królewskim w Warszawie miało miejsce wydarzenie, które można nazwać Hołdem Ruskim. Wzięty do niewoli
rosyjski car Wasyl IV Szujski ukorzył się przed polskim królem Zygmuntem
III Wazą, przysięgając, że nigdy nie napadnie na Polskę. Warto wiedzieć,
jak do tego doszło oraz dlaczego, tak niewielu ludzi dzisiaj wie o polskim
wielkim triumfie nad całą Rosją.
W latach 1604-1610, w okresie Wielkiej Smuty,1 w Rosji miały miejsce
tak zwane „dimitriady” czyli dokonywane przez polską magnaterię próby osadzenia na moskiewskim tronie człowieka fałszywie podającego się za syna
Iwana Groźnego, Dymitra. 30 czerwca 1605. Dymitr Samozwaniec I triumfalnie
wkroczył do Moskwy i niedługo po tym został koronowany na cara. Otaczając
się grupą polskich doradców, sprowokował niechęć rosyjskich bojarów, którzy
wywołali bunt i 17 maja 1606 zamordowali jego oraz 500 obecnych na dworze
Polaków. Wielu Polaków zostało też wziętych do niewoli, a carem obwołano
Wasyla IV Szujskiego. Car ten przez następne kilka lat musiał walczyć w
licznymi pretendentami do tronu, aby utrzymać się u władzy. W celu wzmocnienia swojej pozycji oraz w obawie przed polską interwencją, 28 lutego 1609
w Wyborgu zawarł wymierzony przeciwko Rzeczpospolitej sojusz ze Szwecją.
Ów pakt naruszał podpisany w 1606 roku rozejm z państwem polsko-litewskim,
stając się dla niego poważnym zagrożeniem. W odpowiedzi na to Zygmunt III
Waza skierował wojska na Smoleńsk, rozpoczynając we wrześniu 1609 długotrwałe oblężenie miasta. 29 września 1609 pod mury Smoleńska przybyły
oddziały dowodzone przez Lwa Sapiehę, a dzień później dotarł tam hetman
Stanisław Żółkiewski.
Pierwszy atak wojsk polskich nastąpił 4 października - okazał się całkowitą klapą. Kolejne trzy szturmy również nie przyniosły żadnego rezultatu i to
nawet przy dodatkowym wsparciu 5 tys. zaporoskich żołnierzy, którzy podeszli
pod miasto. Już było pewne, że twierdza szybko nie upadnie. Nie oznaczało to
jednak, że wojska polskie są na straconej pozycji. W Smoleńsku również zaczęły
kończyć się zapasy i to zarówno żywności jak i amunicji. Poza tym wsparcie
nie nadciągało i sami mieszkańcy nie byli pewni, czy ktoś z Moskwy przybędzie
im na ratunek. Jak się okazało, odsiecz już zmierzała w kierunku miasta. Brat
1

Wielka Smuta, jest niezwykłym zjawiskiem w dziejach państwa rosyjskiego.
W wyniku szeregu tragicznych wydarzeń Rosja mogła zniknąć z mapy świata, na
długie lata stracić niepodległość. Kryzys władzy, brak zaufania do głowy państwa,
samozwańczego cara Dymitra, polityka jego poprzednika Borysa Godunowa, spowodowały bunty chłopskie, wojnę domową, oraz interwencję ze strony potężnych
sąsiadów Rzeczypospolitej i Szwecji.
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cara Dymitr Szujski gromadził wraz ze Szwedami armię, która miała uderzyć na
Smoleńsk i ocalić miasto przed Polakami. Nieszczęśliwie dla Dymitra, formowanie oddziałów szło zbyt topornie, co z kolei wykorzystał hetman Żółkiewski. Jak
tylko doszły do niego słuchy o tym, że Rosjanie planują kontratak, zebrał część
swoich oddziałów i wyruszył z pierwszym uderzeniem. Dzięki dobremu wywiadowi, 4 lipca o 4 rano, po całonocnym marszu, hetman Żółkiewski zaatakował
z zaskoczenia obozujące pod Kłuszynem wojska szwedzkie. Wojska polskie,
w tym ponad 5,5 tysiąca husarów, odniosły walne zwycięstwo nad połączonymi
siłami rosyjsko-szwedzkimi. Na wieść o zwycięstwie Żółkiewskiego poddawały
się kolejne miasta i twierdza moskiewska.
Zwycięstwo pod Kłuszynem odtworzyło polskim wojskom drogę na Kreml,
jednak nie zakończyła oblężenia Smoleńska, nie mówiąc o zakończeniu wojny.
Grupa bojarów i dworzan obaliła 27 lipca Wasyla Szujskiego, osadzając go
w klasztorze i obejmując faktyczną władzę w kraju. W trzy miesiące po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem, polskie chorągwie wkroczyły na Kreml moskiewski
8 października 1610 r. Hetman Żółkiewski aresztował cara Wasyla Szujskiego
wraz z jego braćmi Iwanem i Dymitrem.
Na mocy podpisanego 28 sierpnia 1610 porozumienia pomiędzy hetmanem
koronnym Stanisławem Żółkiewskim z bojarami rosyjskimi, piętnastoletni królewicz Władysław IV Waza, syn Zygmunta III Wazy, został ogłoszony carem,
a mennica moskiewska rozpoczęła bicie srebrnych kopiejek z imieniem nowego
cara. W zawartym układzie zagwarantowano prawa i przywileje duchowieństwu
i Cerkwi, pozwolono tez budować w Moskwie kościół katolicki. Na mocy tego
porozumienia pomiędzy Polską a carstwem rosyjskim miał trwać wieczysty
pokój i stałe przymierze. Koronacja Władysława IV Wazy na cara miała przypieczętować unię Polski i Rosji. Jednak korzyści z tego porozumienia, jakie zawarł
Żółkiewski, nie chciał zobaczyć król Zygmunt III Waza. Przez jego upór przepadło
ważne dzieło połączenia Polski z carstwem rosyjskim.
29 października 1611 r. hetman Żółkiewski wkroczył ze swoim wojskiem
w uroczystym orszaku do Warszawy, przejeżdżając pod specjalnie wybudowanym z tej okazji łukiem triumfalnym, wioząc ze sobą Wasyla Szujskiego, jego
żonę carycę Katarzynę, dowódcę armii rosyjskiej kniazia Dymitra oraz następcę
moskiewskiego tronu, księcia Iwana. Więźniowie zostali doprowadzeni na
Zamek Królewski, gdzie w obecności polskiego króla na uroczystej sesji zebrał
się wspólnie Sejm i Senat Rzeczypospolitej. Car Rosji schylił się przed polskim
królem do samej ziemi i ucałował środek własnej dłoni, przyłożonej do podłogi, po
czym przysiągł, że nigdy nie napadnie na Polskę. Następnie król Polski Zygmunt
III Waza podał klęczącemu carowi rękę do pocałowania. Taką samą przysięgę
złożyli Dymitr oraz Iwan, upadając na ziemię i bijąc czołem o podłogę.

Nasza Wiara 11/2016

9

Podczas ceremonii hołdu ruskiego na podłodze przed zwycięskim hetmanem, królem i obecnymi dostojnikami Rzeczypospolitej leżały zdobyte na Kremlu
rosyjskie sztandary.
„Bywało siła triumfów, bywało za pradziadów naszych siła zwycięstw
(…) ale hospodara moskiewskiego tu stawić, gubernatora ziemi wszystkiej
przyprowadzić, głowę i rząd państwa moskiewskiego tego panu swemu
i Ojczyźnie oddawać, to dopiero dziwy, nowina, męstwo rycerstwa (…)
sama sława!”. Tak przemawiał podkanclerz Feliks Kryński na uroczystym
wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej na Zamku Królewskim
w Warszawie 405 lat temu.
Wydarzenie to z pewnością można uznać za jedno z największych zwycięstw
w historii Polski. Hołd Ruski może uchodzić za doniosłe wydarzenie świadczące
o naszej dawnej sile, a zwycięstwo pod Kłuszynem jest powodem do dumy
i podziwu dla polskiej husarii, która potrafiła niemal bez strat rozgromić o wiele
liczniejszego wroga. Takich wielkich zwycięstw jak Kłuszyn i trumfów mieliśmy
w swojej historii niewiele. Zdecydowanie więcej doświadczyliśmy wielkich klęsk
narodowych. Przegrane powstania, tragiczny wrzesień 1939, niewola sowiecka,
Katyń, Oświęcim deportacja na Syberię, żołnierze wyklęci, Smoleńsk 2010r.
Z zasady rocznice tych tragicznych wydarzeń są na ogół czczone uroczyście,
ale wielkich zwycięstw jakbyśmy się wstydzili. Czy możemy się wstydzić zwycięstwa pod Kłuszynem, Hołdu Ruskiego, tych ważnych wydarzeń w historii Polski.
Są one mało znane Polakom, jednak dla Rosjan powinny być ważnym memento,
dlatego pamięć o nich zamazywana jest w imię „poprawności politycznej”.
Wszyscy wiemy z własnego doświadczenia, że niewiele się dziś o tym mówi,
a opisu Hołdu Ruskiego nadaremno szukać w większości podręczników czy
nawet książek historycznych. Wydarzenie to nie jest nigdzie upamiętnione, nie
licząc łacińskiego napisu na tablicy Kolumny Zygmunta, który komuniści przegapili. To zamazywanie historii, te białe plamy w naszej historii, są efektem działań
Rosji w późniejszych latach, zarówno w okresie zaborów jak i PRL. Niestety,
jak w przypadku bitwy grunwaldzkiej, zwycięstwo to nie zostało odpowiednio
wykorzystane, tak było i w przypadku Rosji, która stawała się coraz potężniejsza,
w przeciwieństwie do Polski, która traciła swoją pozycję mocarstwa, uzależniając
się od wschodnich i zachodnich sąsiadów. W czasie zaborów rosyjskie władzy
dbały, aby wszyscy zapomnieli o upokarzających wydarzeniach dotyczące ich
kraju, usuwając je starannie. Zniszczono też obraz przedstawiający Hołd Ruski,
namalowany przez Tomasza Dolabellę na zlecenie króla Zygmunta, który był
eksponowany na Warszawskim Zamku. Hołd Ruski, podobnie jak Pruski, zobrazował też w późniejszych wiekach Matejko, jednak obraz ten jest też bardzo
mało znany. Także w czasach PRL-u cenzura zadbała o to, aby z książek znikły
wszelkie wzmianki na ten temat. Nawet dziś niektórzy niechętnie o tym mówią,
co zapewne jest potraktowane dobrymi stosunkami z Moskwą, również aby nie
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obrażać Rosji, wielkiego brata, którego tak nazywali komuniści. W tym momencie
zapomina się o tym, że Polska jest wolna i niepodległa, a okupacja Moskwy
to prawda historyczna. Tego faktu nie zmienią nawet „najtępsze” umysły i nie
wymażą go żadne podstępne działania z naszej polskiej świadomości. Jednak
cześć autorów woli używać też delikatniejszego i mniej mówiącego określenia,
Hołd Szujskich, dzięki czemu nie wskazują tak jednoznacznie na Rosję. Nie
widzę jednak konieczności używania takiej nazwy – Wasyl Szujski nie był byle
kim, tylko głową państwa rosyjskiego i nie nazywamy przecież Hołdu Pruskiego
„hołdem Hohenzollerna”.
Dlatego też oprócz historyków mało kto wie o tych pełnych chwały czasach.
Ale dlaczego my wszyscy nie możemy ich sobie nie przypomnieć i wiedzieć, że
kiedyś Moskwa podlegała Polsce.
Może warto poświęcić tym wydarzeniom więcej uwagi i częściej mówić, że
historia Polski to nie tylko przegrane i tragiczne powstania, ale również wielkie
zwycięstwa.
Zenon Tabor

Pocztówka - cegiełka
Troska o groby
Za życia skłóceni
śmiercią pogodzeni
Razem złożyli tu kości

LISTOPAD
Każdy z nas w pierwszych dniach tego miesiąca nawiedza cmentarz, aby
na grobach swoich bliskich zmarłych, przyjaciół, znajomych i nieznajomych, zapalić lampkę pamięci, pomodlić się i przywołać czas, kiedy byliśmy z nimi. Każdy
pokonuje drogę na cmentarz komunalny, która w marę upływającego czasu jest
coraz dłuższa i bardziej stroma. Wielu z nas zatrzymuje się, aby odpocząć, złapać
powietrza i iść dalej. W czasie tego krótkiego odpoczynku rozglądamy się i wtedy
dopiero odkrywamy, wcześniej dość nieistotne szczegóły i oznakowania.Jednym
z takich znaków jest wykonany z kamienia oryginalny austriacki słupek informacyjny, że jest to droga do cmentarza wojennego NR 352 z 1915 roku. Istotnie, na
końcu naszej drogi znajduje się cmentarz wojenny, na którym spoczywaj szczątki
żołnierzy uczestników I wojny światowej. Każdy z cmentarzy ma swoją historię
i ten nasz marcinkowicki, położony na skraju Pasternika, również. Wiemy z historii,
że tereny Beskidu Niskiego i Pogórza były w czasie I wojny światowej miejscem
dramatycznych wydarzeń, a zacięte walki na tym obszarze zebrały spore krwawe
żniwo. Aby uczcić pamięć tysięcy żołnierzy wielu narodowości, władze monar-
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chii austro-węgierskiej podjęły decyzję o budowie cmentarzy jeszcze w czasie
prowadzenia działań wojennych. Pierwsze prowizoryczne cmentarze powstały na
terenach frontowych jeszcze w trakcie działań zbrojnych. Po przesunięciu frontu
na wschód, po walczących wojskach pozostały nie tylko ruiny, zgliszcza i ślady
pobojowisk, ale również tysiące żołnierskich mogił wśród pól i lasów. Pobita armia
rosyjska pozostawiła swoich poległych złożonych najczęściej w zbiorowych mogiłach, w wielu przypadkach celowo nieoznaczonych nawet drewnianym krzyżem.
Tymczasowymi pochówkami zajmowali się sami żołnierze, władze cywilne, parafie
i miejscowa ludność. Przyfrontowe mogiły często znajdowały się w pobliżu domów
i ujęć wody pitnej. Taka sytuacja w dłuższym okresie mogła grozić wybuchem
epidemii. Względy czysto sanitarne, konieczność przekazania pól pod uprawy oraz
dysponowanie praktycznie nieograniczoną ilością taniej siły roboczej w postaci
jeńców wojennych zadecydowały, że podjęto decyzję szybkiego uporządkowania
dawnych miejsc walk obu armii oraz godnego uczczenia poległych, niezależnie od
tego, po której stronie walczyli.
Sprawy pochówków i ewidencjonowania zmarłych początkowo nie były skoordynowane ani scentralizowane. Zajmowały się tym Komendy Etapowe, a w ich
ramach – wyspecjalizowane Oddziały Oczyszczania Pobojowisk współpracujące
jednostkami liniowymi. Formalnie za pochówki wojskowe odpowiedzialne było
cesarsko-królewskie Archiwum Wojskowe w Wiedniu oraz Austriacki Czerwony
Krzyż z jego protektorką Marią Walerią, córką cesarza Franciszka Józefa.
Powołana została instytucja zajmująca się organizacją i koordynacją prac
związaną z pochówkiem żołnierzy, tworzeniem list poległych, a także budową
cmentarzy. Teren Galicji podzielony został na trzy obszary z głównymi ośrodkami w
Krakowie, Przemyślu i Lwowie, z oddzielnymi Oddziałami Grobów Wojennych dla
każdej strefy. Od maja 1915 roku akcja oczyszczenie pobojowisk w Galicji Zachodniej została podporządkowana Dowództwu Okręgu Wojskowego w Krakowie. Na
obszarze działania Krakowskiego Oddziału Grobów Wojennych współpracującym
z Apostolskim Wikariatem Polowym udało się w największym stopniu zrealizować
plan godnego uczczenia poległych na froncie Wielkiej Wojny. Powstało kilkanaście
sekcji - jedna z ich zajmowały się oczyszczaniem pobojowisk, następna prowadziła
ewidencję poległych. Pozostałe podzielono na 12 sekcji i oznaczono ich rzymskimi
cyframi . Okręg limanowski otrzymał cyfrę X, a zadaniem tych sekcji było nie tylko
porządkowanie pól bitewnych, ale także upamiętnienie walki.
W wytycznych Ministerstwa Wojny w każdym okręgu miał powstać jeden
cmentarz reprezentacyjny i kilkadziesiąt mniejszych. Zgodnie z założeniami okręg
X należał do Limanowej i tam powstał cmentarz reprezentacyjny a nasz marcinkowicki nr 352 był cmentarzem mniejszym. Tam, gdzie bitwy były najkrwawsze,
w niedalekiej od siebie odległości stawiano kilka cmentarzy, aby oddać ogrom
zaciętości walk. Twórcy cmentarzy przyjęli zasadę, aby z szacunkiem pochować
dziesiątki tysięcy żołnierzy nie tylko armii austro-węgierskiej i niemieckiej, ale
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także poległych wrogów, żołnierzy rosyjskich. Rozmieszczone wśród pól i wzgórz
w Zachodniej Galicji miały stać się pomnikiem oddającym hołd wszystkim poległym
. Przecież na tych samych cmentarzach spoczęli obok siebie żołnierze wrogich
sobie armii.
Komendantem Krakowskiego Oddziału Grobów Wojennych został kpt.Rudolf
Broch, oficer armii austro- węgierskiej, jego współpracownikami zostali kpt. Ludwig
Brixell i Hans Hauptmann. Na czele każdego z okręgów cmentarnych stał oficer
z wyższym wykształceniem artystycznym lub inżynierskim. Ich wielkie zdolności
organizacyjne i zgromadzenie wokół siebie artystów różnych dziedzin zaowocowało
wysokim poziomem artystycznym projektów cmentarzy i starannością wykonania
ich każdego najdrobniejszego szczegółu.
Wiele z nich to prawdziwe dzieła sztuki, dzięki temu, że Krakowski Wydział
Grobów Wojennych skupiał 36 wybitnych projektantów, architektów, malarzy
i rzeźbiarzy. Pośród twórców wojennych cmentarzy było dziewięciu narodowości
polskiej wśród nich: Wojciech Kossak, Alfons Karpiński malarze, Jan Szczepkowski
rzeźbiarz, Henryk Uzięmbło - polski malarz, grafik i projektant. Dzięki dużej swobodzie, jaką pozostawiono twórcom przy projektowaniu poszczególnych cmentarzy,
powstały różne formy, zależne od inwencji autora, jednak zgodne z wcześniejszymi
założeniami.
Przykładem tego mogą być żeliwne krzyże autorstwa Hansa Mayira i Jana
Szczepkowskiego, które były później najczęściej produkowane w galicyjskich
zakładach. Na mogiły żołnierzy ustawiano krzyże kute lub żeliwne w różnych
formach, uzależnionych od przynależności armijnej. Łącznie wykonano kilkadziesiąt modeli różnych krzyży, a niektóre produkowano w dużych ilościach, dlatego
można je spotkać na różnych cmentarzach. Musimy pamiętać, że we wszystkich
armiach służyli Polacy, o czym świadczą imienne tabliczki na krzyżach lub żeliwne
tablice na stelach. Każdy z projektantów miał dużo swobody w realizacji swoich
wizji. Plany cmentarzy oparte były na figurach symetrycznych bądź ich kombinacji
w kształcie krzyża lub litery T, wielobokach foremnych lub elipsach.
W wybudowanych 400 cmentarzach w Galicji Zachodniej pochowano 89 098
żołnierzy austro – węgierskich, niemieckich, rosyjskich1
Ministerstwo Wojny na pochówek jednego żołnierza przeznaczyło kwotę 10
koron, później ta kwota została zmniejszona do 7 koron. W związku z tym, awansowany na majora Rudolf Broch, nie czekając na dodatkowe fundusze z Wiednia,
stosując różne metody, uzyskiwał od prywatnych przedsiębiorców materiały
niezbędne do budowy cmentarzy; kamień, cement, żelazo farby i wiele innych
potrzebnych rzeczy.

1

Jerzy Drogomir podaje w swym opracowaniu pt. „Polegli w Galicji Zachodniej”
1914-1915(1918) t. I
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Major Broch utworzył też specjalna komórkę, która była odpowiedzialna za
akcję propagandową, aby zainteresować szerokie kręgi społeczeństwa budową
cmentarzy. Dzięki temu uzyskiwano dodatkowe fundusze ze sprzedaży „cegiełek”, kartek pocztowych z widokiem cmentarzy, mapek bitewnych, plakietek,
odznak „troska o groby”.
Pocztówki zastały wydane przez Oddział Grobów Wojennych C. i K.
Komendantury Wojskowej w Krakowie, sprzedawane w celu zdobycia
środków na budowę cmentarzy. Jedną z trzech takich „kartek pocztowych
- cegiełek”, które dziś mają tylko wartość historyczną, wyszperał nasz
kolega redakcyjny pan Jacek Kwiatkowski, dotyczy ona cmentarza nr.352
w Marcinkowicach zbudowanego w latach 1915 - 1916. Rycina została
wykonana przez malarza artystę Franza Poledna, wg wizji artystycznej
architekta Gustawa Ludwiga , który projektował ten cmentarz. Prezentujemy tę kartkę cegiełkę jako pamiątkę ,cenną pamiątkę z historii naszej
miejscowości, która przypomina nam tragiczne lata I wojny światowej.
Przedstawiamy ją na stronie tytułowej miesięcznika Nasza Wiara.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dla części społeczeństwa polskiego, cmentarze z czasów austriackich były tylko miejscem pochówku żołnierzy
z armii zaborczej. Cmentarze te nie interesowały mieszkańców, historyków, czy
tez konserwatorów zabytków. Cmentarze te już w latach30 XX wieku zaczęły
popadać w zapomnienie. Po zawierusze wojennej los cmentarzy wcale się nie
poprawił, bo dla ówczesnych władz był to temat zupełnie obcy i mało istotny.
Czasami pola grobowe tych cmentarzy wykorzystywano, aby na ich terenie
ustawić „pomnik na chwałę władzy ludowej.”
Obecnie wzrost świadomości w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego
powoduje, że wielu cmentarzom przywraca się dawną świetność. Ulega postrzeganiu, że cmentarze to twór obcy, jednak musimy pamiętać ,że w ich budowie
brało udział wielu mieszkańców Małopolski, a projektowali je wybitni Polacy.
Cmentarze to także pamięć i hołd żyjących wobec najwyższej ofiary, jaką ponieśli
żołnierze. Te cmentarze, nekropolie - pomniki wpisały się już na stałe w pejzaż
Małopolski i Podkarpacia, a dla współczesnych i przyszłych pokoleń są ważnym
świadectwem historii, a także wyrazem szacunku wobec poległych pochowanych na równych prawach ,bez względu na swoją przynależność państwową.
Warto wspomnieć, że cmentarz wojenny w Marcinkowicach był pod opieką
szkoły podstawowej w Marcinkowicach, ale starania o jego gruntowny remont są
autorstwa p Józefa Gościeja, nauczycielayciela w Zespole Szkół w Marcinkowicach. On zajął się także zbadaniem i opisaniem historii związanej z tym miejscem.
„Sztuka cmentarna, przez dłuższy czas prezentująca się dość mizernie,
zyskała bogate, płodne pomysły, a w bolesne nagromadzenie zachodniogalicyjskich cmentarzy wojskowych weszła różnorodność. Odznaczają
się one tak wielkim urozmaiceniem, że nawet pielgrzymka do wszystkich
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staje się wolna od przesytu i duchowego zmęczenia.” Tak podsumowali
poczynania swoich podwładnych autorzy książki Broch i Hauptmann wydanej
w/w formie przewodnika.
Ja też jestem tego zdania, że cmentarze wojenne wykonane wysiłkiem wielu
ludzi są dziełami sztuki, warto poświecić trochę czasu i nawiedzić te cmentarze,
by oddać hołd poległym bohaterom. Wraz z nieżyjącą żoną odwiedziłem kilkanaście takich cmentarzy i nie żałuję tego, chociaż do wielu było bardzo trudno
dotrzeć. Zastanawiałem się także, jak oni mogli walczyć w takich niedostępnych
miejscach.
Dlatego, bez względu na narodowość, wyznanie, nieważne po której stronie
walczył, trzeba traktować każdego poległego jako bohatera, któremu należysię
pamięć i szacunek.
Inskrypcja na cmentarzu wojskowym nr 55 w Gładyszowie głosi;
„Śmierć żołnierska jest święta i wszelkie nienawiści maże.
Czy bratem by, czy też wrogiem niech nikt nie pamięta,			
jednak cześć i miłość winniśmy im w darze”......
...Pamiętajmy o nich, zapalmy lampkę pamięci w listopadowe święto.
Zenon Tabor

CIĄG DALSZY TRAGICZNEJ HISTORII CMENTARZA
POMORDOWANYCH PRZEZ NIEMCÓW NA WZGÓRZU
RDZIOSTOWSKIM.
Okazuje się, że po ok. 70 latach po egzekucjach na
Rdziostowie nie wszystko zostało powiedziane. Dojście
do prawdy wstrzymywało maskowanie zbrodni przez
Niemców. Ustalenie liczby ofiar nie było i nie jest łatwe,
pomimo dwukrotnej ekshumacji, ludzie grzebani byli
w zbiorowych dołach.
Patronat nad cmentarzem od czasu jego założenia
sprawuje S P w Rdziostowie, która posiada archiwalne
dokumenty na ten temat. Dlatego do dyrekcji szkoły zgłaszają się jeszcze teraz członkowie rodzin poszukujących
informacji o swoich bliskich, a przede wszystkim chcą zobaczyć miejsce, gdzie
zamordowano ojca, brata… Wiadomości o ofiarach znajdują się w różnych
informatorach i wciąż trzeba je uzupełniać i budować całość. Czy uda się taką
całościową listę spisać?
W kronice szkoły znaleziono odręczną notatkę tej treści: 28 sierpnia 1942 r.
został rozstrzelany przez gestapo mój ojciec dr. medycyny Józef Pietrzykowski,
syn ziemi grybowskiej. Złożyła 1000 zł na kwiaty.
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Informacja internetowa uzupełnia, że w\w
pochodził z Bobowej, uwięziony został za
ukrywanie dziecka żydowskiego. Przewieziony z więzienia z Bobowej został rozstrzelany
w Rdziostowie wraz z 30 osobami.
29 października 2016 r. odbyło się w kancelarii SP w Rdziostowie spotkanie z córką
rozstrzelanego tu Adama Niesiołowskiego.
W spotkaniu wzięła udział dyrektor Szkoły
Urszula Łabuda, nauczycielka Marta Gródek
– Piotrowska i pisząca ten artykuł.
Magdalena Niesiołowska – Steidler poczyniła starania w poszukiwaniu informacji
o ojcu, wyznając przy tym, że nastąpiło to po
wielu latach (urodziła się po śmierci ojca).
Chodzi jej o to, żeby informacja o nim znalazła
się na tablicy cmentarnej.
W książce Józefa Bieńka „A wasze imię:
wierni Sądeczanie” znajduje się następująca
informacja:
W domu Łobodzińskiego mieszkał w latach
wojny wybitny działacz wojskowego Ruchu
Oporu w sztabie Inspektoriatu ZWZ – AK, inżynier – rolnik Adam Niesiołowski
ps. Gawin. Był współtwórcą placówki ZWZ w Tymbarku, gdzie mieszkała jego
żona z córkami. Z chwilą otrzymania pracy w Wydziale Rolnictwa i Wyżywienia
w Nowym Sączu włączył się w nurt konspiracyjny miasta i powiatu Nowy Sącz.
W 1943 r. wszedł do sztabu inspektoriackiego jako oficer do zadań specjalnych,
gdzie dał się poznać jako człowiek o wyjątkowej odwadze i ofiarności. Aresztowany 8 VII 1944 r. zginął 27 VII 1944 r. na placu kaźni w Rdziostowie.
Pani Magdalena Niesiołowska – Steidler wyraziła potrzebę umieszczenia
na tablicy pamiątkowej nazwiska swojego ojca Adama. Zamordowany był na
Rdziostowie, a podczas ekshumacji ciał przewieziony i pochowany na cmentarzu
w Mszanie Dolnej.
Istnieje potrzeba, aby zbadać okoliczności tego zdarzenia, czym córka pragnie
zająć się razem z rodziną, co już ma swoje dobre początki. Poproszona została
o napisanie „opowieści” o swej rodzinie z ojcem w centrum tej historii, która
na jej zgodę pojawi się w Naszej Wierze.
Za pomoc w napisaniu tego artykułu dziękuję społeczności szkolnej w Rdziostowie a w szczególności p. dyrektor Urszuli Łabuda i p. Marcie Gródek – Piotrowskiej.
Łucja Wróbel
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Kącik misyjny
Drodzy przyjaciele
Rugango  24/7/2016

Serdecznie pozdrawiam z Rwandy, gdzie jestem od połowy lipca. Pozdrawiam
również od Rachel, dziecka podopiecznego Waszej Grupy. Siostra Zuzanna jest
w Polsce, a po powrocie końcem października z Polski w listopadzie pojedzie do
Burundii. Dziękuję serdecznie za pamięć i życzenia świąteczne. Przepraszam, że
nie odpisywałam. Życzę obfitości łask na każdy dzień. Z pamięcią i modlitwą
s. Norberta.

O JÓZEFIE PIETRZYKOWSKIM c. d.
Od rodziny śp. J. Pietrzykowskiego dotarły kolejne informacje o jego losie.
Otrzymała je dyr. S P w Rdziostowie i przesłała do redakcji. Przedstawiamy je
odrębnie – w streszczeniu.
1
Jednym z najnowszych dokumentów jest postanowienie Prezydenta
RP A. Dudy z 17 czerwca br. o nadaniu orderów bohaterom II w światowej „ za
bohaterską postawę i niezwykłą odwagę ratowania życia Żydom (…) za wybitne zasługi w obronie godności i człowieczeństwa - pośmiertnie - Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski znalazł się Józef Pietrzykowski. Wśród
84 odznaczonych osób znalazł się Józef Pietrzykowski. Żyją jeszcze dwie osoby,
które odebrały odznaczenia.
2
Laska Józef, członek Z B o W i D zam. w Zabrzu w 1962 r. , zeznał, że
Józef Pietrzykowski współpracował z AK i zajmował się ratowaniem ludności
żydowskiej: dostarczał kennkarty na nazwiska polskie, przewoził osoby oraz ich
mienie w bezpieczne miejsca. W czasie tej akcji został zdradzony 22 VIII 1942
r. i aresztowany przez gestapo, stracony 28 VIII 19+42 r. w Rdziostowie.
3
Dr Mieczysław Dukiet z Krynicy, aresztowany i zmuszony do zeznań, był
bity przez Heinricha Hamanna, usłyszał od niego takie zdanie: „Takiego samego
polskiego bandytę, jakim ty jesteś, doktora Józefa Pietrzykowskiego, właśnie
wczoraj rozstrzelałem”.
4
Żona zamordowanego, Helena, otrzymała z nowosądeckiego gestapo
dokument w języku okupanta, z którego wynika odmowa wydania ciała męża.
5
Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów – ofiar II wojny światowej
w opracowaniu Jana Bohdana Glińskiego, wyd. w 1997 r. pod hasłem Pietrzykowski Józef Walenty podaje:
„(… ) 1899 – 1942, lekarz położnik – ginekolog, członek AK, ur. 14 II w Grybowie (…) studiował medycynę na Wydz. Lek. UJ. (…)” Kolejno pracował
w Radzionkowie, Rudzie Śląskiej, Piekarach. Działał społecznie w PCK i or-
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ganizacjach społecznych. Przed
wybuchem II wojny uciekł na
wschód i zamieszkał w Bobowej. Prowadził prywatną praktykę
i działał w AK. Losy dalsze Józefa
Pietrzykowskiego podano w powyższych informacjach.
Pisząca ten art. zachowała
zasadę spisywania informacji
w kolejności ich otrzymywania.
Wszyscy bohaterowie, obrońcy
odwiecznych wartości, niech odpoczywają w pokoju, niech zachowa ich naród w żywej pamięci.
Łucja Wróbel
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DOROBEK PIERWSZYCH LAT
NIEPODLEGŁOŚCI
Niemal w każdym miesiącu roku kalendarzowego w naszej Ojczyźnie miały miejsce wydarzenia, które z zasady powinien
znać każdy Polak i Polka. Rocznice tych
narodowych czynów wywołują w każdym pokoleniu refleksję nad wartościami. Wszystkie są ważne i niewątpliwie
przynoszą zmiany, które każdy z nas może
odbierać w inny sposób, bo każdy ma
swój punkt odniesienia i widzi to inaczej. Nie chcę i nie mam zamiaru nikogo
przekonywać, że wartości patriotyczne są w naszym narodzie, w chwilach
zagrożenia, najważniejsze. Odwołujemy się wtedy do Boga, honoru, którego
w czasach współczesnych jest tak w nas mało i do umiłowania Ojczyzny, za
którą wielu synów i córek narodu oddało swoje życie.
Myślę, że w listopadzie najważniejsze dla naszego społeczeństwa, są dwa
wydarzenia 11.11 1918 roku - uzyskanie niepodległości i 29 – 30 listopada 1830
roku zwane nocą listopadową. Te dwa wydarzenia miały duże znaczenie dla
naszego narodu. Szczególnie ważna dla naszego społeczeństwa jest rocznica
11 listopada 1918 r., obchodzona jako Święto Niepodległości. To święto jest
bliższe dla Polaków, ponieważ świadkami ych wydarzeń byli nasi ojcowie i matki,
a dla młodszego pokolenia dziadkowie. Co prawda, święto to w dzisiejszych
czasach jest czczone z mniejszym entuzjazmem niż w okresie międzywojennym.
Jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, czym jest wolność, co to jest brak
suwerenności, której byliśmy pozbawienie ponad pół wieku.
Wielokrotnie w naszym miesięczniku opisywana była ta rocznica, jednak należałoby nadal przypominać i przedstawić młodemu pokoleniu Polaków, niezależnie
od miejsca zamieszkania, zapatrywań politycznych, jakie wartości w dzieje naszego
narodu wniosły te wydarzenia. Uważam, że dla nikogo z nas nie ma zastrzeżeń,
że fakt odbudowy państwa po ponad stuletniej niewoli miał decydujący wpływ
na losy narodu polskiego w XX wieku. Nikt z nas nie ma zastrzeże, że odbudowa państwa umożliwiła rozwój narodu, który będąc pod zaborami nieustannie
w walkach zbrojnych starał wydrzeć się spod jarzma niewoli. Mimo to wysiłki
zbrojne - powstania listopadowe i styczniowe, nie odnosiły pożądanych skutków
a Polacy tracili swój stan posiadania. Proces wynarodowienia Polaków trwał
przez cały wiek XIX na kresach zachodnich i wschodnich. Na Śląsku, Pomorzu,
Mazurach i Warmii, polityka państwa niemieckiego, poczyniła ogromne straty
w świadomości narodowej ludności polskiej. Na wschodzie zasięg polskiej
kultury, który na początku XIX wieku rozciągał się aż do Dniestru i Dźwiny, cofał

Nasza Wiara 11/2016

19

się pod naporem rusyfikacji na zachód,
niemal do Niemna i Bugu.
Krąg kultury polskiej kurczył się także
w centrum Europy pod naporem państw
zaborczych, choć i tak byliśmy jednym
z liczniejszych narodów Europy. U schyłku XIX wieków było nas bowiem około
16 milionów, do których trzeba dodać
jeszcze około 5 milionów, którzy żyli na

emigracji zwanej „czwartą dzielnicą”.
Wiek XX daje zaborcom nowe środki do wynarodowienia, nasze istnienie
stawało się coraz bardzie wątpliwe, a pomiędzy Rosją a Niemcami było coraz
mniej miejsca dla Polaków. Dopiero odbudowa państwa ochroniła narodowy
byt i odwróciła niekorzystne zmiany. Dla nas, obywateli III Rzeczypospolitej,
największą zasługą twórców niepodległości Polski jest fakt, że odbudowali ją
jako państwo w pełni demokratyczne.
Lata międzywojenne nie sprzyjały jednak tworzeniu demokratycznych ustrojów, czego przykładem jest Rosja, gdzie wprowadzono ustój komunistyczny a w
Niemczech i Włoszech faszyzm. Te dwa zbrodnicze ustroje otoczyły swoimi
mackami Polskę, w której ówcześni politycy polscy zdecydowanie opowiedzieli
się za demokracją parlamentarną. Zauważyć się to dało już w dniu 7 listopada
1918 roku, kiedy premier Ignacy Daszyński w wydanym manifeście ogłasza
wprowadzenie demokracji parlamentarnej i swobód obywatelskich.
Józef Piłsudski przejmuje 11 listopada 1918 roku od Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem , a w trzy dni później, nad całym krajem, zdecydowany, by
tworzyć państwo demokratyczne. Potwierdzeniem jego działania było wydanie
dekretu ustawodawczego, a zwłaszcza fakt szybkiego ogłoszenia wyborów
parlamentarnych. Wielu historyków twierdzi, że była to jedyna słuszna droga,
która zadała śmiertelny cios komunizmowi w Polsce, bo przecież rewolucja bolszewicka w Rosji coraz wyżej podnosiła głowę, chcąc szerzyć swe zbrodnicze
idee na cała Europę.
Ukoronowaniem Sejmu Ustawodawczego II RP, wybranego w demokratycznych wyborach, była uchwalona konstytucja - 17 marca 1921 roku. Ustawa
zasadnicza potwierdzała istnienie w Polsce systemu parlamentarnego z rozbudowanym samorządem oraz szerokimi swobodami obywatelskimi, wolność
słowa, stowarzyszeń, sumienia i wyznania. Ważnym faktem było, że licznym
mniejszościom narodowym zatwierdzono prawo zachowania swej narodowości,
rozwijanie własnych organizacji społecznych i oświatowych. Uzupełnieniem
demokratycznej konstytucji było ustawodawstwo socjalne wprowadzone dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego.
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Ustawodawstwo przewidywało wprowadzenie systemu ubezpieczeń społecznych na wypadek choroby, powołanie inspekcji pracy, ustalało zasady
podpisywania zbiorowych układów pracy, normowało czas pracy; wprowadzone
zostało przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego, poprawiane przez jego następców,
stawiało Polskę w światowej czołówce pod względem ochrony pracownika.
Wydaje się, że dziś zupełnie zapomnianą była ważna dla społeczeństwa sprawa, unifikacji prawa, ponieważ odziedziczony po państwach zaborczych system
prawa należało jak najszybciej zmienić i zastąpić polską jednolitą kodyfikacją.
Zadanie to wykonała powołana Komisja Kodyfikacyjna już w 1919 roku.
Wiemy wszyscy, że we współczesnym świecie o pozycji państwa, decyduje
silna gospodarka a przecież Polska po 1918 roku potęga ekonomiczną nie była.
Zniszczenia po I wojnie światowej i wojna z bolszewikami dotknęły szczególnie
kresy wschodnie, dlatego priorytetem dla rządu było szybkie usunięcie skutków
wojen. Rozpoczęto odbudowę transportu kolejowego i sieci telefonicznej, rozpoczęto też budowę portu w Gdyni. Inwestycje realizowane przez wicepremiera
Eugeniusza Kwiatkowskiego były lokowane w Centralnym Okręgu Przemysłowym,
służyć miały przede wszystkim rozwojowi polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Efektem tych dwudziestu trudnych lat w gospodarce była stała, ale powolna
przemiana społeczeństwa Polski w nowoczesne społeczeństwo typu zachodnioeuropejskiego. Pod względem struktury społecznej Polska międzywojenna
zbliżona była do Włoch, Hiszpanii czy Węgier.
Przemiany społeczeństwa polskiego, były powodowane poprzez system
oświatowy, zorganizowany przez państwo. Już w początkach narodzin niepodległości naczelnik Józef Piłsudski wydał dekret o powszechnym obowiązku
szkolnym. Powstaje oświata na gruzach różnych systemów szkolnych państw
zaborczych. Reforma szkolnictwa przewiduje bezpłatną szkołę początkową dającą
uczniom szeroki zakres wiedzy i przygotowania do bycia obywatelem. W okresie
międzywojennym większość polskich ośrodków naukowych reprezentowało
dobry poziom europejski. W niektórych dziedzinach wyniki naszych uczonych
stanowiły istotny wkład do nauki światowej.
Nauki techniczne rozwijały się wolniej ze względu na słaby rozwój przemysłu
i politykę kapitału zagranicznego opierającego produkcję przemysłową na licencjach. Dlatego polska myśl techniczna i konstrukcyjna opierała się na dziedzinach
związanych z wojskowością. Powstają samoloty na wysokim poziomie, na
których nasi lotnicy zwyciężali w międzynarodowych zawodach.
Wojna światowa, która rozpoczęła się we wrześniu 1939 roku, położyła kres
rozwojowi, niszcząc cały dorobek okresu międzywojennego.
Przypuszczam, że przesłanie, jakie zostawiła nam II RP, jest nadal aktualne.
Była to polityka pokojowa z dążnością do rozwoju państwa. Zasada ta przyświeca
obecnej dyplomacji w sytuacji, gdy dwaj nasi sąsiedzi dążą do zmiany sytuacji
międzynawowej.
Zenon Tabor
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Kącik poetycki
****
=Moja małość=
		
(żyć nadzieją)
Czasem to tylko
kilka tchnień
i oczu blask
rozmyty łzą
gdy życia czar
odpływa w sen
w głęboki kir
nieznaną dal
Miłością zaostrzony ból
tęsknotą wyrzeźbiona myśl
symfonią drzew i trąbki głos
I „Ciszy dźwięk – żałobna pieśń”
Za bramą nieba
Ojciec nasz
co nam odmierzy życia czas
wtedy staniemy
twarzą w twarz
z Jezusem,
który odkupił nas.
Maria Piniańska
Kochani. Modlę się razem z Wami nad grobami Waszych i swoich bliskich,
którzy odeszli do Ojca w Niebie, oraz za tych, za których nikt się nie modli (samotnych i zapomnianych).
Pozdrawiam serdecznie Maria Piniańska
****
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„ Listopadowe westchnienia”
Rzeka żalu rozlewa się po
cmentarnych alejach
Cisza modli się w smutnych sercach
Płaczą znicze na grobach
Ojcze przytul nas
kiedy serce pęka
Zaproś zmarłych
na wspólną Agapę
prosimy Cię Miłosierny Jezu
		
W tej kamiennej ciszy
		
za horyzontem wiary
		
czekaj na nas
		
bo Tobie ufamy

Maria Piniańska

Niech Jezus będzie uwielbiony w poezji, przez pątników słowa – poetów
wielkiej wrażliwości serca. Poezja jest łaską – jest modlitwą.
					
MP
****
„Zauważ że jestem”
choć czas ubrał w okulary
życiorys w zmarszczkach
zapisany
		
Zauważ, że jestem
lecz wolno odchodzę
a ty otwierasz drzwi
bym wyszła prędzej
		
Zauważ, że jestem
tylko serce przystaje
nogi coraz cięższe
miłość najcięższa
trudno ją unieść
a
serce twoje
wciąż zamknięte
Maria Piniańska
Dziękujmy Bogu za jasną stronę życzliwych oczu. Bywają ludzie okrutni,
których nie boli ból innego człowieka – dlaczego?
				
MP
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ODBLASKOWY HAPPENING „Bądź bezpieczny,
noś odblaski”
12 października br. cała społeczność Szkoły Podstawowej w Rdziostowie
udała się na happening w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”. Trasa imprezy
prowadziła od Urzędu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu aż do rolkowiska w Chełmcu. Uczniom i nauczycielom przyświecał jeden cel – zachęcić
jak najwięcej ludzi do noszenia odblasków i propagować bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.
Na samym początku uczniowie udali się do Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu, gdzie na ręce pana Andrzeja Zarycha - Dyrektora Biura
Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą złożyli własnoręcznie napisaną
petycję, w której poprosili o budowę chodników w Rdziostowie. Następnie
wszyscy ubrani w odblaskowe stroje, z transparentami, apelami do pieszych
i kierowców wyruszyli w dalszą drogę. Napotkanych przechodniów pytali,
czy mają przy sobie coś odblaskowego. Jeśli odpowiedź była twierdząca,
dana osoba była nagradzana zdrowym jabłkiem, a jeśli nie, w prezencie otrzymywała odblask i przestrogę, by go nosić, bo niejednokrotnie ratuje życie.
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Później uczniowie z klas IV – VI wraz ze swoimi wychowawcami udali się
ulicą Krakowską do Urzędu Gminy Chełmiec, a dzieci z klas 0 – III pojechały
do Firmy Wiśniowski w Wielogłowach, gdzie uczestniczyły w pogadance
o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Była ona prowadzona przez pana
Komendanta Straży Gminnej w Chełmcu, z udziałem suczki Bessi. Do zatrudnionych tam kierowców najmłodsi uczniowie skierowali odblaskowe
apele o ostrożną jazdę. Na koniec pobytu dzieci otrzymały firmowe upominki,
opaski dla całej szkoły oraz został dla nich przygotowany słodki poczęstunek.
Wielką atrakcją było zwiedzanie firmy, a w szczególności spacer oszklonym
korytarzem nad ulicą.
O godzinie 14.00 grupa starsza i młodsza spotkała się pod Urzędem
Gminy w Chełmcu, by o odblaskach porozmawiać także z pracującymi tam
urzędnikami. Do pana wójta uczniowie skierowali również petycję o budowę
chodników w Rdziostowie, a później zaprosili go do wspólnego przejścia
na Miasteczko Ruchu Drogowego. Tam odbył się instruktaż przechodzenia
przez jezdnię przeprowadzony przez Straż Gminną. Potem wszyscy udali się
na rolkowisko, gdzie podsumowano dotychczasowe działania podjęte w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” i rozstrzygnięto przeprowadzone konkursy.
Ostatnim elementem podkreślającym współdziałanie różnych środowisk
i instytucji w dbaniu o bezpieczeństwo, było wypuszczenie w powietrze
odblaskowych baloników.
ODBLASKOWY RÓŻANIEC W KOŚCIELE
W MARCINKOWICACH
10 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Rdziostowie we współpracy z parafią Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Marcinkowicach już po raz drugi zorganizowali „Odblaskowy różaniec” w ramach
akcji „Odblaskowa Szkoła”.
W czasie nabożeństwa różańcowego Karol Kowalik, Kinga Mróz, Marysia
Potoczek, Ola Pękala i Patrycja Wróbel modlili się w intencji uczestników
ruchu drogowego, a szczególnie ofiary wypadków. Październikowe nabożeństwa różańcowe odbywają się w kościele wieczorem. Wielu parafian
odbywa drogę pieszo, nie mogąc korzystać z chodnika, dlatego tak ważne
jest zadbanie o dobrą widoczność i bezpieczeństwo wiernych wracających
do domu. Mając to na uwadze, przy wyjściu z kościoła, Martyna Wróbel
i Piotr Sołtys z klasy VI rozdawali wychodzącym ze świątyni list-przesłanie
skierowane do pieszych:
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„Drogi Pieszy!
Jesteś uczestnikiem
ruchu drogowego. Czasami z dużej odległości kierowcy Cię nie
dostrzegają. Dlatego
proszę, zadbaj o swoje
bezpieczeństwo. Bądź
widoczny - ZAKŁADAJ
ODBLASKI, ponieważ
od tego zależy Twoje
zdrowie i życie”.
oraz elementy odblaskowe, które na pewno pomogą w bezpiecznym powrocie po zmroku.
W nabożeństwie różańcowym uczestniczył redaktor tarnowskiej edycji
„Gościa Niedzielnego” - pan Grzegorz Brożek. Przeprowadził on wywiad
z uczniami naszej szkoły oraz uczestnikami modlitwy różańcowej na temat
akcji „Odblaskowa szkoła” i inicjatyw z nią związanych. Rozmowa ta została
przedstawiona w artykule i fotorelacji „Odblaskowy różaniec” na stronie
internetowej www.tarnow.gosc.pl oraz w 43 numerze „Gościa Niedzielnego”
z dnia 23 października.
Dziękujemy ks. prałatowi Józefowi Babiczowi oraz księżom katechetom: Andrzejowi Kmiecikowi i Krzysztofowi Mirkowi za wsparcie, a także podkreślenie potrzeby
noszenia „odblasków” i zachęcenie parafian do skorzystania z tej inicjatywy.
Anna Sarata
Szkolny koordynator akcji „Odblaskowa Szkoła”

PAMIĘTNY LISTOPAD
Dzień 29 listopada 1830 roku wpisany jest w czas epoki romantyzmu,
gorących serc i gwałtownych uczuć. Był to czas, w którym młodzi ludzie
buntowali się przeciwko sytuacji, jaka panowała w Królestwie. Młodzi ludzie
przepełnieni spontanicznością, szaloną, płomienną i wielką miłością, także do
Ojczyzny, pragnęli wolności i niezależności więc postanowili o nią walczyć.
W 1828 roku młodzi oficerowie i studenci ze Szkoły Podchorążych w Warszawie utworzyli tajny związek patriotyczny Sprzysiężenie Podchorążych. Na
czele związku stał podporucznik Piotr Wysocki, który chciał działać i walczyć o niepodległość Ojczyzny. To oni doprowadzili do wybuchu powstania,
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które obfitowało w szereg
sukcesów i niepowodzeń,
mnóstwo bohaterskich czynów, ale także wielu pomyłek i niedopatrzeń. Pomimo
że było brak konkretnego
planu działania, nieprzewidzenia różnego rodzaju
sytuacji, a także niewiara
dowództwa i wysokich
rangą oficerów i generałów
w zwycięstwo, które doprowadziło do upadku powstania, było dowodem, na
patriotyzm Polaków i ich gotowość do obrony nieodległości. Wykrycie
spisku przez policję, spowodowało, że spiskowcy stanęli przed trudnym
wyborem, mogli zachować bierność i czekać na dalsze aresztowania,
podporządkować się carowi i wyruszyć, zgodnie z jego rozkazem, przeciw
narodom walczącym o swoja wolność, albo też wywołać powstanie w Polsce.
Podchorążowie wybrali walkę o niepodległość kraju. Ustalono wstępnie,
jak mają wyglądać działania zbrojne. Niewielki oddziałek, około trzydziestu
cywilów i podchorążych zaatakować miało Belweder, w celu odsunięcia
wielkiego księcia Konstantego, naczelnego wodza armii polskiej, od władzy
i wzięcia go jako zakładnika. Niestety, książę zbiegł, więc zamach się nie udał.
W tym momencie zabrakło planu i opracowania kolejnych działań, ponieważ początkowy plan się nie udał. W tym momencie należałoby cała winę
zwalić na Piotra Wysockiego, ponieważ nie potrafił om przekonać znanych
generałów i władz do poparcia jego działania, a mimo to zaryzykował i doprowadził do wybuchu powstania.
To wydarzenie spowodowało, że w całym kraju wzrastały nastroje patriotyczne a Sejm w grudniu 1830 r. uznał powstanie za narodowe, akceptując
cel. W odpowiedzi, w styczniu 1831 r car Mikołaj I zażądał, by Polacy złożyli
broń i zdali się na jego łaskę i niełaskę oraz zagroził ukaraniem buntowników.
Jednak sejm Królestwa Polskiego podjął decyzję o detronizacji (pozbawienie
tronu) cara Mikołaja I.
Spiskowcy w dużej mierze liczyli na poparcie Francji i Wielkiej Brytanii,
które udzieliły już poparcia królestwu greckiemu. Fakt poparcia walk o niepodległość tych dwóch mocarstw stanowił dla młodych Polaków zapowiedz
przychylnego potraktowania ich walki, ich niepodległościowych dążeń. Argumentem na rozpoczęcie powstania w Polsce była rewolucji w lipcu 1830
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we Francji i wybuch powstania w Belgii. Do wielu rewolucyjnych zamieszek
doszło też w kraju niemieckim i włoskim. Wydawało się, że bunty ogarniają
całą Europę, co dodatkowo zachęciło do czynu Polaków.
Powstanie Listopadowe, które wybuchło w Królestwie Polskim, było
częścią europejskich rewolucji, które wstrząsnęły Europą pod koniec lat
dwudziestych i na początku lat trzydziestych XIX wieku. Stanowiły one rzecz
jasna zagrożenie dla istniejącego od 1815 roku ładu ustalonego na Kongresie
Wiedeńskim. Ów porządek wiedeński ustalony został przez mocarstwa, które
w tym okresie odgrywały dominującą rolę na kontynencie europejskim.
W moim artykule chciałbym opisać, jak te mocarstwa zareagowały na
wydarzenia z 1830 i 1831 roku, jakie miały miejsce w Królestwie Polskim.
Muszę także wspomnieć, jak sami powstańcy odnosili się do owych państw
i jakie wiązali z nimi nadzieje. Pisząc o europejskich mocarstwach mam tu
na myśli przede wszystkim Rosję, Prusy, Francję, Austrię i Anglię. Warto
również zwrócić uwagę na Belgię, która w tym czasie jest uzależniona od
wydarzeń związanych z Powstaniem Listopadowym. Stosunek Cesarstwa
Rosyjskiego wobec Powstania Listopadowego był jasny i oczywisty. Powstanie było wszak zwrócone przeciwko niemu. Tak więc Mikołaj I, cesarz
rosyjski i jednocześnie król Polski chciał rzecz jasna, aby powstanie zostało
jak najszybciej stłumione oraz aby winni zostali ukarani.
Kolejnym po Rosji państwem, w którym stosunek do powstania był
negatywny, były Prusy. Żywiły one obawy, że gdy Polacy odniosą zwycięstwo, upomną się o ziemie utracone na rzecz Prus. Były więc Prusy
żywo zainteresowane wydarzeniami w Królestwie, stojąc oczywiście po
stronie Rosji. Ponadto cały piętnastoletni okres od Kongresu Wiedeńskiego
do wybuchu powstania upływał pod znakiem pogłębiającego się zbliżenia
prusko – rosyjskiego.
Kolejnym państwem, które odegrało rolę w powstaniu, była Francja. Z nią
powstańcy wiązali największe nadzieje co do pomocy materialnej jak i militarnej. Pierwsze rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Francji Sebastianim
odbył bawiący w połowie grudnia Leon Sapieha. Mimo zapewnień Sebastianiego o gorącym poparciu dla powstania Sapieha zdał sobie sprawę, że nie
należy się spodziewać od Francji pomocy. Minister francuski powiedział, że
w tej sprawie jest potrzebna współpraca z Wielką Brytanią. Francji zależało
przede wszystkim na tym, aby nie pogorszyć swoich stosunków z Rosją.
Na dodatek przewodniczący Izby Deputowanych powiedział, że „Francja nie
będzie Don Kichotem sprawy polskiej” oraz, że „krew francuska należy do
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Francji”. Mimo to Polska liczyć mogła na szerokie poparcie wśród oficerów,
gwardii narodowej a także różnych warstw społecznych.
Wieści z Królestwa docierały do Francji głownie z Berlina. Nie dziwi więc
fakt, że były one mocno zmienione. Podano informacje, że bitwa grochowska
zakończyła się klęską Polaków a Warszawa została zdobyta przez Rosjan
. Polskim delegatom nie udało się również włączyć sprawy Królestwa do
programu obrad pięciu mocarstw w Londynie (dyskutowano na temat Belgii).
Do tego potrzebna jednak była współpraca Francji i Wielkiej Brytanii, co ze
względu na kwestię belgijską znacznie utrudniało sprawę.
Tak więc kraj, z którym powstańcy wiązali największe nadzieje, okazał się
nieczuły na losy Polski. Francja zasłaniała się zasadą nieinterwencji, twierdziła,
że pomoc dla Polski wywoła wojnę z Prusami i Rosją, wojnę, której nikt we
Francji nie chciał. Kolejnym mocarstwem mniej lub bardziej zaangażowanym
w konflikt polsko – rosyjski była Wielka Brytania. Tutaj także, podobnie jak
i we Francji, powstańcy liczyć mogli na szerokie poparcie wśród niższych
warstw społecznych oraz prasy. Jako pierwszy rozmowy ze strony polskiej
rozpoczął Leon Sapieha, ten sam, który rozmawiał wcześniej z ministrem
francuskim Sebastianim. Spotkał się w połowie grudnia z premierem lordem Greyem. Ale te rozmowy również zakończyły się niepowodzeniem. Po
nim do Londynu przybył młody margrabia Aleksander Wielopolski. Słusznie
zauważył, że to sprawa Belgii jest największą przeszkodą w porozumieniu
angielsko – francuskim na rzecz Polski.
Ostatnim z pięciu mocarstw europejskich tego okresu była Austria. Podobnie
jak Prusy, zajęła ona wobec powstania postawę neutralną i niezdecydowaną. W rzeczywistości Austria zajęta była bardziej rozwojem wypadków we
Włoszech, gdzie wybuchła rewolucja w państwie kościelnym. Metternich
stanowisko Austrii tłumaczył potrzebą interwencji na rzecz władzy papieskiej. Jednak z satysfakcją przypatrywał się problemom Rosji w Królestwie
Polskim. Chciał w ten sposób zrewanżować się za wrogie wobec Austrii
poczynania rosyjskie na Bałkanach. Austria z zainteresowaniem przyglądała
się rozwojowi sytuacji w Królestwie, bo nie była jej na rękę coraz bardziej
rosnąca potęga Rosji. Co prawda Metternich sprzyjał Mikołajowi, udzielał
pomocy agentom polskim przebywającym w Wiedniu.
Powstańcy więc po cichu liczyli, że Austria wpłynie na stanowisko Belgii
w sprawie powstania w Królestwie co niemalże, było oczywiste. W żadnym
chyba innym kraju, tak jak w Belgii, nie cieszono się tak z sukcesów Polski.
Belgia jednak nie chciała zajmować oficjalnego stanowiska i głośno wyrażać
swojego zdania, gdyż jej los nie był jeszcze pewny a mocarstwa europejskie
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na razie milczały. Prasa belgijska bardzo pochlebnie wypowiadała się o Polsce,
natomiast krytycznie wobec Anglii i Francji, oskarżając je o egoizm i obojętność
. Informacje o powstaniu do Belgii napływały głównie z Prus. Dlatego też
bitwa grochowska przedstawiona została jako druzgocąca klęska Polaków.
Dzień 26 maja 1831 r. okazał się klęską, gdy wojska polskie przegrały
bitwę pod Ostrołęką.
6 września 1831 r. wojska rosyjskie rozpoczęły szturm na Warszawę.
W pierwszym dniu zdobyli umocnienia Woli, których bronił Józef Sowiński.
Po trzech dniach Warszawa skapitulowała. Wojsko polskie wycofało się
w stronę Prus i Austrii oraz złożyło broń. Ludzie bogatsi udali się na emigrację. Kto nie opuścił kraju, szedł z rozkazu Rosjan do więzienia. Car rosyjski
odwołał konstytucję, zlikwidował wojsko polskie i sejm.
Zaczął się czas represji, zastraszani Polacy jednak nadal chcą dążyć do
niepodległości, ponieważ z Powstaniem Listopadowym wiązały się spore
nadzieje tak jak z państwami Europy zachodniej. Jednak, jak się okazało, były to złudzenia. Prusy od początku były wrogo nastawione, Francja
i Anglia obojętne, Austria niezdecydowana a Belgia zbyt słaba. Tak więc
potężna Rosja nie musiała martwić się o inne państwa i mogła cały swój
wysiłek włożyć w dławienie buntu. Buntu, który zdobył szerokie poparcie
wśród ludności, ale nie wśród władz poszczególnych krajów. Była więc ta
obojętność przysłowiowym gwoździem do trumny dla walczącej Polski. Raz
jeszcze zatryumfowała zasada, że prawdziwych przyjaciół poznaje się
w biedzie. Powstańcy na takich przyjaciół liczyć nie mogli.
Pomimo tego Powstanie Listopadowe miało duże znaczenie międzynarodowe, ponieważ zapobiegło tłumieniu ruchów rewolucyjnych w Belgii,
i Francji, osłabiając Rosję. Mimo niepowodzenia powstania wielu ludzi
uważa, że ten zryw nie poszedł na marne i pomimo wszystko warto było
walczyć. Cały świat z napięciem obserwował sytuacje w Polsce, z Węgier,
Francji, Niemiec, Czech, Słowacji docierali do Polski ochotnicy, pobudzeni
żarliwością i patriotyzmem Polaków, chcąc walczyć w szeregach Królestwa.
Ponadto Polacy udowodnili, że są w stanie zbuntować się przeciw carowi,
oddając życie za Ojczyznę, bo zawsze w wielu polskich głowach żyła myśl
o wolnym kraju.
Powstańczy zryw w listopadzie 1830 roku był dowodem, że Polacy
nie dali się wynarodowić, że nadal pragnęli wolności i niezależności
i gotowi są zawsze, do największych wyrzeczeń i poświęceń.
Zenon Tabor
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PAŹDZIERNIK 1956
Październik 1956 to przeszło pół wieku, dla wielu to odległa data z zasady
nic nie mówi, jednak ludzie, którzy żyli w tym czasie pamiętają, że był to dobry
czas, tak to przynajmniej wyglądało, bo komunizm ociupinkę zelżał i nastąpił
czas przemian w naszej ojczyźnie. Wielu ludzi zapewnię sobie przypomina, że
był to czas, próby, czas odnowy, ocieplania stosunków, złagodzenie reżimu
socjalistyczno-komunistycznego w ZSRR i całym bloku komunistycznym.
Chcę przypomnieć, że państwa Europy środkowo-wschodniej, to blok komunistyczny, który został usankcjonowany podczas konferencji jałtańskie, zezwalał na
oddanie pod jurysdykcję władzy w tych krajach, komunistom z ZSRR i zaprowadzenie komunizmu w NRD, Czechosłowacja Węgry Rumunia, Bułgaria i Polska.
Źródła tych wydarzeń jakie miały miejsce w Polsce w październiku 1956
roku, trzeba się dopatrywać w śmierci Stalina w 1953 roku. Śmierć tego znienawidzonego przez większość Polaków mordercy i tyrana pociągnęła za sobą
lawinę zmian. Nastąpił czas, nazwany w historii polskiej, jako „czas odwilży”,
złagodzeniem tyrani, jednak nie ustąpienie komunistów, ze stanowisk mających
kluczowe znaczenie w rządzeniu. „Lody” powoli puszczały, jak wiosenna kra
na rzece, tworzyły się jednak zatory, na każdym zakręcie historii. W Polsce
ten „wiosenny czas ocieplenia, rozpoczął się już w 1954 roku. Zwolennikami
przemian była przede wszystkim inteligencja, oraz część kierownictwa działaczy
PZPR niższego szczebla.
Charakterystyczne dla tego okres, było ograniczenie cenzury, wstrzymanie
kolektywizacji1, likwidacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,zwalnianie
z więzień skazanych za przestępstwa polityczne. Skazani członkowie organizacji
niepodległościowych długoletnimi wyrokami odbywali kary więzienia w zakładach karnych, obozach pracy przymusowej i ośrodkach pracy więźniów. Był to
niejako przejaw zemsty całego aparatu represji wobec konspiratorów o próba
zmuszenia do uległości osób, które w tych czasach terroru stalinowskiego starały
się przejawiać chociaż trochę samodzielności.
Decyzją sądu rządu PRL 31 sierpnia 1956 roku, więzienie opuścili też młodociani więźniowie polityczni, zamknięci wiosna 1951 roku. Zamiarem komunistów
było uczynienie z tych młodych przeciwników władzy, „ofiarnych bojowników”
nowego ustroju. Zamierzano to osiągnąć za pomocą dwóch metod; indoktrynacji
politycznej i ciężkiej pracy fizycznej. W tym celu stosowano system wychowawczy
opracowany przez radzieckiego pedagoga Antoniego Makarenkę .Eksperyment
stosowany w więzieni Jaworznie nie udał się, gdyż młodzież miała rodziców,
1

Przymusowe przekształcanie indywidualnych gospodarstw rolnych
w Spółdzielnie Rolnicze, PGR ,Kołchozy, dostawa kontyngentów, a  prywatne
warsztaty rzemieślnicze w  spółdzielnie produkcyjne.
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za którymi tęskniła, oraz otrzymała wychowanie patriotyczno-religijne a tego
władzom nie dało się z tych młodych umysłów wykorzenić.
Coraz głośniej domagano się jawności w działaniach władz i zniesienia jej
przywilejów (między innymi specjalnie zaopatrzonych sklepów przeznaczonych
wyłącznie dla dygnitarzy). Domagano się rehabilitacji fałszywie oskarżonych,
w procesach politycznych i ukarania winnych stosowania przestępczych metod
śledczych. Pojawiły się głosy broniące Armię Krajową postulujące zaprzestanie
dyskryminacji jej żołnierzy. Środowiska związane z kulturą oczekiwały odrzucenia
doktryny realizmu socjalistycznego. Zwracano również uwagę na konieczność
efektywniejszego zarządzania gospodarką, która właśnie wchodziła w okres
kryzysu. Sytuacja najbardziej napięta wśród krajów ludowej demokracji panowała
na Węgrzech i w Polsce. Te państwa przeżywały ekonomiczne trudności oraz
opierały się postępującej stalinizacji. W tych krajach w roku 1955 już wkroczono
na drogę pewnych reform oraz uległy one antykomunistycznej propagandzie
z Zachodu - ten proces został nazwany „odwilżą”. XX Zjazd KPZR (czyli Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego) toczył obrady w Moskwie od dnia 14 do
25 lutego 1956 roku, jak również odegrał on bardzo dużą rolę w historii ZSRR
oraz całego komunistycznego ruchu na świecie. Został na nim odczytany referat
Nikity Chruszczowa, w jakim przedstawiono stalinowskie zbrodnie.
Po moskiewskim zjeździe, z nieustalonych przyczyn, zmarł Bolesław Bierut
przywódca komunistycznej partii w Polsce. PZPR (Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza) nie posiadała kandydata na przywódcę o niezbędnym politycznym
oraz moralnym autorytecie. Ostatecznie przywództwo objął Edward Ochab obejmując stanowisko I sekretarza KC PZPR. Referat Nikity Chruszczowa podzielił
w Polsce partię komunistyczną na dwa zwalczające się ugrupowania: natolińczyków oraz puławian. Pierwsze z nich zmierzało do zahamowania przemian,
jak również zachowania sojuszu ze Związkiem Radzieckim, drugie oskarżało
ZSRR o nadużywanie władzy i dążyło do reform oraz osłabienia współpracy ze
Związkiem Radzieckim.
Wydarzenia na terenie Polski i Węgier były przedmiotem ciągłych sporów
w światowym ruchu robotniczym. Dyskusje te prowadziły nieuchronnie do
potępienia Związku Radzieckiego oraz zrywania z komunistyczną ideą, co dało
podstawę do licznych rozłamów oraz organizacyjnych podziałów. Spowodowały
one poważne rozluźnienie w spoistości komunistycznego ruchu, a także jego
osłabienie.
Październik 1956 r. był niezmiernie ważną datą w dziejach PRL. Zwłaszcza
w życiu wewnętrznym kraju nastąpiły głębokie przeobrażenia, których nie można było przekreślić. Zmiany w położeniu międzynarodowym Polski, w polityce
zagranicznej, nie były tak widoczne. Nadal pozostawała ona członkiem Układu
Warszawskiego, nadal uzgadniała wszelkie posunięcia na arenie międzynarodowej
z dyplomacją sowiecką. Jednak dyplomaci zachodni zaczęli baczniej przyglądać
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się temu co dzieje się w Polsce, odróżniając ją od innych państw bloku wschodniego. Politycy brytyjscy sugerowali, że byłoby lepiej, aby w wypowiedziach
publicznych nie wymieniać Polski wśród krajów satelickich, lecz określali ją
jako państwo Układu Warszawskiego i członka bloku sowieckiego. Ważnym
zjawiskiem określającym położenie międzynarodowe Polski było rozszerzenie
jej kontaktów dyplomatycznych na wiele państw zamorskich. Jednak te wydarzenia wykazały, iż ZSRR nie zamierza rozluźnić zależności od siebie krajów
demokracji ludowej. Jedynie zostały nieco złagodzone metody tejże zależności,
lecz całkowicie z niej nie zrezygnowano.
Deklarację dotyczącą zasad współpracy z tymi państwami ogłoszono dnia 30
października 1956 roku, uznając prawo ich do suwerenności. Kraje demokracji
ludowej odczuwały znaczną poprawę swej sytuacji. „Suwerenność” pozwoliła
na samodzielne w miarę kształtowanie wewnętrznej polityki. Jednak zagraniczne
sprawy tych państw nadal były zależne od mocodawców z ZSRR. RWPG ciągle
funkcjonowało, tak jak i Układ Warszawski.
Moskwa nadal sterowała polityka PRL rozgrywając i tworząc konflikty między
klikami w PRL,wszyscy oni byli lojalni wobec ZSRR, a nie względem siebie. Kto
tracił przychylność Moskwy był niedopuszczany do walki o władzę. Moskwa
okazywała przychylność niektórym politykom polskim, przez częste audiencje
u pierwszego sekretarza.
Rok 1956 do uzyskania większej suwerenności dla siebie wykorzystał ideowy
komunista Gomułka, zmarginalizował istniejące kliki w PRL i osobiście „negocjował” z Moskwa Gomułka skrytykował stalinizm, kolektywizację przeprowadzona
na wsi, efekty planu 6-letniego. W jego przemówieniu znalazły się tez akcenty
wprowadzania nowej polityki w oparciu z o zasady, że naczelnymi władzami
są sejm i rząd, a partia jest siła kierującą. Te pozory liberalizmu były jedynie
kosmetyczna zmiana sytuacji politycznej.
Nie możemy zapomnieć, że 28 października wolność odzyskał prymas
Polski kardynał Stefan Wyszyński. Nastąpiła niewielka poprawa w stosunkach państwo-Kościół, przywrócono nauczanie religii w szkołach jako
przedmiot nieobowiązkowy. Mogli także powrócić do swoich diecezji na
Ziemiach Odzyskanych biskupi co było efektem uchylenia dekretu z 1953
roku o obsadzaniu stanowisk kościelnych przez władze świeckie.
Wszystkie zmiany, jak pokazała przeszłość, były jedynie pozorne już na początku
listopada na naradzie aktywu PZPR I sekretarz KC, Władysław Gomułka, zapowiedział konieczność dalszego funkcjonowania struktur partyjnych w zakładach
pracy i zakończenie walki frakcyjnej w partii
Zenon Tabor
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VIII DIECEZJALNY MARSZ DLA ŻYCIA W LIMANOWEJ
Dziewiąty października, godzina 12 ,uroczystej Mszy św. przewodniczył ks.
bp Wiesław Lechowicz, zaproszony przez ks. proboszcza Jana Piotrowsiego.
Udział w niej wzięli uczestnicy diecezji tarnowskiej licznie zgromadzeni. Ks. bp
po powitaniu przez ks. proboszcza podał intencję: „Miłosierdzie dla życia i rodziny”, pieśń o miłosierdziu Bożym – chór. Czytanie o uzdrowieniu trędowatego
Naamana 2Krl 5,14-17.
Lekcja: 2. list Tymoteusza „Jeżeli będziemy trwać w cierpliwości, będziemy
królowali z Chrystusem” 2 Tym 2, 8-13.
Ewangelia: „Uzdrowienie dziesięciu trędowatych” Łk. 17, 11-22
Kazanie ks. biskupa.
Życie pochodzi od Boga i ma być chronione. Z Ewangelii możemy czerpać
moc i siłę. Słowo Boże mówi o wodzu syryjskim Naamanie, trędowatym i jego
uzdrowieniu. Trędowaci byli traktowani jak żyjący na marginesie, wykluczeni
ze wspólnoty. Dzisiaj są tacy, których się wyrzuca bez prawa do życia, dzieci
z wadami, chorzy, starzy, bez prawa do życia, leczenia, opieki. Należy modlić się
o dar życia każdego dziecka, starszych, chorych, samotnych. Kwestii związanej
z życiem dzieci i starszych należy przestrzegać. Nauka ma tu coś do powiedzenia.
Bóg jest panem życia i śmierci. My mamy obowiązek bronić życia.
Papież Franciszek w Krakowie, wspomniał papieża Benedykta –„człowiek
chce zastąpić Boga”. Aborcja, eutanazja to jest ciężki grzech. Kain zabił Abla.
Tylko Bóg przychodzi do nas i mówi: -gdzie jest twój brat?
Tylko Bóg może nas uzdrowić, ma moc. Trędowatym kazał iść i pokazać się
kapłanom. Pan Bóg chce, byśmy mu zaufali. Słuchali go. Naaman posłuchał
proroka Eliasza pod wpływem nalegań bliskich. Ukorzył się. Wyzdrowiał po zanurzeniu w wodzie. Został oczyszczony. Większość nie tylko modli się w obronie
życia, ale działa skutecznie. Cieszę się, że mogę tu z wami modlić się w obronie
życia i pomagać człowiekowi zbliżać się do Chrystusa.
Pieśni” „Bolesna Matko, do Syna prowadź nas, ucz nas miłości, pokój daj,
Bolesna Matko”
Komunia: pieśni: chór i wierni – „Zbliżam się w pokorze…”, „Panie, dobry jak
chleb…”, „Będę śpiewał Tobie…”. A moje serce po Komunii woła: „ja, proch
mizerny, przed Twą możnością, z wojskiem aniołów śpiewam z radością.”
Bo to łaska od Boga uczestniczyć w tak pięknej uroczystości. Ks. bp na koniec przytoczył słowa św. J P II: „Szanuj, broń i służ każdemu życiu ludzkiemu”.
Później ks. bp Wiesław Lechowicz serdecznie podziękował za zaproszenie, za
oddanie czci Matce Bożej Bolesnej, Miłosierdziu Bożemu za dar życia, rodziny,
za piękną oprawę liturgiczną, wszystkim obecnym i łączącym się przez środki
przekazu. Bazylika była szczelnie wypełniona. Wzruszający był widok wielu ro-
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dziców z malutkimi dziećmi, w tej ciasnocie. Żadne z nich nie płakało. Po Mszy
św. odbył się przemarsz ulicami miasta i piknik rodzinny.
„Limanowska Pani
Matko nasza droga
Przyjechaliśmy do Ciebie
Prowadź na do Boga
Madonno Limanowska
Bolesna Madonno
Jak dobrze Twym dzieckiem być”

Zofia Lorek

Opowiastki nie tylko przyrodnicze...

1. „Jesienny raport z Papieskiej Pasieki”
Pszczoły są już przygotowane do zimowli, dlatego pszczelarze mają czas na
podsumowanie ubiegłego lata.
Był to dobry rok na Sądecczyźnie! Miodu było dużo, niewiele mniej niż
w rekordowym poprzednim roku. Mało jest tylko miodu nektarowego, gdyż
spadź w tym roku pojawiła się wcześnie - już w czerwcu. Pszczoły miały
alternatywę - nosić nektar z kwiatów, akacji i lip czy zbierać spadź z drzew
iglastych, liściastych. Wybierały raczej to drugie. Druga pozytywna rzecz to
ta, że w tegorocznym miodzie była niska zawartość wody – od 15% do 18%.
Zawartość wody w miodzie nie może być wyższa od 20%. Przy większej
zawartości wody miód może szybko sfermentować. Pszczelarze większych
pasiek w swoich warsztatach posiadają urządzenie zwane refraktometrem do
mierzenia zawartości wody w miodzie.
Trzeba zauważyć, że każdy rok pszczeli jest inny od pozostałych, dlatego
pszczelarz uczy się do końca życia. Poza tym życie, biologia pszczół dla uczonych
zawiera jeszcze bardzo wiele niewiadomych. Wciąż nie wiemy, czy pszczoły
informują się o pożytkach przy pomocy tańca, trofalaksji ( drogą poczęstunku,
karmienia), czy też mają jeszcze inne sposoby komunikacji. Uczeni nie mogą
poradzić sobie też z warrozą najgroźniejszą współczesną chorobą pszczół. Mówi
się, że choroba ta wywoływana przez roztocza Varroa jacobsoni nigdy nie zostanie
wyeliminowana jako wielkie zagrożenie dla rodzin pszczelich.
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2. ...i jeszcze drugi temat pszczelarski – w formie komunikatu.
Koło Pszczelarzy przy Gminie w Chełmcu szykuje się do poświęcenia swojego
sztandaru, którego haft ręczny w najbliższym czasie zostanie ukończony. Uroczystość poświęcenia odbędzie się 7 grudnia w Marcinkowicach na Roratach,
w dniu św. Ambrożego, patrona pszczelarzy. Na tę uroczystość został zaproszony
biskup ordynariusz Andrzej Jeż.
3. Dlaczego w naszej parafii będą grane „Jasełka podhalańskie” Jana Joachima Czecha?
Z inicjatywą tego przedstawienia wyszła rok tomu młodzież z KSM-u. Chwała
im za to! A w tym roku bardzo merytorycznie podeszli do pierwszych, trudnych
przygotowań związanych z wystawieniem tej sztuki.
Jednocześnie do naszej pani dyrygent zadzwonił z Krakowa syn J. J. Czecha
– Ludwik, którego zdrowie ze względu na wiek zaczyna coraz bardziej szwankować, w czasie tej telefonicznej rozmowy bardzo prosił o ponowne wystawienie
w Marcinkowicach jasełek ojca; chciałby jeszcze raz w życiu je obejrzeć.
Pan Ludwik to zacny organista i zarazem dyrygent chóru w Krakowie. Ocalił
też przed zapomnieniem i zagubieniem wielkie utwory muzyczne i teatralne
ojca – Jana Joachima.
Ks. Józef Babicz

„Po polanie w lesie chodzi sobie jesień”
			

/ Po parafialnych dożynkach?/

Tę piosenkę usłyszałam dawno temu od jednego z przedszkolaków. Dalej
jest tak:
Po polanie…
Różne dary niesie
Koral, koral, sznur korali –
Koral, jarzębina da.
Świat się cały mieni w złocie i w czerwieni –
Dary to jesieni.
Lubię piesze spacery, gdy kontakt ze światem jest bezpośredni. Dostrzec
można żywotność roślin i obyczaje zwierząt. Ale dziś o roślinach. Odkryłam
prawdę, że w najmarniejszym nasionku zaprogramowane jest życie rośliny.
W takim maleństwie jest wszystko. Czeka tu uśpione życie – na przykład
w ziarnku maku – na to, żeby dostać ciepła, wody i przytulenia ziemi, a po-
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wtórzy odwieczną kolej wzrastania. Wiadomo, że nasionko musi zniszczeć,
żeby powstało nowe – i to zwielokrotnione.
Ile ziarenek jest w makówce? Z ziarna pszenicy wyrosnąć mogą 2-3 nowe
rośliny. A każda, gdy wyda kłos, może w nim dać 45 – 60 ziaren.
Powtarzam kolejny raz to co jest wiadome chyba wszystkim. Czy wszystkim? Mówię, bo to jest piękne, mądre, dobre.
Dziecko niejadek wzdycha nad świątecznym rosołem i pyta: skąd się
bierze makaron?
Inne nie uważa za słuszne podnieść z ziemi jabłko, tak dojrzałe, że spadło
od swej ciężkości, ale zrywa inne, jeszcze niedojrzałe do spożycia. Nie umie
się schylać. Skąd się bierze mleko? – ze sklepu – odpowiada inne.
Tak, bo czekoladę „milka” produkuje krowa – jak głosi stara reklama.
W książce A. de Saint Exupery’ego „Ziemia, planeta ludzi” jest taka zwyczajna scenka: w czasie przerwy lotnik idzie do znanego sobie od dawna
baru. Zawsze zamawia tam kubek kawy i bułeczki. Czuje się szczęśliwy.
Uświadamia sobie, że ten posiłek przygotowywało wielu ludzi: ktoś uprawiał rolę, żeby wzrosła pszenica, potem trudził się ktoś, żeby z ziarna zrobić
mąkę, a z niej te bułeczki. Choć nie wiedzieli, kto będzie to spożywał, zrobili
to z miłości. Teraz on – Europejczyk – w dalekiej Ameryce może odczuć
radość nie tylko z posiłku, ale ze świadomości, że ludzie wspierają się, są
solidarni. Bo ktoś w gorących Indiach zbierał ziarenka kawy, żeby nieznany
mu człowiek, w mizernym barze, cieszył się z tej myśli, czując wdzięczność
wobec wszystkich, którzy trudzili się w powstaniu posiłku.
Czy to nie jest mądre odezwanie? Twardego mężczyzny, a tak wrażliwego.
Jesień, jak każda pora roku ma swoje dni cieszące jak również ponure.
Bywa, że człowiek rozstrojony wewnętrznie dostrzega tylko to, co jest mu
niewygodne. Myśl franciszkańska widzi świat jako piękny i pożyteczny,
dlatego papież Franciszek powtórzył ją dając tytuł encyklice „Laudato si”.
Łucja Wróbel
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Krótkie sprawozdanie z uczestnictwa
w IX Dniu Społecznym
Akcji Katolickiej
I
Mszy św. w kaplicy Diecezjalnego Ośrodka rekolekcyjnego ARKA
w Gródku nad Dunajcem przewodniczył ks. bp ordynariusz Andrzej Jeż.
Homilia dotyczyła aktualnego problemu „uchodźców”. Europa przeżywa
najście setek tysięcy ludzi uchodzących z Bliskiego Wschodu i z Afryki
północnej. Jest to migracja, nowa wędrówka ludów z krajów ubogich
i objętych wojną do europejskich krajów bogatych. Ks. bp nakreślił główne
zjawiska tego problemu. Wyraził oparte na wiadomościach i przemyśleniach takie poglądy:
- Wojny wewnątrz państw mają podłoże polityczne, a nie religijne, jak
głosi większość mediów.
- Stwierdzone jest, że ludzie różnych wyznań mogą żyć obok siebie
bez konfliktów.
- Mocarstwa rozgrywają swoje racje polityczne i toczą wojny pod
przykrywką wewnętrznych konfliktów państw.
- Problem uchodźców trzeba rozwiązać systemowo. Wielu uchodźców
chce wracać do swoich domów, do ojczyzny.
- Chrześcijanie są zobowiązani do przyjmowania uciekinierów. Polska
wywiązała się w ostatnich czasach z tego, przyjęła bowiem Greków,
Czeczeńców, Ukraińców.
- Muzułmanie byli przyjmowani do Europy jako tania siła robocza, a gdy
urośli w siłę, zaczęli dopominać się o prawa dla siebie.
- Uchodźcy powinni dostosować się do kultury tego narodu, u którego
są gośćmi.
- Muzułmanie są religijni w swoim wyznaniu. W miejscach publicznych
czytają i rozważają Koran. Dyskutują o tym między sobą, np. na bazarach.
- Być może nawał islamistów do Europy wstrząśnie chrześcijanami.
Powyższe zapisy, nieco chaotyczne, nie zawierają całego przesłania ks.
bp, gdyż zanotowane zostały w pamięci po skończonej Mszy św.

II
Wystąpienie ks. prof. Waldemara Cisło – dyrektora sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Katolicyzm a islam. Specyfika dialogu.
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- Trzeba wiedzieć, że Bliski Wschód jest terenem wpływów wielkich
mocarstw, głównie USA i Rosji. Centrum konfliktu jest Syria. Arabia Saudyjska wspiera tę wojnę, chociaż, co jest absurdem, przedstawiciel tego
państwa jest przewodniczącym Komisji Praw Człowieka w ONZ. Kościół
wspiera ludność dotkniętą wojną. Na Syrię posłano ok. 2 mln euro w ciągu
dwóch lat. Pomaga Irakowi.
- Kościół pomaga chrześcijanom, a także dotkniętym nieszczęściem
muzułmanom, dla nich idzie 10-17% środków. Po ŚDM posłano do Syrii
ok 5 tyś plecaków.
-Chrześcijanie są atakowani i wypędzani. Przedstawiciele Kościoła jadą
w te niebezpieczne miejsca, nie są obojętni.
- Z 22 mln mieszkańców Syrii 12 mln potrzebuje pomocy, 7,6 mln
przesiedlono, 11 tys. zabito. Chodzi o zastraszanie ludzi. 350 tyś zmarło
z powodu braku leków.
- Najczęstszymi ofiarami wojny są dzieci. Zamknięte są szkoły w miastach ogarniętych wojną. Mężczyźni uciekają.
- Do konfliktu zbrojnego zatrudniani są żołnierze najemni.
- Europejczycy jadą do Syrii, żeby sobie postrzelać (!)
- 610 os. z personelu medycznego zostało zabitych, choć prawo międzynarodowe zabrania tego, uciekło ok 15 tys. lekarzy.
- N Bliskim Wschodzie rozgrywany jest konflikt interesów wielkich mocarstw, a cierpią niewinni ludzie. Wojna w Iraku i w Syrii jest bezsensowna.
- Mimo pomocy pokrzywdzonym Kościół jest atakowany przez media,
Gazeta Wyborcza jest obłudna w tym względzie.
- Ludność koczuje na pograniczu, chce wrócić do swoich domów. Tam,
gdzie zostali duchowni, tam są na miejscu chrześcijanie.
- Na pytanie skierowane do prześladowanych chrześcijan, jakiej pomocy
najbardziej potrzebują, ci odpowiadają:
Modlitwa, pomoc materialna, zauważenie ich nieszczęścia i mówienie
o tym głośno.
- Kościół w Polsce chętnie pomaga ofiarom prześladowań.
- Świątynie w Iraku i Syrii niszczone są z premedytacją. Do ikon strzelają
w oczy postaci, burzą mury, bezczeszczą świętości – żeby przez niszczenie zastraszyć.
- Islam nie jest jednolity: jest odłam diaboliczny i łagodny. Łagodny
w Afryce środkowej, diaboliczny w Arabii Saudyjskiej i płn. Afryce, gdzie
gwałtownicy – oszołomy – robią co chcą. Łagodni muzułmanie nie są
agresywni. Odwiedzają chrześcijan, czczą Matkę Boską. Kobieta a Arabii
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Saud jest w cenie niższej od krowy, dziewczęta są porywane i gwałcone.
Za cudzołóstwo lub podejrzenie o nie stosowana jest kara kamieniowania. Chrześcijanom odbierane są domy i cały dobytek. Kościół działa tam
w ukryciu.
- Co robić? Jak nawiązać dialog?
Muzułmanie ortodoksyjni są bezwzględni, rozbestwili się. Nie można
dopuszczać do sytuacji, że w Europie robią co chcą. Wykańczają Europę
demograficznie. Narzucają swoją kulturę (budowa meczetów, nauczanie
dzieci w szkole w ich języku, napady na kobiety, akty terrorystyczne)
- Bogate i wpływowe państwa Europy zachodniej i Włoch nie robią nic
konkretnego przeciw zalewowi islamu, choć muzułmanie atakują miejsca
kultu. Niemcy np. są w stanie sprawdzić tożsamość i zamiary 15 % nachodźców. Jakby boją się mówić prawdę o niebezpieczeństwie
- Muzułmanie przybywający do Europy są roszczeniowi, chodzi im o finanse w postaci znaczących zasiłków. Nie chcą mieszkać w Polsce czy
Czechach, nie chcą pracować. Praktykują wielożeństwo (każda z żon ma
inne zadanie), mają liczne rodziny.
- Działają mafie, zarabiające wielkie pieniądze na przewożeniu uchodźców. Czynią to oczywiście nielegalnie, używając zużyte środki transportu,
które ponadto przeładowane, często ulegają katastrofom. W morzu toną
tysiące ludzi.
- Polska stoi na stanowisku, żeby pomagać prześladowanym w miejscu
ich zamieszkania czy koczowania.
Spisała Łucja Wróbel.

P.S. Ks. prof. W Cisło ma bogate doświadczenie, gdyż bywa w miejscach konfliktu, spotyka ludzi, robi zdjęcia, które wykorzystywał podczas
wykładu.

❧
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Listy do redakcji
10 X 2016
Kochana pani wraz z całym zespołem redakcyjnym na czele z ks. Proboszczem,
księżmi A. Kmiecikiem i K Mirek.
Z okazji Dnia Nauczyciela składam podziękowania za ubogacanie nas mądrością i uczenie dobra, piękna, szlachetności, życzliwości i wszystkiego co
nas kształtuje. Cenny jest artykuł „Nie samym chlebem”. Coś tam napisałam
o Limanowej. dzięki Bogu mogłam być. Pojechałam autobusem kursowym. Już
po 10 byłam w Limanowej. Bogu dziękuję za ten dar obecności u Limanowskiej
Pani. Serdecznie pozdrawiam. 		
Zosia
25 XI 2016
Dziękuję za N. W. Jak zwykle cenna! Czcigodnemu ks. Proboszczowi dziękuję,
że nam wskazał na papugi, które pobożnie śpiewały, gdy organy grały, a także
z uwagą słuchały kazania. Obyśmy i my je naśladowali. Posyłam art. o adoracji w Niskowej napisany przez Elę Górczyk, która ponad sześć lat adoruje i to
w godzinach nocnych. Ma chorego brata, mąż jej zmarł nagle prawie pół roku
temu. Wieczystą adorację w Niskowej wprowadził ks. proboszcz Jerzy Janeczek. Najpierw całodniową, a kiedy zdała egzamin, zaproponował całodobową.
Znaleźli się chętni, którzy wpisali się na nocne godziny. Ks. proboszcz, pomimo
że był sam, czuwał, żeby zawsze ktoś adorował. Sam nieraz w nocy, pomimo
zmęczenia, kosztem snu, przychodził i czuwał. Wydawało się, że kiedy nastąpiła
zmiana ks. proboszcza, nie będzie nocnego czuwania, ale jest i przynosi obfite
owoce. Chwała Panu w Roku Miłosierdzia.
Zosia
Droga Redakcjo.
5 X 2016
Jestem wdzięczna za „Naszą Wiarę”. Dzięki uprzejmości p. Zofii Lorek otrzymuję ją systematycznie. Artykuły w niej zamieszczone sprawiają mi wielką
radość. Czytam „od deski do deski” podziwiając poezję p. Jerzego Mroza, p.
Marii Piniańskiej i p. Anny Piniańskiej – Kordyś, dającą wiele do myślenia.
Fakty historyczne w sposób bardzo przystępny dla każdego czytelnika przybliża
p. Zenon Tabor. Jego artykuły są wspaniałą lekcją patriotyzmu. A „Ojczyzna –
polszczyzna” p. Łucji Wróbel to prawdziwa skarbnica wiedzy o historii naszego
języka. Jakże ciekawe są „Opowiastki nie tylko przyrodnicze” ks. Józefa Babicza,
bo przybliżają dzieła Stwórcy. Oby więcej takich artykułów. Każdy egzemplarz
zawiera ponadto aktualności związane z uroczystościami roku liturgicznego.
Jednym zdaniem „Nasza Wiara” to wspaniała lektura. Dziękuję i życzę redakcji
błogosławieństwa Bożego w pracy nad tym wspaniałym czasopismem.
Maria Ciągło
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KOCHANE DZIECI
Ciąg dalszy opowieści o świętym Janie Pawle II. Ks. M. Malińskiego

Teatr

Razu pewnego, gdy Lolek tam wchodzi, nie zauważa, że na ziemi są rozłożone
kolorowe witraże z bibuły – dekoracja do przedstawienia. Zapatrzony w ludzi
rozdeptuje delikatną bibułkę w jednym z okienek. Patrzy z przerażeniem, chce
się wycofać, ale słyszy propozycję: „zostań, to naprawisz coś zepsuł”. I to
jest początek. Zaczyna pomagać w przygotowaniu dekoracji do przedstawień.
Potem w ustawieniu dekoracji na scenie. Pewnego razu, gdy tak siedzieli
przy stole nad jakąś robotą, pan Kotlarczyk mówi tak jakby mimochodem:
- Chciałbym w tym roku wystawić prawdziwe polskie jasełka Betlejem
polskie Rydla.
Zrobiło się cicho przy stole, wszyscy oczekiwali dalszego ciągu.
- Potrzebować będę również małych pasterzy – Kotlarczyk przerwał.
- Takich jak ja? – Karol poderwał się nieoczekiwanie.
- Tak, również w twoim wieku – odpowiedział reżyser, udając obojętność.
- A mógłby mnie pan wziąć na próbę? – Jak się nadam, to dobrze. Jak
nie, to … to nie.
- Możemy spróbować.
I udało się. Karol zaczyna występować jako aktor w teatrze pana Kotlarczyka. Początkowo są to proste role.
Jak na przykład pastuszek w jasełkach.
Przebrany za juhasa śpiewa piosenki
przy ognisku zrobionym na niby z żarówki przykrytej patykami okręconej
czerwoną bibułą – o owieczkach, co się
w polu pasą. Słucha pieśni anielskich
– aniołów grają koleżanki z żeńskiej
szkoły. W trzecim akcie przychodzi do
szopy razem z pastuszkami i trzema
królami śpiewają kolędy.
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Z PARAFII, KRAJU I ZE ŚWIATA
W niedzielę 2 października odbyły się dożynki parafialne. Zgromadzeni
na uroczystości w naszej parafii dziękowali Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Wieniec dożynkowy przygotowała Pani Maria Sikorska. Przedstawiciele
pozostałych miejscowości z parafii przynieśli chleby, owoce, wino i miód.
Jednocześnie po uroczystej Mszy św, której przewodniczył ks. Prałat Marian
Stępień odbyło się poświęcenie parkingu parafialnego.
***
„Rodzina sensem życia”, „Wybierz życie”, „Duża rodzina – niebo
przypomina” - m.in. takie hasła nieśli uczestnicy Diecezjalnego Marszu
dla Życia i Rodziny, który w niedzielę 9 października w Dniu Papieskim
przeszedł ulicami Limanowej. W Marszu szły rodziny z dziećmi, była
też młodzież, starsi, a także duchowni i siostry zakonne oraz stypendyści
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Marsz rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bp Wiesława Lechowicza w sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej. Zdaniem biskupa, żyjemy w cywilizacji, w której liczy się jakość,
a nie godność. „Jeżeli ktoś jest niepotrzebny, z jego życia nie ma pożytku,
to istnieje niebezpieczeństwo usuwania go z życia społecznego, spychania
na margines, albo nawet wręcz pozbawienia życia. Czyż nie dzieje się tak
z dziećmi, które są z wadami, które podczas badań prenatalnych okazują się
być w stanie jakiekolwiek niedorozwoju fizycznego? Czy nie dzieje się tak
z osobami chorymi, starszymi? Coraz częściej pojawiają się głosy o prawne
zalegalizowanie eutanazji. Niektóre kraje europejskie już to uczyniły” - dodał.
Biskup prosił wiernych o modlitwę zwłaszcza za dzieci poczęte i nienarodzone oraz za osoby niepełnosprawne. Bp Wiesław Lechowicz powiedział
w homilii, że dziś podstawowym jest grzech przeciwko Bogu – Stwórcy.
„Człowiek powiela zachowania Adama i Ewy, chce dorównać Bogu, chce
mieć władzę nad życiem ludzkim. To jest grzech współczesnego człowieka.
To jest błąd wielu współczesnych obrońców prawa do aborcji i eutanazji.
Nie uznają Boga, a siebie chcą traktować jako tych, którzy mają prawo
decydować o życiu” - mówił. Po zakończeniu Marszu w Parku Miejskim
odbył się piknik rodzinny.
***
31 października została otwarta krypta biskupów tarnowskich w bazylice katedralnej w Tarnowie. Będzie można ją odwiedzać przez cały
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listopad. W krypcie spoczywają: bp Józef Wojtarowicz, bp Franciszek
Lisowski, bp Jan Stepa i abp Jerzy Ablewicz. W katedralnej krypcie
znajduje się także grób ks. Andrzeja Tarły, prepozyta kolegiaty katedralnej zmarłego w 1642 r. Nie wiadomo ile osób spoczywa w podziemiach
katedry. Są tam krypty, w których przez wieki chowano mieszkańców miasta.
W bazylice jest siedem krypt, ale tylko jedną z nich można zwiedzać. To
krypta biskupów tarnowskich otwierana każdego roku z okazji Uroczystości
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. W katedrze są także imponujących
rozmiarów pomniki nagrobne rodziny Tarnowskich i Ostrogskich - właścicieli
Tarnowa.
***
Podczas sesji Rady Gminy Chełmiec, która odbyła się 26.10 br. Rada
Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy nowo
wybudowanego ronda na drodze krajowej nr 28 w Biczycach Dolnych (w
ramach budowy tzw. obwodnicy zachodniej Nowego Sącza) imieniem
Siostry Czesławy Lorek, której to imię nosi pobliski Zespół Szkół w Biczycach Dolnych, jak również w sprawie nadania imienia dla wybudowanego
w ramach budowy tzw. obwodnicy północnej ronda w Chełmcu, imieniem
Księdza Profesora Bolesława Kumora.
***
W dniach od 16 do 23 października 2016 r. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbywał
się odpust ku czci Papieża Polaka. Toruńska świątynia powstała jako wotum
wdzięczności za dar pontyfikatu św. Jana Pawła II. Dlatego w dniach od 16 do
23 października odbywają się w niej uroczystości odpustowe ku czci Papieża
Polaka. Zostały one zainaugurowane w niedzielę, 16 października 2016 r.,
w 38. rocznicę wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Papieża.
***
Na zakończenie Mszy św. sprawowanej na Jasnej Górze w ramach Wielkiej
Pokuty ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, dokonał Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Metropolita poznański
zachęcił wiernych, by potraktowali ten akt jako wstęp i przygotowanie do
uroczystości, która będzie miała miejsce w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada. Wówczas to Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana zostanie uroczyście
proklamowany w wigilię zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miło-

44

Nasza Wiara 11/2016

sierdzia. Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
obchodzoną 20 listopada, we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego
w Polsce każdy będzie mógł osobiście dokonać aktu przyjęcia Jezusa za
Króla i Pana. W całodniowej modlitwie przebłagalnej za grzechy z prośbą
o miłosierdzie dla naszego Narodu uczestniczyło ok. 100 tys. osób z Polski
i zagranicy. Na program całodniowej modlitwy składały się: dziękczynienie
za to, co dokonało się w historii Polski, część pokutna ze świadectwami
i adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Msza św. celebrowana przez ks.
abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski. Metropolita poznański podkreślił w homilii potrzebę publicznej pokuty za publicznie
popełnione grzechy, „za które odpowiada społeczeństwo, bo je pochwala,
nie protestuje przeciwko nim, nic nie czyni w tym kierunku, aby nie działa
się niesprawiedliwość, różne zbrodnie, zupełne lekceważenie Pana Boga.
Nikt się na to nie oburza. Na tym polega społeczny grzech” – apelował ks.
abp Gądecki. Konferencje i modlitwy prowadzili ks. Piotr Glas, egzorcysta,
i ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu), misjonarze z Brazylii, przełożeni wspólnoty Przymierze Miłosierdzia.
***
31 października przybył do Polski nowy nuncjusz apostolski ks. abp Salvatore Pennacchio. Został on powitany przez przedstawicieli Konferencji
Episkopatu Polski oraz Protokołu Dyplomatycznego MSZ.
***
W środę 19 października w 32. rocznicę męczeńskiej śmierci i w liturgiczne wspomnienie kapelana „Solidarności” jego ofiarę wspomniał podczas
audiencji generalnej na placu św. Piotra Ojciec Święty Franciszek. Wskazał,
że mottem pasterskiej posługi ks. Jerzego były słowa św. Pawła: „Nie daj
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”. Papież zachęcał Polaków,
aby te słowa były również dzisiaj dla Narodu Polskiego wezwaniem do
budowania sprawiedliwego ładu społecznego, w codziennym poszukiwaniu
ewangelicznego dobra.
***
„Nie lękajcie się! (…) Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – te
słowa św. Jana Pawła II przypomniał papież Franciszek Polakom podczas
Pielgrzymki Narodowej do Rzymu, która miała miejsce w dn. od 20 do
23 października br. Poprzednia Pielgrzymka Narodowa odbyła się w 2003
r. jako podziękowanie za 25 lat pontyfikatu Papieża Polaka. Tegoroczna zaś
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pielgrzymka była dziękczynieniem Bogu za najważniejsze wydarzenia 2016
roku: 1050-lecie chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży połączone z wizytą Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju oraz Jubileusz Miłosierdzia.
W Pielgrzymce udział wzięło ok. 50 biskupów z Polski i z Watykanu, ponad
250 księży i kilka tysięcy Polaków. Goście odwiedzili m.in. Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, Papieskie Kolegium Polskie
w Rzymie w 150-lecie jego istnienia oraz Polski Papieski Instytut Kościelny.
Zgodnie z tradycją pielgrzymią, przybywający do Rzymu modlili się w czterech
Bazylikach Patriarchalnych, gdzie przeszli przez Bramy Miłosierdzia. Przewodniczący liturgii Mszy Świętych w swoich homiliach skierowali przesłanie do
rodaków. Pierwszego dnia pielgrzymki, w Bazylice Matki Bożej Większej abp
Marek Jędraszewski podkreślił potrzebę kultywowania pobożności maryjnej
Polaków. Następnie abp Wojciech Polak przypomniał na Lateranie, że to
właśnie w tym miejscu w 966 r. papież usłyszał dobrą nowinę, że Mieszko,
książę Polski, przyjął chrzest. 22 października, w dniu wspomnienia św. Jana
Pawła II w bazylice św. Pawła za Murami abp Stanisław Gądecki przypomniał
osiem kolumn nauczania pontyfikatu św. Jana Pawła II: troska o poszanowanie
życia każdego człowieka, rodzina, nauczanie społeczne, dialog międzyreligijny,
wezwanie misyjne, miłosierdzie, jedność Kościoła, osobista świętość. Tego
samego dnia rano przy grobie Papieża Polaka kard. Stanisław Dziwisz wyznał,
że odpowiedzią św. Jana Pawła II na miłość Bożą było także heroicznie znoszone cierpienie, które ofiarowywał w intencji Kościoła.Szczególne znaczenie
miało spotkanie z papieżem Franciszkiem na audiencji sobotniej w liturgiczne
wspomnienie św. Jana Pawła II. Ojciec Święty, dziękując za swój pobyt
w Polsce, powiedział: „Raz jeszcze pragnę wyrazić moją wdzięczność wam
– wszystkim wiernym, kapłanom, biskupom i władzom cywilnym – za gorące
przyjęcie w waszym kraju, za wspaniałe, artystyczne i duchowe przygotowanie
wydarzeń i celebracji, które przeżywaliśmy z entuzjazmem płynącym z wiary”.
Ponadto papież Franciszek życzył Polakom: „aby Pan dał wam łaskę wytrwania
w tej wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od waszych przodków i którą
z troską pielęgnujecie. Niech w waszych umysłach i sercach wybrzmiewa
wciąż wezwanie waszego wielkiego Rodaka do budzenia w sobie wyobraźni
miłosierdzia, abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości wszystkim,
którzy jej potrzebują”.
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl
www.chelmiec.pl
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HUMOR
Spotyka się dwóch sąsiadów. Jeden mówi:
- Czy ty wiesz Franek, że moja świnia mówi po francusku?
- Chyba jesteś pijany, albo zwariowałeś!
- Nie wierzysz? To założymy się!
Sąsiedzi poszli do chlewu do świni mówiącej po francusku. Jej właściciel pyta:
- Kaśka, umiesz mówić po francusku?
Świnia nic. Wtedy chłop ją klepnął, a świnia:
- Łi, łi, łi!
****
Antek poszedł nad rzekę łowić ryby. Rozpalił ognisko i już miał zarzucić
wędkę, gdy zauważył kurę idącą w jego stronę. Nie namyślając złapał ją,
oskubał, upiekł i zjadł. Nagle patrzy: drogą biegnie sąsiadka i woła:
- Antek, nie widziałeś mojej kury?
Antek spogląda na pióra leżące u jego stóp i mówi:
- Rozebrała się i popłynęła na drugą stronę rzeki!
****
Jak się nazywa syn optyka?
- Synoptyk.
****
Co to jest kapitalizm?
- Wyzysk człowieka przez człowieka.
A co to jest komunizm?
- Na odwrót.
****
Jasio poszedł z tatą do cyrku. Podczas przedstawienia z uwagą obserwuje, jak mężczyzna przebrany za kowboja jeździ wokół areny na koniu i rzuca
nożami w ścianę, pod którą stoi kobieta. Widzowie klaszczą.
- Z czego się oni tak cieszą? - dziwi się Jasio. - Przecież ani razu nie trafił!
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
Nelly Kiełbasa ur. Francja zam. Marcinkowice, 08.10.2016 r.
Aleksandra Potoczek ur. Nowy Sącz zam. Rdziostów, 09.10.2016 r.
Maria Tkaczyk ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice, 15.10.2016 r.
Liliana Lachor ur. Nowy Sącz zam. Podrzecze, 16.10.2016 r.
Wiktor Janisz ur. Krynica Zdrój zam. Marcinkowice, 22.10.2016 r.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.
Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
Karolina Stachoń i Krzysztof Łacny – 03.09.2016 r.
Karolina Lis i Mateusz Żak – 03.09.2016 r.
Katarzyna Górkowska i Przemysław Król – 17.09.2016 r.
Anna Wójs i Grzegorz Bałuszyński – 01.10.2016 r.
Magdalena Popiół i Grzegorz Kamiński – 15.10.2016 r.

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

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
+ Maria Wideł l.76 zam. Marcinkowice
+ Józef Gargas l.63 zam. Klęczany
+ Adam Janczyk l.79 zam. 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
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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