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Dzień życia konsekrowanego
i dzień ludzi chorych i cierpiących
W miesiącu lutym przychodzi czas, aby pochylić się nad dwoma stanami:
życiem konsekrowanym z racji 2 lutego i życiem ludzi cierpiących cierpiącym
11 luty.
2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego popularnie Matki
Bożej Gromnicznej. W ten sposób każdy z nas przeżywa przypomina sobie to,
co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej - Maryja wraz z Józefem ofiarowała
Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży
jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.
W 1997 r. Bł. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła
nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu
największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa
w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają
osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: „Ofiarowanie Jezusa
staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy
powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne
«charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»”.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego będzie okazją do wyrażenia wdzięczności
za posługę sióstr, ojców i braci oraz do modlitwy w ich intencji, zwłaszcza o nowe
powołania. Przyzwyczailiśmy do widoku sióstr, które katechizują, opiekują
się chorymi i cierpiącymi. W tym dniu szczególnie powiemy im „Bóg zapłać”
poprzez naszą modlitwę. Pamiętajmy szczególnie o siostrach wywodzących się
z naszej parafii siostrze Hilarii Kucharskiej i siostrze Weronice Jurczak oraz ojcu
Gabrielu Szewczyku. Z kolei dzień 11 lutego jest szczególny dla wszystkich,
którzy doświadczają choroby, a co się z nią wiąże – bólu i cierpienia, ale to także
wspomnienie liturgiczne NMP z Lourdes. Na chorych w tym dniu obficie
spływa łaska przez przyjęcie sakramentów: Namaszczenia Chorych i Eucharystii. Taką postawą cierpiący manifestują, że po ludzku złe doświadczenia, w tym
przypadku choroby, mogą mieć wymiar zbawienny, jeśli tylko człowiek potrafi
ofiarować cierpienie Najwyższemu Bogu! W naszej parafii jak co roku odbędzie
się Msza św. w intencji wszystkich chorych, połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych oraz błogosławieństwem „Lourdzkim”. Zapraszamy
wszystkich na wspólną modlitwę zarówno chorych jak i posługującym wśród
osób cierpiących i starszych.
Początek lutego to czas ferii i odpoczynku dla nauczycieli, dzieci i młodzieży,
wyjazdów i oddechu po trudach pracy nauki szkolnej. Niech w pięknie przyrody
i radości spotkań z drugim człowiekiem nie zabraknie kontemplacji Boga. Wpatrzeni w Chrystusa i Jego ziemskich Rodziców ofiarujmy wszystko co nieznane
i prośmy o dobre przeżycie tego czasu radości, odpoczynku i wyjazdów.
Oprac. Ks. Andrzej Kmiecik
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Życzenia

Drogiemu Koledze Jackowi szczere życzenia
Bożych darów
w różnych obszarach życia
a także gratulacje z powodu wierności
zobowiązaniu pracy redakcyjnej od 1998 roku do dziś
z okazji imienin

składają koleżanki i koledzy

Nowa inwentaryzacja Kaplicy Dworskiej
w Marcinkowicach – cz. VI
Nowe ogrodzenie Kaplicy Dworskiej.
Stare ogrodzenie było wykonane z tzw. „siatki ciętej”. Zostało ono usunięte z dwóch powodów – w dużej części było już przerdzewiałe, jednocześnie
ten typ ogrodzenia nie współgrał z architekturą kaplicy. Na nowe ogrodzenie
otrzymaliśmy dotację z Gminy Chełmiec. Ogrodzenie, pomniki katyńskie oraz
smoleński zostały zaprojektowane przez architekta p. Zygmunta Lewczuka.
Prace kamieniarskie przy tym ogrodzeniu wykonał między innymi p. Józef
Kościółek z Falkowej, znany na Sądecczyźnie, i nie tylko, mistrz kamieniarski.
Była to jego chyba ostatnia praca przed śmiercią. Zmarł w 2013 r. Kamień na
ogrodzenie sprezentowały nam klęczańskie kamieniołomy, natomiast deski na
parkan ogrodzeniowy darmowo przekazał miejscowy zakład stolarski „George”.
Wszystkie kowalskie okucia ogrodzeniowe „społecznie” wykonał p. Zbigniew
Dziubanowski z Rdziostowa. Inwestycja została zrealizowana jesienią 2011 r.

Ławki przenośne – na pole.
6 ławek bez oparcia zwanych „koziołkami” (2 dłuższe, ok. 1 metra dł. i 4
krótsze). Siedzenia tych ławek zrobione z kloców lipowych.  Ławki wykonał p.
Stanisław Zaręba z Drzykowej, góral rodem z Kamienicy.

Nowa ambona.
Wykonana z drzewa dębowego przez p. Stanisława Zarębę. Zaprojektowana
przez architekta p. Mariusza Tworka. Ambona została wykonana przed odpustem
na uroczystość Świętej Rodziny; po latach przerwy (od ok. 1954 r.) wznowiony
został ten odpust w 2013 r. Mszę św. i kazanie odpustowe wygłosił ks. prałat
Marian Stępień z Trzetrzewiny.
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Kinkiety i lampy zewnętrzne przy drzwiach wejściowych do kaplicy.
Cztery kinkiety metalowe, trójramienne zostały zakupione poprzez internet.
Dwie lampy nad drzwiami wejściowymi to kowalskie rękodzieło p. Zbigniewa Dziubanowskiego.
Opracował: ks. Józef Babicz

Kolędnicy misyjni
W okresie poświątecznym zorganizowana została w naszej parafii
tradycyjna kolęda misyjna.
W tym roku dzieci wspierały
przede wszystkim rówieśników z
Republiki Konga i Demokratycznej
Republiki Konga, gdzie Papieskie
Dzieło Misyjne Dzieci dofinansowuje
działalność kilkudziesięciu ośrodków
pomocy, domów dla dzieci ulicy, przedszkoli i szkół, a także programy ochrony
życia dla dzieci ubogich, odrzuconych,
osieroconych i okaleczonych.
Hasło tegorocznego kolędowania misyjnego brzmiało „Samu Bana
KeKuha”, co znaczy: „By dzieci mogły
usłyszeć”. Nawiązuje ono w swojej treści do pomocy dzieciom niesłyszącym
w Afryce. Dzięki kolędnikom misyjnym
z Diecezji Tarnowskiej i ofiarności ludzi
dobrej woli będzie mogła powstać szkoła
dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie.
Kolędnicy misyjni zebranymi ofiarami
wspierają też projekty związane z pracą
księży, sióstr i świeckich wśród dzieci
z Republiki Środkowoafrykańskiej,
Boliwii, Brazylii i Peru. Pieniądze będą
przeznaczone na edukację, katechizację dzieci, ich dożywianie, rozbudowę
szkół i leczenie najmłodszych z ciężkim
niedożywieniem. Środki pomogą też w
dalszym funkcjonowaniu „tarnowskiego” szpitala w Bagandou w Republice
Środkowoafrykańskiej, gdzie m.in. leczy
się dzieci z ciężkim niedożywieniem.

W sobotę 11 stycznia grupa ponad
30 dzieci z naszej parafii uczestniczyła
w XVI Diecezjalnym Spotkanie Kolędników Misyjnych w Dębicy. Najmłodsi
w kolorowych strojach i z gwiazdami
przyjechali razem ze swoimi opiekunami do Parafii Matki Bożej Anielskiej.
Uczestniczyliśmy we Mszy świętej,
której przewodniczył ks bp Andrzej
Jeż. Dzieci mogły obejrzeć film o misjach, uczestniczyć w finale konkursów
misyjnych i spotkać się z misjonarzami.
W kolędzie misyjnej brało udział
siedem grup kolędniczych ze Szkoły
w Marcinkowicach i Rdziostowa. Bóg
zapłać przyjmującym kolędników za
wszelkie dobro i ofiary przeznaczone
na cele misyjne. Szczególne podziękowania kieruję do opiekunów grup,
którymi byli Pan Marian Weber, Pani
Małgorzata Gabryś, Pani Alicja Górowska oraz Magdalena Brdej i Anna
Zapart z Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Bóg zapłać również Pani
Beacie Janus za pomoc w organizacji
wyjazdu do Dębicy.
Mam nadzieję, że idea pomocy
dzieciom biednym w krajach misyjnych
będzie budować w sercach dzieci naszej
parafii ducha ofiarności i konkretnej
pomocy rówieśnikom, co poskutkuje
jeszcze większym zapałem kolędowania
misyjnego w przyszłym roku.
Ks. Krzysztof Mirek

4

Nasza Wiara 2/2014

Z tradycją za pan brat...
Chociaż 2 lutego w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego potocznie nazywanego Świętem Matki Bożej Gromnicznej zniknął strojne choinki, piękne
szopki i nie będziemy już śpiewać naszych ulubionych kolęd to nie sposób o tych
tradycjach nie wspomnieć.
Bardzo bogata jest spuścizna naszych dziadków i ojców zwłaszcza ta, dotycząca Świąt Narodzenia Pańskiego. To bogactwo należy na różne sposoby
kontynuować i utrwalać. Dlatego też dobrze, że w wielu naszych rodzinach,
szkołach wykonuje się dawne tradycyjne ozdoby – podłaźniczki i pająki, ozdoby
choinkowe, kartki świąteczne czy szopki. Dobrze, że te piękne tradycje przekazuje się najmłodszemu pokoleniu, a różne instytucje kulturalne przez ogłaszane
konkursy do tego bogactwa wracają. W bieżącym roku szkolnym Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu i Szkoła Podstawowa nr 3 ogłosiły XVIII Międzyszkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. W konkursie tym wzięli udział
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rdziostowie: Patrycja i Martyna Wróbel,
które zajęły II miejsce, Tadeusz i Franciszek Smajdor - III miejsce oraz Damian
Górowski - udział.
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu po raz XXXVI zorganizował
Powiatowy Konkurs Podłaźniczek, Pająków, Szopek i Rekwizytów Bożonarodzeniowych. Do konkursu zgłoszono 52 podłaźniczki i pająki oraz 38 szopek
i rekwizytów bożonarodzeniowych. Prace te oceniali: p. Magdalena Kroh – etnograf i p. Benedykt Kafel - etnograf MCK Sokół w Nowym Sączu. Podłaźniczka
wykonana przez uczennice z klasy IV zajęła I miejsce, pająk wykonany przez
Kacpra i Bartosza Mirka wraz z mamą – III miejsce oraz szopka zrobiona przez
Franciszka i Tadeusza Smajdor –III miejsce.
Pałac Młodzieży po raz kolejny ogłosił konkurs o zasięgu wojewódzkim Pod
skrzydłami Anioła, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Wykonywali
oni kartki świąteczne i pisali utwory literackie. Wyróżnienia otrzymali: Jakub
Mróz, Seweryn Kaczewski oraz Eryk Piekarski.
Chłopcy z klasy IV przygotowali występ grupy kolędniczej Herody. Z przedstawieniem tym wystąpili przed społecznością uczniowską Szkoły Podstawowej
w Rdziostowie, dali występ dla babć i dziadków, a także w Domu Parafialnym
w Marcinkowicach. Wzięli udział w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych
i zajęli II miejsce oraz w XV Nowosądeckim Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
Niech te chlubne wyniki niech będą zachętą dla innych do kontynuowania tych pięknych tradycji i zwyczajów. Już za nie długo skończy się karnawał,
a rozpocznie Wielki Post i trzeba będzie pomyśleć o przygotowaniach do Świąt
Wielkanocnych. Mam tu na myśli przede wszystkim piękne bibułowe kwiaty do
palm, a także przygotowania do innych konkursów związanych tymi świętami.
Marta Gródek -Piotrowska
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Hej, kolęda…
Na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu Komisja zakwalifikowała
pięć grup kolędniczych, tj. laureatów I i II miejsc w kategoriach dziecięcej oraz
I miejsc w kategorii młodzieżowej, czyli grupy kolędnicze:
• „Pasterze” z Mszalnicy
• „Z gwiazdą” ze Stadeł
• „Z gwiazdą” z Mystkowa
• „Z turoniem” z Marcinkowic
• „Pasterze” z Królowej Górnej
- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł
otrzymują grupy kolędnicze:
• „Z turoniem” z Marcinkowic (opiekun: Mariusz Jop)
• „Pasterze” z Królowej Górnej (opiekun: Krystyna Górska)
P.S. Informacja z Sądeczanina

z cyklu: proste słowa
radość
radość jest wtedy gdy błyszczą oczy
gdy nogi niosą na skrzydłach stóp
gdy usta mówią co myśli głowa
a głowa rośnie do nimbu chmur
radość nie zdradza nie drwi nie kłamie
nie trzyma w szafie obłudnych szat
jak nikt wychodzi życiu naprzeciw
wita się pierwsza nie liczy słów
radość dobywa z dna serca kruszec
w drzwiach na trzy spusty przekręca klucz
siada na progu roztwiera okna
na świata strony cztery czy pięć
kiedy ramiona garną bezkreśnie
gdy świat za mały gdy zbraknie słów
gdy płuca lekko tańczą z powietrzem
wtedy jest radość proste! czy nie?
radość nie grzeszy...
2014
jemroz
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Anatomia bólu
Czy znasz prawdziwy ból? Doświadczałeś go kiedyś? Taki nie do zniesienia, a jednak
trzeba go przeżyć. Nie raz, nie dwa, ale niemal co dzień, gdy powraca. Ty wiesz, że on
przyjdzie nie na chwilę (jak przy borowaniu zęba), ale na kilka godzin, może dwie, a
niekiedy na cztery. Czekasz na ból, ale zarazem masz cichą nadzieję, że może tym razem
Bóg oszczędzi ci tego ponownego doświadczenia i ból cię ominie. A jednak nagle zaczynasz
czuć, że to już czas, że nadchodzi i gnieździ się w twoim ciele coraz mocniej, z minuty na
minutę. Ognisko rozpala się w tobie, a ty coraz bardziej czujesz swoją bezsilność, bezradność
papieru trawionego przez ogień.
Ból przekracza kolejną granicę. Przez pewien czas ból znosisz. Modlisz się ofiarowując
modlitwę w różnych dziennych intencjach (m.in. za nawrócenie ateistów, za konających o ich
szczęśliwą śmierć, o trwałość rodzin, w intencji Ojczyzny). Najdłużej wypowiadasz słowa
modlitwy do Anioła Stróża. Krótka, melodyjna, przechodzi nawet przez zaciśnięte zęby.
Walka z czasem i z bólem. Coraz bardziej miotasz się na szpitalnym łóżku i wypowiadasz już tylko pojedyncze słowa, coraz mniej zrozumiałe. Po chwili z twego gardła wydobywa się już tylko skowyt, a z oczu same płyną łzy, których nie jesteś w stanie opanować.
Nie wstydź się łez, nie masz na nie wpływu. Wyciska je ból - swoista łaska. Ofiarowujesz
cierpienie Chrystusowi, niech nim dysponuje dla tych, którzy potrzebują go najbardziej.
Jakże ten ból długo trwa, nieznośne długo. (Najchętniej wyrwałbyś z siebie własnymi
rękami bolące miejsce.) Chyba wszyscy za ścianami słyszą krzyk z twego gardła, wycie
bez myśli, bez kontroli. Jesteś już spocony z tej walki, choć wijesz się na kocu. W pewnej
chwili wołasz do pielęgniarki: dajcie jeszcze jakiś lek. (Poznajesz różne leki przeciwbólowe:
morfinę, pyralginę, tramal, ketonal...) Dopiero kumulacja trzech leków daje niewielką ulgę,
najwcześniej po półtorej godzinie - czasowe mistrzostwo świata.
W końcu ból nieco ustępuje, powoli, ale jakby nie chciał się poddać. Wraca falami.
Ból wygina jeszcze twoje ciało, potrząsa nim ostatni raz, a później czujesz, że może być
już tylko lepiej. Cichniesz, łzy bólu już nie roszą poduszki szpitalnego łóżka. Ból jeszcze
czujesz, ale już możesz myśleć logicznie, rozmawiać - do tego poziomu bólu już się przyzwyczaiłeś. Znów nakrywasz się kocem, zmęczony zmaganiami. Nawilżasz spierzchnięte
usta - okrzyk całkiem je wysuszył. Wiesz, że przetrwałeś kolejny atak potwornego bólu, za
który dziękujesz Bogu. Jak mówią lekarze: to musi boleć! Bo nie jest prawdą, że w XX w.
całkowicie rozwiązano problem bólu.
***
Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom, którzy pomogli mi przetrwać najtrudniejsze
chwile. Ból zaczął ustępować, gdy kończyłem odmawiać Nowennę Pompejańską. To nie
był przypadek, bo katolicy nie wierzą w przypadki.
Artur Górski
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Taką świadomość własnego cierpienia opisuje zmagający się z chorobą nowotworową poseł Artur Górski w poruszającym świadectwie.
P.S
Przedruk internetowy ze strony Niezależna
Modlitwa za chorego w rodzinie
Panie Boże, spójrz na cierpienia ciała i duszy naszego chorego, okaż mu
miłosierdzie. Spraw, by doznał potęgi Twojej dobroci i w zdrowiu i radości mógł
wrócić do normalnego życia. Póki jednak choruje, wzmocnij w nim głęboką
ufność wobec Twoich ojcowskich zamierzeń i pomóż mu poddać się Twojej
woli. Nam, jego bliskim, pomóż otoczyć go serdeczną opieką i zrozumieniem.
Panie Jezu, który za życia tak chętnie spełniałeś prośby o uzdrowienie, i my polecamy Ci naszego chorego. Maryjo, uzdrowienie chorych, weź go w matczyną
swą opiekę. Amen.
Z modlitewnika

LAZUROWA GROTA
Był człowiekiem biednym i prostym.
Wieczorem po dniu ciężkiej pracy, wracał do domu zmęczony i w złym humorze.
Patrzył z zazdrością na ludzi, jadących samochodami
i na siedzących przy stolikach w kawiarniach.
- Ci to mają dobrze - zrzędził, stojąc w tramwaju w okropnym tłoku.
- Nie wiedzą, co to znaczy zamartwiać się...
Mają tylko róże i kwiaty. Gdyby musieli nieść mój krzyż!
Bóg z wielką cierpliwością wysłuchiwał narzekań mężczyzny.
Pewnego dnia czekał na niego u drzwi domu.
- Ach to Ty, Boże - powiedział człowiek, gdy Go zobaczył.
- Nie staraj się mnie udobruchać.
Wiesz dobrze, jak ciężki krzyż złożyłeś na moje ramiona.
Człowiek był jeszcze bardziej zagniewany niż zazwyczaj.
Bóg uśmiechnął się do niego dobrotliwie.
- Chodź ze Mną. Umożliwię ci dokonanie innego wyboru - powiedział.
Człowiek znalazł się nagle w ogromnej lazurowej grocie.
Pełno było w niej krzyży: małych, dużych, wysadzanych drogimi kamieniami,
gładkich, pokrzywionych.
- To są ludzkie krzyże - powiedział Bóg. - Wybierz sobie jaki chcesz.
Człowiek rzucił swój własny krzyż w kąt i zacierając ręce zaczął wybierać.
Spróbował wziąć krzyż leciutki, był on jednak długi i niewygodny.
Założył sobie na szyję krzyż biskupi,
ale był on niewiarygodnie ciężki z powodu odpowiedzialności i poświęcenia.
Inny, gładki i pozornie ładny, gdy tylko znalazł się na ramionach mężczyzny,
zaczął go kłuć, jakby pełen był gwoździ.
Złapał jakiś błyszczący srebrny krzyż, ale poczuł,
że ogarnia go straszne osamotnienie i opuszczenie.
Odłożył go więc natychmiast. Próbował wiele razy,

8

Nasza Wiara 2/2014

ale każdy krzyż stwarzał jakąś niedogodność.
Wreszcie w ciemnym kącie znalazł mały krzyż, trochę już zniszczony używaniem.
Nie był ani zbyt ciężki ani zbyt niewygodny.
Wydawał się zrobiony specjalnie dla niego.
Człowiek wziął go na ramiona z tryumfalną miną.
- Wezmę ten! - zawołał i wyszedł z groty.
Bóg spojrzał na niego z czułością.
W tym momencie człowiek zdał sobie sprawę,
że wziął właśnie swój stary krzyż ten, który wyrzucił, wchodząc do groty.
„Jak noc nad ranem, tak życie staje się coraz jaśniejsze
w miarę, jak przeżywamy
a przyczyna każdej rzeczy wreszcie się wyjaśnia” (Richter).
Rozwiązanie krzyżówki.
Prawidłowe hasło to Kolędowanie.
Rozwiązania prawidłowe nadesłali: Angelika Binkiewicz kl III Marcinkowice,
Karol i Kamil Pietrzak z Marcinkowic, oraz Gracja Karpiel z Rdziostowa.

Krzyżówka
1. Asystuje i
posługuje kapłanowi, choć nie celebruje Mszy św.
2. O talentach,
o siewcy, o ziarnku
gorczycy….
3. Komunia święta
udzielana umierającemu.
4. Biskup tarnowski
od 2012 r. - Andrzej…
5. Udzielane przez
celebransa na koniec Mszy
św.
6. Katolicka organizacja
charytatywna, wolontariat - działa
też w naszej parafii.

7. Kazanie.
8. Święty ze stygmatami - Ojciec…
9. Człowiek miłosierny, współczujący, litościwy, spieszący z pomocą chorym..
10. Przedmioty związane z czymś świętym, najczęściej są to szczątki ciała
świętych.
11. Dobra Nowina.
12. Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów - to Hymn o…
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Wiersze ks. Krzysztofa Romańskiego
W Roku Wiary ks. Krzysztof wydał tomik wierszy. Dotarł on do nas za pośrednictwem rodziców autora - Marii i Tadeusza Romańskich.
Ks. Krzysztof urodził się i wzrastał do kapłaństwa wśród nas. Pamiętamy
niedawne Prymicje: jego uduchowioną postać i życzliwy dla każdego uśmiech.
Z Naszą Wiarą współpracował w latach studiów seminaryjnych przepisywał
teksty, dowoził do tuchowskiej drukarni materiały, wspomagał dobrym słowem.
Pisał także głębokie w treść teksty. W tych wypowiedziach widać kapłana, jego
duszę i derce, przywiązanie do kościoła i ojczyzny. Wiersze są przykładem tego,
jak można ogarniać myślą i sercem wiele spraw, jak można ująć to w słowa proste
a serdeczne.
Tomik wierszy pt. „Wędrówka po sens” wydany został w 2013 roku i opatrzony
komentarzem Marii Filipowicz-Solarz. Całość podzielona jest na części skupiające się wokół tematów: Świat, .. Z Bogiem… Egzystencjalnie.. Przemiana… W
Duszy…, Ku Niebu…
Dziś zapoznamy P.T. Czytelników z utworem Pasterz

Pasterz
Szedłeś w spiekocie dziejów
w białym ubraniu.
Kruszyłeś mury, łamałeś młoty
w oczekiwaniu.
Przed Tobą padali wielcy mocarze,
swoją Osobą zginałeś kolana.
To był pamiętny trzynasty maja,
gdy krew zmieniła suknie kapłana.
Mijały lata pontyfikatu,
systemy padły, chwała więc Panu.
Siłą Mojżesza, kochany Piotrze,
wiodłeś nas prosto do Kanaanu
Dzisiaj stanąłeś na podium papieży,
świat Ci na głowę wieniec zakłada.
Pamiętasz Ojcze? Ćwierć wieku mija,
gdy świat usłyszał: habemus Papam!.
Polak? Zachłysnął się świat zdumiony,
szukają Polski na wielu mapach.
Rodacy płaczą, Kraków nie wierzy,
a Włosi wołają: „Wojtyła e Papa”.
Wyszedł na balkon i zaczął przemawiać,
ludzie wzruszenia swego nie kryją.
Łzy szczęścia płyną z miliona oczu,
Echo powtarza: „Totus Tuus Maryjo”.
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Kącik poetycki
Gdy życie nasze dobiegnie do końca,
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy,
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca,
Światło gromnicy.
Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi,
Gdy nasze łoże obstąpią szatani,
Twojej obrony niech każdy uprosi Gromniczna Pani!
Kiedy nad nami zawisną czarne chmury,
Gdy na wsze strony lecą błyskawice,
Gdy ciemność straszna od dołu do góry:
Święćmy gromnicę!
Matko Najświętsza! My nędzni grzesznicy,
Pod Twoją obronę się uciekamy,
Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy,
Ciebie błagamy! (…)
Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie,
Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca,
Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie.

(Józef Strug)

Gromniczna Madonna
W ciszy kościoła klękam
zawieszam wzrok
na Twej Twarzy
różańcowe miłości ziarenka
dziękczynnie
składam Ci w darze
Madonno pełna łaski
Orędowniczko Jedyna
gromniczny płomień rozpal
światłem Swojego Syna
W nim miłość
nadzieja i siła
i ufność i Zmartwychwstanie
od głodu, żywiołu, lęku…
racz nas zachować Panie

Maria Piniańska

Droga bez światła
Pamięci zmarłego niewidomego sąsiada
Jego oczami biała laska
przed nim droga od punktu „A” do punktu
„A”
wokół blokowiska
wystukiwał potrójny takt marszu
mijał ludzi z których każdemu
los inną wyznaczył drogę
pozdrawiał życzliwym gestem
dziś spogląda oczami gwiazd
przemierza mleczną drogę nocy
a w nas pozostał żal

Maria Piniańska
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Nie odchodź

OFIR
Nie chcę płynąć okrętem
wyobraźni
po morzach zagubienia
i oceanach beznadziei
Pójdę realnie po fali ufności

Gdy czujność moja gaśnie
i ręce szukają Twoich rąk
miodu kropla
zapyliła kwiat
strumień obudził
śpiące owady
szelestem liści
oddycha świat
nie opuszczaj mnie
gdy ptak śpiewa
a drzewo mego
życia chyli się ku Tobie
Popatrz w oczach
noszę zdjęcie Twoje
serce swoje
dzielę na pół
i w takiej chwili
chcesz odejść
z oddechem wolności
oblodzonym?
powróci maj przecież

Chociaż schyloną głowę
naznaczy popiół rozliczeń
spadający na lnianą opończę
trwałych postanowień
to- zamiast w Canossieduch mój
zamieszka w legendarnej krainie
Salomona
Ofirem nazwanej

E. Janicka

Spotkanie

Maria Piniańska

Na Walentynki
Motto: Miłość i cierpienie idą w parze
Stary Sącz 1983
A capella chór
napełnia serce
żywego Muzeum
Chorały –pra wionęły
smugą świetlistą (…)
tra-ta-tra-ta ta!
Czy to ty Królu Janie III Sobieski
w dźwierzach kościoła
średniowiecznego stajesz?
Patrzy na cię Ambona
Różdżka z drzewa Jessego
jedna z najpiękniejszych
w świecie
Dumna chwałą potężną
dzielnego wodza

E. Janicka

Al fresco… na świeżym tynku…
ambona drewniana…polichromia
na niej pozłota. Magnificat…
Wchodząc do świątyni
niosła obojętność turysty
Spotkała świeżość zamieszkałą
oraz przenikliwy wzrok Częstochowskiej
a w ołtarzu głównym- świątecznie
przygotowane miejsce dla Niemowlęcia
Odezwały się echem dzieciństwa
gdy gotyk i barok ówdzie renesans
na przemian
śpiewać poczęły pieśń Oczekiwania
W gotyckiej Farze pod
wezwaniem Jana Ewangelisty
odnalazła konfesjonał
na kolanach dziękując
za cierpliwość

E. Janicka
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W dzień Oczyszczenia Czyli Gromnic
W dniu uroczystości poświęcane
bywają świece, przy nabożeństwie,
sprawowaniu Sakramentów świętych,
i procesji używane, tak nazwane G r  o
m n i c e, skąd też nazwisko: „Najśw.
Maryi Panny Gromnicznej”. Przez
Gromnice gorejące kościół Boży
wyraża radość, że Jezus Chrystus,
prawdziwa światłość na oświecenie
ciemnego człowieka, jak o Nim prorokował dziś Symeon Duchem świętym natchniony, zajaśniał rodzajowi
ludzkiemu, i błaga majestat Boski, aby
serca wiernych łaską swoją oświecał i
miłością zapalał, iśby i oni wzorem
Zbawiciela, przez życie świętobliwe
przyświecali bliźnim i zagrzewali ich
do chwały Bogu należnej. Używanie

świec sięga najdawniejszych wieków
kościoła świętego: zawsze wierni
zapalali je przy obchodzie tajemnic
Boskich, czy te odbywały się w nocy
czy we dnie. Zawsze lampa gorejąca
była dla duszy chrześcijańskiej najwyraźniejszym znakiem żywej wiary, niezachwianej ufności, gorącej modlitwy
i statecznej miłości Boga, i nic bardziej
nad światło nie podnosi wspaniałość
obrzędów św., które mają ożywiać
wiarę i pokrzepiać pobożność człowieka. I dlatego to w rękę konającemu
podają zapaloną gromnicę, aby jak ta
jasnością goreje, tak i on gorzał żywą
wiarą, nadzieją i miłością i w takim
usposobieniu schodził z tego świata.

Modlitwa do św. Agaty panny i męczenniczki
/patronki od ognia/
Święta Agato! Miłośnico Chrystusa i czystości, Tyś jest patronką broniącą
od ogniów, pokazałaś to, kiedyś dom
ojcowski płaszczem Twoim od spalenia zachowała, proszę Cię serdecznie,
abyś mnie i bliźnich moich broniła od
ognia i wyjednała u Boga ugaszenie
ognia pożądliwości i zapalczywości w
gniewie, a najbardziej żeby dusza moja
ogniem piekielnym nie gorzała, zalej go

Jezu ukrzyżowany krwią najświętszą
Twoją przez panieństwo i męczeństwo
świętej Agaty, i obmyj mię z wszystkich
grzechów, żebym był czystym w oczach
Twoich, jak ta św. Panna i z nią Ciebie
chwalił na wieki wieków. Amen.
P.S.
Obydwa powyższe teksty są przedrukowane ze starego modlitewnika

Dzielmy się Wiarą jak chlebem
Czytając w Naszej Wierze „Świadectwa” uczestników w modlitwie z racji
Nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego widzieliśmy, ileż tam było świętych. Byłam, widziałam i czytałam piękne  świadectwa. Piszą narzeczeni, którzy na
swoje zaślubiny zaprosili Pana Jezusa wraz z Maryją. Jest prośba o wiarę, Nadzieję
i Miłość w rodzinie i ojczyźnie. „Ojczyzno ma, jakże wielka dziś twoja rana…”
Prośba o nawrócenie syna kolegi.  „Wróć synu wróć, ojciec czeka..”. dzieci
dziękują rodzicom za wiarę. Prośbą do s. Faustyny, darze od Boga dla Polski i
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świata, o zmiłowanie. W tych cennych
świadectwach jest
syn marnotrawny,
Zacheusz, samaryt a n in , Nik ode m,
Piotr, Jan, niewiasta
kananejska, wdowa
z groszem, dzieci
itd. Byliśmy i my
wołając: „Pan mój i
Bóg mój” Jezu, ufam
Tobie.
Zofia Lorek

13

Ogłoszenie
Tworzona jest nowa strona internetowa naszej parafii.
Oto jej adres: www.parafiamarcinkowice.pl

Drodzy Czytelnicy!
Redakcja pragnie wprowadzić nowy dział „kącik pamięci” a jego istnienie uzależniamy od Was. O co chodzi?
Otóż, chcemy pisać więcej o ludziach, o parafianach,
w szczególności o tych, którzy przekraczają ziemską granicę życia. O naszych zmarłych rodziny mogą przysyłać
informacje do red. Naszej Wiary lub prosić o zredagowanie przez kogoś z redakcji, dołączając do wspomnień  
fotografie.
Będzie to akt pamięci i miłości wobec zmarłych.
Ł.W.

Bp Jeż do Akcji Katolickiej: Trzeba reagować na zło
Przeciwstawianie się złu we współczesnym świecie
oraz zajmowanie jasnego stanowiska po stronie prawdy
– tak o zadaniach dla Akcji Katolickiej i katolików świeckich mówił biskup tarnowski Andrzej Jeż. Podczas Mszy
św. w tarnowskiej katedrze dla prezesów Parafialnych
Oddziałów Akcji Katolickiej biskup powiedział, że kiedy
zło triumfuje nie można być bezczynnym.
- Nasza wspólna jedność w działaniu może być
bardzo skuteczną formą przeciwstawiania się współczesnym falom zła. Zło nigdy nie chce być zdemaskowane,
dlatego przybiera pozory dobra, manifestuje się imieniem
wolności, tolerancji i równości. Tymczasem jedyną drogą
prowadzącą do wolności i poszanowania drugiej osoby
jest droga przez pełnię prawdy – powiedział kaznodzieja.
Biskup tarnowski apelował do działaczy katolickich, aby mieli odwagę czynić dobro
i z determinacją upominali się o prawdę.
- Konieczne jest zajmowanie przez nas jako katolików wyraźnego stanowiska w tych
istotnych kwestiach na forum życia publicznego. W przeciwnym bowiem razie stalibyśmy
się nieużytecznymi lekarzami, którzy w imię doraźnego „świętego spokoju” przyzwalają na
rozwój różnych chorób oraz na wzrost zła pośród naszych bliźnich. Pamiętajmy, że naszą
siłą jest Jezus Chrystus i płynące od Niego dobro, prawda, jedność i piękno godnego
życia ludzkiego. Żadna inna siła tego nie pokona – dodał.
Biskup tarnowski wskazywał, że duchowni i świeccy powinni nieustannie przyczyniać
się do pomnażania dobra w Kościele.
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Jak mówił, wielorakie przejawy dobra są widocznym dowodem, iż w Kościele
istnieje więcej dobra niż zła i to właśnie dodaje mu siły do wzrastania i kontynuowania
swojej misji.
- Siłą dobra, jakie istnieje w Kościele możemy także tych zagubionych i zaplątanych
w sieci zła przywodzić na powrót na drogę sprawiedliwości. Siła dobra jest przeogromna
i jest zdolna pokonać wszelkie zło – powiedział.
Po Mszy św. dyskutowano m.in. o programie działania Akcji Katolickiej w tym roku.
Członkowie Akcji Katolickiej planują spotkania modlitewno – edukacyjne i rekolekcje.
Wezmą udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz w
pielgrzymce do Tuchowa. W lipcu natomiast planują wyjazd do Katynia i Wilna. Dzień
społeczny Akcji Katolickiej we wrześniu ma być poświęcony nauczaniu Jana Pawła II.
Członkowie Akcji planują też włączyć się do akcji koronka na ulicach miast świat, a październikowe spotkanie w Zabawie chcą poświęcić tematowi „Małżeństwo i rodzina w
encyklice „Familiaris consortio” w kontekście gender’owej „rewolucji antropologicznej”.

(K)
Źródło: www.diecezja.tarnow.pl (eb)
Przedruk z Sądeczanina

Noworoczny mecz
Na razie jedynym społecznym sportem jest u nas piłka nożna. Do tego celu
służy wymiarowe boisko, którego użytkownikiem jest LKS – Zamczysko. Służy
ono także spacerowiczom, nie zawsze kulturalnym, pozostawiającym ślady w postaci śmieci. Potłuczone butelki są niebezpieczne i każdy o tym wie, opakowania
po przekąskach fruwają po okolicy, zawieszają się na drzewach i krzewach, a ten
widok napawa smutkiem.
Ks. Krzysztof Mirek od przyjścia do naszej parafii zainteresował się sportem,
wspierając każdą inicjatywę w tej materii. Dlatego pocztą polową powiadomił
młodych i starszych, zapraszając na noworoczny mecz. Na bezśnieżnej jeszcze
murawie stanęły – wprawdzie niepełne liczebnie – dzielne drużyny złożone z
młodzieńców o rozpiętości wiekowej od 10 do 30 kilku lat.
Organizatorem, strzelcem i sędzią był oczywiście ks. Krzysztof Mirek.
Kibiców było niewielu a między nimi opiekunowie młodych, piłkarzy – Rafał
Gibas i Józef Janus.
Rozgrzani i zadowoleni zawodnicy podali sobie ręce po wyniku 8:3.
Ł.W.
P.S. Dwa razy w tygodniu członkowie drużyn LKS odbywają treningi piłkarskie w sali gimnastycznej SP w Marcinkowicach zorganizowane przez prezesa
LKS Zamczysko Rafała Gawlika. Sportowcy ćwiczą w grupach
Seniorzy
Juniorzy
Trampkarze
Ogłoszony jest nabór nowych zawodników – dziewcząt i chłopców do 14 lat.
Ł.W.
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Dawnej koronki czar”

16

Nasza Wiara 2/2014

„Dawnej koronki czar” to tytuł wystawy, jaka została zaprezentowana w
Muzeum Tatrzańskim w Wilii Oksza przy ul. Zamoyskiego 25 w Zakopanem.
Miałam zaszczyt być wykonawcą koronek na tę wystawę, które oparte były
głównie na zakopiańskiej szkole koronkarskiej” -  dziś nie istniejącej.
Muzeum Tatrzańskie w swych archiwach posiada wzory projektowane
przez słynnego nauczyciela szkoły, malarza Karola Kłosowskiego, na podstawie
których wykonałam koronki. Natchnienie, które wykorzystał do projektowania
koronek, czerpał z przepięknej tatrzańskiej przyrody, architektury i zdobnictwa
Podhala.  Zaprezentowałam również XIX wieczne  wzory znalezione na jednym
ze strychów w Zakopanem. Przygotowanie do wystawy było pracochłonne i zajęło
mi trzy lata. Prace są bardzo efektowne, bogate w ornamentykę i wzornictwo
zakopiańskie ze szczególnym zachowaniem kolorystyki i formy.
Przy wykonaniu koronek zwracałam szczególną uwagę na zgodność z
oryginalnymi projektami K. Kłosowskiego a był on projektantem bardzo wymagającym.
Wystawa została uroczyście otwarta 17.01.2014r. w piątek przy udziale
dyrekcji i osób zaproszonych na wernisaż. Przywitanie - słowo o historii szkoły zakopiańskiej i o Helenie Modrzejewskiej przybliżyła Dyrektor Muzeum
Tatrzańskiego Pani Anna Wende-Surmiak, zaś komisarz wystawy Pani Helena
Pitoń przybliżyła postać Karola Kłosowskiego i jego znaczenie dla szkoły zakopiańskiej. Jako autor wystawy i główny wykonawca zaprezentowałam region, z
którego pochodzę oraz omówiłam technikę wyplatania koronki. Demonstracja
wyplatania koronki cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem wśród obecnych.
Moja ekspozycja została udostępniona obok wystawy dla zwiedzających
turystów. Do 9.03.2014r będzie przybliżać talent  K. Kłosowskiego i spuściznę
H. Modrzejewskiej jako animatorów tworzenia się historii szkoły koronki zakopiańskiej.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia wystawy.
Magdalena Cięciwa

Okruchy wspomnień
Rozmowa z p. Leonem Brdejem o dworze w Marcinkowicach, o wojnie i ludziach.

Ł.W. Skąd bierze się pana kontakt z dworem?
L.B. Zarówno rodzice jak i dziadkowie pracowali w dworze. Dziadek był
rządcą a babcia gaździną, ojciec był furmanem a mama pokojówką. Obydwoje
Morawscy to moi chrzestni rodzice. Ochrzczony byłem w Chomranicach –
wówczas Marcinkowice należały do tej parafii.
Ł.W. Gdzie mieszkali dworscy pracownicy, jakie mieli „etaty”?
L.B. Dla nich były czworaki, zbudowane poniżej dworu. Był to podłużny
budynek z wejściem do mieszkania – bez ganku, bez schodów – dwie izby
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dla każdej rodziny. Jak mówiłem, tata był furmanem, mama pokojówką w
dworze. Inni mieli zajęcia – jak to w gospodarstwie i w dworze u państwa.
Morawscy przyjmowali „letników”, więc też zatrudniali ludzi. Później rodziny
zamieszkały w browarze, nadbudowie, na piętrze. Do mieszkań prowadziły
drewniane ażurowe schody ustawione od strony południowej.
Ł.W. Określenie zamieszkania Waszej rodziny było takie: „Brdej od
szkoły” - w odróżnieniu od innej, zamieszkującej w przysiółku „Pod
Dębami”. Kiedy wyprowadziliście się z browaru?
L.B. Pamiętam, że gdy kończyła się wojna, mieszkaliśmy w swoim domu.
Po przeciwnej stronie drogi prowadzącej na cmentarz, obok starego budynku
szkoły, zbudowana była niegdyś piwnica służąca do przechowywania buraków
i innych płodów. Piwnicę zburzono a teren po niej dziedzic dał rodzicom i
tam zbudowali dom – nieduży, z drewnianym ganeczkiem.
Ł.W. Jakie sytuacje z życia dworu zapamiętał Pan?
L.B. Byłem dzieckiem ciekawskim, raczej niczego się nie bałem, lubiłem obserwować świat i ludzi, więc byłem świadkiem życia dworskiego
i okolicy. Zarówno dworscy jak i goście podróżowali bryczką, samochodu
nie mieli. Dziedzic był łaskawy dla mojego wszędobylstwa a nawet dla
„grzechów dzieciństwa”, jednym z nich była wyprawa na brzoskwinie
dworskie (duże drzewo rosło przed pałacem). Gdy w zanadrzu miałem zerwane owoce, dziedzic skądś się wziął i na składanym krzesełku
usiadł pod drzewem. Zaczął mi grozić laską i łajać (choć dobrotliwie),
ja tymczasem skoczyłem z drzewa i umknąłem, tyle mnie widzieli.
Ponieważ zaglądałem do gospodarstwa, oczywiście na bosaka, dziedzic nie
ganił tego, a dla wygody kupił mi gumowe buty. Żartobliwie nazywał mnie
Leonidasem. Przyjaźniłem się z pracownikiem gospodarstwa, niejakim Piotrem Pająkiem. Był niewysokiego wzrostu a gdy odśnieżał aleję po obfitych
opadach, prawie nie było go widać spoza zaspy. Pomagałem mu wrzucać buraki
do piwnicy na konto tego, że pozwoli mi wejść na piętro w stajni, gdzie miał
posłanie nad końmi. Nad stajnią był strych na siano, do otworu przystawiana
była drabina, to byłe też ciekawe dla mnie miejsce. Wykorzystałem je, gdy
nastał front w styczniu 1945 roku.
Ł.W. Proszę więc o zapamiętane obrazy wojenne.
L.B. Pamiętam scenę aresztowania Janka Morawskiego. Wjazd na podwórze pałacowe zamykała duża żelazna brama. W pamięci mam obraz Niemców
wyprowadzających go za tę bramę.  Inna scena dotyczy przetrzymywanych
tam jeńców rosyjskich: W szwajcarce była stołówka niemiecka. Rosjanie coś
dostawali jeść, ale, widać za mało, bo jedli liście, i młode pędy kasztanów.
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Niemcy pozwalali mi brać to co zostało im w kotłach. Dzieliłem się czasem
z jeńcami. Raz przyłapał mnie na tym Niemiec i postraszył mnie, że na
drugi raz przerzuci mnie przez ogrodzenie i podzielę ich los. Gdy zbliżał
się front, Niemcy uciekali. Jeden prosił, żeby mógł w naszym domu poczekać na swój oddział, ale ledwo usiadł na ganku, zaczęła się strzelanina,
Rosjanie nadchodzili, więc uciekł. Rosjan ludzie też się bali. Pamiętam, że
moja rodzina zebrała się i uciekała na Dzioł. Mama niosła urodzoną niedawno siostrę, która przy przechodzeniu przez staw dworski wysunęła się
z becika ale nic złego się nie stało. Później chowali się w piwnicy browaru.
Ja zaś po drabinie dostałem się na strych z sianem, ale gdy dachówki zaczęły
pękać, zszedłem, a tu przy bramie strzelanina. Pamiętam, że przy drodze,
obok której znajdują się bloki mieszkalne C i D, pochowano dwóch Rosjan.
A z tym pociągiem niemieckim było tak. Długi skład odjeżdżał w stronę
Limanowej. Nie zdążył, bo Rosjanie zatrzymali go i rozłączyli mniej więcej
w połowie. Miejscowi rzucili się po łup, choć w przednich wagonach były
materiały wojenne. Nadleciał rosyjski samolot i zaczął strzelać. Zanim obecni
tam Rosjanie dali znak, że to swoi, śmierć poniosło kilka osób. Mnie zainteresował wagon wiozący samochód. Nie bojąc się niczego, wskoczyłem tam i
usiadłem za kierownicą. Za samochodem była harmonia, która zabrałem, ale
mi ją odebrał żołnierz rosyjski.
Ł.W. Jak rozpadał się dwór?
L.B. Jeszcze w czasie wojny pani Olga Morawska wyjechała do Warszawy, w Marcinkowicach bywała rzadko. Dziedzic pozostał. Dworscy bronili
dobytku, który dziedzic rozdawał, nam dał fotel, który, niestety, już nie istnieje. Ustawa z 1948 roku spowodowała likwidację dworu w ramach akcji
rozkułaczania. Właścicielowi zaproponowano mieszkanie i 2 ha gruntu. Ale
odmówił. Tułał się po prywatnych domach a ostatecznie zamieszkał u rodziny
Kołaczów i tam zmarł. Robotnicy dworscy dostali po 2 ha ziemi.
Ł.W. Czy pamięta pan rodziny żydowskie?
L.B. Oczywiście. Było w Marcinkowicach kilka rodzin. Mama robiła u
Fajby zakupy. Czasem na kredyt. Kiedyś okazało się, że musiała pozbyć kozę.
Pamiętam też, że Niemcy prowadzili drużynę roboczą Żydów do pracy przy
zaporze rożnowskiej.
Po wojnie, po parcelacji, w Marcinkowicach zjawili się Polacy opuszczający
Kresy: Anna Zamojska, rodzina Kostańskich, niejaki Prygiel – który umiał
robić drewniaki.
Ł.W. Podziwiam pamięć, odwagę i umiejętność postrzegania zdarzeń.
Dziękuję za rozmowę.
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Listy do redakcji
Na ręce czcigodnego Księdza pragnę przekazać informację, że Klub Prawa
i Sprawiedliwości przygotował apel Sejmiku Województwa Małopolskiego
przeciwko promocji edukacji seksualnej dzieci i młodzieży oraz finansowaniu
ze środków europejskich ideologii gender.
Marta Mordarska
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Chrystus Frasobliwy
Miejsce: Na posesji: Elżbiety i Stanisława Górczyków z Biczyc Dolnych
Rok założenia: 2013
Figura Pana Jezusa Frasobliwego
stoi w przydomowym ogrodzie Elżbiety i Stanisława Górczyków. Została
postawiona w Roku Wiary jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski.
Figurę wyrzeźbiła artystka ludowa z
Łyczanki- Stanisława Kmiecik. Daszek i podstawę wykonał Stanisław
Górczyk. Poświęcenia dokonał ks. dr
Adam Lelito.
Elżbieta Górczyk
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Noworoczny koncert
26 stycznia – w niedzielę – mieliśmy okazję uczestniczyć w corocznym
koncercie kolęd i pastorałek.
Podczas popołudniowej Mszy św. kolędy grała Parafialna Orkiestra Dęta
pod batutą kapelmistrza Grzegorza Szabli. Po Mszy św. wystąpił z koncertem
Parafialny Chór im. ks. Jerzego Popiełuszki. Prezenterami w tym roku byli
Madzia Brdej i Jaś Gibas.
I na koniec jeszcze raz zagrała orkiestra. Słuchacze podziękowali oklaskami.
Druga część spotkania miała miejsce w Domu Parafialnym.
Zespół Sing and Go, już 10 – letni, dał koncert kolęd a w przerwach wystąpiły dwa zespoły kolędnicze: dziecięcy ze SP w Rdziostowie ze sceną Heroda
wystąpili : Kacper Mirek, Eryk Piekarski, Nikodem Olszak, Karol Petrażycki,
Piotr Łabuda, Karol Król.
Turonia zaprezentowała grupa gimnazjum w składzie: Ireneusz Wojtarowicz,
Bartek Budnik, Kasper Mróz, Adrian Pietrzak, Piotr Górowski, Rafał Świderski,
Wojtek Tobiasz, Kumor Mateusz.
Te przeżycia zawdzięczamy zapobiegliwości ks. proboszcza o kulturę we wsi.
Ł.W.
Święty Rafał Kalinowski, prezbiter
Józef Kalinowski urodził się 1
września 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. Jego
mama   Józefa z Połońskich zmarła
zaraz po porodzie, a ojciec był profesorem matematyki na Uniwersytecie
Wileńskim. W ósmym roku życia
Józef został umieszczony w Instytucie
Szlacheckim w rodzinnym Wilnie i  
po  jego ukończeniu z wyróżnieniem
podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy
(dziś Białoruś). Zrezygnował z nich
po dwóch latach. W 1855 r. przeniósł
się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie
uzyskał tytuł inżyniera. Jednocześnie
wstąpił do wojska. Wtedy właśnie
przestał przystępować do sakramentów
świętych, do kościoła chodził rzadko,
przeżywał rozterki wewnętrzne, a także

kłopoty związane ze swoją narodowością, służbą w wojsku rosyjskim i zdrowiem. Podczas studiów Kalinowski
przeżył głęboki kryzys religijny,  wciąż
jednak stawiał sobie pytanie o sens
życia, szukając na nie odpowiedzi w
dziełach filozoficznych i teologicznych.
Po upływie prawie dziesięciu lat przystąpił do sakramentu pokuty i Komunii
św. Kiedy ukończył naukę (1855) został
adiunktem matematyki i mechaniki
budowlanej oraz awansował do stopnia
porucznika. W 1859 r. opuścił jednak
Akademię i podjął pracę przy budowie
kolei żelaznej Odessa-Kijów-Kursk. Po
roku przeniósł się na własną prośbę do
Brześcia nad Bugiem, gdzie pracował
jako kapitan sztabu przy rozbudowie
twierdzy. Czując, że zbliża się Powstanie Styczniowe, podał się do dymisji,
aby móc służyć swoją wiedzą wojskową
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i umiejętnościami rodakom - Polakom.
Został członkiem Rządu Narodowego
i objął stanowisko ministra wojny w
rejonie Wilna. J W końcu zdecydował
się na wyjazd do Warszawy, gdzie
chciał podjąć leczenie i miał nadzieje
na znalezienie pracy. Z powodów
zdrowotnych otrzymał zwolnienie z
wojska w maju 1863 r.
Jednocześnie, wspierany modlitwami ojca i rodzeństwa, przeżywał
nawrócenie religijne, m.in. pod wpływem lektury Wyznań św. Augustyna:
nie tylko wrócił do praktyk religijnych,
ale przejawiał w nich szczególną gorliwość. W czasie powstania styczniowego, mając świadomość jego daremności, ale zarazem nie chcąc stać na uboczu, gdy naród walczy, przyłączył się do
niego. Sprzeciwiał się niepotrzebnemu
rozprzestrzenianiu się walk. W liście do
brata pisał: „Nie krwi, której do zbytku
przelało się na niwach Polski, ale potu
ona potrzebuje”.
Po upadku powstania powrócił do
Wilna, gdzie 24 marca 1864 r. został
aresztowany i osadzony w więzieniu.
Jeszcze przed aresztowaniem Kalinowski doszedł do wniosku, że najlepiej będzie mógł służyć bliźnim jako
kapłan. Mimo aresztowania i wyroku  
nie zrezygnował z tego zamiaru. W
wyniku procesu skazano go na karę
śmierci. W więzieniu otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji
krewnych i przyjaciół, a także z obawy,
że po śmierci Polacy mogą uważać
Józefa Kalinowskiego za męczennika i
świętego, władze carskie zamieniły mu
wyrok na dziesięcioletnią katorgę na
Syberii. Przez pewien czas przebywał w
Nerczyńsku, potem w Usolu, następnie w Irkucku i Smoleńsku na Syberii.
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Podczas pobytu na Syberii oddziaływał
na współtowarzyszy swoją głęboką religijnością, zadziwiał niezwykłą wprost
mocą ducha, ujmował cierpliwością
i delikatnością, wspierał dobrym słowem i modlitwą, czuwał przy chorych,
pocieszał i podtrzymywał nadzieję.
Dzielił się z potrzebującymi nie tylko
skromnymi dobrami materialnymi, ale
również bogactwem duchowym. Bolał
go fakt, że wielu zesłańców nie posiadało żadnej wiedzy religijnej. Szczególnie
chętnie katechizował dzieci i młodzież.
Po ciężkich robotach Józef Kalinowski powrócił do kraju w 1874 r.
Uzyskał paszport i wyjechał na Zachód
jako wychowawca młodego księcia
Augusta Czartoryskiego (beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 2003 r.).
Opiekował się nim przez trzy lata. W
lipcu 1877 r., mając już 42 lata, Józef
Kalinowski wstąpił do nowicjatu karmelitów w Grazu (Austria), przybierając zakonne imię Rafał od św. Józefa. Po
studiach filozoficznych i teologicznych
na Węgrzech, złożył śluby zakonne
i otrzymał święcenia kapłańskie 15
stycznia 1882 r. w Czernej koło Krakowa. W kilka miesięcy później został
przeorem klasztoru w Czernej. Urząd
ten pełnił przez 9 lat. Przyczynił się w
znacznej mierze do odnowy Karmelu
w Galicji. W 1884 r. został założony z
jego inicjatywy klasztor karmelitanek
bosych w Przemyślu, 4 lata później we
Lwowie, a na przełomie 1891 i 1892
roku - klasztor ojców wraz z niższym
seminarium w Wadowicach.
Wiele godzin spędzał w konfesjonale - nazywano go „ofiarą konfesjonału”. Miał niezwykły dar jednania
grzeszników z Bogiem i przywracania
spokoju sumienia ludziom dręczonym
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przez lęk i niepewność. Przeżyty w
młodości kryzys wiary ułatwiał mu
zrozumienie błądzących i zbuntowanych przeciwko Bogu. Nikogo nie
potępiał, ale starał się pomagać. Zawsze
skupiony, zjednoczony z Bogiem, był
człowiekiem modlitwy, posłuszny
regułom zakonnym, gotowym do wyrzeczeń, postów i umartwień.
Zmarł 15 listopada 1907 r. w
Wadowicach, w opinii świętości. Jego
relikwie spoczywają w kościele karmelitów w Czernej. Za życia i po śmierci
cieszył się wielką sławą świętości. Bez
reszty oddany Bogu, umiał miłować
Go w drugim człowieku. Potrafił zachować szacunek dla człowieka i jego
godności nawet tam, gdzie panowała
pogarda. Dlatego uważany jest za patrona Sybiraków.
Beatyfikował go Jan Paweł II w
1983 r. podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach; kanonizacji dokonał w Rzymie w roku 1991, podczas
jubileuszowego roku czterechsetlecia

śmierci św. Jana od Krzyża, odnowiciela zakonu karmelitów. Św. Rafał
Kalinowski jest patronem oficerów i
żołnierzy, orędownikiem w sprawach
trudnych.
W ikonografii Święty przedstawiany jest podczas modlitwy, w habicie
karmelity.
Jego wspomnienie liturgiczne
przypada 20 listopada.
Modlitwa za wstawiennictwem św.
Rafała Kalinowskiego
Boże, Ty napełniłeś św. Rafała
kapłana duchem mocy w przeciwnościach przeciwnościach wielkim umiłowaniem jedności Kościoła, spraw za
jego wstawiennictwem, abyśmy mocni
w wierze i wzajemnej miłości, wielkodusznie współdziałali dla osiągnięcia
jedności wszystkich wiernych w Chrystusie. Którzy z Tobą żyje i króluje na
wieki wieków. Amen  
Marta Gródek -Piotrowska

Kącik przyrodniczy

Sikory
Jest sikorek kilka gatunków, ale najpiękniejsze są z pewnością te nazwane
tak przez Rekucia z Kmicicowej kompanii. „Sikorki siedzą wedle gruby!”
Chwilę po tym zawołaniu doszło
do znanej z lektury Potopu literackiej
bójki, w której  Józwa Butrym użył jako
ostatecznego argumentu grubo ciosanej
ławy. A sikorki za Sienkiewiczem pozostały sikorkami.
W moim miasteczku mieszka zegarmistrz o nazwisku Sikorski, naprawia
on między innymi „sikory”, o których Kazik Staszewski śpiewał w piosence o
Celinie- „sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg”.
Poza tym są oczywiście sikorki modre, bogatki, sosnówki, czubatki, ubogie
i czarnogłówki.
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Modre - czyli ładne i raczej dobrze wychowane. Jeszcze w XIX wieku zwane
były w Polsce żydóweczkami.
Bogatki - nie zawsze piękne, ale mające bogatych rodziców, a co za tym
idzie, powodzenie. Jeśli w ślad za bogactwem poszła jednak uroda, to są to okazy
najcenniejsze wśród koneserów sikorek.
Sosnówki - proste sikorki spotykane w lesie.
Czubatki - rozhisteryzowane przez to, że przekonane są o swoim niezwykłym uroku. Wymagają nieustannego adorowania i sporej cierpliwości.
Ubogie - gatunek popularny, wykorzystywany na wszystkie możliwe sposoby.
Czarnogłówki - sikory mało używane, często w żałobie albo robiące takie
wrażenie.
Wszystkie gatunki sikorek muszą być zimą dokarmiane. Najbardziej lubią
słoninę, za którą są gotowe sowicie się odwdzięczyć, popisując się i przybierając
rozmaite pozy. Trzeba uważać, bo niemal każda sikorka chętnie zamieszka w
skrzynce lęgowej, nie zawsze dla niej przeznaczonej.
Uchodzą za symbol ptasiej rozwiązłości i tak są przez inne ptaki postrzegane.
Do tego beztroskie, nie myślą o śmierci, często umierają zbyt młodo.
Michał Kruszona
Kulturalny Atlas Ptaków

Luty – Gromnicznik
Dawniej, kiedy lata były gorące, a zimy
były śnieżne i mroźne, czas płynął wolniej i
spokojniej, rok mijał po roku, zawsze jednak
pory roku wymierzały czas siewów i zbiorów, a ludzie żyjąc w zgodzie z naturą, bali
się jej, ale rozumieli, bo byli od niej uzależnieni. Ludzie nie odczuwali potrzeby liczenia
lat, a jedynie ważniejsze wydarzenia jak;
głód, zaraza, powódź, czy wojny wyróżniały
z pamięci te lata, którymi się posługiwano
dla oznaczenia czasu innych zdarzeń.
Jednak dużą rolę przykładano do
podziału roku na sezony, które uzależnione
były wykonywaniem niezbędnych robót
gospodarczych. Był kalendarz, już za czasów
pogańskich, jednak niepisany, który wyznaczał okresy świąteczne, święta poświęcone
kultowi słońca, księżyca czy też kultowi
zmarłych i właśnie takie święta wyznaczały
czas niezbędnych prac gospodarczych jak
również uzależniały życie codzienne ludzi.
Poszczególne pory roku wyznaczały też czas
różnych obrzędów religijnych.

Chrzest Polski i przyjęcie chrześcijaństwa przez naszych praprzodków, w większości rozbił ten system pogański, jednak nie
zdołał wymazać z pamięci niektórych świąt
i praktyk, które z czasem zostały włączone
w nowy schemat kalendarza chrześcijańskiego. Kościół katolicki święta te ustalał i
akceptował, z większymi uroczystościami
łączył procesję, nakłaniał wierny lud do
brania w nich udziału, dlatego też te święta
stały się wkrótce oceną czasu. Dlatego
liczono czas okresami świątecznymi, bo
każdy wiedział, co to jest adwent, gody,
zapusty, wielki post czy Wielkanoc, a
każde święto kościelne odpowiadało im na
konieczny czas wykonywania różnych prac
w gospodarstwie.
Natomiast znajomość miesięcy i poszczególnych dni tygodnia przez ludność,
była mało znana, ale poniektóre miesiące
określały rodzaj wykonywania prac, jak
tyczeń – styczeń, winnik – październik,
inne określały zjawiska w przyrodzie jak;
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łżykwiat – kwiecień, czerwiec od owadów
i czerwi, a niektóre mówiły o świętach
kościelnych jak np.; gromnicznik -luty, świętomichalski – wrzesień, godnik – grudzień
. Dlatego bardzo trudno jednak było się
zorientować zwłaszcza, ze ta sama nazwa
mogła w różnych okolicach oznaczać rozmaite miesiące, z tego powodu bardziej obyci z
kalendarzem mogli używać nazw łacińskich.
Ci co znali pismo i znali kalendarz, używali
liczb porządkowych do oznaczania dnia,
wyznaczając mu świętego patrona.
Właśnie miesiąc luty w polskiej tradycji
był czasem, w którym ludzie żyjąc w zgodzie z przyrodą odczuwali już zbliżające się
przedwiośnie, wtedy przełom zimy stawał
widoczny, ale również wtedy kończyły się
zapasy żywności zgromadzone na przeżycie.
Miesiąc luty był czasem „na przednówku”i
wszyscy oczekiwali z niecierpliwością jego
końca, bo jego zakończenie zwiastowało
rozpoczęcie kolejnego roku rolniczego.
Z tego też powody luty – gromnicznik
w polskiej tradycji katolickiej to miesiąc, który
upływa pod znakiem starania się o ochronę od
wszelakich nieszczęść i chorób. Już 2 lutego
święci się w kościołach świece gromniczne,
następnego dnia w św. Błażeja święci się „błażejki”, a w dwa dni po nich chleb, sól i wodę
św. Agaty, a 14 lutego, dzień św. Walentego,
patrona chorób układu nerwowego.
W naszej polskiej tradycji w dniu 2
lutego obchodzone jest święto Ofiarowania
Pana Jezusa, które ma charakter wybitnie
Maryjny. W tym dniu widzimy Maryję jako
Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie
Światło, która tym Światłem nas osłania i
broni przed wszelkim złem tego świata. To
Światło i bijąca z niego Światłość, to nic
innego jak prawdy i łaski, które pochodzą
od Jezusa, które są w stanie przeobrazić
naszą duszę i nas samych. W tym dniu 2
lutego światło świecy i procesja z gromnicą,
która jest symbolem Chrystusa, Światłości
świata, przypomina nam podróż Maryi i Józefa do świątyni w celu ofiarowania „Anioła
przymierza” według proroctwa Malachiasza.
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Ciemne by były drogi naszego życia,
gdyby ich ta Światłość nie oświecała.
Dlatego często bierzmy do rąk tę gromnicę
poświęcona 2 lutego, jako widomy znak
Bożej Jasności, zapalajmy ją w trudnych
chwilach po to, aby „zadziałała” interwencja
Bożej Opatrzności. W naszej polskiej religijnej tradycji, podczas burzy nadal stawiamy
świece – gromnice w oknach. Gromnicami
zażegnywano klęski gradowe, ich dymem
kreślono znak krzyża na drzwiach, piecu,
oknach i belkach stropowych, jako „zapory”
przeciw nieczystym siłom i nieszczęściom.
Zapala się ja także przy konającym, aby
Maryja, Ta, która niosła do świątyni Jezusa,
Światłość prawdziwą, prowadziła duszę
umierającego wprost do wiekuistej światłości, wprost do nieba.
Polacy mieli od najdawniejszych czasów i mają nadal szczególne nabożeństwo
do Matki Boskiej. W czczeniu Maryi dobry
przykład dawali prawie wszyscy królowie
polscy, którzy w każdej ważniejszej potrzebie zanosili pokorne modły do Bogarodzicy, prosząc, by raczyła ich oświecić
i pobłogosławić. Ze wszystkich świąt
Matki Boskiej najuroczyściej obchodzono
święto Matki Boskiej Oczyszczenia czyli
Matki Boskiej Gromnicznej Uroczystość
ta nastraja wiernych powagą, a obrzędy z
nią związane nasuwają myśli o znikomości
rzeczy światowych, o godzinie śmierci, na
która zawsze powinniśmy być przygotowani, gdyż nie znamy „dnia ani godziny”.
Nazwa „Gromniczna” pochodzi od zwyczaju
święcenia w kościele świec woskowych,
zwanych gromnicami , które chronić maja
od gromów i wszelkich niebezpieczeństw.
Święto Oczyszczenia N.M.P. Jest jednym z najstarszych uroczystości Najświętszej Panny, bo już w VII wieku w Rzymie
było na drugim miejscu po Wniebowzięciu.
To święto obchodzi się 2 lutego, ponieważ
Maryja, chcąc być posłuszna prawu Mojżesza, musiała udać się z Panem Jezusem do
Jerozolimy w 40 dni po Narodzeniu Pańskim,
by tam w świątyni złożyć przepisane ofiary.
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Dzień po święcie Matki Boskiej Gromnicznej wspomina się w Kościele katolickim
patrona od chorób gardła św. Błażeja. To
święto zwane „błażejkami” znane jest w
Polsce od XVI wieku, w tym dniu wierni
przynosili do kościoła świece, jabłka, wino
lub wodę. Po poświęceniu w kościele przez
kapłana nabierały mocy uzdrowienia i
ochrony od wszelkich chorób gardła. Jabłka
poświęcone dawano do zjedzenia chorym,
wierząc, że zjedzenie jabłka wraz z modlitwą
o wstawiennictwo do św. Błażeja stanowi
najlepsze lekarstwo na chorobę zakaźną
gardła. Wino i wodę pito w przypadku
wszelkich chorób gardła.
Najbardziej jednak popularne w tym
dniu są zapalane świece woskowe, które
skrzyżowane przykłada wiernym kapłan wypowiadając modlitwę; „Za pośrednictwem
św. Błażeja niech cię Pan ustrzeże przed
chorobami gardła i wszelkim złem”. Na nabożeństwa w dniu św. Błażeja przychodzi wielu
wiernych, wierząc w moc skrzyżowanych
świec, oczekując ulgi w swoich cierpieniach
za pośrednictwem tego świętego. Wielu
wiernych poświęcone świece błażejki przechowuje w domu, samodzielnie stosując w
przypadku chorób gardła.

Dwa dni później 5 lutego w dniu św.
Agaty Kościół katolicki modli się nad sakramentaliami w postaci chleba i soli. Poświęcony chleb i sól to symbole, za, które należy
dziękować Stwórcy, bo to właśnie one mają
pomóc wiernym w uświęcaniu się. Chleb i
sól należy używać w obliczu zagrożenia ze
strony żywiołów, a modląc się, dziękujemy
Bogu za orędownictwo św. Agaty, którą z
wiara prosimy; o wstawiennictwo, o ratunek, o odwrócenie nieszczęść. Dlatego od
wieków wierni wzywają jej opieki podczas
burz oraz żywiołów jak; pożary, trzęsienia
ziemi wybuchy wulkanów, wiatry i sztormy.
Święta Agata jest patronką; pielęgniarek,
matek karmiących i kobiet cierpiących na
choroby piersi.
Postępowanie św. Agaty i jej postanowienie o życiu w cnocie na pewno może
świadczyć o jej świętości, a słowa wypowiedziane przez nią na pytanie sędziego podczas
przesłuchania o tym że była gorliwą chrześcijanką; „Czy nie wstydzisz się być chrześcijanką
i prowadzić takie niewolnicze życie?” Na co
sędzia otrzymał odpowiedź; „O wiele wyższa
jest pokora i służba w chrześcijaństwie niż
bogactwo i pycha panujących!”

Zenon Tabor

Nie-czystość
Nieczystość, trudno o niej pisać i mówić, tym bardziej przelać na papier i jeszcze
trudniej w kilku zdaniach zdefiniować.
Nieczystość nie jest grzechem ciała, ale
grzechem przeciw ciału swojemu i innych.
Grzech nieczystości to wszystko co obraża
i narusza cnotę wstydliwości, bez względu
na to, czy uczynek został popełniony sam
z sobą, czy z innym. Jest także grzechem
wszystkiego co bezwstydne, nieskromne
i nieczyste, także są to nasze nieskromne
myśli, pragnienia, słowa czy uczynki.
Każdy się tych grzechów jest wstydliwy, każdy też, kto go popełnia ukrywa
go przed innymi, bo nieczystość to grzech
ciemności. Grzech nieczystości unika

światła dziennego i starannie się ukrywa
w ciemnościach nocy, jednak przychodzi
przeważnie w szacie piękna w harmonii
kształtów i obiektów marzeń. Grzech
nieczystości nie wydaje się nam niekiedy
czymś wstrętnym lub niebezpiecznym, bo
pojawia się u każdego ustrojony w szaty
anioła miłości, którego widok każdego
może zwieść.
Pomimo że wiemy, iż nieczystość to
grzech, którym się naprawdę brzydzimy i
staramy się go unikać, to w wielu przypadkach próżne są nasze opory i zabiegi, aby
się go ustrzec, bo spotykamy się z nim na
co dzień, ponieważ jest to jeden z najlepiej
reklamowanych grzechów, który bardzo
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dobrze się „sprzedaje”. Ulegamy mu,
chociaż mamy świadomość, że czynimy
źle, że działamy wbrew przykazaniom, a
nawet wbrew samemu sobie, bo jesteśmy
zbyt słabi i omamieni, aby okazać swoją
wyższość nad tym obrzydliwym grzechem.
Nieczystość stara się wszelkimi sposobami
zwrócić na siebie uwagę przez ilustrowane
czasopisma, kino, telewizję, radio, działa
na naszą wyobraźnie przez wzrok, słuch
i dotyk, z wszystkich stron nas atakuje,
aby nas tylko unurzać w tym grzechu.
Różne absurdalne pomysły w tej sferze
rozpatrywane są nawet w parlamencie,
który ulega złu.
Propagatorzy takich poglądów twierdzą, że dogmaty głoszone przez Kościół są
skostniałe przestarzałe i niemodne i tylko
ograniczają prawdziwa „wolność”. Oni zaś
prezentują „nowoczesność” i życie bez stresu, kierując się światopoglądem swobody
seksualnej, na pewno nie rozumem, lecz
straszliwie wypaczoną i niezrozumiałą przez
wielu „prawdziwą wolnością i miłością
bez granic”. Miłość wyzwolona, miłość
nieczysta, tak przedstawiana jest kłamliwa
i nieprawdziwa, bo nie wynika z miłości
duchowej, lecz tylko z popędu seksualnego,
bo odrzuca i wypacza największy i najcenniejszy dar Boga jakim jest prawdziwa
miłość między kobietą i mężczyzną.
Zachodnia cywilizacja, która zapoczątkowała w 1968 roku rewolucję seksualną, uczyniła z seksu jedną z naczelnych
wartości. Teraz zbiera owoce, tak kiedyś
ustawionych życiowych priorytetów, które
są widoczne teraz gołym okiem. Nieczystość przynosi nieodwracalne skutki, to
droga do pustki duchowej, do uzależnień,
do zniewolenia, do rozpaczy. Częstą
konsekwencją grzechów nieczystości
jest demoralizowanie i gorszenie dzieci i
młodzieży, a także oszukiwanie samego
siebie. Skutkiem rewolucji seksualnej jest
pozbycia się wstydu, który wyśmiewano i
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z, którym walczono pod hasłami hipokryzji
religii i tradycyjnej moralności. W wyniku
tej rewolucji jest dramatyczny wzrost
rozwodów, widoczny jest też wzrost liczby dzieci, które wychowywane są przez
samotnych rodziców, legalizacja aborcji,
co doprowadziło do śmierci wieli milionów
niechcianych dzieci, szerzenie się wielu
nowych nieuleczalnych chorób, jakim jest
AIDS, którym zarażonych zostało wiele
milionów ludzi.
Tak zwane „wolne związki”, stosowanie środki antykoncepcyjne, zalegalizowana aborcja, która doprowadza do śmierci
wiele niewinnych dzieci, wymuszanie na
państwach przez osoby o skłonnościach
homoseksualnych, zmiany definicji małżeństwa, również sposób myślenia tych
ludzi, prowadzi do demograficznego samobójstwa społeczeństwa.
Nie da się ukryć, że ogromną rolę odgrywają tu media, które nie tylko promują
demoralizację, lecz wręcz zachęcają do
popełnienia grzechów nieczystości. Internet dobrze wykorzystany jest bezcennym
narzędziem komunikacji i nauki, jednak jest
też zalewany pornografią i stronami internetowymi, które promują seks i rozwiązłość,
bez żadnej konsekwencji.
Musimy sobie jednak zdać sprawę ,że
miłość ludzka jest w samej istocie wspaniała i to jest najpiękniejszą rzeczą jaką
jeszcze ma nam świat do zaoferowania.
Jednak ta miłość oderwana od Boga, staje
się miłością toksyczną, która skaża macierzyństwo, ojcostwo, miłość małżeńską i
miłość międzyludzką. Z tej „chorej miłości”
rodzą się w choroby, które sięgają jeszcze
XX wieku, a są nimi; wymuszenia, szantaże, gwałt, zdrady, dewiacje i wiele innych
uzależnień. Tu winne jest też, przyzwolenie
w tradycyjnej rodzinie, na życie na próbę,
zanika obyczajowość, brak wsparcia dla
dzieci przez rodziców, bagatelizowanie i
nieuszanowanie miłości czystej, a trakto-
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wanie seksu jako wydarzenia błahego, bez
konsekwencji i odpowiedzialności.
Zmniejszyć winę i poprawę naszej
łączności z Bogiem, może tylko nastąpić
z chwilą wstrzymania się od grzechu nieczystości. Nieczystość serca zasłania nam
Boga i Jego naturę, bowiem oczy serca
zostały zasłonięte grzechem, który sprawia,
że człowiek nie jest w stanie dostrzec
nadziei na jego powołanie i dziedzictwo
wśród świętych.
Najlepszym jednak lekarstwem na
nieczystość jest czystość ciała i duszy,
skromność, wstydliwość i wstrzemięźliwość. Te lekarstwa zostały ośmieszone
jako niedzisiejsze.

Trzeba też kochać swoje ciało, by
wyjść zwycięsko z pokus, jakie czatują na
każdego z nas. Trzeba uczyć się kochać
każdego napotkanego człowieka i widzieć
w nim dzieło Boże, a nie przedmiot pożądania. Dbajmy również, abyśmy nie byli
zgorszeniem dla innych przez nasz ubiór
czy też zachowanie. Wystrzegajmy się
artykułów z gazet, które sieją zgorszenie,
nie oglądajmy programów, które mogą nam
utrudnić kontrolę nad sobą. Jednak swoją
seksualność trzeba przyjąć jako wielki dar
Boga, który daje szczególny udział w Jego
stwórczym dziele.

Zenon Tabor

„Nihil agendo homines male agere discunt”1

Lenistwo
Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

„O, wypraszam to sobie!
Jak to? Ja nic nie robię?
A kto siedzi na tapczanie?
A kto zjadł pierwsze śniadanie?
A kto dzisiaj pluł i łapał?
A kto się w głowę podrapał?
A kto dziś zgubił kalosze?
O – o ! Proszę ! ”
[…..] Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało,
Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało, ...

Julian Tuwim - „Leń”

Lenistwo jest bardzo brzydką wadą. Do lenistwa z zasady się nie przyznajemy, ale
nieraz mówimy; pracowałem na działce, posprzątałam w domu, a wieczorem siedząc na
tapczanie oglądałem telewizję i jakąś godzinę leniuchowałem. Jaka jest to prawda, gdy
siedząc na tapczanie przed telewizorem, skacząc z kanału na kanał odpoczywamy? Wydaje
ni się, że nie, przecież z tapczanu przed telewizorem wstajemy zmęczeni i rozleniwieni i
niekiedy z poczuciem straconego czasu, bo jeszcze nie odrobiłem lekcji, bo jeszcze muszę
przed snem trochę posprzątać, bo rano nie będzie czasu, a przecież do tego, jeszcze rano
mogę zaspać. Lenistwo dla wielu z nas to styl życia i dla każdego to wielka pokusa.
1

„Nic nie robiąc , ludzie uczą się czynić źle” - sentencja starożytnych.      

Nasza Wiara 2/2014

29

Dla ludzi wierzących lenistwo niekoniecznie jest traktowane na równi z grzechami
jak; pycha, gniew, nieczystość, czy też zazdrość, jednak jest to grzech mający szczególną
zdolność do pogrążania człowieka właśnie w tych wadach.
Na pewno wielu z nas powie: przecież odpoczywanie nie jest grzechem, jest wręcz
zalecane jako rzecz dobra i pożyteczna. Ale...leniwi ciągle odpoczywają.
Jest wiele rodzajów lenistwa, które zależy od sfery człowieczeństwa. Najłatwiej jest
zauważyć lenistwo fizyczne, które przejawia się w wygodnictwie, bezczynności, ospałości, w bezmyślnym i niefrasobliwym traceniu czasu, w unikaniu jakiejkolwiek pracy i
wysiłku, co można nazwać; „próżniaczym trybem życia”. Człowiek to istota rozumna, a
także dbająca o swoje dobra materialne i dlatego stara się tylko robić to co przyniesie
mu jakąś korzyść, w czym widzi dla siebie jakąś wartość, to motywuje go do działania.
Bez mała dla każdego człowieka brak motywacji, to brak sensu życia i brak chęci do
pracy, która jest naszą powinnością i obowiązkiem, a jeżeli tę powinność zaniedbamy,
to wtedy grzeszymy lenistwem.
Lenistwo jest przeciwieństwem cnoty pracowitości i drugim niezaprzeczalnym biegunem lenistwa. Bardziej zwiewnym, na pewno trudniejszym do wykrycia i przyznania
się do niego przez nas samych jest; przepracowanie, pracoholizm i aktywizm. Właśnie
do takiego „nierobienia niczego” namawia nas dzisiejsza cywilizacja, oferując w swoich
reklamach, coraz więcej, w imię prawa do własnej wolności, prywatności i dobrego
zdrowia, bez nadmiernego wysiłku i trudu.
Grzech lenistwa to poddanie się skłonności do unikania wysiłku, tracimy z oczu
odległe konsekwencje, a koncentrujemy się na tym co, co przyjemniejsze i łatwiejsze.
Zasada nie robić nic, w tym wypadku sprawdza się, bo za ciebie, każdą pracę może zrobić ktoś inny, a my,…. my w tym czasie nudzimy się, czekając na zakończenie danego
zajęcia. Nuda, niedbałość, wstręt do pracy, obowiązków, powinności może objawiać
się w sferze fizycznej, intelektualnej, moralnej i duchowej. Zobojętnienie, brak troski,
skłonności do zaniechania czynienia dobra, zaprzeczenia miłości, atak na nadzieję i wiarę
to przede wszystkim zaniedbywanie powinności wobec Boga. Jednak wydaje się, że
taki stan można zmienić, stawiając przed sobą odnalezienie sensu życia i celu, i pracę,
która nas pasjonuje. Róbmy po prostu te rzeczy, które dają nam większa satysfakcję,
które przyczynią się bardziej do naszego rozwoju. Najważniejszym, najbardziej pożądanym
wymiarem pracy człowieka jest jego praca nad własnym charakterem, nad własnymi
słabościami, nad dochodzeniem do miłości Boga i ludzi. Takie postępowanie jest teraz
szczególnie ważne w wymiarze obecnej „kultury nowoczesności”, która promuje fałszywy obraz człowieka, jako „kogoś” tak bardzo idealnego, że może „żyć na luzie”, „robić
co chce”, „nie liczyć się z nikim i niczym i być tak doskonałym, że może pozbyć się
czujności i dyscypliny.
Jednak postać takiego człowieka to ideologiczny mit, postać nieprawdziwa, wyimaginowana w umysłach ludzi chorych na nienawiść, egoistów, ludzi niezdolnych do
pracy, indywidualistów, którzy usiłują żyć kosztem innych ludzi. Prawdziwy chrześcijanin
jest człowiekiem bogatym w miłość i szlachetność, gdyż dzięki swej pracowitości jego
codzienność staje się szkołą człowieczeństwa na podobieństwo człowieczeństwa Jezusa
Chrystusa.
Kto kocha i chce być kochany, to pracuje z radością, a wypoczywa po pracy, a nie
przed wypełnieniem swych obowiązków.

Zenon Tabor
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„Żadnych marzeń, panowie”
Rok 1860, druga połowa XIX wieku,
Rosja, ogromny twór państwowy, przed
którym korzą się i drżą największe mocarstwa w Europie, już od roku 1772 niewoli
Polaków. Nadal nie widać żadnej nadziei dla
Polski i mieszkających w granicach tego
molocha narodu polskiego na odzyskanie
wolności.
Polacy pokładali wielkie nadzieje w
nowym carze Rosji Aleksandrze II, jednak
on nadal postanowił prowadzić politykę
swego ojca, Mikołaja, który zamierzał
nadal reformować Polskę. Na zjeździe w
Warszawie powiedział „żadnych marzeń,
panowie”, czym dał Polakom do zrozumienia, że nie zamierza łagodzić swoich
rządów w Polsce.
Polska jednak istniała w świadomości
i sercach wielu Polaków, mimo że była
jednak tylko białą plamą na mapach, nie
będąc już krajem od kilkudziesięciu lat.
Polacy to naród, który zawsze wykorzystywał najmniejsze potknięcia swoich
ciemiężycieli. Tak było i w tym przypadku,
gdy Turcja zaczyna się rozpadać w wyniku
sporów wewnętrznych. Rosja, widząc w
tym okazję do zajęcia sporego kawałka
terenu, rozpoczęła wojnę z Turcją. Wojnę
prowadzoną z Turcją zwaną też „wojną
krymską” Rosja przegrała w 1856 roku.
Wykorzystując moment osłabienia, tajne
polskie organizacje niepodległościowe
widząc, że imperium rosyjskie to kolos na
glinianych nogach, doszły do wniosku, że
należy z ciemiężycielem podjąć walkę.
W roku 1860 Polacy, którzy mieszkają
na terenach dawnej Polski zaczynają urządzać pokojowe manifestacje. Na początku
Rosjanie pozwalają na urządzanie protestów, jednak po jakimś czasie, obawiając
się skutków tych wystąpień, wysyłają
przeciw manifestantom wojsko. W lutym
1961 roku wojska rosyjskie wysłane przeciwko manifestantom, otwieraj ogień, pa-

dają zabici, jest wielu rannych. Ta sytuacja
wywołuje jeszcze większe manifestacje i
protesty Polaków, a nieco zdesperowana
Rosja szuka w Polsce zaufanego człowieka
do przeprowadzenia reform.
Tym zaufanym dla Rosji człowiekiem
jest Aleksander Wielkopolski, który w
imieniu cara chce drobnych reform i zmian,
a nie dąży do upragnionej przez społeczeństwo polskie niepodległości a jedynie autonomii. Wielu Polaków zgadza się z takimi
zmianami, stwierdzając, że lepsze takie
rozwiązanie niż żadne. W wyniku takiej
sytuacji powstają dwa obozy; Biali i Czerwoni „Biali” w których jest bogata szlachta,
uważają że potrzebna jest pomoc Anglii i
Francji. Natomiast działacze niepodległościowi z obozu „Czerwonych”, analizując
klęskę powstania listopadowego doszli
do wniosku, że w prowadzeniu działań
zbrojnych przeciwko zaborcom niezbędne
są odpowiednie struktury. Uważali, że bez
sprawnie prowadzonej polityki zagranicznej, własnych źródeł finansowania wojny
i dobrej komunikacji ze społeczeństwem,
żaden zryw wolnościowy nie ma szansy
powodzenia.
Czerwoni w myśl swoich haseł tworzyli w Królestwie Polskim podziemne państwo powstańcze, które miało wszystkie
atrybuty normalnego państwa. Tymczasowy Rząd Narodowy, przemianowany
później na Rząd Narodowy, miał własną
administrację, flagę, godło, herb, własne
ustawodawstwo, system skarbowy, sądownictwo, pocztę i policję narodową zwaną „żandarmerią wieszającą”. Pomimo że
mało kto widział przedstawiciela państwa
podziemnego, to i tak wykonywał jego polecenia Pieczęć Rządu Tymczasowego była
świętością, ludność była lojalna wobec
własnych władz i często była wyższa niż dla
autorytetu władz carskich. Nawet wyższy
urzędnik władz rosyjskich stosował się do
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poleceń Rządu Narodowego, ponieważ na
piśmie była jego pieczęć.
Polacy również ufali podziemnemu
rządowi powstańczemu, wykonywali jego
polecenia, dlatego powstanie trwało „tak
długo”. Nawet z zasady nieufni chłopi
wobec każdej władzy, współpracowali z
podziemnym państwem, ponieważ Rząd
Narodowy zjednał ich sobie manifestem
uwłaszczeniowym, ogłoszonym 22 stycznia
1863 roku.
Schyłek 1863 roku: powstanie trwało
już dziesięć miesięcy, choć przekształciło
się w wojnę partyzancką, to jednak bez znaczących sukcesów militarnych i wsparcia
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politycznego chyliło się ku upadkowi. Po
aresztowaniu w nocy z 10 na 11 kwietnia
1864 roku i skazaniu na śmierć ostatniego
dyktatora powstania Romualda Traugutta
praktycznie zamarła działalność władz
powstańczych. Jeszcze tylko w różnych
częściach Królestwa Polskiego kryły się
po lasach, słabe, niewielkie oddziałały
powstańców.
Jednak w okolicach Łukowa do końca
października 1864 r. walczyły oddziały
naczelnego kapelana i generała armii
powstańczej, którego legenda w Polsce, a
szczególnie na Podlasiu, jest do dziś żywa.

Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni walczący powstaniec
styczniowy
Po wyświęceniu na księdza w 1857
roku pełnił posługę duszpasterską w
Sokołowie Podlaskim w kościele pod
wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Marii potem w Łukowie,
przekazywał Słowo Boże, równocześnie w
swoich kazaniach nawiązywał często do
roli Ojczyzny w dziejach narodu.
Podkreślał, że w planach Bożych,
każdy naród ma swoje miejsce na ziemi
i tak jak Izraelici dostali od Boga Ziemię
Obiecaną, tak „ziemia nasza ojczysta to dar
Boży dla naszego narodu.”! Polska została
podarowana Polakom przez samego Boga;
„Rozpala w sercach naszych miłość ku niej;
miłość na śmierć i życie! ”Ziemia ta wrosła
nam w duszę tak, że nie ma mocy, która by
była zdolna zniweczyć ten związek.
Takie kazania wygłaszane przez młodego wikariusza, nie mogły być nie
zauważone przez władze carskie. Msze
celebrowane przez ks. Brzóskę zaczęli nie
tylko obserwować tajni agenci, lecz także
zakłócane były przez oficerów carskich,
którzy chcieli sprowokować także wiernych. Te prowokacje i zakłócanie Mszy
św. zostały porównane przez ks. Brzóskę

do przypowieści o pszenicy i kąkolu, o złym
ziarnie wrzuconym przez diabła, dodając „i
rozbójnicy i judasze nie zadowalają się tym
,że prześladują ludność na ulicach i w jej
mieszkaniach, ale przychodzą do kościoła
pod pozorem modlitwy, a właściwie dlatego, żeby wysłuchać słów pasterza i czyhać
na życie.”
27 listopada 1861 roku ksiądz Stanisław Brzóska wygłasza płomienne kazania,
za co zostaje aresztowany pod zarzutem;
„podburzania wiernych w duchu religijno-patriotycznym”. Postawiony przed Wojennym Sądem Polowym w Siedlcach, 10
grudnia 1861 r. skazany na 2 lata ciężkiej
twierdzy w Zamościu. Władze kościelne
usiłują bronić swego kapłana, o którym
piszą w prośbach do władz carskich:
„zwracał na siebie uwagę prawdziwa
pobożnością i nieposzlakowaną prawością
charakteru”. Zwolniony z więzienia przez
namiestnika Ludersa, ciężko chory, wraca
do parafii, oddany pod nadzór policji, mimo
to w dzień głosi kazania, a w nocy działa
w konspiracji. Wraz ze swoim spowiednikiem pijarem ks. Adamem Słowińskim,
który wtedy powrócił ze zesłania z Sy-
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berii, przystąpił do radykalnej organizacji
„czerwonych”.
W konspiracji 22 stycznia 1863 r.
został mianowany konspiracyjnym naczelnikiem miasta Łukowa. Ksiądz Stanisław
Brzóska został mianowany Naczelnikiem
Powstańczym Łukowa, a 22 lipca 1863 roku
naczelnym kapelanem wojsk powstańczych
województwa podlaskiego. Zaczęto go też
tytułować generałem, a on sam wybrał
sobie pseudonim „Generał Brzeziński”.
Pełni swą służbę kapelańską w różnych oddziałach dowodzonych przez sławnych podlaskich dowódców: pułkownika
Marcina Lelewela-Borelowskiego, kapitana
Karola Krasińskiego, generała Michała
Heydenreicha-Kruka, którego wielkie zwycięstwo w bitwie pod Żyrzynem 8 sierpnia
1863 roku było jednym z największych
sukcesów powstańczych. Ksiądz Stanisław
Brzóska opiekuje się rannymi, spowiada,
podnosi na duchu.
Powstanie gasło. Ksiądz Brzóska trwał
na reducie. W raporcie do Rządu Narodowego z 1864 roku napisał, że mimo iż
ofiarowywano mu szansę ucieczki z Polski,
pozostał w Ojczyźnie i na placu boju, bo
tak nakazywały mu „przysięga do ostatniej
kropli krwi, mocna wiara w opatrzność
Boga, że tyle krwi nie może być na próżno”.
Apelował: „Na Bóg żywy, bracia, nie
zasypiajmy sprawy (…), broni jest jeszcze
niemało między ludem”. Był nieuchwytny.
Przemykał ze swoim oddziałkiem wśród
wsi i lasów podlaskich. Jeden ze ścigających go Moskali raportował z furią 23
września 1864 roku: „W Królestwie jest
jeszcze złoczyńca ukrywający się w lasach,
Brzóska, który z godziny na godzinę, z minuty na minutę powiększa swoją szajkę i
nie ma możności go schwytać”.
Ukrywano go w chacie z podwójną
ścianą, we wsi Krasnodęby-Sypytki pod
Sokołowem Podlaskim. I tam wytropili
go żołnierze moskiewscy. Ranny, aresztowany ze swoim adiutantem – kowalem
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Franciszkiem Wilczyńskim, został skazany
na śmierć przez powieszenie.
23 maja 1865 roku na rynku w Sokołowie Podlaskim stanęła szubienica. Przed
śmiercią zdążył jeszcze ksiądz Brzóska powiedzieć Wilczyńskiemu: „Wolno nam już
umrzeć. Gdy ona będzie potrzebowała rąk,
znajdą się inne, zawsze gotowe do broni”.
I szubienica stała się krzyżem,
I krzyż Polaków – to szubienica1
Ksiądz biskup Paweł Kubicki, autor
znakomitej wielkiej pracy „Bojownicy
kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w
latach 1861-1915”, pisze, że Stanisław
Brzóska „przemawiał wszędzie: w kościele,
pod krzyżem przydrożnym, pod drzewem
polnym. Jego czyste żywe słowa były
symbolem miłości Boga i Ojczyzny, więc
lgnęli do niego wszyscy. Tyle było w tym,
co mówił, siły, prawdy i mocy”. Towarzysze broni zapamiętali go z otwartym
brewiarzem, zatopionego w modlitwie,
od której odrywał się tylko, by ogarnąć
pełnym miłości i zachwytu wzrokiem urodę
podlaskich borów.
We wrześniu 1863 roku Papież Pius
IX z okazji procesji po Rzymie z cudownym
obrazem Zbawiciela polecił w specjalnym
piśmie: „Jest wolą Ojca Świętego, ażeby przy
tej okazji zanoszono modły za nieszczęśliwą
Polskę, którą z boleścią widzi wydaną w tej
chwili na łup tylu mordów i krwi przelewu.
Naród polski, który był zawsze katolicki, zasługuje ze wszech miar, by się zań modlono,
ażeby z trapiących klęsk został wyzwolony i
wytrwał niezachwianie przy posłannictwie nie
tylko strzeżenia, ale zachowania jednomyślnej
całego kraju zgodzie, chorągwi wiary katolickiej i religii swoich ojców”.
Gorliwość o wiarę i wierność Ojczyźnie
nie mogły nie ściągnąć na duchowieństwo
zemsty barbarzyńskiego wroga. Więzienia
moskiewskie zapełniły się sługami Ołtarza,
1

Wiersz w 1863 r opublikowany w  
piśmie „Wolność”  
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rusztowania moskiewskie zbroczyły się
krwią niewinnych kapłanów. (…) Prześladowanie i ucisk nie złamią ducha Pasterzy
naszych. Wiernie pełniąc zadanie swego
świętego powołania, będą oni nadal przewodniczyć narodowi na drodze poświęceń
dla dobra powszechnego i dla zbawienia
Ojczyzny”.
Car Aleksander II, wysyłając do Polski
swego brata – wielkiego księcia Konstantego, który stał się kolejnym moskiewskim namiestnikiem, pisał: „Okazuj we
wszystkich wypadkach należny szacunek
katolickiemu Kościołowi, lecz nie dozwalaj
pod żadnym pozorem duchowieństwu mieszać się w sprawy polityczne i nie zostawiaj
podobnych zapędów bez należnej kary”.
Te należne kary spadały na polskie duchowieństwo, począwszy od aresztowania i
skazania na dwadzieścia lat zesłania ks.
abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
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poprzez mordowanie wielu kapłanów,
którzy ginęli na szubienicy, jak piszą historycy – „powieszeni z wyrafinowanym
okrucieństwem”.
Profesor Stefan Kieniewicz w swej
monumentalnej pracy o powstaniu, oceniając udział w nim księży, pisze: „Wielu z
nich poniosło śmierć w bitwie, nawet jeśli
sam ich udział w walce z bronią w ręku był
zjawiskiem wyjątkowym. Blisko trzydziestu
księży rozstrzelano lub powieszono, około
stu zesłano na katorgę, kilkuset na zesłanie,
mało która grupa zawodowa poniosła tak
ciężkie straty. Władze stosowały wobec
księży najwyższy wymiar kary”.
Ksiądz Stanisław Brzóska ostatni żołnierz Powstania Styczniowego, z zapałem,
wiarą, miłością i poświęceniem służył Bogu
i Ojczyźnie, od początku do końca swego
młodego życia

Zenon Tabor

Z parafii, kraju i ze świata
Najważniejszym wydarzeniem religijnym całego mijającego roku w naszej parafii
była peregrynacja Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Faustyny
oraz bł. Jana Pawła II w dniach 12 i 13 grudnia. W ramach duchowego przygotowania
do tego wyjątkowego wydarzenia odbyły się
w naszej parafii rekolekcje głoszone przez
o. Zygmunta Tokarza Dyrektorem Referatu
ds. Misji i rekolekcji w Zgromadzeniu Księży
Saletynów w Dębowcu. Mimo jesiennego
chłodu Parafianie nie zawiedli i tłumnie
uczestniczyli we wszystkich uroczystościach podczas nawiedzenia oblicza Jezusa
Miłosiernego oraz w całonocnym czuwaniu.
Jak podkreślił wzruszony ojciec rekolekcjonista , oto prawdziwy obraz Kościoła – oto
„nowych ludzi plemię” i „wiosna Kościoła”.
Najważniejsza jednak jest przemiana ludzkich serc, bo jak zaznaczył Ojciec Zygmunt
Tokarz, peregrynacja obrazu jest tylko symbolem, znakiem który powinien wzmocnić

naszą wiarę i przyczynić się do przemiany
naszego życia.
***
W wigilię święta Najświętszej Rodziny
w sobotę 28 grudnia o godz. 16:00 w naszej kaplicy dworskiej została odprawiona
uroczysta odpustowa Msza św. koncelebrowana przez ks. prałata Józefa Babicza
i ks. rezydenta Mariana Stępnia - byłego
długoletniego proboszcza w Trzetrzewinie,
który wygłosił okolicznościową homilię dla
licznie zgromadzonych parafian. W homilii
ks. Stępień zwrócił uwagę, iż święto Najświętszej Rodziny pomaga nam dostrzec w
rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa wzór życia
dla naszych rodzin.
***
W Maryjnym sanktuarium w Fatimie
można obejrzeć oryginalny rękopis tekstu
trzeciej tajemnicy fatimskiej. Rękopis, przechowywany na co dzień w Watykanie, nigdy
wcześniej nie był udostępniony publiczno-
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ści. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, w fatimskim
sanktuarium otwarto wystawę
„Tajemnica i ujawnienie – wystawa czasowa objaśniająca
objawienie z lipca 1917 roku”.
Można na niej miedzy innymi
zobaczyć ręczny zapis trzeciej
części tajemnicy fatimskiej. –
Wystawa przedstawia trzecie
objawienie Matki Bożej w Fatimie, uważane za najważniejsze
ze względu na jego treść dotyczącą świata i Kościoła Eksponaty można oglądać w podziemiach bazyliki Najświętszej
Trójcy obok kaplic, w których
można skorzystać z sakramentu
pokuty i pojednania. Z prośbą,
aby oryginalny rękopis trzeciej
tajemnicy fatimskiej, napisanej
przez siostrę Łucję Santos, mógł
być wystawiony na wystawie
zwrócił się ks. bp Antonio Marto. Zgodę wyraził Ojciec Święty
Franciszek. Dyrektor Muzeum
Sanktuarium w Fatimie Marco
Daniel Duarte powiedział, że dokument znajduje się pod opieką
Kongregacji Nauki Wiary i tylko
dwa razy opuścił archiwum, raz
na prośbę bł. Jana Pawła II, po
zamachu 13 maja 1981 roku
oraz w roku 2000 kiedy prefekt
Kongregacji, ks. kard. Joseph
Ratzinger jako wysłannik Papieża przybył do Coimbry, aby
siostra Łucja potwierdziła oryginalność dokumentu. Wystawę
można oglądać do października
2014 roku.
***
Ojciec Święty Franciszek
wzorem swych poprzedników
modlił się w niedzielę 8 grudnia
przed statuą Matki Bożej Niepokalanej znajdującej się na placu
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Hiszpańskim w Rzymie. Treść modlitwy wygłoszonej
przez Papieża:
Panno Święta i Niepokalana,
z ufnością i miłością
zwracamy się ku Tobie, która jesteś chlubą naszego ludu
i troskliwą opiekunką naszego miasta.
Cała jesteś piękna, o Maryjo!
nie ma w Tobie zmazy grzechu.
Wzbudź w nas wszystkich na nowo pragnienie świętości:
niech w naszym słowie jaśnieje blask prawdy,
niech w naszych dziełach rozbrzmiewa śpiew miłosierdzia,
niech w naszym ciele i sercach mieszkają czystość i
niewinność,
niech w naszym życiu uobecnia się całe piękno Ewangelii.
Cała jesteś piękna, o Maryjo!
W Tobie Słowo Boże stało się Ciałem.
Pomóż nam trwać na uważnym słuchaniu głosu Pana:
niech krzyk ubogich nigdy nie zostawia nas obojętnymi,
niech cierpienie chorych i potrzebujących nie zastaje
nas roztargnionymi,
niech nas porusza samotność starców i słabość dzieci,
niech każde ludzkie życie będzie przez nas wszystkich
zawsze miłowane i czczone.
Cała jesteś piękna, o Maryjo!
W Tobie jest pełnia radości błogosławionego życia z
Bogiem.
Spraw, abyśmy nie zatracili sensu naszej ziemskiej
podróży:
niech delikatne światło wiary oświeca nasze dni,
niech pocieszająca siła nadziei kieruje naszymi krokami,
niech zaraźliwe ciepło miłości ożywia nasze serca,
niech oczy nas wszystkich będą utkwione mocno w
Bogu, gdzie jest nasza prawdziwa radość.
Cała jesteś piękna, o Maryjo!
Wysłuchaj naszej modlitwy, naszego błagania:
niech w nas będzie miłosierna miłość Boga w Jezusie,
niech to boskie piękno ocali nas, nasze miasto i cały
świat.
Amen.

opracował Jacek Kwiatkowski
na podstawie: www. diecezja.tarnow.pl
www. naszdziennik.pl
www. e.kai.pl
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Ojczyzna polszczyzna
W jednej refleksji n.t. polszczyzny starałam się przyswoić tekst hymnu Bogurodzica. Dziś podam dwie wersje: pierwotną czyli staropolską i współczesną,
tzn. jakby tłumaczenie.
Bogurodzica Dziewica!
Bogiem sławiena Maryja
U Twego Syna Gospodzina
Matko zwolena, Maryja!

Matko Boga, Dziewico
Przez Boga sławiona, Maryjo
U Twego Syna Pana
Matko wybrana, Maryjo!

Zyszczy nam, spuści nam

Zyskaj nam, spuść nam (łaski)

Twego dziela krzciciela, Bożycze

Ze względu na Twego Chrzciciela,
Synu Boży
Usłysz głosy
Napełń myśli człowiecze
Usłysz modlitwę, którą zanosimy
I racz dać, o co prosimy
Na świecie pobożne życie
Po śmierci rajskie przebywanie

Usłysz głosy, 	
Napełń myśli człowiecze
Słysz modlitwę, jąż nosimy 	
A dać raczy, jegoż prosimy 	
A na świecie zbożny pobyt
Po żywocie rajski przebyt

Oczywiście współczesna wersja nie współgra z melodią.

Ł.W.

Sprawozdania

Parafialny Oddział Caritas
„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko,
ale nie zawsze łatwo jest kochać tych,
którzy mieszkają tuż obok nas.”

Matka Teresa z Kalkuty

Obecnie Parafialny Oddział Caritas tworzą:
Opiekun: Ksiądz Proboszcz Józef Babicz
Przewodnicząca: Dorota Czub
Skarbnik: Maria Zajączkowska
15 wolontariuszy
W każdą trzecią środę  miesiąca odbywają się zebrania członków Parafialnego Oddziału Caritas z udziałem Ks. Proboszcza, na których omawiane są problemy związane z działalnością POC
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Zadania podejmowane przez Parafialny Oddział Caritas:
Członkowie Caritas objęli stałą lub doraźną pomocą materialną 43
rodzinyw parafii;
Zbierali i rozdysponowali artykuły żywnościowe i środki czystości;
Udzielili pomocy finansowej na zakup węgla lub leków;
Rozprowadzali żywność otrzymaną z Europejskiego Programu Pomocy
Żywnościowej (wartość rozprowadzonej żywności to 15 152 zł);
Wnioskowali o pomoc finansową do Diecezjalnego Oddziału Caritas;
Pozyskali pomoc rzeczową i finansową na organizację letniego wypoczynku dla 42 dzieci naszej parafii.
Formacja duchowa zespołu
Członkowie brali udział w dekanalnym Dniu Skupienia w Trzetrzewinie,
w diecezjalnym święcie Caritas w Okulicach oraz w rekolekcjach dla wolontariuszy Caritas w Starym Sączu.
Prowadzili Drogę Krzyżową w Wielkim Poście.
Przygotowali rozważania modlitewne na Dzień Chorych (11 lutego) na
Tydzień Miłosierdzia (październik) .
Uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym.
Adorowali Najświętszy Sakrament i czuwali na modlitwie w Wielki
Czwartek.
Parafialny Oddział Caritas współpracuje z Diecezjalnym Oddziałem Caritas, Szkolnymi Kołami Caritas w Marcinkowicach, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej,  Radą Parafialną i Akcją Katolicką.
Działalność Parafialnego Oddziału Caritas jest możliwa dzięki:
- ofiarom pieniężnym składanym przez parafian do skarbonki św. Antoniego w ciągu całego roku;
- składanym przez parafian w kościele   artykułów żywnościowych do
„kosza” przed Świętami Wielkanocnymi, Świętami Bożego Narodzenia;
-sprzedaży serc odpustowych i piernikowych mikołajów;
- rozprowadzaniu baranków wielkanocnych i paschalików, świec wigilijnych i „chlebków miłosierdzia” przez członków Parafialnego Oddziału
Caritas;
- ofiarom pieniężnym składanym przez darczyńców.
Ofiarodawcy : Ks. Prałat Józef Babicz i Księża Parafialni, p. Maria
Chmielowska, p. Małgorzata Kuzak – firma GEORGE, pp. Anna i Zbigniew
Leśniakowie z Marcinkowic, pp. Zofia i Wiesław Czop – firma GRÓD, p.
Henryk Kowalczyk, pp. Krystyna i Stanisław Koseccy, p. Alina Chronowska,
p. Wanda Król, pp. Jolanta i Andrzej Kosińscy, p. Agata Mróz. Ks. Sławomir
Głodzik, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Urząd Gminy Chełmiec.

Nasza Wiara 2/2014

37

Zapraszamy do współpracy
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy swoim czasem chcą podzielić się z potrzebującymi.
Dziękujemy
wszystkim Firmom i Osobom indywidualnym za każde wsparcie duchowe i materialne!
Zapewniamy objęcie modlitwą wszystkich chorych, niepełnosprawnych, samotnych, zagubionych, bezrobotnych, oraz uwikłanych w różne nałogi i zniewolenia.
Beata Karbowiak

Akcja Katolicka
Powołana w 1998 r., dziś gromadzi 25 osób. Zebrania odbywają się 2
razy w miesiącu. Światopogląd formujemy przez rozważania Pisma świętego- aktualnie Księgi Rodzaju, przez zapoznawanie się z materiałami zaproponowanymi przez Krajowy Instytut AK.
Aktualnie zapoznajemy się z encykliką Lumen fidei.
Omawiamy sprawy bieżące, planujemy działania.
W ubiegłym roku miały miejsce następujące sprawy:
1. Udział 1 os w rekolekcjach.
2. Prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu (3 razy).
3. Zorganizowanie pielgrzymki na Jasną Górę.
4. Współudział w przygotowaniu parafiady.
5. Współorganizacja Dnia Papieskiego (zbiórka pieniędzy).
6. Pielgrzymka na odpust do Tuchowa.
7. Comiesięczna modlitwa za parlamentarzystów.
8. Udział w Dniu Społecznym w Gródku n/D.
9. Prowadzenie akcji podpisywania list dot. projektów obywatelskich
n.t.: W niedzielę nie kupuję. Jeden z nas.
10. Kontynuowanie „Adopcji serca” dziecka z Afryki i kontakty z misją
w Rwandzie i Burundi.
11. Wydawanie gazety parafialnej Nasza Wiara i kalendarza parafialnego.
12. Zorganizowanie wycieczki do Kalwarii Z., Łagiewnik, Oświęcimia,
Wadowic.
13. Prowadzenie fotogabloty i kronik POAK
14. Spotkanie z poetą Jerzym Mrozem, z diakonem Albertem, z peregriną do Santiago de Compostella.
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Humor
Ojciec trzech dorastających córek odbiera telefon:
- Halo, czy to ty żabciu?
- Nie, przy telefonie właściciel stawu…
Nauczyciel rozmawia z ojcem uczennicy:
- Pańska córka to nieznośna gaduła!
- Tak, to nie słyszał pan jej matki…
Jaśnie pan do służącego:
- Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie.
- Ale przecież pada deszcz.
- To weź parasol..
Przychodzi pacjent do lekarza:
- Panie doktorze ugryzł mnie pies.
- A był wściekły?
- No, zadowolony to on nie był…
Chłopczyk w piaskownicy płacze:
- Złamała mi się komórka..
Kiedy się uspokaja mówi_
- Jutro tata kupi mi drugą.
Nagle jeden z towarzyszy zabaw komentuje:
- Ale dzisiaj będziesz jak wieśniak kopał łopatką!
Rozmawia dwóch przyjaciół.
- Powiedz Karolu, kto cię poznał z twoją żoną?
- To był przypadek, nawet nie ma kogo winić...
udostępniła Zofia Wolak
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Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli
do Domu Ojca:
04.01.2014 r.

+ Henryk Tyrkiel lat 57 zamieszkały Marcinkowice
05.01.2014 r.

+ Zofia Bobrowska lat 86 zamieszkała Rdziostów
11.01.2014 r.

+ Kazimierz Puch lat 70 zamieszkały Marcinkowice
12.01.2014 r.

+ Kazimierz Rzeszótko lat 62 zamieszkały Marcinkowice
21.01.2014 r.

+ Janina Sarata lat 90 zamieszkała Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Braciach i Siostrach.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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