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„Światło na oświecenie pogan”
Radość płynąca z Betlejem odmieniła nasze
serca i domy. Czas jednak ucieka nieubłaganie i choć
trwa karnawał kończy się okres Bożego Narodzenia
i wspólny śpiew kolęd. Dobiegł czas naszych kolędowych, obecności w Waszych domach, nieodmiennie
gościnnych i pełnych życzliwości. Chciejcie więc
przyjąć nasze, słowa wdzięczności za dar wspólnej
modlitwy; za spotkanie w słowie, objawiające Waszą
tak często trudną codzienność, za ujmującą wręcz
troskę, jaką otaczacie nas, duszpasterzy i sprawy będące obszarami naszych aktywności i za dłoń hojnie
otwartą. Dobrze jest dziś móc powiedzieć Wam:
dziękujemy bardzo.
Rozpoczynamy miesiąc luty pochylając się u jego
początku nad tajemnicą Życia Konsekrowanego.
W Uroczystość Ofiarowania Pańskiego 2 lutego –
zwaną tradycyjnie świętem Matki Bożej Gromnicznej
– w Kościele Powszechnym obchodzimy Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego. Droga życia zakonnego jest doskonałym sposobem
życia według przykładu i nauki Jezusa Chrystusa, który przede wszystkim zmierza do wzrostu miłości i doprowadzenia jej do stopnia doskonałego. Powołanie
zakonne ma swe źródło w miłości Bożej, dlatego jest doskonalszym oddaniem
się Bogu przez miłość. „Światło na oświecenie pogan…”, rozważamy te słowa
z Ewangelii trzymając w ręku zapaloną gromnicę. Nikt z nas nie lubi ciemności, źle się w niej czujemy i odruchowo szukamy kontaktu, gdy znajdziemy się
w ciemnym pomieszczeniu. Potrzebujemy światła w codzienności, aby się nie
pogubić i nie poobijać. Podobnie jest w naszej duszy, gdy zaciemni ją grzech,
czujemy się zagubieni, zalęknieni, a wtedy sumienie przypomina nam, że trzeba
odnaleźć światło, którym jest Jezus. Zapalona gromnica wyraża naszą tęsknotę za
Światłem. Ugaszone grzechem światło naszej duszy, zostaje zapalone ponownie
w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Naszą wewnętrzną jasność podtrzymuje
wiara, którą Chrystus nieustannie umacnia swoimi darami, z których jak najczęściej korzystajmy.
Miesiąc luty wprowadza nas w czas wielkopostnej przemiany - 13.02. - środa
popielcowa i znak posypania głów popiołem to okazja by podjąć przemianę i rozpocząć osobiste nawrócenie. Wpatrzeni w Chrystusa i Jego ziemskich Rodziców
ofiarujmy wszystko co nieznane i prośmy o dobre przeżycie tego czasu radości
karnawałowej, a także mocne i odważne wkroczenie w czas Wielkiego Postu!
Ks. Andrzej Kmiecik
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Kalendarium na luty 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane
opieką w trudnościach.
Intencja misyjna: Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć
budować pokojową przyszłość.
1 II
2 II
3 II
4 II
5 II
6 II
7 II
8 II
9 II
10 II
11 II
12 II
13 II
14 II
15 II
16 II
17 II
18 II
19 II
20 II
21 II

Piątek. Dzień powszedni. Hbr 10, 32-39; Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 (R.: por. 39a);
Mt 11, 25; Mk 4, 26-34;
Sobota. Święto ofiarowania Pańskiego.Ml 3, 1-4; Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b); Hbr
2, 14-18; Łk 2, 32; Łk 2, 22-40Łk 2, 22-32;
Czwarta Niedziela zwykła. Jr 1, 4-5. 17-19; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.:
por. 15b); 1 Kor 12, 31 – 13, 131 Kor 13, 4-13; Łk 4, 18; Łk 4, 21-30;
Poniedziałek. Dzień powszedni.Hbr 11, 32-40; Ps 31 (30), 20. 21-22. 23. 24 (R.: por. 25);
Łk 7, 61; Mk 5, 1-20;
Wtorek. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.1 Kor 1, 26-31; Ps 131 (130), 1.
2-3; 1 P 4, 14; Łk 9, 23-26;
Środa. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników.Ga 2, 19-20; Ps 126 (125),
1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Mt 28, 19a. 20b; Mt 28, 16-20;
Czwartek. Dzień powszedni.Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48 (47), 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11 (R.:
por. 10); Mk 1, 15; Mk 6, 7-13;
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, albo św. Józefiny
Bakhity, dziewicy. Hbr 13, 1-8; Ps 27 (26), 1. 3. 5. 8b-9abc (R.: 1a); 2 Tm 1, 10b; Mk
6, 14-29;
Sobota. Dzień powszedni.Hbr 13, 15-17. 20-21; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1);
J 10, 27; Mk 6, 30-34;
Piąta Niedziela zwykła. Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 (R.: por. 1c);
1 Kor 15, 1-111 Kor 15, 3-8. 11; Mt 4, 19; Łk 5, 1-11;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.Rdz
1, 1-19; Ps 104 (103),1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b); Mt 4, 23; Mk 6, 53-56;
Wtorek. Dzień powszedni.Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a); Ps 111, 7b.
8a; Mk 7, 1-13;
Środa Popielcowa.Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a); 2 Kor 5,
20 – 6, 3; Jl 2, 13; Mt 6, 1-6. 16-18;
Czwartek. Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy.Dz 13,
46-49; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); Łk 4, 18; Łk 10, 1-9;
Piątek po Popielcu.Iz 58, 1-9; Ps 51 (50), 3-4. 5-6. 18-19 (R.: por. 19b); Am 5, 14; Mt 9, 14-15;
Sobota po Popielcu.Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11); Ez 33, 11; Łk 5, 27-32;
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Pwt 26, 4-10; Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
(R.: por. 15b); Rz 10, 8-13; Mt 4, 4b; Łk 4, 1-13;
Poniedziałek. Dzień powszedni.Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6,
63b); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;
Wtorek. Dzień powszedni.Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18); Mt
4, 4b; Mt 6, 7-15;
Środa. Dzień powszedni.Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19); Jl 2, 13;
Łk 11, 29-32;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora
Kościoła.Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a); Ps
51, 12a. 14a; Mt 7, 7-12;
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Piątek. Święto katedry św. Piotra Apostoła.1 P 5, 1-4; Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.:
por. 1); Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.Pwt 26,
16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1); 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48;
Druga Niedziela Wielkiego Postu. Rdz 15, 5-12. 17-18; Ps 27 (26), 1. 7-8a. 8b-9abc.
13-14 (R.: 1a); Flp 3, 17 – 4, 1Flp 3, 20 – 4, 1; por. Mt 17, 7; Łk 9, 28b-36;
Poniedziałek. Dzień powszedni.Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 (102),
10a); Am 5,14; Łk 6, 36-38;
Wtorek. Dzień powszedni.Iz 1, 10. 16-20; Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b);
Ez 18, 31; Mt 23, 1-12;
Środa. Dzień powszedni. Jr 18, 18-20; Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b); J 8, 12b; Mt
20, 17-28;
Czwartek. Dzień powszedni. Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 40 (39), 5a); por. Łk
8, 15; Łk 16, 19-31;

Przysłowia lutowe
1 lutego - św. Brygidy.
- Jak św. Brygida śnieży, śnieg długo nie leży, a jak deszczem leje, w żniwa źle
się dzieje. 2 lutego - święto Matki Bożej Gromnicznej.
- Gdy słońce jasno świeci na Gromnicę, przyjdą większe mrozy i śnieżyce.
3 lutego - św. Błażeja
- Gdy św. Błażej obficie deszczy, mróz przez dni wiele pod butem trzeszczy.
4 lutego - św. Weroniki
- Św. Weronika, choć słońca nie żałuje, to mrozem przenika.
5 lutego - Agaty.
- Bywa, że Agata śniegiem świat przygniata - wtedy oczekuj wczesnego lata.
6 lutego - Doroty.
- Po Dorocie wyschną chusty na płocie.
7 lutego - Teodora. - Po Teodorze zaczyna się pustka w komorze.
8 lutego - Hieronima.
- Gdy Hieronim zawzięty - do marca wichry i mróz cięty.
9 lutego - Apolonii.
- Gdy dzień Apolonii z mrozem i słońcem, lato będzie suche i gorące.
10 lutego - Elwiry.
- Gdy Elwira zechce, mrozy potrzymają jeszcze!
11 lutego - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
- Św. Maria ludziom życzliwa, zawsze ratunkiem bywa.
12 lutego - Eulalii.
- Nikt nie lubi, gdy Eulalia psoci, figluje i dym z komina zdmuchuje.
13 lutego - św. Grzegorza.
- Gdy św. Grzegorz mróz folguje, już w marcu wiosna króluje.
14 lutego - św. Walentego.
- Gdy na św. Walentego chmury i drobne deszcze - wichry i mrozy mogą
nastać jeszcze.
15 lutego - św. Zygfryda. - Od św. Zygfryda w niejednej spiżarni bida.
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16 lutego - św. Joanny.
- Św. Joanna to zmienna panna - raz mroźna i wietrzna, raz inny - słoneczna.
17 lutego - Zbigniewa.
- Bywa, że w Zbigniewa pogoda się gniewa.
18 lutego - św. Konstancji.
- Jak św. Konstancja jasnym słonkiem darzy, czas będzie pomyślny dla gospodarzy.
19 lutego - św. Konrada.
- Gdy pada na św. Konrada, już w połowie marca wiosna będzie rada.
20 lutego - św. Zenobiusza.
- Na Zenobiusza kra do morza rusza.
21 lutego - św. Piotra.
- Gdy dzień św. Piotra słoneczny, to marzec bezpieczny, a kwiecień grzeczny.
22 lutego - św. Małgorzaty.
- Św. Małgorzata wichrami pole zamiata.
23 lutego - św. Polikarpa.
- Gdy na św. Polikarpa lody spłyną strugą, to i zimy już niedługo.
23 lutego - Damiana.
- U złego gospodarza już na Damiana brakuje słomy i siana.
24 lutego - Macieja.
- Na Macieja lody wróżą jeszcze większe chłody.
25 lutego - św. Gerarda.
- Jak św. Gerard trzyma mróz i lody, późno spłyną wiosenne wody.
26 lutego - św. Aleksandra.
- Jak św. Aleksander śniegi udeptuje, dopiero w kwietniu oracz pracuje.
27 lutego - św. Gabrieli.
- Bywa, że św. Gabriela to mrozem świat ściska, to słońcem ośmiela!
28 lutego - św. Makarego.
- Jak św. Makary przegoni mrozisko - ciepła wiosna blisko.
opracował Jacek Kwiatkowski
źródło: www. niedziela. pl
www. rozaniec.eu

Życzenia
Drogi Kolego Jacku!. Z okazji imienin życzymy błogosławieństwa w rodzinie, we wzrastaniu w wierze, w pracy i posłannictwie na rzecz parafii.
pozostała część redakcji
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Nowa inwentaryzacja Kaplicy Dworskiej
w Marcinkowicach – cz. III
9. Matka Boża Katyńska.

Obraz został namalowany na płótnie przez siostrę Luizę Zaczyk ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Siostra Luiza jest absolwentką akademii plastycznej, obecnie pracuje przy parafii pw. Ducha Św. w Mielcu. Obraz został
ukończony przez artystkę w nocy - 9/10 kwietnia 2010 r. - a więc na parę godzin
przed katastrofą smoleńską. Poświęcenia obrazu dokonał ks. bp. Władysław
Bobowski w czasie patriotycznej uroczystości w 70. rocz. katyńskiego mordu.
Ks. bp. poświęcił wtedy również pomniki katyńskie przy kaplicy oraz pomnik
ofiar tragedii smoleńskiej. Uroczystość ta odbyła się 30.IV.2010 r. (piątek).
Wymiary obrazu: 85 cm. x 65 cm.

10. Święty Józef.

Ten największy obraz, o wymiarach: 216 cm x 137 cm., jest dziełem malarza
z Krakowa – pana Kazimierza J. Rydla - spokrewnionego z poetą Lucjanem
Rydlem. W parafii oprócz tego są jeszcze dwa obrazy tego artysty: obraz Matki
Bożej Nieust. Pomocy i portret papieża Jana Pawła II. Obraz św. Jozefa został
namalowany w 1988 r. Ufundował go w dużym stopniu ks. prałat Stanisław
Pieprznik proboszcz z Trzetrzewiny, który w tymże roku prowadził rekolekcje
wiekopostne w naszej parafii i nie wziął za te rekolekcje honorarium lecz przeznaczył je na namalowanie obrazu św. Józefa dla naszego kościoła. Ramy dla
tego obrazu darmowo wykonał Józef Gawlik z Męciny - ojciec znanego muzyka
Stanisława Gawlika. Obraz został umieszczony w nawie południowej, tzw.
rdziostowskiej, naszego kościoła w miejsce obrazu Przemienienia Pańskiego,
który został powieszony na jednym z filarów.

11. Święty Stanisław Szczepanowski.

Wykonawca tego obrazu jest nieznany. Prawdopodobnie obraz został
namalowany na 900-lecie męczeńskiej śmierci św. Stanisława czyli w 1979 r.
Nota bene, w nadstawach ołtarzy głównych starszych kościołów diecezji
krakowskiej czy tarnowskiej przede wszystkim można spotkać dwóch
świętych: św. Wojciecha i właśnie św. Stanisława ze Szczepanowa. Wymiary
obrazu: 109 cm x 79 cm.

12. Płaskorzeźba P. Jezusa Cierniem Ukoronowanego.

Wymiary: 40 cm x 27 cm. Rzeźbę tę w drzewie lipowym, jak wiele innych
w naszej parafii, wykonał p. Augustyn Pogwizd z Paszyna. Cdn.

Opracował: ks. Józef Babicz
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Mój ranking najważniejszych wydarzeń w parafii
Marcinkowice w 2012 r.
1. Święcenia kapłańskie i wyjazd na misje do krajów Środkowej Ameryki naszego
rodaka o. Gabriela Szewczyka ze Zgromadzenia Księży Werbistów.
2. Śluby wieczyste siostry Weroniki (z domu Anna Jurczak – Rdziostów) w zakonie Sióstr Bernardynek.
3. Biskupem ordynariuszem tarnowskiej diecezji zostaje ks. bp. Andrzej Jeż.
4. Odbiór i poświęcenie nowych organów przez ks. bp. Wiesława Lechowicza.
5. Poświęcenie witraży zaprojektowanych przez prof. Józefa Furdynę z Krakowa.
Poświęcenia dokonał także ks. bp. Wiesław Lechowicz.
6. „Rekonsekracja” wpisanej do rejestru zabytków Kaplicy Dworskiej po jej
gruntownym odnowieniu. Uroczystościom przewodniczył ks. bp. Andrzej
Jeż.
7. Do grona mieszkańców Marcinkowic, którzy przekroczyli granicę 100 lat
życia po Adamie Dąbrowie – Morawskim, Jadwidze Ondycz, dołączył śp.
Bartłomiej Kowalczyk. Przeżył 101 lat i trzy miesiące.
8. Gimnazjalne Koło Caritas organizuje grupę kolędniczą „Z konikiem”, która
na ogólnokrajowym przeglądzie kolędniczym w Podegrodziu zajęła trzecie
miejsce.
9. Do klas pierwszych Zespołu Szkół w Marcinkowicach przyjęto młodzież aż
do trzech oddziałów służb mundurowych.
10. Dla Orkiestry Parafialnej została zakupiona wymarzona tuba „B” oraz książeczki z partyturami dla różnych instrumentów.
P.S. Ks. bp. Andrzej Jeż otrzymuje uroczyście honorowe członkostwo Koła
Pszczelarzy Gminy Chełmiec
Ks. Józef Babicz - proboszcz

Światowy Dzień Chorego
Czy potrzeba tłumaczyć, kim jest
chory albo czym jest choroba. Jeśli
ktoś jeszcze nie chorował, na pewno
z chorymi się zetknął a mając wrażliwą wyobraźnię, może zapytać siebie
samego: a gdyby ta choroba dotknęła
mnie – jakby było. Albo: gdyby możliwa była zamiana mnie z chorym – czy
zgodziłbym się na nią? Czy zawsze będę
zdrowy? Pytania te niech będą propozycją do przemyślenia tego tematu.
W naszej kulturze, w Piśmie
Świętym S.T. jest cała księga poświę-

cona tajemnicy cierpienia a Nowy
Testament uwznioślił je i uświęcił
w cierpieniu zbawczym Jezusa Chrystusa. Bł. Ojciec święty Jan Paweł II
często odwiedzał szpitale, hospicja,
domy starców; błogosławił, pocieszał,
dotykał, uśmiechał się, nazywając
chorych wielkim skarbem Kościoła.
Swoim cierpieniem pouczał, jak żyć.
Jego ostatnie lata życia nazwane są
wielką katechezą.
Jeśli zgadzamy się z prawdą, że
człowiek jest istotą rozumną cie-
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lesno – duchową, wiemy, że jeśli
cierpi ciało, dotknięty jest cierpieniem duch. Widzimy niekiedy, jak
w chorobie duch upada, a bywa, że
duchowo człowiek wzrasta. Mówimy wtedy o męstwie ducha, który
niekiedy pomaga chorobę zwalczyć.
Coraz częściej się zdarza, że o ciężko
chorym lekarze mówią rodzinie:
„Wszystko w ręku Boga”.
***Zapisujemy do przemyślenia
świadectwa chorych i o chorych.

Czy pamiętają teraz ci, którym
pomagał? Przychodzą, ale nie często.
Ja też. Mimo kalectwa podziwiam ich
pogodę ducha.
Na stole dużo modlitewników.
I różaniec. Różne intencje- wylicza
niektóre. I koronka do Bożego Miłosierdzia zawsze o 15.00. Bo jak pisał
Lew Tołstoj - I w ciężkiej chorobie tkwi
dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje
się duszę.

***
Zaczęło się niewinnie - pęknięta
stopa, która nie chciała się goić. I ból
z dnia na dzień coraz większy. Wszystkie sposoby leczenia nie skutkowały.
Konieczna była wizyta u lekarza.
Nietrafna diagnoza - i rana stała się
bardzo duża. Najgorsze były noce- nieprzespane i w dziwnych pozycjach- bo
tylko to przynosiło niewielką ulgę.
Kolejne wizyty u lekarzy. U tych co
współczuli i u tych, których nie warto
wspominać. Później wizyty w klinikach,
które załatwiała rodzina. Wyniki nie
były optymistyczne. Amputacja powyżej kolana przyniosła ulgę. Ustąpił ból,
ten nie do wytrzymania, ale uziemił
w domu- na wózku. Przybyło chorób,
które nabywa się z wiekiem i przybyło
leków- tych niezbędnych i z dnia na
dzień droższych. Niedługo przekroczą
ceny świadczeń. Ale nie narzeka.
Podczas wizyt spotykał ludzi, doświadczonych chorobą, często cięższą.
Wtedy własne cierpienie stawało się
mniejsze.
Pomagają wszyscy - cała rodzina.
Ale największy obowiązek spada na
żonę. Jest przy nim ciągle. Podaje leki
i pielęgnuje. Jej nogi też są w ranach.
Najgorsze są wieczory. Po całym dniu
pracy w gospodarstwie - najbardziej
bolą. I nie chcą się goić.

***
Gdy pojawia się choroba zwykle
podejmujemy z nią walkę, z nie zawsze
uzasadnioną wiarą w zwycięstwo.
Terapia bywa często uciążliwa, wręcz
dokuczliwa, a nawet wywołująca tzw
„działania niepożądane”. Nie zawsze
też skuteczna.
Jest jednak pewien rodzaj terapii,
która dla chorego jest radością, bardzo
skuteczna, a przy tym bez tych skutków ubocznych. Tym, którzy pragną
przyjść z pomocą choremu, receptę na
ten rodzaj terapii przedstawił pisarz
i poeta belgijski kapłan katolicki o.
Phil Bosmans (zmarł rok temu, 17
stycznia)
A oto jego słowa:
„Kawałek nieba jest w każdym
uśmiechu, w każdym życzliwym słowie
i przyjaznym geście. W każdym pomocnym czynie. Kawałek raju jest w każdym
sercu, które stanowi zbawienny port dla
nieszczęśliwego. W każdym domu z chlebem, winem i serdecznym ciepłem.Bóg
włożył swoją miłość w twoje ręce, jak
klucz do raju”
Wiersz ten pragnę zadedykować
ks. Andrzejowi oraz wielu, wielu innym osobom, od których doświadczyłam tego wszystkiego o czym napisał
o. Phil Bosmans.

Z.G

Rekonwalescentka

8

Nasza Wiara 2/2013

Na dzień Chorego 11.02.2013 – sąsiadowi

Tu i teraz
Widzę go w blasku
codziennych dni
porusza się jakby
tak sobie bez wysiłku
na swoim wózku (inwalidzkim)
odmierza kamienną
życia drogę
towarzyszą Mu
czas i przestrzeń
mięśnie i ścięgna napięte
żagle ramion
popychają posłuszne koła
nie dziwią go spojrzenia
ze znakiem zapytania
w źrenicach
odpowiada dystyngowanym uśmiechem
JESTEM
twarz otula
złota przędza słońca
wiatr strzepuje
resztki spojrzeń gapiów
ocieram łzę
rozmyślam
jak kształtować
siebie dla innych
trosk naszych
nikt na siebie nie przyjmie
a bez życzliwych gestów
trudniej złapać
kolejny oddech

Maria Piniańska

Wpływ choroby przewlekłej i kalectwa na psychikę
człowieka
Pojecie „choroba” kojarzy się najczęściej nam z utrata zdrowia. Stanu
zdrowia na ogół nie odczuwa się, natomiast wyraźnie odczuwa się jego niedostatek w postaci złego samopoczucia
czy choroby. Podstawowym objawem
choroby jest zakłócenie równowagi

miedzy organizmem człowieka a otaczającym go środowiskiem. Choroba
powoduje powstanie ogólnych zmian
biologicznych, które wpływają na psychikę pacjenta. Zmiany te przejawiają
się ograniczeniem czynności życiowych i ogólnej wydolności organizmu,
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czemu mogą towarzyszyć ból, kaszel
lub brak apetytu. Bardzo często udaje
się zatrzymać lub zwolnić postępującą
chorobę środkami farmakologicznymi. W przypadku zaostrzeń choroby
konieczna jest hospitalizacja chorego.
Wskutek tych zmian chory zmienia
swoje postępowanie, dotychczasowy
tryb życia wprowadza pewne ograniczenia w swoim działaniu. Wszystko
to prowadzi do powstania stanów
frustracyjnych oraz wytworzenia się
mechanizmów obronnych. Według Z.
Sękowskiej, rodzaj reakcji człowieka
na chorobę uzależnia się;
- od indywidualnych cech pacjenta ,tj. cech psychofizycznych, wcześniejszego doświadczenia życiowego,
wychowania i środowiska,
- od obiektywnego stanu zdrowia,
tj. sposobu powstania choroby, nasilania objawów chorobowych, świadomości pacjenta, co do przebiegu choroby
i jej prognozy.
- od sytuacji życiowej pacjenta,
inaczej na chorobę reaguje dziecko,
inaczej człowiek dorosły, ale mający
zapewnioną opiekę, a inaczej samotny
pozostawiony sam sobie,
Cierpienie jest zawsze samotne.
Ono także bywa powołaniem wyjątkowo trudnym, które przeżywane
wspólnie z Jezusem ma wartość potężnej modlitwy.
Wiele jednak osób pod wpływem
choroby lub kalectwa popada w apatię,
traci sens i celowość życia. Są podatni na nałogi -alkohole i narkotyki.
Każdy organizm posiada inne mechanizmy adaptacyjne, przy pomocy
których jest w stanie przystosować
się do zmienionych warunków takich
jak; ból fizyczny, oszpecenie, amputacja kończyn i utrata sprawności.
W przypadku występowania choroby
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lub kalectwa, czyli stresów, człowiek
nie jest w stanie sam zaspokoić potrzeb psychicznych, społecznych
i ekonomicznych, co wywołuje stany
zwane frustracjami. Frustracją nazywa
się przykry stan uczuciowy przeżywany przez człowieka, gdzie jego
dążenie do zaspokojenia potrzeby jest
zablokowane, przez co czuje się on
pokrzywdzony. Każda choroba czy
kalectwo jest dla organizmu stresorem
obciążającym jego normalną wydolność, wpływającym ujemnie na stan
psychiczny człowieka poprzez jego
układ nerwowy. Trzeba poradzić sobie
ze zmianą wyglądu, ról zawodowych
i rodzinnych oraz zdolności do funkcjonowania w typowy dla danej osoby
sposób. Często konieczne okazuje się
przejście przez kilka stadiów żalu z powodu utraty dawnego obrazu siebie,
zanim uda się zaakceptować nowym
osadzony w zmienionych realiach
życia. Zmiana ról pociąga za sobą duże
zmiany w sposobie kontaktowania
się ze znaczącymi osobami. Pacjent,
niegdyś samodzielny, musi uczyć się
korzystania z pomocy innych, pacjent
aktywnie wchodzący w relacje z innymi musi ograniczyć tę aktywność.
Pod wpływem choroby często
uczymy się pokory, na skutek choroby
wiele aspektów obrazu siebie, zostaje
zniszczonych. Stad też chory może
popadać w niepokój, nawet w panikę,
czuje się bezradny, przygnębiony,
okazuje gniew i wrogość rodzinie
i najbliższym. Chory w rodzinie - to
również trudna lekcja dla najbliższych. To przede wszystkim akceptacja
chorego w takim stanie, w jakim się w
obecnej sytuacji znajduje.

Jadwiga
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Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Dzień z życia mniszek z klasztoru Benedyktynek w Staniątkach
Ora et labora: módl się i pracuj. To motto, według którego od stuleci starają
się żyć benedyktyni. Tylko że czasem ciężka praca i regularna modlitwa nie
wystarczają, aby żyć spokojnie. Pojawiają się problemy: co włożyć do garnków,
z czego zapłacić za ogrzewanie?
Takie zmartwienia to codzienność mniszek benedyktynek z podkrakowskich
Staniątek. Mimo tego w siostrach jest spokój i siła, których ludzie goniący za
pieniędzmi, sukcesem i karierą nie potrafią zrozumieć. A wszyscy wiele moglibyśmy się od sióstr nauczyć.
Chryzantemy i karpie, czyli siostry benedyktynki radzą sobie, jak
potrafią.
Piękny, wielki klasztor w Staniątkach. Wczesny gotyk, z 1216 roku, jeden
z najstarszych w Polsce. Przecudnej urody i imponującej wielkości. Na palcach
można policzyć podobne zabytki w całej Europie.
Ten klasztor jest dla mieszkających w nim 20 sióstr benedyktynek radością,
dumą, zaszczytem. Ale też - dużym zmartwieniem. No, bo jak 20 mniszek,
w większości starszych, schorowanych kobiet, ma samodzielnie utrzymać tak
wielki i stary budynek?
Klasztory - takie jest prawo kościelne- mają zarabiać same na siebie. O finanse
mają troszczyć się mieszkający w nich zakonnicy. Lub zakonnice. I niektórzy
radzą sobie z tym faktycznie świetnie. Część zakonników ma swoje kościoły
parafialne (np. dominikanie w Krakowie), inni- prężnie działające biznesy, sklepy,
setki hektarów ziemi.
Z siostrami ze Staniątek jest zupełnie inaczej. Kiedyś, dawno temu, zakon
prowadził swoją szkołę dla dziewcząt. Ale za komuny, w 1953 roku, została ona
zamknięta. Wcześniej do klasztoru przylegało 700 hektarów ziemi, zakon żył
z pańszczyzny.
Ale dobre czasy się skończyły, siostry robią więc co mogą: a to odnowiły
niewielką szklarnię, w której latem hodują pomidory, a jesienią – chryzantemy, a to oczyściły sąsiadujące z klasztorem stawy i zaczęły hodować
tam karpie. Prowadzą też przy furcie malutki sklepik ze swoimi wyrobami
(można w nim kupić miód czy ciastka), choć to akurat żaden interes, jak
już – promocja zakonu.
Organizują sylwestra dla szukających spokoju i modlitwy. Myślą też o rekolekcjach dla rybaków i prowadzeniu domu gościnnego, w którym mogliby spać
ludzie przyjeżdżający tu na rekolekcje. Naprawdę bardzo się starają. Mimo tego
dziury z ich znoszonych habitów jakoś wcale nie znikają.
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Nie ma drugiego takiego miejsca.
Ten ich klasztor to prawdziwa gratka dla miłośników sztuki i historii. Przepięknej urody freski, cenne polichromie, zapierający dech w piersiach ołtarz,
cudowny obraz Matki Bożej Staniąteckiej. Chodząc po klasztorze, co chwilę
natyka się na jakąś perełkę. A to okazałe freski w celce, a to XVIII- wieczne drzwi.
Na każdym kroku jakieś dzieło sztuki.
Kiedy Krystyn Kozieł, konserwator zabytków opiekujący się klasztorem,
opowiada o znajdujących się tu perełkach, aż świecą mu się oczy- w całej Polsce
naprawdę nie ma drugiego takiego miejsca. Gdyby taki klasztor był w Krakowie,
gdzie działa Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i liczne fundusze,
wszystko byłoby dobrze. Historycy sztuki i konserwatorzy chuchaliby i dmuchali
na ten klasztor. Ale jest, jak jest…- wzdycha.
A jest tak: stuletnia dachówka w katastrofalnym stanie, nieszczelne okna,
przeciekający dach, wilgoć, pleśń. Aż serce się kraje, kiedy na to się patrzy. Po
klasztorze chodzimy w kurtkach i ciepłych swetrach. Inaczej zimno jest po prostu
nie do wytrzymania.
Chociaż kilka miesięcy temu nareszcie udało się zacząć remont. Wojewódzki
konserwator zabytków Jan Janczykowski, znalazł środki na najpilniejsze prace.
Nad prezbiterium wymieniono dach, odkryto część gotyckiej ściany, odnowiono
niektóre freski, rzeźby. Ale to dopiero początek.
Mniszki mogą wyjść z klasztoru tylko w bardzo ważnej sprawie
Mimo tych wszystkich problemów siostry są pogodne, gościnne, mają poczucie humoru. Kiedy w mroźny poranek przyjeżdżam do ich klasztoru, czeka
na mnie śniadanie i gorąca herbata. – Proszę ukroić sobie sera białego. Same go
przyrządzamy- częstuje mnie matka Stefania. W tym czasie siostra Faustyna piecze
na święta ciasteczka. Po zakonnej kuchni unosi się przyjemny zapach. Atmosfera
tu panująca jakby kontrastuje z niską temperaturą pomieszczeń.
Benedyktynki są zakonem kontemplacyjnym, zamkniętym. Czyli nie mogą
opuszczać murów klasztoru, chyba że w wyjątkowej sytuacji. Na przykład kiedy
muszą w szpitalu ratować swoje zdrowie albo kiedy w najbliższej rodzinie wydarzy
się nieszczęście i muszą pojechać na pogrzeb. Ale te dyspensy nie dotyczą już
żadnych innych uroczystości rodzinnych, takich jak śluby, chrzciny czy właśnie
kolacja wigilijna.
Z kolei w murach klasztoru obowiązuje klauzura- osoba świecka nie może
przekraczać progu zakonu. Ale są wyjątkowe sytuacje, kiedy klauzura może być
zdjęta - tak było podczas moich odwiedzin w klasztorze. W jego murach mogą
przebywać też konserwatorzy czy wykonujący prace remontowe robotnicy.
Poranna jutrznia i godzina na scrabble, czyli dzień z życia mniszki.
Dzień sióstr zaczyna się bardzo wcześnie, około 4.30 nad ranem. Od modlitwy i pracy. Siostra Dolorosa musi wtedy dołożyć węgla do pieca, siostra Faustyna
zabiera się do pieczenia, siostra Bogusława doi krowy, siostra Hilaria przygotowuje
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śniadanie, siostra Barbara w zakrystii przygotowuje szaty do Mszy św. Wszystkie
zakonnice spotykają się na jutrzni - porannej modlitwie wspólnotowej, która
jest obowiązkowa. Potem medytują i w końcu o 7 rano mają poranną Mszę św.
Po Mszy św. rozważają czytania mszalne i spotykają się na śniadaniu. Podczas
posiłków siostry nie powinny z sobą rozmawiać. Każda w myślach modli się
i dziękuje Bogu za nowy dzień. Po śniadaniu każda siostra zajmuje się swoimi
obowiązkami, jest siostra, która szyje, jest furtianka, która otwiera drzwi i pilnuje, aby do klasztoru nie wszedł nikt niepowołany. Są siostry, które pracują
w szklarni i takie, które odpowiadają za sprzątanie. Każda mniszka ma swój
zestaw obowiązków.
Spotykają się kwadrans po dwunastej na modlitwie przed obiadem. A kiedy
zjedzą posiłek, idą przed obraz Matki Boskiej i wspólnie śpiewają pieśni. O 14
mają godzinę czytań i wspólnych modlitw a o 15 wracają do pracy.
17 nieszpory; 17.20 - praca własna; 18.45 - kolacja. W końcu nadchodzi czas
na tzw rekreację. O 19.15 siostry wreszcie mają czas dla siebie. Wtedy mogą
rozmawiać i… grać w scrabble. To ulubiona gra sióstr.
Taki dzień wygląda dla zwykłego człowieka nieatrakcyjnie? - Wybrałyśmy takie życie świadomie. Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i szłam z kwiatkami
na procesjach na Boże Ciało. Zawsze zamiast rzucać je pod nogi księdza, rzucałam do góry. Chciałam, żeby były Pana Jezusa - opowiada matka ksieni Stefania.
Boże Narodzenie u benedyktynek
Święta? Święta są przede wszystkim radością, bo narodził się Chrystusodpowiadają bez chwili wahania. Mniszki spędzają je we własnym gronie, jak
codziennie, skupiają się na modlitwie. Ale nie tylko. Będzie też choinka i skromne
prezenty. – Staramy się, aby na kolacji wigilijnej było 12 potraw, jak we wszystkich
polskich domach: barszcz, śledź, karp, kluski z makiem - wylicza siostra Stefania.
W zeszłym roku zaprzyjaźniony z zakonem biznesman przygotował dla każdej
siostry imienną paczkę. Mniszki dostały rajstopy, kakao, terminarz, ciastka. Było
mnóstwo radości, a siostra Stefania to wspominając, do dziś szeroko się uśmiecha.
Ten uśmiech zainspirował nas, abyśmy i my w tym roku - przy pomocy
przyjaciół - przygotowali dla sióstr paczki świąteczne. Gry planszowe o tematyce
religijnej przekazały Polskie Gry Planszowe, piękne
książki - Wydawnictwo Literackie, szaliki - firma Szaleo, a zestaw witamin - sieć
aptek z Niepołomic. Bardzo
wszystkim dziękujemy.
Maria Mazurek
Przedruk z Magazynu na
Święta- Gazety Krakowskiej
(2012 r.)
Siostra Hilaria
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Błogosławiona Bolesława Lament
Błogosławiona Bolesława Lament jest
jedyną osobą
wyniesioną do
chwały ołtarzy noszącą to
imię. Beatyfikacji jej dokonał papież
Jan Paweł II
podczas swojej IV Podróży
Apostolskiej
do Ojczyzny
w 1991 roku,
w czasie uroczystej Mszy św., dnia 5 czerwca
w Białymstoku.
Błogosławiona Bolesława przyszła
na świat się 3 lipca 1862 roku w wielodzietnej rodzinie rzemieślniczej
w Łowiczu. Ojciec jej, Marcin, był
szewcem, a matka, Łucja, zajmowała
się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Mieli ich ośmioro:
pięć córek: Bolesławę, Stanisławę,
Helenę, Leokadię i Mariannę oraz
trzech synów: Marcina, Antoniego
i Stefana. Troje zmarło w wieku dziecięcym. Stefan zginął tragicznie-utopił
się w Wiśle, w 19 roku życia, podczas
ratowania kolegi.
Po szkole podstawowej, Bolesława
mając 14 lat ukończyła w Łowiczu
trzyletnie gimnazjum rosyjskie z wyróżnieniem w postaci złotego medalu.
To wyróżnienie upoważniało ją
to do uczenia w szkołach podstawowych. Rodzice jednak chcieli ją dobrze przygotować do życia i gdy miała

osiemnaście lat, posłali młodą Bronisławę do Warszawy, aby tam uzyskała
dyplom krawiecki. Krawiectwa uczyła
się przez dwa lata jeszcze w Łowiczu.
Po uzyskaniu dyplomu powróciła do
Łowicza i w 1882 roku założyła zakład
krawiecki. Razem z nią pracowała jej
siostra Stanisława. Po dwóch latach
postanowiła przenieść się do Warszawy i tam otworzyć pracownię. Jednak
za radą spowiednika ks. Antoniego
Chmielowskiego zmieniła decyzję
i razem z siostrą Stanisławą wstąpiły do
Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii.
Ponieważ nie wolno było przyjmować do klasztorów, dlatego nowicjat
odbywały potajemnie, a następnie po
ślubach czasowych Bolesława pracowała jako wychowawczyni dziewcząt
w różnych domach zgromadzenia,
m.in. w Petersburgu, Odessie i Symferopolu. Wszędzie okazywała wielką
troskę o dziewczęta, starając się pozyskać je nie tylko dla katolicyzmu
z prawosławia, ale równocześnie
przygotowywała je do I Komunii św.
Kiedy nadszedł czas składania ślubów
wieczystych, wówczas opuściła zgromadzenie. Chciała bowiem wstąpić do
klasztoru klauzurowego. Spowiednik
jednak wskazał jej na konieczność
pracy wśród opuszczonej i zaniedbanej
młodzieży, aby uchronić ją od utraty
wiary i polskości. Powróciła wówczas
do Warszawy, założyła pracownię krawiecką na Pradze, a równocześnie Dom
Noclegowy dla bezdomnych, który
prowadziła przez dziesięć lat, troszcząc
się wielce zarówno o ich sprawy materialne, jak i duchowe, o życie religijne
i moralne, o powrót do Boga.
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Nie zaniedbywała także pracy nad
sobą. Spowiednikiem jej w tym czasie
był o. Honorat Koźmiński. Pod jego
kierownictwem odprawiała każdego
roku rekolekcje.
W tym czasie przeżyła bardzo
boleśnie śmierć swojego brata Stefana, przygotowującego się do przyjęcia
święceń kapłaństwa. Wówczas postanowiła, że powróci do życia zakonnego.
W 1903 r., na polecenie o. Honorata,
udała się do Mohylewa, ponieważ
tamtejsza właścicielka ziemska Leontyna Sianożęcka prosiła o siostry
bezhabitowe do pracy w założonej
przez siebie instytucji wychowawczej,
do kierowania zakładem i tamtejszymi
tercjarkami.
Bolesława swoim głębokim życiem
religijnym i pobożnością promieniowała na otoczenie. Już wówczas mniemano, że jest siostrą zakonną. Pomogło
jej to przy współpracy z kandydatkami.
Pod kierunkiem jezuity o. Feliksa
Wiercińskiego z Moskwy założyła
w październiku 1905 r. Towarzystwo
Świętej Rodziny. Jego głównym celem miały być: modlitwa, działalność
religijno-wychowawcza oraz dążenie
do pojednania i zjednoczenia prawosławia z Kościołem katolickim. Praca
ze względu na władze carskie, wrogie
katolicyzmowi, musiała być nadal prowadzona potajemnie.
W 1907 r. Bolesława założyła dom
w Petersburgu, obejmując sierociniec
przy parafii św. Kazimierza, a pięć lat
później także przy parafii Wniebowzięcia NMP.
Towarzystwo Świętej Rodziny
prowadziło wówczas także progimnazjum dla dziewcząt wraz z internatem,
w którym były zarówno dziewczęta
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z rodzin katolickich, jak i prawosławnych. W 1913 r. powstał kolejny dom,
tym razem w Wyborgu, w Finlandii.
Korzystając z wielkiej przychylności ks. abpa Cieplaka wyodrębniła
w zgromadzeniu gałąź sióstr wschodniego obrządku - unijną, która po rewolucji październikowej - ze względu
na represje władz komunistycznych
- przestała istnieć.
W roku 1918 powstał kolejny dom
w Żytomierzu obecnie tereny należące
do Ukrainy.
W następnych latach władze komunistyczne likwidowały kolejno
wszystkie domy Towarzystwa Świętej
Rodziny, tak że w 1921 roku siostry
wyjechały do Polski. W 1922 roku rozwinęły działalność w Chełmnie na Lubelszczyźnie, aby później organizować
placówki zgromadzenia w centralnych
i wschodnich diecezjach kraju.
Tutaj także ustaliła się ostatecznie
nazwa: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Siostry pracowały
głównie wśród ludności wiejskiej,
prawosławnej, w miejscowościach
oddalonych od kościoła. Gromadziły
ludzi na modlitwę, opiekowały się najuboższymi, spełniały posługę samarytańską i udzielały pomocy materialnej,
przez co zyskiwały sobie przychylność
i powszechne uznanie. To była ich
praca apostolsko-ekumeniczna; nie
patrzyły bowiem na pochodzenie czy
przekonania religijne. Przychodziły
z pomocą każdemu, jak tylko mogły.
W 1935 roku Matka Bolesława
odsunęła się od zarządzania zgromadzeniem.
Zamieszkała w Białymstoku i tam
jeszcze prowadziła wszechstronną
działalność apostolską, wychowawczą
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i charytatywną. Pod koniec życia została
sparaliżowana i tak swój krzyż cierpienia znosiła przez długich pięć lat.
Zmarła dnia 29 stycznia 1946 r. Ciało
jej złożono w podziemiach kościoła należącego do zgromadzenia, w Ratowie
w diecezji płockiej.
W 1971 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny, zakończony pomyślnie
w 1991 r. uroczystą beatyfikacją. Jej
wspomnienie liturgiczne Kościół
w Polsce obchodzi 29 stycznia.
Szczególną zasługą Błogosławionej
Bolesławy jest to, że założyła Zgromadzenie zakonne Sióstr mające na celu
apostolstwo w duchu ekumenicznym,
przez całkowite zaangażowanie się
w umacnianiu w wierze katolików
żyjących w środowiskach prawosławnych, zwłaszcza na wschodnich
terenach Polski. Założenie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny było jak gdyby odpowiedzią na

ogromne zapotrzebowanie społeczne,
zwłaszcza na obszarach dawnej Polski
pod zaborem rosyjskim, gdzie były
prześladowane zarówno polskość, jak
i katolicyzm.
Jej całe życie było przesiąknięte
pragnieniem uwielbiania Boga, powiększania Jego chwały oraz gorliwością o zbawienie dusz. Przyjęta dogłębnie nauka Ewangelii pragnęła, aby jak
najwięcej ludzi skorzystało z dzieła
odkupienia dokonanego przez Chrystusa. W celu pozyskania młodzieży
i uchronienia jej od zatracenia wiary
i polskości organizowała pracę oświatowo-wychowawczą dla dziewcząt.
W dziele ekumenizmu była prekursorką. Dowodem tego jest stanowisko
Soboru Watykańskiego II oraz dążenia
Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli
do zjednoczenia chrześcijaństwa.
Opracowała:
M. Gródek- Piotrowska

Moja wiara, nasza wiara
Już od trzech miesięcy trwa Rok
Wiary ogłoszony przez Ojca świętego
Benedykta XVI. Pierwszym, najważniejszym obowiązkiem katolika jest
pogłębić wiarę, czyli wejść w osobowy
kontakt z Bogiem, kontakt odczuwalny i owocny. Zapraszamy wszystkich
do zapisania swoich doznań osobistych i rodzinnych, w dzieleniu się
łaską wiary. Można pisać imiennie
lub anonimowo, można ukryć się pod
pseudonimem. Przeżycia swoje lub
swoich bliskich. Listy można wrzucać
do skrzynki przy dzwonnicy.
Na początek takie przykłady:
Dwóch braci 6-7 lat od czasu do
czasu oglądają filmy spod znaku Biblii. W domu i szkole poznają zasady

wiary. Starszy, trochę filozofujący na
te i na inne tematy, próbuje zmierzyć
się z tajemnicą Trójcy Świętej. Na to
młodszy, nie odrywając się od zabawy,
oświadcza: Bo jest tak- jest Ojciec, Syn
Boży i Duch Święty. Ale to jest jeden
Bóg – i koniec.
***
Dziecko pięcioletnie kontempluje
Żłóbek i oświadcza: I tak Go przybiją
do krzyża.
A ks poeta Jan Twardowski
w krótkim wierszu snuje refleksję:
zachwycamy się Dzieciątkiem, chcemy pogłaskać loczki, przytulić; a kto
przytuli Jego głowę w cierniowej
koronie?.
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Jaka jest nasza, moja wiara
Bóg jest Miłością. Nieraz jednak
zadajemy sobie pytanie, dlaczego więc
wokół nas, na całym świecie jest tyle
cierpienia, dlaczego Bóg dopuszcza do
tego, abyśmy cierpieli.?
Odpowiadamy sobie w różny
sposób, jednak wydaje mi się, że tylko
jedna odpowiedź może być prawdziwa.
Dlatego, że człowiek został stworzony
nie tylko na przyjmowanie dobra, ale
również na odczuwanie cierpień, które
jest cząstką naszego życia. Pewne jest
też to, że Bóg nie chce zła w naszym
życiu i nie chce też naszego cierpienia.
Po prostu jest to tajemnica.
Dlatego bardzo ludzkie jest to,
że instynktownie uciekamy od cierpienia, jednak kiedy się ono pojawia,
naszą pierwszą reakcją jest bunt
i rozpacz i wtedy też zadajemy sobie,
dlaczego właśnie ja, dlaczego właśnie
to mnie spotyka.
Zastanawiamy się wtedy, czy
to wszystko ma sens, czy zdołamy
po raz kolejny unieść ten ogromny
ciężar krzyża, który stanął na naszej
drodze życia. Opuszczeni przez ludzi,
w samotności, sami chcemy unieść
ten ogromny krzyż, lecz gdy pojmujemy, że nie zdołamy go sami usunąć
z naszej drogi, że przerasta to nasze
siły, że jednak nie możemy pokonać
bez pomocy tej drogi, dopiero wtedy
w ostatecznym odruchu obronnym
zwracamy się do Boga, oczekując od
Niego zaraz cudu.
Nie wiadomo, dlaczego dopiero
wtedy, kiedy wyczerpaliśmy, wszelkie
ludzkie środki i ludzkie zabezpieczenia obronne, zwracamy się do Niego
o cud. Czy może tylko dlatego że Mu
wierzymy, że pokładamy w Nim też
nadzieję?, a może dlatego, że On nas

nigdy nie opuścił, że zawsze On jest
z nami i przy nas.
Wiemy o tym? więc dlaczego
w czasie dobrobytu i radości z rzeczy
materialnych bronimy się przed Nim,
unikamy Jego miłości, uciekamy przed
Nim, nie mamy odwagi Go bronić
i wstydzimy się Go na co dzień, zapominamy o Nim, a przypominamy
sobie tylko o Nim, w chwilach naszej
słabości, zagrożenia i tylko wtedy
oczekujemy od Niego cudu.
Te i wiele innych pytań, które sobie zadajemy w chwilach zwątpienia,
słabości, załamania cierpienia, dalej
pozostają i są dla nas wielką tajemnicą.
Jednakże przez te niezrozumiałe dla
nas samych postępowanie, nie wątpimy w to, i w dalszym ciągu jesteśmy
przekonani, że na pewno Bóg jest Miłością, że na pewno nie chce naszego
cierpienia. Nadal bowiem wiemy,
że jedynie On potrafi rozwiać nasze
wątpliwości, On potrafi zaleczyć nasze
cierpienie, On potrafi wprowadzić
dobro do naszego życie, bo przecież
On jest mocniejszy od wszelkiego zła,
które nas tak często spotyka.
Jemu tylko wierzymy, Jemu ufamy. W takim przypadku zdajemy sobie
sprawę czym jest zaufanie, czym jest
wiara, jaka to ważna sprawa i jaka to
wielka siła. Jeśli do tego będziemy mieć
świadomość, że On nam zawsze wierzy,
że z Jego pomocą damy radę, że będziemy walczyć razem z Nim, że On jest
zawsze przy nas, to my się nie poddamy
i wtedy też uświadomimy sobie, jak
dobrze znać i mieć takiego Przyjaciela
i Obrońcę zawsze przy sobie.
Musimy w to wierzyć, bo w imię
miłości cierpimy, znosimy cierpliwie
niedogodności życiowe, bo wierzymy
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i ufamy Bogu, że prowadzi nas właściwą drogą przez nasze życie. On też
nam ufa, On pozostaje wierny w miłości do nas.
Na pewno też bardzo często zastanawiamy się nad tym, jaka jest
w rzeczywistości ta nasza wiara, jaka
ona właściwie jest, na czym polega ta
nasza wiara i w Kogo wierzymy.? Czy
pielęgnujemy ją należycie, czy zabiegamy o to, aby była ona mocna i prawdziwa? Oby nie była powierzchowna,
pusta i nieraz „na pokaz”.
Wychodzimy przecież z założenia,
że skoro od czasu do czasu się modlimy, uczestniczymy jakoś w życiu
Kościoła, staramy się być dobrymi
ludźmi, to już jesteśmy dobrymi
chrześcijanami i wierzymy. Jednak
musimy ją pogłębiać przez systematyczne czytanie Pisma św., książek
i czasopism, słuchanie kazań i katechez i konieczne rozmyślanie nad
tym co czytamy i słyszymy. Przecież
wiara to zaufanie w Bożą Opatrzność
i dlatego Bóg wymaga od nas ciągłych
zmian naszych planów życiowych, bo
nie jest to ważne, co sobie założymy,
to co zaplanujemy, co wydaje się nam
dobre. Bo nie jest to istotne, że nam
się tak wydaje, ale ostatnie słowo ma
Bóg. On ma inny plan wobec naszego
życia, wie lepiej czego nam naprawdę
jest potrzeba i dlatego wszelkie zabiegi
wyjaśnienia tej tajemnicy są bezcelowe. Musimy się zastanowić, czy my
z tym możemy żyć. Prawdziwy katolik
musi z tym żyć, bo to poświęcenie się
Bogu, to zdanie się na Niego, to jest
właśnie nasza wiara. Nasza wiara często najbardziej dojrzewa wtedy, wtedy
gdy jest wystawiona na próbę, a my
z pomocą Bożą wychodzimy z niej
zwycięsko. Pamiętajmy też o tym, że
nasza wiara to wiedza o Bogu, a czym
większa wiedza, tym wiara silniejsza,
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bo jak mała wiedza to i mała wiara.
Nasza wiara powinna przybliżać nas
do Boga, właśnie dlatego kiedy wypowiadamy codziennie; „Wierzę w Boga
Ojca, Ojca Wszechmogącego”, niech
nie będą to tylko puste słowa, ale niech
za tymi słowami nadąża nasze życie.
Dlatego przeglądając czasem prasę
katolicką, czy też czytając miesięcznik
parafialny „Nasza Wiara”, zastanówmy się, jaka jest ta „nasza wiara”,
czy ta wiara jest prawdziwa, czy jest
mocna, czy jest niezachwiana, czy jest
nie jest udawana, a może ją kojarzymy
tylko z tytułem gazetki?
Toteż módlmy się o niezłomną
i prawdziwą wiarę, nie tylko w chwilach naszej bezsilności i zwątpienia,
słowami pierwszej modlitwy św. Franciszka z Asyżu, którą odmawiał w kościółku św. Damiana niedaleko Asyżu,
przed wizerunkiem Ukrzyżowanego.
Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mojego serca i daj mi ,
Panie, prawdziwą wiarę, niezachwiana
nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie
i poznanie, abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo.
Modlitwa ta pochodzi z 12056 roku i nazwana jest „Modlitwą
przed krucyfiksem” lub „Modlitwą
w godzinie nawrócenia”, jest ona
dalej aktualna i potrzebna, ponieważ
Boży plan, wola Boża, ma kierować
poczynaniami człowieka. Ma ona być
widoczna w naszym postępowaniu, ma
być; w sercu, w rozumie i w woli. Sam
jednak człowiek nie jest w stanie tego
osiągnąć i dlatego jest zależny od Boga,
bo tylko z Jego strony może przyjść
wszelka pomoc.
Tylko od Niego może człowiek
otrzymać władzę właściwego rozumienia i poznawania sensu życia
i rzeczywistości, która go otacza.
Tam gdzie jest Bóg, tam nie ma zła,
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a wszystko co pochodzi od Boga, jest
kojące, zdrowe i prowadzi człowieka
do uznania prawdy o sobie i własnych
słabostkach - i do pokory. Wiara jest
początkiem naszego zjednoczenia
z Bogiem, a prawdziwie wierzący, są
kamieniami Kościoła katolickiego,
a wiara bez dobrych uczynków jest

niepełna i słaba. Dlatego prawdziwa
wiara nie może obyć się bez dobrych
uczynków. Owocami wiary jest miłość, pokój, cierpliwość, miłosierdzie,
wspomniane dźwiganie krzyża i życie
zgodne z Dekalogiem. Taka jest nasza
i moja wiara.

Zenon Tabor

Brońmy wiary
Gdzie my o Matko
Ach, gdzie pójdziemy
I gdzie ratunku
Szukać będziemy
(z pieśni Matko Najśw.)
Wita cię w Domu Matka!
Jasna Góra, niedziela, 9.12.2012 godz.. 8.00
58-letni Jerzy D. mieszkaniec Świdnicy, po Mszy św. o godz. 7. przeskoczył
barierkę, oblał obraz Matki Bożej czarną substancją, ale na szczęście nie uszkodził. Straż jasnogórska przekazała go policji. Na tę wiadomość ból, smutek, żal
ścisnął nasze serca.
Boże przebacz mu. Daj łaskę nawrócenia. Przecież to twoja Matka, Jerzy,
wita cię w Swoim Domu! Nasuwają się słowa pieśni do Matki Bożej:
Biedny kto Ciebie nie zna od powicia
I nigdy Twego nie słyszał Imienia
Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia
Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.
Matko! Gorzkie łzy żalu dziś Ci niosę w darze
Niechaj wyżebrzą Twoje zlitowanie.

Zofia Lorek
Droga Zosiu
Przesyłam Ci na święta jak najlepsze życzenia. Niech Pan Jezus, który rodzi
się dla nas i dla naszego zbawienia przepoi nas swą Miłością i obdarzy głęboką
wiarą, by rzeczywiście przejąć się duchem wynagrodzenia za zamach na Naszą
Najlepszą Matkę. Ona otacza nas swoją opieką i udziela tylu łask.
Niech wszyscy wątpiący i niewierzący uznają Jej wpływ w swoim życiu.
Zapewniam o modlitwie.(…)
Maria Kosińska
Sacre Couer
60 lat Ślubów Wieczystych (pisane drżącą ręką na wózku)
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***
Niedawna profanacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej boli wielu
Polaków, jak powiedział przeor Jasnej Góry - cała Polska zapłakała. Matka Boża
Częstochowska to historia i serce narodu polskiego.
Podobnie jak tysiące innych ludzi, od kilku lat corocznie pielgrzymuję na
Jasną Górę, aby podziękować Pani Jasnogórskiej za opiekę i zawierzyć jej swoje
życie i życie moich bliskich.
Będąc na Jasnej Górze zawsze czuję podniosłość, powagę i świętość tego
miejsca. A Matka Boża w cudownym obrazie wskazuje nam na Jezusa. Po tym
wydarzeniu Jasna Góra będzie jeszcze bliższa nam Polakom, Matka Boża odniesie
zwycięstwo.
Elżbieta Górczyk
***
Ponad trzy wieki temu Maryjo - Matko Boga Człowieka zostałaś Królową
Polski a Jasna Góra z Twoim Cudownym Obrazem jest naszym największym
skarbem narodowym. Naród polski, nasza Ojczyzna zawierzyła Ci wszystkoswoją historię, teraźniejszość i przyszłość. Ty towarzyszyłaś nam zarówno w
latach chwały jak i w czasach straszliwych klęsk.
O przywiązaniu narodu polskiego do Ciebie Maryjo, świadczą nabożeństwa
majowe odprawiane w kościołach i przy licznych przydrożnych figurkach, nabożeństwa październikowe, wszystkie święta Maryjne oraz liczne pielgrzymki różnych grup społecznych do Sanktuariów Maryjnych a szczególnie na Jasną Górę.
Bardzo trudno było nam pogodzić się z wydarzeniem, które miało miejsce
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze 9.XII2012r.
Wydarzenie, które można odczytać jako atak na wiarę, na polskość poruszyło
nasze - uśpione niekiedy - sumienia. Zobowiązało do modlitwy za tych, którzy
zbłądzili, utracili słuch i wzrok duchowy, za tych, którzy nie wiedzą, co czynią.
Królowo Polski, czuwaj nad nami wszystkimi, byśmy nie zgubili drogi do
Twojego Syna. Prowadź nas przez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny
Niebieskiej.
Maria Ciągło Stronie k/ Limanowej
Matka z bliznami
Matko z bliznami na twarzy,
Twarzy od zmartwień ciemnej,
Matko patrząca z ołtarzy
Co wiek to intensywniej
Matko z bliznami na twarzy
Pocięta ręką grzesznika
Matko patrząca z ołtarzy,
Która nas wzrokiem przenikasz.
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Na przestrzeni wieków obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej znajdował się
w posiadaniu wielu osób, wiele też razy Oblicze Matki Boskiej zostało sprofanowane, ale za każdym razem zawsze Matka Boga wracała do ludzi, jeszcze w
większej glorii, a Jej kult zaczął się jeszcze bardziej nasilać. Wielu ludzi za Jej
pośrednictwem zostało nawróconych i uzdrowionych, wiele też razy Jej obraz
był znakiem zwycięstw.
Według legendy obraz miał namalować św. Łukasz Ewangelista. Pierwsze
wzmianki o obrazie to rok 326, kiedy to św. Helena znalazła obraz w Jerozolimie
i dała synowi, który wybudował kościół w Konstantynopolu. W czasie oblężenia
Konstantynopola, podczas bitwy, obraz został umieszczony na murach miasta,
a najeźdźcy odstąpili od ataku. Z Konstantynopola obraz został przewieziony
na Ruś. Stać się to mogło bardzo łatwo, gdyż światło wiary przyszło do narodów słowiańskich nie tylko z Rzymu lecz również z Konstantynopola, którego
patriarchowie należeli do Kościoła Chrystusowego a zdarzało się, że cesarze ze
Wschodu wydawali swe córki za książąt słowiańskich. Tak się to właśnie stało
około 971 r., kiedy to Włodzimierz, książę ruski, brał za żonę Annę, siostrę
cesarzów greckich Bazylego i Konstantego. Wtedy „wyprawiając w tę podróż bracia Annę, prócz innych skarbów dali Jej ten obraz Najświętszej Panny jako najdroższy
klejnot”. Obraz umieszczono w Haliczu, kolo Stanisławowa / dzisiaj Ukraina,
Iwano-Frankowsk, na Podolu/.
W krótkim czasie obraz znowu zmienił właścicieli i stał się własnością książąt opolskich, którzy przenieśli go do zamku w Bełzie koło Lwowa. Tam obraz
przetrwał kilka wieków. Podczas jednego z napadów hord tatarskich, strzały
Tatara przeszyły gardło, umieszczonej na obrazie Madonny. Kiedy jednak napady tatarów stawały się coraz częstsze, książę opolski Władysław, który już raz
za przyczyną obrazu odniósł zwycięstwo nad wojskami litewskimi i tureckimi,
postanowił przenieść obraz do swojej stolicy, do Opola na Śląsku, bo uważał, że
nie jest w stanie dać schronienie Madonnie.
Jednak Najświętsza Panna wybrała sobie inne miejsce dla swojego świętego
wizerunku i za jej przyczyną z pokorą spełnił zlecenie Bogarodzicy i umieścił
Go około 1382 roku w drewnianym kościółku na Jasnej Górze. Wkrótce, bo
31 sierpnia 1382 r. sprowadza jako stróżów tej świętości zakonników św. Pawła
zwanych paulinami i powierza im ten drogi skarb.
Odtąd Matka Boska króluje polskiemu narodowi, rozdziela nieprzebrane
dobrodziejstwa i jak Matka chroni swoje dzieci przed złem tego świata, aż do
naszych czasów.
Tymczasem sława cudownego obrazu rosła z każdym dniem aż poza granice
Polski. Klasztor odwiedzało coraz więcej pobożnych pielgrzymów, mnożyły się
cuda, mnożyły się również wota składane w podzięce, które zawieszano na obrazie
lub umieszczano w skarbcu klasztornym. Właśnie te drogocenne wota znęciły
rabusiów. W 1430 roku na jasnogórski klasztor napadła banda husytów i go obrabowała. Zrabowali naczynia liturgiczne i klasztorne skarby, wdarli się do kaplicy
z Cudownym Obrazem, który po obdarciu z kosztowności zamierzali zabrać ze
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sobą. Jednak jakimś cudownym zrządzeniem losu to im się nie udało, wtedy w
ataku złości i bezsilności rozbili obraz na trzy części, a jeden z nich widząc, że
oblicze Madonny jest nieuszkodzone, ciął je szablą. Obraz został przewieziony
do Krakowa, gdzie za przyczyną króla Jagiełły najlepsi malarze przywrócili go do
stanu pierwotnego, jedynie blizny zadane mieczem na twarzy Pani Jasnogórskiej
nie dały się usunąć, wtedy król zarządził, aby zachować pamięć o tym smutnym
wydarzeniu i pozostawić blizny na twarzy Matki Bożej.
W dalszych dziejach klasztor i Cudowny Obraz przeżywał niejedną chwilę
groźną i smutną chwilę, ale było też wiele dni radosnych i podniosłych. Dni
grozy przeżywał klasztor w czasie oblężenia go przez Szwedów w 1655 r. Wtedy
Maryja jednoczy moralnie naród i odnosi zwycięstwo nad Szwedami, król Jan
Kazimierz w podzięce składa dziękczynne śluby i obiera Matkę Jasnogórską na
Królową narodu polskiego. Bardzo często też oczy pełne łez podnosił naród polski
na Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej podczas niewoli, prosząc Ją
o sprawiedliwość, wolność i niepodległość, o wsparcie dla swego narodu. Podczas powstań narodowych Matka Boska z Jasnej Góry wspierała i dodawała sił
Polakom pod zaborami. Królowa z Jasnej Góry jest coraz bardziej obecna w życiu
„tu zawsze czujemy się wolni” - pocieszali naród Jej wielcy czciciele - kardynał
Wyszyński i Jan Paweł II papież.
Wiele razy królowie i możni tego świata oddawali hołd Czarnej Madonnie,
udając się na wojenne wyprawy lub dziękując za cud zwycięstwa nad wrogami
wiary i ojczyzny. Przyczyną radości było ukoronowanie M.B. Częstochowskiej
papieskimi koronami 8 września 1717 r. Drugi raz ukoronowano obraz Matki
Boskiej 22 maja 1910 roku, po tym, kiedy to świętokradzka ręka brutalnie zdarła
koronę i ograbiła z kosztowności obraz Pani Jasnogórskiej. Był to największy cios,
jaki spadł na to święte miejsce i cały naród, kiedy to w gronie stróżów cudownego
obrazu znalazł się niegodziwiec, który potrafił dokonać tak niegodziwego czynu.
U stóp Matki, Królowej Polski modlił się naród w 1920 roku, kiedy to na
przedpolach Warszawy stała Armia Czerwona, grożąc swoja ideologią pozbawioną czci i wiary. Pani Jasnogórska jest z walczącymi na Wschodzie i Zachodzie w
czasie II wojny światowej. Pomaga przetrwać narodowi polskiemu stan wojenny
i zwycięża, dając wolność i niepodległość .
Teraz, kiedy ponownie na cudowny obraz Pani Jasnogórskie targnął się szaleniec, próbując go zniszczyć, naród polski z jeszcze większą miłością otoczy swoją
Panią . Bo obraz Jej jest arką przymierza narodu, przedmiotem największej czci i
największej miłości, bo jak kwiat do słońca się zawsze zwraca, tak ku świętemu
obliczu Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski, zwracały się przez
wieki i zwracają nadal, oczy i serca wiernych jej dzieci.
Niechaj dalej Ta, co „Jasnej Broni Częstochowy”, opiekuje się naszym narodem i wyjedna mu potrzebne łaski u tronu Bożego. Aby zaś to mogła czynić,
nie stawiajmy Jej przeszkód, lecz starajmy się stawać tego godnymi, starajmy się
być dobrymi Jej dziećmi, bo nawet wśród dorodnych ziaren zboża można znaleźć
kąkol, który trzeba oddzielić od zboża i rzucić na wiatr. Można i też było w skrócie
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napisać dzieje cudownego obrazu, cytując jedynie napis z kapliczki, zbudowanej
nad cudownym źródełkiem; „Lat trzysta w Jeruzalem, pięćset w Carogrodzie
słynęłam władzą wszelką na ziemi i wodzie. Pięćset na bełskim zamku byłam
strażnikową. Piąte sto Jasna Góra czci mnie za Królową”.
Lecz czy można było poprzestać tylko na kilku zdaniach, kiedy historia tego
cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej to historia Polaków i Polek w
kraju i za granicą, rozsianych po całym świecie. Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej
to także dzieje narodów sąsiednich. Cudowny Obraz to przede wszystkim liczne
wewnętrzne przemiany, wyzwolenia i nawrócenia. Nie możemy też zapomnieć,
że Częstochowska Matka jest naszą Królową i żadne zamiary i czyny złych ludzi,
nie przysłonią i nie zmienią naszej miłości do Niej i Jej dobroci dla nas.
Zenon Tabor
Bibliografia;

Cytaty z książki ks. Piotra Sosnowskiego pt. Królowa Korony Polskiej wydanej w Pelplinie
w 1932 r.

Sądeckie spotkanie
z posłem i byłym ministrem Antonim Macierewiczem
Z Radia Maryja popłynął głosem
pana senatora Stanisława Koguta
komunikat, że współczesny Rejtan
(przyp. Ł.W.) przybędzie na spotkanie
z chętnymi posłuchania go w tzw.
sprawie smoleńskiej. Lokalu użyczyła parafia farna w Nowym Sączu.
Podobne spotkanie zapowiedziano
w Nowym Targu tego samego dnia
czyli 12.01.2013.
W auli domu parafialnego zebrało
się wielu – starszych i także młodych.
Z parlamentarzystów byli: senator
Stanisław Kogut i prof. Piotr Naimski.
Całe spotkanie zorganizowała pani
Alina Węglarz – prezes koła wspierającego Gazetę Polską. Prowadziła całe spotkanie, które poprzedził występ zespołu
dziecięco – młodzieżowego z Świdnika
w powiecie limanowskim z pieśniami
patriotycznymi i religijnymi.
Wejście na salę głównego gościa
wywołało szczere oklaski w postawie
stojącej. Pan Macierewicz przedstawił

najważniejsze wyniki prac specjalistów
z różnych dziedzin badających np.
wytrzymałość materiałów na różne
bodźce – mechaniczne i chemiczne,
trajektorię nieszczęśliwego lotu, badających rozrzut szczątków maszyny
i inne dostępne elementy. Z badań
tych wynika, co potwierdzają świadkowie katastrofy mieszkający w pobliżu lotniska – że samolot rozpadł się
w powietrzu, zanim jeszcze doleciał do
owej brzozy.
Brzozę minął na wys. 17 m i nie
tknął jej. Nawet gdyby trafił na brzozę,
ściąć by wszystkie drzewa które rosły
w pobliżu, nieznacznie kalecząc brzeg
skrzydła Na wysokości podawanej przez
w oficjalnych raportach nie mógł odwrócić się kołami do góry bo rozpiętość
skrzydeł nie pozwoliłaby na to (szerokość skrzydeł 38 m, brzoza - 10 m).
Badanie dokumentów, przesłuchiwanie świadków, ogląd fotografii, poczynione symulacje
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różnych domniemanych zdarzeń
i zderzeń wskazują na zamach.
Wynik badań wskazujących na wybuch
w końcowej fazie lotu, a które to badania wykonała firma specjalistyczna
w Krakowie – został przesłany stronie
rządowej już w sierpniu 2010 r. W raporcie rządowym wykorzystano to, ale
w podpisie wykonanego obrazu słowo
wybuch zmieniono na pożar. Samolot
spadał na ziemię w szczątkach rozrzuconych na duże odległości.
Wykazano też, że ze strony rządowej wizyta prezydenta RP była skandalicznie zaniedbana. Tzw. kłamstwo
smoleńskie bliskie jest katastrofy. Wiele
wskazuje na to, że wszystkie oświadczenia osób rządowych – po stronie
polskiej a także rosyjskiej – są kłamliwe.
Kłamstwo wcześniej czy później
zostaje obnażone, a prawda zwycięża.
Spośród zebranych głos zabra-

ło kilka osób, nie wnosząc jednak konkretnych stwierdzeń.
Gość odpowiadał z wielką kulturą
i uszanowaniem dla nich. W dowód
wdzięczności otrzymał rzeźbę Chrystusa Frasobliwego z gałązką palmową
w dłoni i malowaną ikonę – twarz
Matki Bożej Jasnogórskiej.
Wielu słuchaczy prosiło p. posła
o autograf na zakupionych książkach:
Hołd katyński, Oburzeni.
P.S. Obecna na spotkaniu – chciałam p. Macierewiczowi przekazać wyrazy szacunku i prywatne porównanie
go do posła sejmu rozbiorowego – T.
Rejtana.
Łucja Wróbel
P.S.
Z parafii naszej na spotkaniu było
sporo osób.

Chcą z nas zrobić terrorystów
Tworzenie spisów osób i organizacji zaangażowanych w obronę życia i
rodziny wpisuje się w kulturę śmierci i
jest działaniem wbrew demokracji. Tak
o czarnych listach Europejskiego Parlamentarnego Forum ds. Populacji i Rozwoju (EPF) mówią ci, którzy się na niej
znaleźli. Sprawę, która zbulwersowała
środowiska pro-life w Polsce, ujawnił
wczoraj „Nasz Dziennik”.
Na listach piętnujących zaangażowanie na rzecz obrony życia i rodziny znalazły
się media, organizacje, stowarzyszenia, w
tym kilkadziesiąt z Polski. Aborcjonistom z
EPF nie spodobało się m.in. Radio Maryja,
Telewizja Trwam i „Nasz Dziennik”.

Edukacja na cenzurowanym
Na czarnej liście jako jedyna polska
uczelnia znalazła się Wyższa Szkoła Kultury

Społecznej i Medialnej w Toruniu. Rektor
uczelni o. dr Zdzisław Klafka CSsR ocenia,
że jego uczelnia jest wymieniana jako
„niebezpieczna”, bo broni podstawowej
wartości, jaką jest życie.
– Umieszczenie na takiej liście potwierdza, że nasza WSKSiM wypełnia
swoje zadania i ma wymiar ewangelizujący – podkreśla w rozmowie z „Naszym
Dziennikiem”.
Zaznacza, że bardzo wielu studentów
WSKSiM należy do Bractwa Małych Stópek z centrum w Szczecinie, czyli do stowarzyszenia, które służy życiu i jego obronie.
Brać studencka często prosi duszpasterzy
o tworzenie podobnych inicjatyw pro-life,
o sprawowanie Mszy św. w obronie życia.
Ojciec rektor zwraca jednocześnie uwagę,
że jednak tworzenie list piętnujących
obrońców życia to bardzo wyraźny znak

24

Nasza Wiara 2/2013

konsekwentnej promocji przez określone
środowiska kultury śmierci.
– To jest prawdziwe zagrożenie dla
ludzkości, które – jak widzimy – nasila się
w XXI wieku. A osoby, media, organizacje
broniące życia są prawdziwą nadzieją dla
świata – mówi o. Klafka.

Chcą zmieniać prawo
Żadnych wątpliwości co do tego,
że tworzenie takich list to dowód na to,
jak naprawdę wygląda współczesna
demokracja, nie ma Ewa Kowalewska,
prezes Forum Kobiet Polskich (ta
organizacja pro-life również jest na czarnej
liście). Podkreśla, że wymieniane tam
stowarzyszenia, organizacje powstały na
skutek zapotrzebowania społecznego, by
chronić słabszych.
– W tej chwili próbuje się z nas zrobić
terrorystów i wskazywać jako organizacje,
które nie powinny istnieć, bo są dla kogoś
groźne – mówi Kowalewska.
A na czym polega ta ich wielka
„wina”? Organizacje pro-life zawsze działają
przecież na rzecz życia, działają pozytywnie.
Niestety, dziś często ich sprzeciw wobec
rozwiązań legislacyjnych uderzających w
rodzinę, życie określany jest jako mowa
nienawiści. – My jednak mamy obowiązek
bronić prawdy – podkreśla Ewa Kowalewska.
Problemem jest również to, że aborcjoniści dążą np. do uzyskania argumentów
natury prawnej. Chodzi o stworzenie
prawa, gdzie ochrona rodziny i sprzeciw
wobec związków partnerskich będzie jego
złamaniem.
– Niestety jest to możliwe także w
Polsce – zaznacza Ewa Kowalewska. – Pamiętamy czasy komuny, kiedy robiono listy
osób aktywnych społecznie. Pamiętamy,
co robili naziści, kiedy doszli do władzy,
sporządzali listy osób, które ich zdaniem

należało wyeliminować ze społeczeństwa
jako szkodliwe – przypomina.

Chora demokracja
Do czego zatem nasza „demokracja”
prowadzi? Czy prawa człowieka nie zaczynają być ustawiane przeciwko człowiekowi? Ruchy pro-life chronią macierzyństwo,
ojcostwo, rodzinę, prowadzą m.in. domy
samotnej matki, „okna życia”. Czy to są ci,
którzy powinni być piętnowani społecznie?
To próba zastraszenia wszystkich działających na rzecz życia, ale także ograniczenia
aktywności społecznej.
– To rzecz bez precedensu – przyznaje
Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji
Ruchów Obrony Życia (organizacja również
znalazła się na czarnej liście).
– Formowanie takich list, gdy piętnuje
się środowiska, które myślą inaczej, łamie
wszelkie reguły demokracji, wolności słowa. Oczekuję reakcji od parlamentarzystów
i europejskich, i polskich, zdecydowanego
sprzeciwu wobec takich praktyk. To zaprzeczenie demokracji, jeżeli wskazuje się
środowiska, z którymi nie należy współpracować – ocenia Wosicki.
Ta sytuacja odsłania również pewne
europejskie sprzeczności. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w zeszłym roku
została laureatem obywatelskiej nagrody
Parlamentu Europejskiego, teraz została
wpisana na czarną listę europejskiego
Forum, które lobbuje przeciwko życiu,
promuje antykoncepcję, aborcję oraz zachowania homoseksualne.

Małgorzata Bochenek

Artykuł z wydania elektronicznego
Naszego Dziennika
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Środa Popielcowa
Polskość i religia katolicka to
dwa istotne elementy, które są
bardzo zakorzenione w życie każdego Polaka. Dlatego
wielu z nas nie wyobraża sobie niestosowania w praktyce i tradycyjnego
przekazywana z pokolenia na pokolenie
wielu obrzędów religijnych w Kościele katolickim. Niezwykłym tego
przykładem jest Środa Popielcowa w
którym to dniu kończy się karnawał, a
rozpoczynająca okres Wielkiego Postu,
który trwa 40 dni.
Środa Popielcowa jest dniem, w
czasie którego wszyscy katolicy skupiają się przede wszystkim na pokucie. W
tym dniu wszyscy chcą Boga przeprosić
za swoje grzechy, jednocześnie obiecują
poprawę. Popielec to dzień, który każdy człowiek może wykorzystać na tak
potrzebne nieraz na zastanowienie się
nad swoim życie. To czas na zrobienie
sobie prawdziwego rachunku sumienia
i przyznania się przed sobą do popełnienia wielu błędów, do których w
chwilach pychy i zarozumiałości nie
miał „odwagi” się przyznać. To czas,
w którym każdy musi zrozumieć swe
niedociągnięcia, wady i rozpocząć
walkę z nimi, równocześnie podjąć
postanowienie poprawy.
Dlatego, pomimo że nie jest to
dzień, w którym obowiązkowo powinno się uczestniczyć we Mszy św., to
właśnie w tym dniu każdy z katolików
stara się za wszelką cenę być w kościele,
aby dać posypać sobie głowę popiołem.
Według wielu ludzi jest to ceremoniał
bez którego, nie można sobie wyobrazić początku Wielkiego Postu.

Na pewno jest to jakieś pewne
świadectwo wiary, ale również widoczny znak tradycji naszych przodków,
którzy to nam przekazali. Jednak musi
to iść w parze z jakimiś konkretnymi
czynami, zachowaniami, naprawą
naszego życia, które będzie miało na
celu poprawę naszych relacji z Bogiem.
Jest to bardzo możliwe, że wielu z
nas zadaje sobie pytanie skąd się wzięła
praktyka posypywania głów popiołem
i dlaczego właśnie jest to środa? W
V wieku chrześcijanie rozpoczynali
okres Wielkiego Postu w poprzedzająca
niedzielę środę, poprzez spowiedź i pokutę publiczną. Po odbytej spowiedzi
pokutnicy zostali wypędzani z kościoła,
gdzie biskup z prezbiterami sypał na
ich głowy popiół, mówiąc; „Pamiętaj
człowiecze, że jesteś prochem i w
proch się obrócisz, czyń pokutę, abyś
miał życie wieczne”(Księga Rodzaju 3,
19) Następnie kropiono wodą święconą również i ich szaty pokutne, które
przywdziewali na cały okres Wielkiego
Postu. Po tej ceremonii pokutnicy
padali na twarz, a zgromadzony lud
w świątyni śpiewał nad nimi Litanię
do Wszystkich Świętych, w końcu
wypędzano ich z kościoła jak Adama
i Ewę z Raju. W wiekach następnych
do publicznych pokutników zaczęli
dołączać inni wierni, którzy uważali
się za grzeszników i chcieli pokutować.
Dlatego też Papież Urban II rozszerzył
zwyczaj posypywania głów na wszystkich wiernych w środę rozpoczynającą
Wielki Post.
Tradycje religijne, towarzyszące
Popielcowi są drogowskazem, dzięki
któremu zdołamy przejść przez czas
Wielkiego Postu zachowując wstrze-
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mięźliwość i odprawiając pokutę.
Według najstarszej tradycji chrześcijańskiej pokuta obejmuje formy naszego
życia: modlitwa, post i jałmużna.
Modlitwa i post to są stałe elementy, o których na pewno nie zawsze
pamiętamy podczas całego roku, jednak
w tym szczególnym okresie staramy się
o nich pamiętać i przestrzegać.
Trzeci element życia chrześcijańskiego jest jakby trochę zapomniany,
a jest on przecież bardzo starą tradycją
chrześcijańską. Udzielenie jałmużny
czyli pomoc najbardziej potrzebującym
jest przecież obowiązkiem każdego z
nas. Jałmużna to pomóc, to dzielenie
się nie tylko tym, co nam zostało, co
nam zbywa, ale dzielenie się tym, co
biedniejszemu jest konieczne do życia.
Na pewno czujemy się nieraz
bezsilni wobec ludzi żebrzących na ulicach, pod kościołami czy też w innych
ruchliwych miejscach. Dlatego nieraz
jesteśmy w rozterce, dawać takim ludziom czy nie dawać. Nieraz przecież
słyszymy, jak wielu ludzi podszywa się
pod żebraków, chcąc od nas wyłudzić
pieniądze przeważnie na alkohol, czy
narkotyki i dlatego dając im jałmużnę przyczynimy się tylko do jeszcze
większego upadku niż podniesienia
na duchu.
Czasem nie wystarczy jednorazowa pomoc, trzeba takim ludziom pomóc przez zainteresowanie się ich życiem, a wiedza o nich samych pozwoli
wybrać skuteczną pomoc. Jednak teraz
, w czasach kiedy pieniądz rządzi światem, jest dużo ludzi bardzo bogatych i
bardzo biednych. Sytuacja materialna
wielu Polaków uległa pogorszeniu na
skutek bezrobocia, spadku dochodów,
wysokich cen, likwidacji wielu ulg,
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brakiem skutecznej pomocy ze strony
państwa rodzinom, tolerowanie wszelkiego rodzaju patologii w państwie.
Wykorzystywanie albo co najmniej lekceważenie ludzi biednych jest niestety
szerokim zjawiskiem w naszym kraju
i charakteryzuje wiele osób, zwłaszcza
na szczytach władzy.
Przypuszczam, że dlatego w Polsce jest coraz więcej ludzi, którzy
potrzebują faktycznej pomocy, jednak
ubóstwo niezbyt interesuje obecny
rząd, który coraz bardziej, coraz to
skutecznie, dobiera się do portfela
przeciętnego Polaka.
Polska nazwana przez szefa rządu
„zieloną wyspą”, stać się może „wyspą
żebraków” i przysłowiowych „dziadów”. Dlatego pragnę przypomnieć,
że może w nie tak odległej przeszłości,
w staropolskiej wsi „dziad”, żebrak,
włóczęga był postacią bardzo charakterystyczną. Wędrował taki dziad po
całym kraju, odwiedzał wsie i miasta, z
jednej strony wzbudzał strach, a z drugiej szacunek, ale zawsze i ciekawość
ludzi. Ponieważ dziad zawsze przynosił różne wiadomości ze świata, śpiewał
pieśni, znał też różne modlitwy, robił
lecznicze mikstury, dlatego przyjmowano go wszędzie, we wiejskiej chacie
jak również na dworach. Uważano ,że
niewpuszczenie dziada w swoje progi
to jakby wypędzenie ze swego domu
samego Boga. Dlatego choć dziad był
biedny, zawsze miał gdzie się przenocować i co zjeść.
Przeważnie jego ułomność, najczęściej ślepotę, uważano nie za kalectwo lecz za pewną zaletę, która mu
pozwalała przeniknąć w „święty świat”.
Dziad przy akompaniamencie liry,
czy też innego instrumentu śpiewał
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przeważnie ku przestrodze; o cudach,
sadzie ostatecznym, o końcu świata, o
śmierci, zdradzie, o zbrodniach i wojnach, o duszy i wieczności.
Dziad prosił przeważnie o jałmużnę przed kościołem, na odpustach, na
jarmarkach, także na cmentarzach i
otrzymywał ją, bo strach spowodowany
jego pieśniami zmuszał słuchających
do dawania jałmużny.
Obecnie coraz częściej w mediach
mówi się o starzeniu społeczeństwa, a
co za tym idzie, ludzie starzy, chorzy,
opuszczeni, samotni żyją coraz gorzej
bo to oni właśnie posiadają niskie dochody i trudno im sprostać wyzwaniom
codzienności.
Od kilku lat podczas Wielkiego
Postu, największe organizacje kościelne
w Polsce zachęcają dzieci i młodzież
do ofiary i wyrzeczenia. Podczas tej
akcji młodzi rezygnują z drobnych,
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ale konkretnych przyjemności, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczają na
pomoc bliźniemu. Poprzez tę jałmużnę
można pomóc tym, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej.
Ta kampania jest zwróceniem
uwagi społecznej na problem ludzi
biednych, bo problem biedy istnieje
w Polsce od lat, pomimo że zmieniały
się ustroje i rządy, a bieda to wstydliwa
plama naszego społeczeństwa.
Okres Wielkiego Postu stanowi
doskonałą okazję do wyrzeczeń i zmiany własnej postawy, a pomoc ludziom
biednym wzmocni nasze poczucie
sensu życia, da radość, da satysfakcję
z dobrego uczynku. Bo szczęście nie
znajduje się tylko w tym co posiadamy,
nie tylko w otaczającym nas bogactwie.
Szczęście i poczucie własnej wartości
daje każdemu z nas miłość do drugiego.
Zenon Tabor

Marcinkowice: Marek Sowa na opłatku Fundacji Sądeckiej
W Marcinkowicach odbył się
dzisiaj, po raz 20., opłatek współpracowników i przyjaciół Fundacji Sądeckiej i dzieł wokół niej wyrosłych.
Pomyślności w nowym roku życzyli
sobie m.in. działacze Kas Wzajemnej
Pomocy, Funduszu Stypendialnego im.
Braci Potoczków, Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej, Stowarzyszenia
św. Floriana oraz rozmaitych akcji
charytatywnych, prowadzonych przez
Fundację. Wśród gości był marszałek
Małopolski Marek Sowa.
Najpierw w kościele parafialnym
pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi
Panny została odprawiona msza św.
w intencji ludzi Fundacji Sądeckiej.
Oprawę muzyczną Eucharystii stwo-

rzyła orkiestra parafialna pod dyrekcją
Grzegorza Szabli, homilię wygłosił
ks. prałat Józef Babicz, wypróbowany sojusznik Fundacji Sądeckiej.
Po mszy wszyscy przenieśli się
w gościnne progi Zespołu Szkół
im. Wł. Orkana. Gości witali dyrektor Alicja Wąsowicz oraz założyciel i wieloletni prezes Fundacji
Sądeckiej Zygmunt Berdychowski.
- Spotykamy się po raz dwudziesty w Marcinkowicach. Za pierwszym razem było trzydzieści osób, a ksiądz Babicz odprawił dla
nas mszę świętą w holu tej szkoły – wspominał Berdychowski. Żałował, że na tegorocznym opłatku zabrakło Andrzeja
Szkaradka, szefa sądeckiej Solidarności.
– Andrzeja nie ma z nami, bo ma chorą
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żonę. Andrzej należy do tych ludzi, którzy
nas przeprowadzili do nowej rzeczywistości
ustrojowej w 1989 roku i nigdy dość o tym
mówić. Dzięki takim ludziom, jak Szkaradek żyjemy w wolnej Polsce. Jeszcze nie
jest to Polska naszych marzeń, nie brakuje
trosk i problemów, ale to już zupełnie
inny kraj – zakończył Berdychowski.
Marek Sowa powiedział, że jest pod
wrażeniem dzieł wyrosłych wokół
Fundacji Sądeckiej. – To kapitalna
sprawa. Życzyłbym sobie, żeby w całej
Małopolsce aktywność społeczna była tak
rozwinięta – chwalił marszałek. Dalej
mówił, że Sądeczanie muszą wybrać
dla siebie kierunek rozwoju, tak aby
mogli czerpać pełnymi garściami
z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Sowie błyskawicznie odpowiedział starosta Golonka.
– Pan marszałek pyta o kierunki rozwoju
Sądecczyzny, więc mu odpowiem, że jeżeli
nie dojedziemy w godzinę samochodem lub
pociągiem do Krakowa, to nie rozwiążemy
żadnego problemu Sądecczyzny, w tym
katastrofalnego bezrobocia – ripostował
starosta. Mówił też, że Tarnów dostał
autostradę, a dystans z Nowego Sącza
do Krakowa wcale się nie zmniejszył
i Sądeczanie domagając się nowej drogi
do Brzeska nie chcą żadnego prezentu,
tylko to co im się należy. A rozglądając
się, po - co tu ukrywać - siermiężnej
sali widowiskowej Zespołu Szkół
z epoki wczesnego Gierka starosta
powiedział, że muszą się znaleźć pieniądze na modernizację wszechnicy
marcinowickiej (organem założycielskim dla Zespołu Szkół w Marcinkowicach jest powiat nowosądecki).
Życzenia noworoczne złożył obecnym także poseł Andrzej Romanek
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i radny wojewódzki Leszek Zegzda.
– Marszałek jest bardzo przychylny Sądecczyźnie, ale gdybyśmy z Leszkiem
Zegzdą nie walczyli w Sejmiku, to nic
by nie było - powiedział Zygmunt
Berdychowski. Zegzda też chwalił
sobie współpracę z Berdychowskim,
o którym jak powiedział, „wcześniej
różne rzeczy słyszał”, a tu się okazało,
że to zupełnie sensowny człowiek…
Głos zabrał także ks. Babicz. Powiedział, że jest członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy w Chełmcu, bierze
pożyczki z kasy i regularnie płaci
składki członkowskie. Ks. Józef miał
jedną, maleńką prośbę do Marka Sowy.
– Bardzo proszę marszałka o terminowe
wypłaty diet radnym wojewódzkim, bo
Zygmunt Berdychowski swoją dietę przekazuje naszej parafię. Spłacamy wspaniałe
choć bardzo kosztowne organy – wyjaśnił
proboszcz.
***
Po przemówieniach piękny koncert kolęd dał Chór Parafialny im. Bł.
Ks. Jerzego Popiełuszki pod dyrekcją
Marzeny Pikuły. Chórzyści zaśpiewali
m.in. dwie sądeckie pastorałki Jana
Joachima Czecha ze Starego Sącza.
Potem przyszedł czas na kolędników.
Brawurowy popis lachowskich zwyczajów Bożonarodzeniowych dali
„Piątkowiacy”. Oklaskom i bisom nie
było końca. Nieźle się też zaprezentowała grupa kolędnicza z Krakowiakiem
złożona z miejscowych gimnazjalistów.
Po występach artystycznych Zygmunt
Berdychowski rozdał opłatki i zaczął
się kwadrans życzeń noworocznych.
Ludzie padali sobie objęcia, winszując
sobie zdrowia, pieniędzy i pomyślności
dla małej i dużej Ojczyzny. Dostrzegliśmy wójtów: Leszka Skowrona (Ko-
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rzenna), Stanisława Golonkę (Łososiną
Dolna), Franciszka Klaga (Łącko).
Był wiceburmistrz Starego Sącza
Kazimierz Gizicki, byli radni chełmieccy na czele z przewodniczącym Janem
Bieńkiem i Józefem Zygmuntem,
dyrektorem Sądeckiego Pogotowia
Ratunkowego. Był wreszcie radny Nowego Sącza Józef Hojnor, którego, jak
usłyszeliśmy, wielu widzi za dwa lata
w fotelu prezydenta Nowego Sącza…
Jednak najwięcej serdeczności usłyszał

st. chor. Straży Granicznej Józef Szabla,
wiceprzewodniczący zw. zaw. przy
Karpackim Oddziale Straży Granicznej
w Nowym Sączu. – W tym tygodniu
zdecydują się losy naszego Oddziału,
mamy złe przeczucia – mówił markotny.
Dodajmy, że organizatorzy zadbali także o świąteczny poczęstunek dla uczestników opłatka Fundacji Sądeckiej.
(HSZ), fot. własne
Przedruk z Sądecznina

Kącik poetycki

Maryjo
Mówisz do mnie
płomieniem świecy
Gromniczna Pani
Nieba i Ziemi
Z różańcem tęsknot
do Ciebie przybywam
spod serca po rzęsach
brylant łzy wypływa
Zwróć swe oblicze
na nasz ból sierocy
i lęk rozświetlaj
światłem Twego Syna
Dłoń Twą Najświętszą
czuję na swej dłoni
niechaj Twoja troska
przed złem wciąż nas chroni
Maryjo

Maria Piniańska
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Nie zostawiaj nas samych Ojcze
Nie zostawiaj nas samych
na środku jeziora zmagań z losem
gdy wiatr wyje ludzką nienawiścią
a okręt życia przechyla się niebezpiecznie
Nie zostawiaj nas samych
bez Twych drogowskazów
gdy zło zarzuca złotą sieć złudzeń
nad głębią przepaści zemsty
i kiełkuje ziarno ateizmu
Nie zostawiaj nas samych
gdy mamona przesłania obraz nędzy
a płacz skrzywdzonych dzieci
staje się obojętny
prosząca ręka opada bezwładnie bez pomocy
Pomagaj postrzegać chorych którzy niosą swe krzyże męki
Nie zostawiaj nas samych gdy…
Nie zostawiaj nas Ojcze

Maria Piniańska

Z kompletu wierszy pt. „Z muzyką za pan brat” wydanych przez Zespół
Szkół w Chełmcu w 2010 r wybieramy te napisane przez naszych parafian. Dziś
drukujemy kilka, w następnych numerach- kolejne. Książeczkę tę udostępnił
nam pan Jacek Ziobrowski, znany z poprzedniego numeru.

Taneczna muzyka
Wiatr cichutko gra o szyby
ta melodia tuli mnie
a za oknem świerszcze grają
na skrzypeczkach piosnkę swą
Deszczyk kropi po kamyczkach
jak cymbałków cały chór
Ta orkiestra mnie zachwyca
a ja nucę tańcząc tu…

Anna Klepacz kl II Klęczany
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Gitara
Gitara, gitara - to piękny instrument
Gitara najpiękniej gra na świecie
a ja sobie podśpiewuję
wesołe i smutne melodie
Gdy gitara zacznie grać miło i radośnie nam
W każdym miejscu nawet w lesie
ma gitara pięknie gra
Kiedy smutno i ponuro
ja wyciągam mą gitarę
i zaczynam na niej grać
A gdy sobie na niej gram
każdy smutek nawet mały
znika cały

Wiktoria Kosakowska kl. II Klęczany

Za szarą
Za szarą ścianą, za szerokimi drzwiami
Nuty łączą się w całus, tworząc łańcuch melodii
Tu ósemka, tam ćwierćnuta tańczy
To piosenki
Zaraz przyjdą tutaj dzieci
By zaśpiewać to
Co stworzy wyobraźnia
Tuż za rogiem w drugim kącie
Śpiewa sobie mała myszka
Tak cichutko tak skromniutko
Bo muzyka jest dla wszystkich
Ledwie wyjdziesz na podwórze
A tam pan dostojny coś sobie nuci
Bo muzyka jest dla wszystkich

Edyta Tokarz kl. VI Rdziostów
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Co to muzyka
Co to muzyka Wszyscy ją znamy
Choć jej nie widzimy, słuchać kochamy.
Jest ona jak wiatr, co ją w dal niesie
Nawet rozbawić potrafi przecież
Kiedy mi smutno, tęskno mi do niej
Pragnąłbym dać jej kwiaty w dłonie
Za to, że zawsze w mych myślach jest,
Gdzie jestem ja, tam ona też
Lubię muzykę, o tym już wiecie
Nawet matka ją nuc gdy kołysze dziecię
Jest bardzo piękna jak róży kwiat
Wolna i cicha jak rajski ptak
Damian Ziobrowski kl. VI Marcinkowice

Zaślubiny z polskim morzem
Okres jesienny, szczególnie koniec
listopada i początek grudnia, to okres niezbyt sprzyjający leczeniu, lecz gdy NFZ
nalega, to nie ma wyboru. Więc zgodnie z
zaleceniem wyjechałem podleczyć swoje
zdrowie nad morze. Okres kanikuły minął, kąpiel w Bałtyku tylko dla morsów, a
nam pozostały zabiegi lecznicze i spacery
brzegiem morza.
Te przechadzki i niekończący się
szum fal, w jakiś sposób wpływa na
psychikę, odpręża i pomaga dostrzegać
teraz to, na co w okresie lata nie zwracalibyśmy uwagi, bo wtedy nagrzany
piasek i morska fala jest najważniejsza
Kołobrzeg to jedno z najstarszych
miast na Pomorzu Zachodnim, które
istniało już od VIII wieku. Wiele pamiątek, bogata przeszłość historyczna
czyni to miasto bardzo atrakcyjnym.
Kołobrzeg to także miejscowość uzdrowiskowa
Jednym z najstarszych historycznych obiektów jest kolegiata pw.

Najświętszej Marii Panny, którą zaczęto
budować pod koniec XIII wieku. Później
była wielokrotnie rozbudowywana i
upiększana .Podczas działań wojennych II
wojny światowej ostrzał artylerii radzieckiej tak ją zniszczył, że początkowo ruiny
kościoła zamierzano rozebrać, doczekała
się odbudowy w 1960 r., tylko dzięki temu,ze została wpisana na listę zabytków,
jako „trwała ruina”.
Obecnie Bazylika to miejsce modlitwy wiernych nie tylko miejscowych, lecz również odwiedzających
to miasto kuracjuszy. W kolegiacie
mieszczą się wspaniałe rzeźby i obrazy,
a gdzieniegdzie na ścianach zachowane
są średniowieczne malowidła, które
można oglądać do chwili obecnej.
Przed Bazyliką Wniebowzięcia
NMP stoi pomnik przedstawiający
wydarzenia, jakie miały miejsce 1000
lat temu, także uczestników tego historycznego zjazdu gnieźnieńskiego:
cesarza Ottona III i króla Bolesława
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Chrobrego, którzy stoją przed rozdartym krzyżem połączonym skrzydłami
gołębia, trzymającego gałązkę oliwną
w dziobie. Osiem lat później w 2008
roku obok historycznych postaci pojawiły się rzeźby papieży Jana Pawła II
i Benedykta XVI.
Musiałem wspomnieć, jednak
w bardzo dużym skrócie opisać, bo
nie sposób jest przejść obok takich
historycznych obiektów z obojętnością. Bazylika kołobrzeska to jedna z
najstarszych i największych kościołów
w stylu gotyckim nad Bałtykiem.
Niestety, bardzo dużo wspaniałych
historycznych kościołów zostało na
całym wybrzeżu zniszczonych podczas
działań wojennych, jednak przez władze PRL nieodbudowanych. Kołobrzeg
to miejsce, w którym też znajduje się,
pewnie jedyny w Polsce pomnik sanitariuszki, która udziela pomocy rannemu
żołnierzowi .
Na pewno też w Kołobrzegu znajduje się jedyny tego rodzaju pomnik
„Zaślubin Polski z morzem”, które
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miały miejsce 18 marca 1945 r. Upamiętnia on zaślubiny z morzem nieopodal latarni morskiej, po zdobyciu
miasta przez Wojsko Polskie. Wtedy to
symboliczny pierścień do morza wrzucił kapral Franciszek Niewidziajło. W
tym miejscu, na plaży stoi maszt z flagą
polską. Ten fakt zaślubin z morzem
upamiętnia pomnik odsłonięty 3 listopada 1963 r. Pomnik Zaślubin Polski z
morzem to jeden z najbardziej znanych
kołobrzeskich pomników. Pomnik ma
formę modernistyczną / to określenie
prądów w architekturze rozwijających
się w latach 1918- 1975 / i stoi na głównym deptaku nadmorskim, który prowadzi od mola spacerowego do latarni
morskiej. Na pomniku umieszczone są
płaskorzeźby żołnierzy, zaś u podstawy
pomnika wmurowane są kamienne tablice z wypisanymi nazwami jednostek
wojskowych zdobywających wybrzeże
morskie.
Jednak pierwszy patriotyczny akt
Zaślubin Polski z morzem miał miejsce 10 i 11 lutego 1920 roku w Pucku.
Kiedy zakończyła się
I wojna światowa,
podpisano w Wersalu 28 czerwca 1919
roku traktat pokojowy, który przyznaje
Polsce Wielkopolskę
i ponad połowę prowincji Prus Zachodnich z dostępem do
morza.
Aby jednak spełnić wymogi traktatu
i przejąć te tereny
okupowane przez
Obraz Wojciecha Kossaka „Zaślubiny Polski z morzem” dotychczasowych
zaborców, należało
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wcześniej te ziemie przekazać administracji polskiej, zapobiegając ewentualnym buntom ludności niemieckiej,
oraz w razie czego bronić tę ludność
przed możliwym odwetem ze strony
Polaków. W tym celu powstał Front
Pomorski dowodzony przez gen Józefa
Hallera. „Błękitnej Armii” gen Hallera
przypadła rola wyzwoliciela Pomorza i
jego Armia z entuzjazmem była witana
przez Polaków , którzy przeszło sto lat
mieszkali pod zaborem.
Wojciech Kossak namalował gen
Józefa Hallera wjeżdżającego na koniu
w morskie fale i rzucającego daleko w
wody Zatoki Puckiej pierścień. Jednak
wtedy Zatoka Pucka była skuta lodem.
Traktat wersalski przyznaje Polsce
jedynie 147- kilometrowy pas wybrzeża Bałtyku. Morska granica Polski
rozpoczynała się w Sopocie, a kończyła
w Wierzchucinie, na wysokości Jeziora
Żarnowieckiego. Jedynym portem
na tym krótkim odcinku był Puck i
tam właśnie gen Haller miał dokonać
symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.
Do Pucka gen wyrusza koleją z
Torunia 10 lutego 1920 roku, w tym też
dniu pociąg zatrzymuje się na stacji w
Gdańsku, gdzie czekał na niego tłum
polskich mieszkańców miasta. Generał
jednak nie wyszedł z pociągu obawiając się niemieckiej prowokacji, gdyż
Gdańsk na mocy traktatu wersalskiego
stał się Wolnym Miastem.
Od polskich mieszkańców gen.
Haller otrzymał dwa platynowe pierścienie, które mu wręczył prawnuk
twórcy naszego hymnu narodowegoJózefa Wybickiego. Z pociągu generał
wysiada dopiero w Pucku, gdzie gen.
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Hallera i jego żołnierzy przywitały
tłumy Kaszubów, przybyłych z najdalszych zakątków Kaszub. Nad brzegiem
Zatoki Puckiej obok Hallera stanęli
także wicepremier Wincenty Witos,
Stanisław Wojciechowski późniejszy
prezydent RP, Maciej Rataj- przyszły
marszałek sejmu, gen Kazimierz
Sosnkowski, towarzyszyli mu także
dr. Józef Wybicki i „król Kaszubów”
Antoni Abraham.
Generał wjechał konno na brzeg
zamarzniętej zatoki, a pierścień wrzucił
w przerębel wyrąbany przez rybaków,
tym aktem spełnił ten patriotyczny akt.
W miejscu uroczystego aktu zaślubin
odsłonięto i poświęcono pamiątkowy
słup, na którym umieszczono wizerunek orła oraz wyryto datę zaślubin .
W tym czasie Puck na odzyskanym
147 km wybrzeżu był największym
portem polskim jednak tylko nad zatoką - „małym morzem” jak mówili
o nim Kaszubi. Z tego też powodu,
mieszkańcy odzyskanego wybrzeża
zaprosili na następny dzień gen. Hallera do Wielkiej Wsi ,aby tam dokonał
zaślubin na „wielkim morzu”.
Generał przyjął zaproszenie, przybył z towarzyszącymi mu osobami nad
morze i zgodnie z życzeniem wsiadł
na kuter rybacki „Gwiazda Morza”. Po
raz pierwszy po wielu latach niewoli,
11 lutego 1920 roku przedstawiciele
niepodległej Polski, na kutrze z polską
banderą, odbyli rejs po Bałtyku .
11 lutego 2013 roku mijają 93 lata ,
kiedy odbył się pełnomorski rejs i symboliczne zaślubiny Polski z Bałtykiem,
a Stara Wieś to teraz Władysławowo.
Zenon Tabor
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KRĄG RADOŚCI
Któregoś ranka, a było to nie tak dawno temu,
pewien rolnik stanął przed klasztorną bramą i energicznie zastukał.
Kiedy brat furtian otworzył ciężkie dębowe drzwi,
chłop z uśmiechem pokazał mu kiść dorodnych winogron.
- Bracie furtianie, czy wiesz komu chcę podarować tę kiść winogron,
najpiękniejszą z całej mojej winnicy? - zapytał.
- Na pewno opatowi lub któremuś z ojców zakonnych.
- Nie. Tobie!
- Mnie? Furtian aż się zarumienił z radości. - Naprawdę chcesz mi ją dać?
- Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry,
uprzejmy i pomagałeś mi, kiedy cię o to prosiłem.
Chciałbym, żeby ta kiść winogron sprawiła ci trochę radości.
Niekłamane szczęście, bijące z oblicza furtiana, sprawiło przyjemność także
rolnikowi.
Brat furtian ostrożnie wziął winogrona i podziwiał je przez cały ranek.
Rzeczywiście, była to cudowna, wspaniała kiść.
W pewnej chwili przyszedł mu do głowy pomysł:
- A może by tak zanieść te winogrona opatowi, aby i jemu dać trochę radości?
Wziął kiść i zaniósł ją opatowi.
Opat był uszczęśliwiony.
Ale przypomniał sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik i pomyślał:
- Zaniosę mu te winogrona, może poczuje się trochę lepiej.
Tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówkę.
Jednak nie pozostała długo w celi chorego brata,
który posłał ją bratu kucharzowi pocącemu się cały dzień przy garnkach.
Ten zaś podarował winogrona bratu zakrystianowi (aby i jemu sprawić
trochę radości),
który z kolei zaniósł je najmłodszemu bratu w klasztorze,
a ten ofiarował je komuś innemu,
a ten inny jeszcze komuś innemu.
Wreszcie wędrując od zakonnika do zakonnika,
kiść winogron powróciła do furtiana (aby dać mu trochę radości)
Tak zamknął się ten krąg.
/Bruno Ferrero/

Kochane Dzieci!
My także możemy rozpocząć taki
krąg radości. Czasem wystarczy do tego
jedna malutka iskierka, by świat zaczął

się zmieniać. Miłość jest skarbem,
który rozmnaża się przez dzielenie.
Tylko z miłością jest tak, że im więcej
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dajemy, tym więcej zarabiamy. Zamiast
być złośliwymi dla innych, bądźmy dla
nich dobrzy i pomocni. Zamiast cieszyć
się z porażki, gorszej oceny kolegi lub
koleżanki, pomóżmy osiągnąć sukces,
którym wspólnie będziemy się cieszyć.
Nie oczerniajmy, nie obmawiajmy

innych, nie plotkujmy. Uśmiechajmy
się do siebie wzajemnie, bo uśmiech
zawsze rodzi uśmiech. Świat będzie
piękny, jeśli będziemy żyli w takim
kręgu radości i dobra, a to przecież
zależy od nas.
Ks. Tomasz

Rozwiązanie zagadki z poprzedniego miesiąca
Wodolot
Lusterko
Nagrody otrzymują: Gracja Karpiel i Karolina Wójsik
Nowy konkurs
Zaznacz właściwą odpowiedź:
1. Czym zajmował się Piotr zanim poszedł za Jezusem?
a) Żebrał pod świątynią
b) Sprzedawał owoce morza
c) Był rybakiem
2. Co oznacza imię Piotr?
a) Skała
b) Sieć
c) Radość
3. Co zrobił Piotr, gdy Jezus chciał mu umyć nogi podczas ostatniej wieczerzy?
a) Nie chciał się zgodzić, by jego Pan mył mu nogi
b) Wstydził się pokazać swoje nogi, bo miał bardzo brudne
c) Kazał Jezusowi umyć tylko prawą nogę
4. Jak zginął św. Piotr?
a) Został ścięty mieczem
b) Został powieszony na krzyżu głową w dół
c) Został ukamienowany
5. Co Pan Jezus obiecał św. Piotrowi?
a) Piotr znów wróci nad jezioro, by już zawsze łowić ryby
b) Piotr zostanie królem wśród apostołów
c) Piotr będzie skałą, na której Jezus wybuduje swój Kościół
6. Ilu Pan Jezus wybrał Apostołów?
a) 11
b) 15
c) 12
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7. Gdzie mieszkał św. Piotr?
a) w Nazarecie
b) w Kafarnaum
c) w Jerozolimie
8. Kogo Pan Jezus uzdrowił, gdy był w domu św. Piotra?
a) córkę
b) żonę
c) teściową

Rozmowa z prezesem LKS Zamczysko
panem Rafałem Gawlikiem
Z.T - Spotykaliśmy się już kilkakrotnie przy różnych klubowych uroczystościach,
teraz ponownie mamy okazję porozmawiać, bo tym razem świętuje pan ponownie wybór
na Prezesa Zarządu LKS Zamczysko.
R.G - Tak, niewątpliwie, i jest to wielka okazja, aby przypomnieć sobie moje
pierwsze spotkanie z klubem LKS Zamczysko. Od najmłodszych lat, wydaje mi
się jak każdy chłopiec, byłem zafascynowany piłką nożną i chciałem grać. Trafiłem do Zamczyska, zaczęło się od treningów, a później wszedłem do drużyny
jako czynny zawodnik. A teraz, patrząc wstecz, to wspominam, jak szybko to
minęło. To już cztery lata, kiedy zostałem wybrany pierwszy raz prezesem LKS
Zamczysko, teraz ponownie mam pełnić tę zaszczytną dla mnie funkcję.
Z.T - Jak „stary- nowy” prezes wspomina pierwsze prezesowanie w Zamczysku?
R.G - Początki były bardzo trudne, przecież nie zdawałem sobie sprawy,
ile obowiązków czeka na prezesa w klubie. Musiałem się szybko uczyć, wiele
spraw musiałem załatwić natychmiast, chociaż wydaje mi się teraz, że nieraz
popełniałem błędy. Jednak ten czas po pierwszych wyborach wspominam jako
bardzo trudny, ponieważ czekała nas impreza, jakim było 55-lecie istnienie naszego klubu. Jednak nie pozostałem sam z tym problemem, bo bardzo wiele osób
przychylnych klubowi pracowało darmowo i to dzięki nim, dzięki ich dużemu
zaangażowaniu, odnieśliśmy końcowy sukces, którym była liczna obecność
mieszkańców na imprezie, na naszym święcie.
Z.T - Jak może pan podsumować minione cztery lata prezesowania w klubie.? Czym
może się pan pochwalić , a może co skrytykować, może poprawić.?
R.G - Wracając jeszcze do uroczystości 55-lecia klubu, muszę się pochwalić,
że nasze święto zostało zauważone przez władze PZPN, skąd klub otrzymał
pamiątkowy grawiton z podpisem Grzegorza Lato. Chcę również zaznaczyć, że
w ubiegłych latach zostało wykonane wiele prac porządkowych związanych z
poprawą warunków logistycznych na naszym stadionie. Między innymi zostały
naprawione ławki dla kibiców, odmalowano szatnie, naprawiono budki dla
zawodników rezerwowych. Prace te nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażo-
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wanie ludzi bardzo życzliwych dla klubu. Niejednokrotnie już wymieniałem,
lecz ponownie muszę podkreślić, że dużo klub zawdzięcza ludziom takim jak ;
pan Henryk Bień, Zbigniew Leśniak, Józef Konar, czy pan Jerzy Sikorski. Uważam, że dużym sukcesem w klubie było utworzenie „Szkółki piłkarskiej”, co
spowodowało, iż w szybkim tempie zwiększyła się ilość zawodników, co z kolei
zaowocowało utworzeniem dwóch kolejnych drużyn. I tu jest kolejny powód do
chwalenia się, ponieważ obecnie w naszym klubie są cztery drużyny piłkarskie, co
pod względem ilości drużyn stawia nas na drugim miejscu w Gminie Chełmiec
po Dąbrovii Wielogłowy, a jednak przed ŁKS Świniarsko.
Niewątpliwie w minionej kadencji największym sukcesem był awans pierwszej drużyny do klasy „A”. Było to ważne wydarzenie, gdyż nigdy wcześniej nie
udało się tego dokonać naszym zawodnikom. Mam jednak nadzieję, że nie był
to tylko jednorazowy sukces mojej pracy oraz trenerów, bo jestem pewien, że
niedługo zagościmy w klasie „A” na dłużej. Jeżeli chodzi o krytyczne słowa o klubie ,to na pewno one są, ale o tym nie chciałbym rozmawiać. Jednak zaufaniem,
jakim mnie darzą wyborcy i podsumowaniem mojej działalności w klubie jest
ponowny wybór na prezesa klubu. To właśnie przez ponowny wybór dostałem
możliwość naprawy swoich błędów, jakie by one nie były. Jeden głos przeciw
mojemu wyborowi, bardzo sobie jednak cenię, bo okazuje się, że jednak błędy
w poprzedniej kadencji były i muszę się ich wystrzegać.
Z.T – Jeżeli się pracuje, to i błędy się popełnia, ale na pewno pan wie, że nie za długo,
bo w następnym roku będzie 60 rocznica istnienia klubu. Czy planujecie jakieś uroczystości?.
R.G - O rocznicy pamiętam i mam nadzieję, że na pewno zrobimy jakąś
imprezę, ale to musimy omówić wspólnie z nowo wybranym zarządem, do
którego weszli pp; Rafał Gibas - wiceprezes, Danuta Tobiasz-skarbnik, Tomasz
Żak, Henryk Bień, Mieczysław Niemas, Karol Wójs, Stanisław Tobiasz, Marcin
Hybel - jako członkowie. Nadmienić muszę, że stary zarząd pragnąc podziękować
mieszkańcom za pomoc, jaka okazali klubowi w latach poprzednich, odchodząc
podjął decyzję przyznaniu odznaki „Honorowego Członka Klubu”. Odznakę
tę otrzymali ;ks. Prałat Józef Babicz, wójt gminy Bernard Stawiarski, Danuta
Tobiasz, Katarzyna Bobak, Józef Konar, Zbigniew Leśniak Jerzy Sikorski, Tadeusz
Lis, Tadeusz Kazała, Tomasz Gawlik. Bez wątpienia podziękowanie należy się
większej grupie osób, lecz obiecuję solennie, że po rocznicy 60-lecia na pewno
przybędzie jeszcze wiele osób, które zapracują na nasze honorowe odznaczenie
– podziękowanie. Przecież wiem, że w naszej miejscowości jest bardzo dużo
osób, które pracują bezinteresownie na rzecz naszego Klubu LKS Zamczysko i
za to im dziękuję ze szczerego serca.
Z.T. - Dziękuje za rozmowę i czekamy wszyscy na lepsze, obiecane przez pana
wyniki drużyn LKS Zamczysko
Rozmowę przeprowadził Zenon Tabor
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Święty Walenty, patron miłości
W tradycji chrześcijańskiej istnieje
kilku świętych o imieniu Walenty. Jednym
z nich był biskup w Terni koło Rzymu. Żył
w III w., znany był z tego, że uzdrawiał
ludzi chorych na padaczkę oraz że udzielał
wszystkim zakochanym parom ślubu. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, że biskup Walenty udziela ślubu, gdyby nie fakt, że w ten
sposób przekroczył zakaz cezara Klaudiusza
II. Cezar wydał bowiem rozporządzenie,
zabraniające młodym mężczyznom wchodzenie w związki małżeńskie, gdyż uważał,
że najlepszymi żołnierzami są legioniści nie
mający rodzin. Poza tym cezar w tym czasie
prowadził wiele krwawych wojen i dlatego
też obawiał się, że młodzi mężczyźni, żeniąc
się, nie będą chcieli wstępować do armii.
Biskup oskarżony za złamanie zakazu
cezara został uwięziony i po wielu przesłuchaniach 14 lutego 269( 273?) roku stracony, w dniu, którym obchodzono święto urodzaju oraz przyrzeczeń małżeńskich. Może
też nie wszyscy wiedza ,że w starożytnym
Rzymie 14 lutego odbywało się też święto
ku czci pogańskiego bożka Lupercusa,
który według wierzeń był bogiem pasterzy.
Według tej pogańskie tradycji dzień przed
festiwalem, zapisane imiona młodych
dziewcząt umieszczano w porcelanowym
słoju, aby podczas głównego święta 14
lutego w Lupercalia chłopcy mogli losować
i wybierać swe partnerki na czas festiwalu.
Lupercalia zostały zniesione, a papież
Geliasus, który był przeciwnikiem tego
pogańskiego święta, ustanowił w zamian
14 lutego dniem ku czci św. Walentego.
Na relikwiarzu, w którym znajdują się jego
szczątki, umieszczono napis; „Święty Walenty, patron miłości.” Od czasu zniesienia
pogańskiego święta Lupercusa 14 luty stał

się dniem obietnic miłości i postanowień
przyjaźni, któremu patronuje św. Walenty.
Świętym zawsze towarzyszyły legendy i taka właśnie legenda głosi, że
święty Walenty w przeddzień egzekucji
napisał list do córki strażnika więziennego,
która odzyskała wzrok za jego sprawą. List
Walenty zakończył słowami; „Od Twojego
Walentego”. Również częściowo za sprawą
legendy i niektórych faktów, kult świętego
szybko rozprzestrzenił się w całej chrześcijańskiej Europie. Na Zachodzie św. Walenty
patronuje zakochanym co najmniej od XV
wieku. Od bardzo dawna obchodzi się to
święto w Wielkiej Brytanii i Ameryce i tam
zgodnie z tradycją, zakochani bez względu
na wiek wysyłają sobie kartki i drobne
upominki zupełnie anonimowo, wystarczy
prosty podpis „Twój Walenty” lub „Twoja
Walentynka”.
Do Polsce zwyczaj ten dotarł zaledwie
kilkanaście lat temu i od początku wzbudza
wiele kontrowersji. Są tacy, którzy ten zwyczaj nazywają „małpowaniem” zwyczajów
zachodnich, że mamy podobne zwyczaje
polskie, chociażby takie jak Noc Świętojańską. Przeciwnicy tego święta uważają, że
jako zwyczaj, nie powinien być tak szeroko
reklamowany.
Sama idea Walentynek jest bardzo
miła - tak uważam.
Trudno jest krytycznie pisać o walentynkach, bo mogę być uważany za zacofanego bojownika, odnieść się krytycznie to
chyba tylko z racji wydawania ponad stan
z naszego domowego budżetu.
Niech P.T. Czytelnicy zabiorą w tej
sprawie głos.

Zenon Tabor
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Ojczyzna – polszczyzna c.d.
Tym razem pragnę objaśnić język
„Bogurodzicy”. Jest to najstarszy zapis
w języku polskim. Starszego nie odnaleziono dotąd. Jest to dowód na to, że kult
Matki Bożej jest w Polsce odwieczny.
Inne teksty modlitw były łacińskie, także
Pismo święte. Zapis słów wraz z nutami
był wykonany na początku XV w., jednak
wyrazy i formy gramatyczne wskazują na
wieki wcześniejsze, tj. koniec XIII w. Skąd
wiadomo, że jest tak? Ano – badacze języka szukają wśród innych starych tekstów
podobnych zjawisk i wyciągają wnioski.
Z wniosków budują zasady gramatyczne,
ustalają czas powstania tekstów.
„Bogurodzica” rozpoczyna Apel jasnogórski, należy do repertuaru naszego chóru.
Od niej zaczyna się literatura polskojęzyczna. Samo słowo Bogurodzica jest złożone.
Jeśli je rozłożymy i sprawdzimy gramatykę,
okaże się, że brzmi Bogu – Matka lub Matka
Bogu. I tak byłoby w odniesieniu do imion
własnych, np. matka Wojciechowi. Słowo
rodzica zostało tylko w liczbie mnogiej:
rodzice. Bogiem sławiena tłumaczymy jako
(w)sławiona przez Boga. I dalej: u Twego
Syna Gospodzina Matko zwolena… to wg
dzisiejszych norm znaczy Matko, wybrana
przez Twego Syna Pana. Zyszczy i spuści –
to formy rozkazujące (tu: proszące), jeszcze
dziś w gwarze słyszymy niekiedy chodziże.
Inny archaizm to: zwolena, co znaczy
wybrana (z woli Boga).
Gospodzin – dziś Pan – to bardzo stare
i używane odświętnie słowo, odnoszące
się jedynie do Boga, niekiedy do władcy.
Drugą zwrotkę rozpoczyna prośba
do Bożyca przez wstawiennictwo Jana
Chrzciciela.
Bożyc to Syn Boży (podobnie jak
Królewic to syn króla), w nazwiskach

zakończonych na – ic / - icz mamy do czynienia z wskazaniem ojcostwa, przodków,
imienia przodka).
Niezwykle ciekawy jest skład słów:
Twego dziela, co dziś brzmiałoby: Twego
dla -> dla Twego. (matki dziela – dla
matki). I jeszcze zaimki: jąż, jegoź, dziś
nieistniejące, tzn. dawno nieużywane, które
brzmiały w pierwszym przypadku jako ji,
ja, je i odmieniały się, a dodatek „ż”to cząsteczka wzmacniająca znaczenie (mówimy:
chodź i chodźze lub nawet: chodźżeż).
Warto przy okazji wspomnieć o dawnej pobożności i pokorze:
Najpierw wychwalamy Maryję przez
wymienienie Jej nadzwyczajnych przymiotów, potem nieśmiało prosimy: zyszczy
i spuści. Następnie zwracamy się do Syna
Bożego ale nie wprost, lecz przez wzgląd
na Jana Chrzciciela. O co prosi chrześcijan tej doby? Usłysz głosy, napełń myśli
i i racz dać:
(A) Na świecie zbożny (z Bogiem)
pobył
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison

Łucja Wróbel

Poradnik Kulinarny
Często mamy problem jakie podać
wino do posiłku obiadowego. W takich
sytuacjach pomocą może być dla nas
następujący wierszyk:
Ryby, drób i cielęcina
lubią tylko białe wina.
Zaś dziczyzna, wołu, wieprze
są z czerwonym winem lepsze.
Zasłyszane w czasie wycieczki do
Włoch od tamtejszych kucharzy.
Ks. Józef Babicz
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Przetrwać mroźny czas
Znów obfite opady śniegu i temperatura dużo poniżej zera. W bezchmurną noc
jest tylko gorzej.
W bieli pogrążyły się wszystkie
barwy. W przyrodzie to czas odpoczynku.
W życiu leśnych i polnych zwierząt oraz
ptaków rozpoczęła się walka - o przetrwanie. Brak pokarmu i utrudniony dostęp do
niego- i bardzo zimno. I tak co dzień.
Jedynym ratunkiem jest człowiek.
Karmnik przydomowy można zrobić samemu. Okruchy suchego chleba, niesolony tłuszcz, nasiona oleiste - naprawdę
niewiele. Wystarczy by przetrwać.
Kiedy zrobi się cieplej, wrócą do lasu,
by liczyć na siebie.
Na wygłodzone i przemarznięte
ptaki czyha wiele niebezpieczeństw-

są wśród nich drapieżniki. Giną nie tylko z
tego powodu. Choć z każdym dniem bliżej
do wiosny- giną z wyczerpania.
Co roku jest ich mniej. Ptaki o rozmaitym upierzeniu. Zmarznięte, kurczowo trzymają się otoczenia karmnika. Wyczerpuje
ich ciągnący się czas śnieżnej bieli. A nas
uczy człowieczeństwa.

Z.G

Z parafii, kraju i ze świata
12 stycznia w bocheńskiej par. pw.
św. Pawła odbyło się diecezjalne spotkanie
kolędników misyjnych. Wzięło w nim udział
2 tysiące dzieci. Reprezentowali oni parafie
z całej diecezji tarnowskiej. W spotkaniu
uczestniczyła również reprezentacja kolędników misyjnych z naszej parafii wraz
z opiekunami. Było kolorowo i radośnie.
Mali kolędnicy uczestniczyli w Eucharystii,
której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Ordynariusz diecezji podziękował
dzieciom i wszystkim, którzy przygotowali
grupy kolędnicze. „Spotykamy się dzisiaj, aby
podziękować Panu Bogu za wielkie i piękne
dzieło, jakim są „Kolędnicy Misyjni”. Pan
Bóg, jako nasz najlepszy Ojciec uczy nas
być dobrymi i chce, abyśmy otrzymane od
Niego dobro ciągle pomnażali. Dzieje się tak
wtedy, gdy człowiek umie dzielić się tym, co
posiada z innymi – bardziej potrzebującymi;
gdy jest wrażliwy na biedę, cierpienie i niedolę
swoich sióstr i braci, niezależnie od tego w
jakim kraju mieszkają, jaki mają kolor skóry i

jakim językiem się posługują” – mówił biskup
tarnowski. Ordynariusz diecezji przypomniał
dzieciom, że misjonarze potrzebują ich modlitwy, bo praca duszpasterska w dalekich
krajach jest bardzo trudna. Kolędnicy spotkali
się także z misjonarzami, zobaczyli film o
życiu na misjach. Był też konkurs na stroje i
najpiękniejszą gwiazdę. Hasło tegorocznego
kolędowania misyjnego brzmiało „E kangbi
mabe ti e”, co w języku sango w Republice
Środkowoafrykańskiej oznacza „Dzielmy się
wiarą”. Podczas poprzedniej akcji w diecezji
tarnowskiej zebrano prawie 1 mln 370 tys. zł.
Była to rekordowa suma. Ile pieniędzy udało
się zebrać w tym roku? Ile dzieci kolędowało?
Na te dane musimy jeszcze poczekać. Poda
je organizator akcji - Wydział Misyjny Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie, kiedy wszystkie
dane spłyną z parafii.
***
W niedzielę 13 stycznia już po raz 20.
Fundacja Sądecka zorganizowała w Marcinkowicach, opłatek dla swoich współpracow-
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ników, sympatyków i przyjaciół . Najpierw w
naszym parafialnym kościele została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji ludzi
Fundacji Sądeckiej. Homilię podczas Mszy
św. wygłosił ks. prałat Józef Babicz. Oprawę
muzyczną Eucharystii stworzyła orkiestra
parafialna pod dyrekcją Grzegorza Szabli.
Następnie dalsza część spotkania odbyła
się w Zespole Szkół im. Wł. Orkana. Gości
witali dyrektor placówki - Alicja Wąsowicz
oraz założyciel i wieloletni prezes Fundacji
Sądeckiej Zygmunt Berdychowski. Wśród
gości był m in. marszałek Małopolski Marek
Sowa. Po przemówieniach piękny koncert
kolęd dał nasz Chór Parafialny im. Bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki pod dyrekcją Marzeny
Pikuły. Chórzyści zaśpiewali m.in. dwie
sądeckie pastorałki Jana Joachima Czecha
ze Starego Sącza. Potem kolędowali kolędnicy „Piątkowiacy” oraz grupa kolędnicza
„Z konikiem” złożona z marcinowickich
gimnazjalistów. Po występach artystycznych Zygmunt Berdychowski rozdał opłatki i
zaczął się kwadrans życzeń noworocznych.
Organizatorzy również zadbali o świąteczny
poczęstunek dla uczestników opłatka Fundacji
Sądeckiej.
***
W niedzielę 20 stycznia po Mszy św.
wieczornej w naszej parafialnej świątyni
odbył się już tradycyjny koncert kolęd. W
programie wystąpił nasz parafialny Chór im.
Ks. Jerzego Popiełuszki oraz nasza Orkiestra
Parafialna. Na koniec Pani Marzena Pikuła dyrektor naszego chóru zaprosiła wszystkich
zgromadzonych w świątyni do wspólnego
kolędowania wraz z chórem i orkiestrą.
***
W niedzielę 27 stycznia w naszym domu
parafialnym wypełnionym szczelnie przez
publiczność odbyły się występy naszych parafialnych grup kolędniczych. Przedstawienie
odbyło się w konwencji tradycyjnej kolędy.
Do jednej z katolickich rodzin przychodzą
kolędnicy, gdzie są serdecznie witani przez
domowników i ugoszczeni. Po prezentacji
swojego reper tuaru wspólnie z rodziną
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śpiewają kolędy. Warto przypomnieć, że e
obie występujące grupy kolędnicze z naszej
parafii – młodzieżowa „Z konikiem” i grupa
dorosłych „Z turoniem” na XXII Przeglądzie
Kolędniczym Gminy Chełmiec zdobyły I
miejsca, a w przeglądzie powiatowym w
Mystkowie II miejsca.
***
23 stycznia w Zespole Szkół w Biczycach Dolnych, aż 36 par z terenu Gminy
Chełmiec świętowało jubileusze 60- i 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Podobne uroczystości
obchodzone są co roku, ale w bieżącym roku
liczba dostojnych jubilatów jak podkreślił wójt
gminy Bernard Stawiarski jest rekordowa.Siedem par z 60-letnim stażem małżeńskim i
29 z 50-letnim, to nie zdarza się często – zauważa wójt. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło
się Mszą Świętą, którą odprawił w kościele
parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża
ks. proboszcz Stanisław Michalik. Później
jubilaci zostali udekorowani medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej. Dodatkowo jubilatom czas przy suto
zastawionym stole umilały występy Kapeli
„Muzyka z Klęczan” i Grupy Kolędniczej „Z
Konikiem” z Marcinkowic. Nie zabrakło
jubilatów z naszej parafii Jubileusz 60-lecia
pożycia małżeńskiego świętowali: Krystyna
i Bronisław Pacholarz z Marcinkowic. Natomiast Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowały trzy pary z Marcinkowic;
Wanda i Józef Górka, Danuta i Mieczysław
Lorek oraz Maria i Leon Wideł. Wszystkim
serdecznie gratulujemy! i życzymy jeszcze
długich lat wspólnego pożycia w zdrowiu i
dobrej kondycji.
***
Arcybiskup Wiktor Skworc został Małopolaninem Roku 2012 byłego ordynariusza
naszej diecezji, a obecnie Metropolitę katowickiego wyróżniono za posługę duszpasterską,
zaspokajanie religijnych i duchowych potrzeb
Małopolan oraz działalność charytatywną
na rzecz ludzi ubogich, pokrzywdzonych i
wykluczonych.Wyróżnienie to przyznawane
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jest osobom pochodzącym z Małopolski i
czynnie angażującym się w rozwój regionu
i całego kraju. Oprócz hierarchy tytuł ten
otrzymał prof. Andrzej Białas. Nazwiska laureatów ogłosił 14 stycznia, przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Kazimierz Barczyk podczas XXII Noworocznego Spotkania Opłatkowego Samorządów
Małopolski i Polski.Tytuł Małopolanina Roku
jest przyznawany od 1995 r. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Do tej
pory otrzymali go m.in. Wisława Szymborska,
kard. Franciszek Macharski, kard. Stanisław
Dziwisz, Czesław Miłosz. Honorowy tytuł
‚Małopolanina Wszech Czasów’ przyznano
papieżowi Janowi Pawłowi II.
***
Choć na razie obroniliśmy Polskę przed
związkami partnerskimi, problem ten będzie
wracał jak bumerang, bo jest on częścią
światowej strategii rewolucji obyczajowej,
narzucanej z udziałem i zaangażowaniem
potężnych środków, sił i metod oraz organizacji międzynarodowych – powiedział ks. abp
Henryk Hoser, odnosząc się do niedawnego
głosowania w polskim Sejmie. Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych przy
KEP podziękował posłom, którzy odrzucili
projekt ustawy o związkach partnerskich.–
Przecież żyć w zgodzie ze swymi przekonaniami, umieć je uzasadnić i bronić, nawet
narażając się na konsekwencje, które będą
im dawkowane przez logikę koniunkturalnej
walki o władzę, jest tytułem do uznania ich
wielkości i wierności wyznawanym ideałom
– powiedział.Wyraził obawy, że posłowie ci
mogą być „dyscyplinowani” i staną się przedmiotem ostracyzmu.– Nasuwa się też pytanie,
gdzie podziała się postulowana i we wszystkich przypadkach odmieniana tolerancja dla
wyznawanych wartości i poglądów. Zamiast
inwektyw („ciemnogród, wstecznictwo,
zaściankowość”) potrzebna jest dyskusja i
dialog, wymiana argumentów i racji. Prawda
sama się obroni – uzasadniał ks. abp Hoser.
Zwrócił uwagę, że obecne projekty ustaw są
prawdziwym amalgamatem. Jak uzasadniał,
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rzekoma troska o związki nieformalne i ich
dzieci (te związki mają przecież pełne prawo
do zawarcia małżeństw cywilnych) jest osłoną dalszego etapu – formalizacji związków
homoseksualnych – i prowadzi do dalszej
radykalizacji żądań.– Redefinicja małżeństwa
i rodziny z użyciem hasła „walki ze stereotypami” jest kpiną ze zdrowego rozsądku i
„pamięci ludzkości”, do której odwołuje się
Benedykt XVI – podkreślił.
***
Po długiej i ciężkiej chorobie 23 stycznia
zmarł w Warszawie ks. kard. Józef Glemp,
Prymas Polski w latach 1981-2009. Miał
83 lata. Był wielkim autorytetem, żarliwym
kapłanem, gorliwym biskupem i roztropnym
Prymasem, człowiekiem wielkiej wiary,
skromności i pokory, kochającym Kościół i
Ojczyznę - wspominają arcybiskupi, biskupi, księża i historycy. Jako Prymas Polski
prowadził Kościół i Naród w czasach dramatycznych dla Ojczyzny. Ksiądz kardynał
Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r.
w Inowrocławiu. Kształcił się w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym
w Gnieźnie oraz Arcybiskupim Seminarium
Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1956 r. w Gnieźnie. W
latach 1967-1979 był osobistym sekretarzem
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia. 21 kwietnia 1979 r. został wyświęcony na biskupa warmińskiego.7 lipca
1981 r. mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim, a dwa
miesiące później, 12 września, Prymasem
Polski. 2 lutego 1983 r. ks. abp Józef Glemp
otrzymał kapelusz kardynalski. Dziewięć lat
później został obdarzony tytułem kustosza
relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie. W latach
1981-2004 przewodniczył Konferencji
Episkopatu Polski. Pomimo choroby nowotworowej płuc w ostatnich miesiącach ks.
kard. Glemp uczestniczył w najważniejszych
uroczystościach kościelnych, nie unikał także
kontaktu z mediami. Kardynałowie i biskupi
z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz
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państwowych i rzesze wiernych pożegnali
kard. Józefa Glempa podczas zakończonych
28 stycznia trzydniowych uroczystości
żałobnych. Prymas Polski senior spoczął w
krypcie arcybiskupów w podziemiach archikatedry warszawskiej. Na Mszach świętych
sprawowanych przy trumnie Prymasa seniora w kościele sióstr wizytek, w kościele
Św. Krzyża oraz w archikatedrze gromadzili
się także przedstawiciele innych Kościołów,
reprezentanci różnych środowisk, organizacji
i instytucji. Wierni przychodzili pożegnać
Prymasa stojąc w długich kolejkach, by
pomodlić się przy Jego trumnie. We Mszy
św. pogrzebowej uczestniczyło ponad 100
hierarchów, w tym goście z zagranicy, a także Prezydent RP, przewodniczył metropolita
krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Stolicę
Apostolską reprezentował kard. Stanisław
Ryłko. W liturgii uczestniczył niemal cały
Episkopat Polski, z jego przewodniczącym
abp. Józefem Michalikiem. Obecni byli m.in.
były prezydent Lech Wałęsa, byli premierzy
Tadeusz Mazowiecki, Jarosław Kaczyński i
Jerzy Buzek, wicepremier Janusz Piechociński, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i
była premier Hanna Suchocka, marszałkowie
Sejmu i Senatu, reprezentanci licznych instytucji i organizacji.W pożegnaniu Prymasa
Glempa uczestniczyli także hierarchowie
Kościoła z zagranicy, m.in.: arcybiskup
praski, prymas Czech kard. Dominik Duka,
prymas Węgier i metropolita Budapesztu kard
Péter Erdő, metropolita Barcelony kard. Lluis
Martinez Sistach, metropolita Kolonii kard.
Joachim Meisner, arcybiskup Zagrzebia kard.
Josip Bozanić.
***
Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej został umieszczony na niecodziennej
fontannie w niemieckim mieście Altötting,
gdzie w minionym tygodniu otwarto Centrum
Kongresowo-Kulturalne. Uroczystościom
inaugurującym działalność Centrum towarzyszyło uruchomienie nowej fontanny,
na której umieszczono wizerunki Maryi
z największych europejskich sanktuariów. W
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uroczystościach wzięli udział przedstawiciele
miast, gdzie znajdują się maryjne sanktuaria.
Wśród gości znalazła się delegacja z Częstochowy, Mariazell, Loreto i miasta Pribram w
Czechach. Kuria częstochowska wyjaśnia,
że niecodzienna, mierząca 3,30 m, odlana
z brązu fontanna poświęcona jest sześciu
miastom skupionym w Stowarzyszeniu Miast
Sanktuariów Europy „Shrines of Europe”
(Sanktuaria Europy powstałe w 1996 roku).
Wodotrysk zaopatruje w wodę pitną pielgrzymów przybywających do niemieckiego
Altötting. Kuria częstochowska współpracuje
z Altötting m.in. w ramach Stowarzyszenia
Miast Sanktuariów Europy. Poza Częstochową i Altötting do stowarzyszenia należą: portugalska Fatima, włoskie Loreto, francuskie
Lourdes i austriackie Mariazell .Altötting, w
którym uruchomiono fontannę z Maryjnymi wizerunkami, jest miastem leżącym w
Górnej Bawarii, w odległości ok. 90 km od
Monachium, znane od wieków jako miejsce
pielgrzymkowe. Początki kultu maryjnego
w tym niemieckim mieście związane są z
postacią św. Ruperta z Salzburga (Apostoł
Bawarii). Według tradycji święty miał nawrócić jednego z książąt bawarskich - Ottona
oraz wielu jego poddanych, przyczyniając się
tym samym znacznie do chrystianizacji tych
ziem.Na początku VIII w. św. Rupert wzniósł
na miejscu świątyni pogańskiej kaplicę
poświęconą Matce Bożej i umieścił w niej cudowną figurę Maryi. Była ona czczona przez
Niemców, jak również wiernych z innych
krajów obszaru niemieckojęzycznego jako
„Nasza Kochana Pani”. Niestety, pierwotna
figura Matki Bożej zaginęła. Obecna ma 65
cm wysokości i jest wykonana z drewna
lipowego. Figura otoczona jest 21 srebrnymi
urnami, w których znajdują się serca książąt
i królów Bawarii – czcicieli Maryi, którzy po
śmierci chcieli być blisko Niej. W 1623 r.
książę bawarski Maksymilian I ogłosił Czarną
Madonnę Patronką Bawarii. Z pielgrzymką do
Matki Bożej z Altötting przybył także w dniu 18
listopada 1980 r. błogosławiony Jan Paweł II.
***
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„Sieci społecznościowe: port prawdy
i wiary, nowe miejsca ewangelizacji” – to
hasło ogłoszonego w Watykanie orędzia
Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy
Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Papież podkreśla, że Kościół rozumie, iż
musi być obecny w świecie cyfrowym.W
przesłaniu zaprezentowanym w uroczystość
patrona dziennikarzy świętego Franciszka
Salezego Benedykt XVI napisał, że sieci
społecznościowe „sprzyjają tworzeniu się
nowej >>agory<< – otwartej przestrzeni
publicznej, w której ludzie dzielą się swoimi
pomysłami, informacjami, opiniami i gdzie
mogą również powstawać nowe więzi i
formy wspólnoty”.– Przestrzenie te, kiedy
są dowartościowane w sposób właściwy i
zrównoważony, przyczyniają się do wspierania form dialogu i debaty – podkreślił Papież.
Jego zdaniem, jeśli towarzyszy temu szacunek, troska o prywatność, odpowiedzialność i
poświęcenie prawdzie, mogą one „umacniać

więzy jedności między ludźmi i skutecznie
wspierać zgodę w rodzinie ludzkiej”.Zdaniem
Ojca Świętego Benedykta XVI, umiejętność
korzystania z nowych form komunikacji potrzebna jest nie tyle, aby nadążać za duchem
czasu, ile po to, żeby „pozwolić nieskończonemu bogactwu Ewangelii znaleźć takie
formy wyrazu, które byłyby w stanie dotrzeć
do umysłów i serc wszystkich ludzi” .Poza
tym Benedykt XVI zwrócił uwagę na to, że
pojawienie się w sieciach społecznościowych
dialogu na temat wiary potwierdza znaczenie i
wagę religii w debacie publicznej i społecznej.
Ojciec Święty zaapelował o rozwagę, bo – jak
przestrzegł – również w świecie cyfrowym
„łatwo podnoszą się głosy nazbyt rozpalone
i konfliktowe” i „niekiedy grozi zdominowanie
pogonią za sensacją”.
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie: www.sadeczanin.info;
www.naszdziennik.pl; www.e.kai.pl

Humor
Blondynka po powrocie z urlopu rozmawia z przyjaciółką
- Miałam fatalną podróż powrotną.
Siedziałam tyłem do kierunku jazdy, a wiesz
doskonale jak to źle znoszę.
- To nie mogłaś się z kim zamienić
miejscami?
- Niestety, byłam sama w przedziale.

- Ile razy mam cię prosić żebyś mi
oddał pieniądze?
- A przypomnij sobie, ile razy musiałem
cię prosić, żebyś mi je pożyczył..

- Baco, gdzieś cie się nauczyli tak
drzewo rąbać?
- Na Saharze
- E, baco, kłamiecie! Przecież to
pustynia.
- Teraz tak…

Ciocia pyta małego Jasia:
- Odprowadzisz mnie na przystanek?
- Nie mogę, mama powiedziała, że jak
wyjedziesz, to poda kolację..

W restauracji:
- Poproszę herbatę.
- Z cukrem czy bez?
- A po co mi bez?

U lekarza:
- Czy dziecko przechodziło odrę?
- A gdzie tam panie, my zza Buga…

Szef do blondynki:
- Wysłała pani faks do Kowalskiego?
- Tak, wysłałam.
- To niech wyśle pani jeszcze do
Nowackiego.
- Ależ szefie, nie mamy więcej faksów.

Udostępniła Zofia Wolak
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Sprawozdania
* Parafialny Oddział Caritas
„Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą” Stefan Wyszyński
Parafialny Oddział Caritas w Marcinkowicach włącza się w charytatywną działalność
Kościoła. Nasz oddział liczy obecnie 15 wolontariuszy. Tworzą go ludzie dobrej woli,
którym nieobce są słowa Chrystusa: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Głównym zadaniem naszej organizacji jest:
• stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
• organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej, materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;
• pozyskiwanie środków materialnych na prowadzenie działalności charytatywnej;
• zachęcanie wiernych swoim przykładem do pełnienia uczynków miłosierdzia.
W minionym roku opieką Parafialnego Oddziału Caritas było objętych 40 rodzin.
Dla nich przygotowaliśmy paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Dla kilku
rodzin sfinansowaliśmy zakup leków i artykułów spożywczych; udzieliliśmy też kilku
zapomóg finansowych.
Drugą formą naszej działalności było rozdysponowanie artykułów spożywczych pochodzących z dotacji Unii Europejskiej, przeznaczonych dla ubogich rodzin wielodzietnych
oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Kolejną formą działalności naszego Oddziału było zorganizowanie - po raz kolejny - letniego wypoczynku dla dzieci z naszej Parafii. W ubiegłym roku w dniach 3 - 13 lipca odbyła
się półkolonia dla 39 dzieci. Kierownikami jej byli księża: Andrzej Kmiecik i Tomasz Kupiec,
a opiekę pedagogiczną i pielęgniarską sprawowały wolontariuszki naszego Oddziału.
W/w działalność charytatywną prowadziliśmy dzięki hojności ludzi o wrażliwym
sercu, którym nieobojętny jest los drugiego człowieka:
- paczki świąteczne zostały przygotowane dzięki zbiórkom żywności składanym przez
Parafian w Kościele i szkołach podstawowych w Marcinkowicach i Rdziostowie, ofiarom
pieniężnynm złożonym do skarbony św. Antoniego, dzięki sponsorom oraz pieniędzy
uzyskanych przez wolontariuszy Caritas ze sprzedaży świec, kadzidełek, paschalików
i baranków wielkanocnych.
- pomoc rzeczowa i finansowa w zdarzeniach losowych była finansowana głównie ze
zbiórek pieniężnych składanych przez Parafian przed Kościołem oraz dotacji Diecezjalnego Oddziału Caritas w Tarnowie.
- wakacje letnie zostały sfinansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży serc w dniu
Odpustu Parafialnego, dotacji Urzędu Gminy Chełmiec i Diecezjalnego Oddziału Caritas
w Tarnowie oraz lokalnych sponsorów.
Oprócz w/w instytucji najhojniejszymi lokalnymi sponsorami w ubiegłym roku byli:
Ks. Prałat Józef Babicz i Księża Parafialni, p. Maria Chmielowska, p. Małgorzata
Kuzak – firma George, p.p. Anna i Zbigniew Leśniakowie z Marcinkowic, p. Zygmunt
Berdychowski – prezes zarządu Fundacji Sądeckiej, p.p. Zofia i Wiesław Czop – firma Gród, p.Agata Wróbel i firma Kota’nyi, p.p. Małgorzata i Andrzej Kożuchowie,
p.Alina Chronowska, p.p. Krystyna i Stanisław Koseccy oraz wszyscy anonimowi
ofiarodawcy zapełniający skarbonę św. Antoniego w ciągu całego roku.
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Prócz działalności charytatywnej wolontariusze POC czynnie uczestniczyli w życiu
religijnym naszej Parafii poprzez:
- przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętej w Światowym Dniu Chorego;
- prowadzenie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu;
- czuwanie i adorację w Ciemnicy w Wielki Czwartek;
- uczestnictwo we Mszy Świętej w dniu patronalnego święta Caritas, w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie;
Na naszych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w każdą trzecią środę
miesiąca - po Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - modlimy się nie tylko
za naszych podopiecznych, ludzi chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych,
zagubionych i zniewolonych przez nałogi, ale także za wszystkich sponsorów, których
hojność jest bardzo pomocna w naszych uczynkach wobec bliźniego. Siłę do działania
daje nam także Wasza modlitwa, o którą Was nieustannie prosimy.
Beata Karbowiak
Akcja Katolicka
I. Formacja religijna członków:
1. Członków aktywnych jest 24 (5 mężczyzn i 19 kobiet). Średnia wieku 58 lat.
Większość aktywna. Dobra współpraca z Caritas, Radą Parafialną, Chórem, KSM,
Ruchem Światło-Życie, Klubem Sportowym „Zamczysko” i innymi stowarzyszeniami.
Stały kontakt z księdzem asystentem-proboszczem, księżmi wikariuszami, księdzem
rezydentem i służbą kościelną (ich udział w organizowanych przez AK imprezach,
sztukach teatralnych i nabożeństwach ).
2. 2 razy w miesiącu spotykamy się na zebraniach formacyjnych i organizacyjnych (z
wyjątkiem kilku przypadków, gdy zamiast zebrania prowadzona była akcja kulturalna
–, pielgrzymki, spotkania w plenerze i inne).
3. Rozważanie Pisma Świętego ST. Z Księgi Rodzaju. Omówiono rozdziały od 1 do 21.
4. Omówienie niektórych Listów św. Pawła
5. Referaty z materiałów DIAK: Kościół naszym domem.
Np. Praktyki pokutne, Modlitwa, Życie sakramentalne, Zasada pomocniczości,
Katecheza i zaangażowanie patriotyczne, O chrzcie św. Kościół ludem Bożym, Kościół
świątynią Ducha Świętego, Kościół mistycznym Ciałem Chrystusa, Maryja Matką
Kościoła, O obcowaniu świętych.
6. Udział w uroczystościach patriotycznych – z okazji 11 listopada , 98 rocznicy Bitwy
Marcinkowickiej,
7. Udział w uroczystości Chrystusa Króla w Tarnowie,
8. Udział w dorocznym spotkaniu prezesów AK w Tarnowie,
9. Udział w wykładach w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (2 osoby),
10. Upowszechnienie stanowiska DIAK w Tarnowie w obronie krzyża (w gazetce, w
mediach i zebraniach)
11. Udział w Marszu dla Życia i Rodziny w Nowym Sączu.
12. Udział w Marszu Obywateli w Obronie Wolności Mediów i TV Trwam.
13. Udział w Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich DIAK.
14. Dzień Społeczny w Gródku nad Dunajcem na temat: :”Wspólne przesłanie do Narodów
Rosji i Polski” oraz „Katolicy i ekonomia”
15. Udział w Dekanalnym Spotkaniu Modlitewno-Formacyjnym DIAK – w parafii MB
Niepokalanej w Nowym Sączu pod hasłem „W komunii z Bogiem i Kościołem”.
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16. Zbieranie i wysyłka list – Apelu do przew. KRRiTo przyznanie TV Trwam miejsca na
multiplexie
II. Udział w życiu religijnym parafii.
Przygotowanie i prowadzenie Adoracji Najśw, Sakramentu :
- Noworoczne dziękczynno- błagalne na przełomie lat 2012/2013
- Zapustne (40 godz).
- Coroczne (7 lipca); z okazji nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej w naszej parafii
- Wielkopiątkowe; Triduum Paschalne
- Pomoc w przygotowaniu Drogi Krzyżowej w terenie i prowadzenie rozważań pasyjnych
na temat „Kościół naszym domem”
- Uroczystości żałobne ku czci Prałata Józefa Góry
- Udział delegata AK w zebraniach Rady Parafialnej
- Akcja DIAK Tarnów – list biskupa: zbieranie podpisów i wysłanie list na temat zakazu
sprzedaży napojów alkoholowych i zakazu reklamy w tej sprawie
- Udział i pomoc w przygotowaniu uroczystości prymicji w parafii Ojca Grzegorza
Szewczyka – werbisty z Pieniężna
III. Działalność kulturalna i oświatowa w parafii.
- opłatek noworoczny – z Caritasem i Radą Parafialną
- Parafiada 2012 – festyn sportowo-rekreacyjny
- Oprawa literacka do wieczoru kolęd
- 15 rok kontynuowane jest wydawanie gazetki parafialnej „NASZA WIARA”
druk i kolportaż kalendarzy parafialnych
- włączenie się w konkurs palm, AK sprawuje patronat nad konkursem (2 członków
jest w komisji oceniającej),
- przygotowanie elementów dekoracji na różne uroczystości parafialne
- systematyczne prowadzenie kroniki fotograficznej z życia parafii – fotogablota’
- przeprowadzenie zbiórki pieniężnej w Dniu
- jeden z członków AK jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej
IV. Z cyklu: kontakty i spotkania z ciekawymi ludźmi
- Dziewięcioletni kontakt z misyjnymi placówkami w Afryce (Rwanda, Burundi) – poprzez
korespondencję z siostrami karmelitankami z Sosnowca i adopcja duchowa dziewczynki
– sieroty z Rwandy, zbiórka pieniędzy i ich wysyłanie
- Spotkanie z działaczami Solidarności – Andrzejem Gwiazdą i jego żoną Joanną
V. Pielgrzymki – wycieczki z udziałem parafian niezrzeszonych :
- Do Limanowej na uroczystości odpustowe
- Wyjazd do Kina Sokół na film „Bitwa pod Wiedniem”
- Wyjazd do Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu na odpust ku czci Przemienienia
Pańskiego
- Pielgrzymka do Jamnej – sesja na temat patriotyzmu
- Pielgrzymka – wycieczka pod hasłem „Poznaj swój kraj”: Kraków, Łagiewniki – Muzeum
JP II, Tyniec, Ojców.
Opracowała Zofia Wolak
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Z życia parafii:
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Domu Ojca:

Zofia Dąbrowska 84 l.
Aniela Janczyk 82 l.
Lucyna Wójcik 55 l.
Miłosierny Jezu, obmyj ją z grzechu swoją najdroższą Krwią
i otwórz przed nią bramy Niebieskiego Jeruzalem.

Statystyka z roku 2011

Statystyka z roku 2012

Chrzty – 32 dzieci
Dziewczynki 18
Chłopcy 14

Chrzty – 44 dzieci
Dziewczynki 19
Chłopcy 25

Sakrament małżeństwa
przyjęło 12 par

Sakrament małżeństwa
przyjęło 20 par

Zmarło 25 osoby
Mężczyźni 13
Kobiety 12
Średnia wieku 70 lat

Zmarło 33 osoby
Mężczyźni 18
Kobiety 15
Średnia wieku 72,6 lat
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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