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Maryja - Matka Kościoła i Królowa Polski
Maj to chyba najpiękniejszy miesiąc
z Polsce. Cała przyroda budzi się do życia.
Słońce coraz mocniej ogrzewa ziemię.
Zakwitają konwalie, piwonie, czerwone
maki, niezapominajki, czeremcha, klony
i kasztanowce, a pomiędzy nimi fruwają
radośnie kolorowe motyle.
Ze względu na swój niepowtarzalny
charakter miesiąc ten poświęcony jest
Matce Bożej. Od pokoleń ludzie gromadzą
się w godzinach wieczornych w kościołach, kapliczkach i obok przydrożnych krzyży, by śpiewać Litanię Loretańską ku czci
Królowej Nieba. To wspaniały wyraz naszej
wiary i wyjątkowej polskiej pobożności
Maryjnej. Nabożeństwa majowe stają się
także okazją do publicznego świadczenia
naszym życiem o miłości do Jezusa
Chrystusa, ku któremu prowadzi nas Maryja. Dbajmy o tę piękną polską tradycję,
w której sławimy najpiękniejszy Kwiat
ziemi, Maryję. Przy wtórze rozklekotanych
boćków zawierzajmy Jej siebie i całą naszą
Ojczyznę, którą Ona od wieków okrywa
płaszczem swojej szczególnej opieki.
Ponadto w tym miesiącu przypadają
dwa ważne święta Maryjne. Pierwsze
z nich będziemy obchodzili trzeciego maja
– Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Ten dzień przypomina nam
o obecności Niepokalanej z w dziejach
naszego narodu. Tytuł Matki Bożej jako
Królowej Polski sięga drugiej połowy XVI
wieku. Wtedy to Grzegorz z Sambora po
raz pierwszy nazywa Maryję Królową
Polski i Polaków. 1 kwietnia 1656 roku,
w katedrze lwowskiej, król Jan Kazimierz
oficjalnie ślubował: Ciebie za patronkę moją
i za królowę państw moich dzisiaj obieram.
W trzechsetną rocznicę ślubów Jana
Kazimierza episkopat Polski z inicjatywy
więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego, dokonał ponownego zawierzenia
całego kraju Maryi i odnowienia ślubów

królewskich. 26 sierpnia 1956 roku ok.
miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
Uznać Maryję za Królową, to przede
wszystkim naśladować Ją w życiu.
Ten tytuł jest także wezwaniem do
kształtowania autentycznej miłości do
Ojczyzny, która przejawia się w życiu
zgodnym z sumieniem, rzetelnym wypełnianiu obowiązków swego stanu, w miłości
Boga i bliźniego.
Z kolei 20 maja będziemy przeżywali
święto Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła. Święto Maryi, Matki Kościoła,
obchodzone w poniedziałek po uroczystości
Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego
4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za
zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany
dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było
początkiem działalności Kościoła. Jak
podają Dzieje Apostolskie, w momencie
Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku
obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy
„trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego”. Matka Najświętsza przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami
zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od
tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych, towarzyszy Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten
dawali Matce Najświętszej teologowie już
od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII
i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi
VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie
Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne
Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny
ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich
w dniu 16 września 1964 roku, podczas
trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogło-
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szenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał
się na doświadczenia naszego Narodu, dla
którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach i zawsze przez nas wzywana,
była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem.
Biskupi polscy zabiegali również bardzo
o to, aby nauka o Matce Najświętszej
została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi
jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje
orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu
Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat
Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła,
módl się za nami”. Wniósł równocześnie
prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to
znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił
Święto Matki Kościoła również dla całego
Kościoła Powszechnego.
W ten wiosenny, Maryjny miesiąc
wpisują się także niezwykle ważne wydarzenia parafialne. Czwartego maja w naszej
wspólnocie parafialnej 32 dzieci z klas
drugich szkoły podstawowej, przystąpi
po raz pierwszy do sakramentu pokuty
i pojednania, a dzień później zaproszeni
na ucztę przez samego Jezusa przyjmą
w komunii świętej Jego Ciało. To ogromnie
ważna chwila, gdy Chrystus przychodzi
w Chlebie Eucharystycznym do młodych,
kochających Go serc.
Człowiek jest nie tylko ciałem, ale posiada także duszę. Dlatego poza pokarmem
dającym siły fizyczne, potrzebuje również
strawy duchowej. Komunia święta uświadamia nam wielką godność człowieka.
Przypomina, że jesteśmy dziećmi bardzo
kochanymi przez Boga. Przyjmowanie
ciała Chrystusa daje wstęp do nieba. Dla
rodziców jest to przypomnienie, że powinni
karmić swoje dziecko tymi wartościami,
które na kartach ewangelii przekazał nam
Bóg. To rodzice stają się dla swoich dzieci
pierwszymi świadkami. Tworząc radosną
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i kochającą się rodzinę stwarzają warunki,
które pomogą uwierzyć dziecku w miłość
Boga. Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by te dzieci głęboko przeżyły
chwilę spotkania z Jezusem obecnym
w Eucharystii.
Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Bogiem, podtrzymuje życie Boże
otrzymane na chrzcie świętym, chroni nas
przed grzechem, umacnia naszą wolną
wolę, wzmacnia naszą miłość, gładzi
grzechy powszednie, pomaga nam unikać
grzechów ciężkich, otwiera nas na miłość
względem innych ludzi. Dzień pierwszej
komunii świętej w naszej wspólnocie
parafialnej powinien nam wszystkim przypomnieć, jak wielkim darem jest dla nas
Chleb Eucharystyczny. Nawet Aniołowie
w niebie nie mogą go przyjmować. Karmienie się ciałem Jezusa pomnaża w nas
łaskę uświecającą, daje siły do dobrego
i pobożnego życia, pomnaża zaufanie i wiarę w Boga. Dbajmy o to by nasze serca były
czyste i zawsze gotowe na przyjcie Jezusa
w komunii świętej. Niech obecność Chrystusa w nas będzie widoczna w naszym
codziennym życiu, w naszych słowach,
czynach, traktowaniu drugiego człowieka.
Z kolei 9 maja młodzież naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania.
Tego sakramentu udzieli biskup Janusz
Kaleta, ordynariusz Karagandy pochodzący
z naszej diecezji.
Obrzęd bierzmowania obejmuje włożenie rak, które oznacza błaganie o dar Ducha
Świętego i namaszczenie krzyżmem świętym na czole, symbolizujące wyciśnięcie
znamienia na duszy. Jest to moment otwarcia dojrzałej drogi chrześcijaństwa. Kościół
wyraża nadzieję, że osoba przystępująca do
sakramentu bierzmowania poznała zasady
życia chrześcijańskiego, zna wskazówki
zawarte w Ewangelii i jest gotowa, by żyć
zgodnie z nauką Kościoła oraz czynić dobro
w świecie. Pomocą w wypełnieniu tego
zadania dojrzałego chrześcijańskiego życia,
jest siedem darów Ducha Świętego – pre-
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zent od Boga dla bierzmowanego. Dary te
mają także pomóc młodemu człowiekowi
w odważnym świadczeniu o przynależności
do Jezusa. Ten dar Ducha Świętego to ma
być taki zastrzyk Bożej energii, by mieć
siły do walki ze złem, do zmagania się ze
swoimi słabościami, do prowadzenia życia
zgodnego z Dekalogiem. Jest to wsparcie,
jakie otrzymuje młody człowiek wchodząc
w okres dorosłego życia. Bierzmowany
staje się również odpowiedzialny za cały
Kościół. Wiemy przecież, że każdy nasz dobry czyn wzmacnia Kościół i przyczynia się
do jego wzrostu, a każdy nasz grzech rani
wszystkich ochrzczonych i obniża świętość
Kościoła. Dzięki łasce sakramentu bierz-

mowania, Duch Święty umacnia ucznia
Chrystusa, aby nie wstydził się swojej
wiary, odważnie ją wyznawał i zgodnie z nią
kierował swoim życiem. Ten sakrament pozwala nam w pełni żyć w Kościele i przyjąć
kolejne znaki Bożej łaski, a więc sakrament
święceń lub sakrament małżeństwa.
Jako wielka rodzina parafialna módlmy się za dzieci pierwszokomunijne i za
młodzież, która przystąpi do sakramentu
bierzmowania, by głęboko przeżyli te ważne wydarzenia i umieli współpracować
z łaską, którą otrzymają. Oby trwali wiernie
przy Chrystusie przez całe swoje życie
i całym sercem Go kochali.

Ks. Tomasz Kupiec

Życzenia
Zofii Lorek – wieloletniej współredaktorce, kochanej i niezawodnej,
hojnej w darach serca – bardzo serdecznie życzenia
Przesyła redakcja
Drogiej, niezastąpionej w pracy redakcyjnej – Zofii Golińskiej –
zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i pracy dla naszego
parafialnego środowiska
Życzą koleżanki i koledzy
Zdrowia, radości, miłych wzruszeń i natchnień artystycznych
Monice Tobiasz
		
życzą współredaktorzy
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Kalendarium na maj 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali
się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.
Intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały
pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.
1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10 V
11 V
12 V
13 V
14 V
15 V
16 V
17 V

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.Dz 15, 1-6;
Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1); J 15, 4. 5b; J 15, 1-8;
Czwartek. Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła.1 J 5, 1-5;
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); Mt 5, 10; Mt 10, 22-25a;
Piątek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski.
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d); Kol 1, 12-16;
J 19, 27; J 19, 25-27;
Sobota. Wspomnienie św. Floriana, męczennika.2 Tm 2, 1-13; Ps 18(17), 7. 1314. 17-18 (R.: por. 1); Jk 1, 12; Mt 10, 28-33;
Szósta Niedziela Wielkanocna. Dz 15, 1-2. 22-29; Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por.
4a); Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23; J 14, 23-29;
Poniedziałek. Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.1 Kor 15, 1-8; Ps 19
(18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); J 14, 6b i 9c; J 14, 6-14;
Wtorek. Dzień powszedni.Dz 16, 22-34; Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por.
7c); J 16, 7. 13; J 16, 5-11;
Środa. Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski.Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c); Rz 8,
31b-39; J 10, 14; J 10, 11-16;
Czwartek. Dzień powszedni.Dz 18, 1-8; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2b);
J 14, 18; J 16, 16-20;
Piątek. Dzień powszedni.Dz 18, 9-18; Ps 47 (46), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a); J 16,
28; J 16, 20-23a;
Sobota. Dzień powszedni.Dz 18, 23-28; Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a); J
16, 28; J 16, 23b-28;
Niedziela. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3.
6-7. 8-9 (R.: por. 6); Ef 1, 17-23; Mt 28, 19. 20; Łk 24, 46-53;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z
Fatimy.Dz 19, 1-8; Ps 68 (67), 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R.: por. 33a); Kol 3, 1; J 16,
29-33;
Wtorek. Święto św. Macieja Apostoła. Dz 1, 15-17. 20-26; Ps 113 (112), 1-2.
3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8); J 15, 16; J 15, 9-17;
Środa. Dzień powszedni.Dz 20, 28-38; Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35b-36bc (R.:
por. 33a); J 17, 21; J 17, 11b-19;
Czwartek. Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.
Ap 12, 10-12a; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 1 Kor 1, 10-13. 17-18; J
17, 19; J 17, 20-26;
Piątek. Dzień powszedni.Dz 25, 13-21; Ps 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab (R.:
por. 19a); J 14, 26; J 21, 15-19;
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19 V

20 V
21 V
22 V
23 V
24 V
25 V
26 V
27 V
28 V
29 V
30 V
31 V

5

Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika.
Msza ranna: Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b); J 16, 7. 13; J
21, 20-25;
Niedziela. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Msza wigilii: Rdz
11, 1-9; Wj 19, 3-8a. 16-20b; Ez 37, 1-14; Jl 3,1-5; Ps 104 (103),
1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30); Rz 8, 22-27; J 7, 37-39;
Msza w dzień: Dz 2, 1-11; Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por.
30); 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23;
Poniedziałek. Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.Rdz 3, 9-15. 20;
Ps 87 (86), 1-3. 5-6 (R. 1:por. Ps 45, 6a; albo 2: Jdt 15, 10d); Dz 1, 12-14; Łk 1,
28; J 2, 1-11J 19, 25-27Łk 1, 26-38;
Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie świętych Krzysztofa Magallanesa,
prezbitera, i Towarzyszy, męczenników. Syr 2,1-11; Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40;
Ga 6,14; Mk 9,30-37;
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rity z Cascia, zakonnicy.Syr
4,11-19; Ps 119,165 i 168.171-172.174-175; J 14,6; Mk 9,38-40;
Czwartek Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższegi i Wiecznego Kapłana
Piątek. Dzień powszedni.Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Ps 45(44), 11-12. 14-15.
16-17; ŁK 1, 28; Łk 1, 26-38;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i
doktora Kościoła, albo św. Grzegorza VII, papieża, albo św. Marii Magdaleny Pazzi,
dziewicy. Syr 17,1-15; Ps 103,13-14.15-16.17-18a; Por. Mt 11,25; Mk 10,13-16;
Niedziela. Uroczystość Najświętszej Trójcy. Prz 8, 22-31; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.:
por. 2a); Rz 5, 1-5; Ap 1, 8; J 16, 12-15;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Augustyna z Canterbury,
biskupa. Syr 17,24-29; Ps 32,1-2.5.6.7; 2 Kor 8,9; Mk 10,17-27;
Wtorek. Dzień powszedni. Syr 35,1-12; Ps 50,5-6.7-8.14 i 23; Por. Mt 11,25; Mk
10,28-31;
Środa. Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Rdz 12, 1-4a; Ps 16
(15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); Mt 23, 11. 12b; Łk 6, 27-38;
Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało.. Rdz
14, 18-20; Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); 1 Kor 11, 23-26; J 6, 51; Łk 9,
11b-17;
Piątek. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.So 3, 14-18 lub Rz 12,
9-16b; Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b); Łk 1, 45; Łk 1, 39-56;

Przysłowia majowe

3 maja - podwójne święto państwowe i kościelne. Obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz święto Maryi, Królowej Polski.
- Królowa Polskiej Korony - św. Maryja miłością darzy i ludowi sprzyja.
Św. Maryja, Korony Polskiej Królowa, naród swój przed złem i przemocą uchowa.
7 maja - św. Gizeli.
- Po św. Gizeli śnieg pola nie rozbieli.
8 maja - św. Stanisława.
- Jak na św. Stanisława żytko wysoko stoi - tak pracowity się cieszy, a leniwy boi!
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11 maja - imieniny Ignacego.
- Jak deszczy Ignacy, to w sianokosy nie ma rolnik pracy!
12 maja - świętuje pierwszy z trzech „zimnych ogrodników” - Pankracy, a wiadomo, że: -Jak św. Pankracy przymrozi, to św. Zofia chłodu dołoży.
16 maja - św. Jędrzeja.
- Gdy słoneczny i bezwietrzny dzień św. Jędrzeja - w sercach rolników nadzieja
17 maja - Weroniki.
- Słoneczna Weronika na zielonej łące wykarmi konika.
18 maja - Eryka.
- Od Eryka wiosna ku latu pomyka.
19 maja - św. Iwona.
- Gdy nie deszczy św. Iwo - to dziwo.
20 maja - św. Bernardyna.
- Gdy św. Bernardyn słoneczny, koniec maja burzliwy i wietrzny.
21 maja - św. Jana Nepomucena.
- Jak św. Jan Nepomucen słoneczny od rana, będzie urodzaj pierwszego siana.
22 maja - Heleny.
- Dom, w którym włada Helena, obfituje w dostatki i urodziwe dziatki.
23 maja - Iwony.
- Od pogodnej i jasnej Iwony - pomyślność z każdej strony
26 maja - Dzień Matki. To jedno z najserdeczniejszych, rodzinnych, ciepłych
świąt. Swoje Matki kochamy ponad wszystko, a o uczuciu tym mówią znane
od bardzo dawna porzekadła:
- Miłość matczyna nigdy się nie starzeje!
- Bóg nie zawsze może być przy nas, więc dał nam Matkę!
- Nie ma słodszego jabłka jak własna Matka.
- Do ludzi po rozum, do Matki po serce.
- Nikt nas tak nie zrozumie i w biedzie nie poratuje jak Matka!
Jedyna, prawdziwa miłość wśród ludzi to miłość Matki!
29 maja - Bogusławy.
Słoneczna i sucha Bogusława - dla kosiarzy przyjazna, bydełku łaskawa.
30 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywana powszechnie
Bożym Ciałem.
Z pogodą panującą w tym dniu związane są przysłowia:
- Gdy na Boże Ciało deszcz procesję przerywa, pada zwykle w pierwsze żniwa
- Jak Boże Ciało pogodą darzy, rok będzie łaskawy dla gospodarzy.
- Na Boże Ciało - siej proso śmiało.
- Jak w Boże Ciało przekropnie - pierwsza trawa wymoknie!
- Na Boże Ciało skacz do wody śmiało, a gdy będą chłody - przez dni parę
unikaj wody
31 maja - Kamila.
- Od Kamila do sianokosów tylko chwila.
opracował  Jacek Kwiatkowski;
źródło: www. niedziela. pl; www. rozaniec.eu
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Serdeczne życzenia dla Matek i Ojców
składamy słowami naszego poety.
MATKA
od poczęcia pierwsze przy tobie jej serce
i miłość gotowa na „cokolwiekbędzie”
czuwa kiedy w buzi ząbki wszystkie cztery
kiedy pierwsze kroki i pierwsze litery
kostką czekolady pieszczotą piosenki
rozprasza smuteczki i dziecięce lęki
z niczego upiecze jak nikt ugotuje
kromkę chleba zawsze lepiej posmaruje
obudzi uśmiechem łóżeczko zaścieli
jeno łyżką zmartwień z nikim się nie dzieli
wybacza nim zdążysz popełnić przewinę
daremnie się stara przybrać groźną minę
kocha nawet wtedy kiedy nikt nie kocha
nie przyzna się za nic gdy przez ciebie szlocha
a kiedy dorastasz do ludzi i świata
zagląda ci w oczy i martwi na zapas
modli się w noc późną zrywa się o świcie
i czeka na ciebie w oknie całe życie
a kiedy powracasz radość krzesło mości
dymi kubek szczęścia talerz serdeczności
2013r.
jemroz
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OJCIEC
pamiętasz od dziecka pewność jego dłoni
jest kiedy potrzeba i jak życia broni
uniesie w ramionach wysoko nad ziemię
sprawdzi konikowi na biegunach strzemię
kupi rower piłkę szybkoskrzydłe narty
podpowie gdzie musisz być twarda – uparty
prawi o postaciach barwnych polskich losów
tłumaczy zawiłe sekrety kosmosu
surowy w miłości zanurzony w Bogu
uczy prostych zasad z mocą Dekalogu
pokaże co mogą wiertła wkręty złote
gwoździe kilka desek oraz celny młotek
zrobi łuk i strzały w tajemnicy procę
pomoże w potrzebie – z serca, nie na procent
z czasem staje z boku i dyskretnie baczy
by się nie wydało ile ojciec znaczy
zrozumiesz gdy pójdzie na raut za gwiazdami
że przed tobą tyle… a nikt za plecami

2013r.
jemroz
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Nowa inwentaryzacja kaplicy dworskiej
w Marcinkowicach – cz. IV
13. Matka Boża Częstochowska.
Obraz został ufundowany przez Olgę Morawską, żonę dziedzica Stanisława – jako wotum za ocalenie syna Jana z kaźni hitlerowskiej - i przekazany do
kaplicy dworskiej.
Został umieszczony w ołtarzu głównym kaplicy. Na odwrocie obrazu widnieją takie słowa dedykacji:
Do kaplicy w Marcinkowicach jako wotum za powrót syna Jana z obozu
Koncentracyjnego w Oświęcimiu - ofiarowuje
14.V. 1950

matka Olga Janina Morawska

Gdy w czasach komunistycznych, po wyrzuceniu religii ze szkoły, kaplica
została dostosowana do potrzeb nauczania katechetycznego, obraz powędrował
do nowego kościoła parafialnego i przez długi czas wisiał na filarze kaplicy północnej, czyli w ówczesnej kaplicy Matki Bożej, w sąsiedztwie obrazu ze Ślubami
Jasnogórskimi Narodu Polskiego. Następnie w 2011 roku znalazł schronienie w
powstałym muzeum parafialnym, by w 2012 roku przejść gruntowną konserwację i renowację, gdyż był już mocno zniszczony przez korniki. Prace te wykonał
fachowo p. Piotr Pogwizd z Paszyna, rzeźbiarz - konserwator. Po zakończeniu
trzechletnich prac renowacyjnych kaplicy dworskiej, w 2012 obraz Matki Bożej
Częstochowskiej po latach znów wraca na swoje pierwsze miejsce, czyli do kaplicy dla której był ofiarowany.
Dodam, że o tym obrazie kilka razy pisały gazety w kontekście ukrywania
się w Marcinkowicach kuriera Jana Karskiego.
Fundatorka obrazu – śp. Olga Morawska nie spoczywa w Marcinkowicach,
ale na jednym z cmentarzy w Warszawie.
Wymiary obrazu: 70,5 cm. x 58 cm.
14. Dwa orły w koronach
Orły te, odlane w brązie, są umieszczone przy wejściu do grobowca ze
wschodniej strony kaplicy. To cud, że koron nie pozbawili ich Niemcy czy
komuniści. Orły na grobowcu zostały umieszczone pewnie z tego powodu,
że spoczywał w nim między innymi powstaniec styczniowy, porucznik Wojsk
Polskich śp. Adam Dąbrowa – Morawski. Do puklerzy orłów były niegdyś
przymocowane ramiona świeczników, które niedawno odnalazły się i czekają
na swoje ponowne umocowanie.
Wymiary orlich płaskorzeźb: wys. 22 cm, rozpiętość skrzydeł 16,5 cm.
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15. Ławki.
5 ławek z oparciem; szer. 157 cm., wys. 90 cm. Ławki te były niegdyś w kościele parafialnym i stały pod chórem w kaplicy północnej. Są niewiadomego
pochodzenia. Nie należały do pierwszego wyposażenia kaplicy. Na przełomie
2012/13r. zostały poddane konserwacji i renowacji, gdyż były mocno zgryzione
przez robaki. Renowacji dokonał p. Stanisław Zaręba z Drzykowej a konserwacji
p. Piotr Pogwizd.
Opracował: ks. Józef Babicz

Marcinkowice: Oddali hołd ofiarom tragedii
smoleńskiej
Proboszcz Marcinkowic ks. prałat Józef Babicz odprawił dzisiaj w kaplicy
dworskiej Mszę św. w intencji ofiar tragedii smoleńskiej.
Po nabożeństwie złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym sześciu smoleńczyków, związanych z Marcinkowicami i ziemią sadecka:
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda
Kaczorowskiego, gen. Franciszka Gągora, marszałka Macieja Płażyńskiego, bpa
polowego Tadeusza Płoskiego i o. Józefa Jońcy, pochodzącego z Laskowej- inicjatora ogólnopolskiej akcji sadzenia „Dębów katyńskich”.
W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski,
poczet sztandarowy „S” RI woj. małopolskiego z Wojciechem Włodarczykiem
z Limanowej, Michał Mółka, dyrektor biura posła Andrzeja Romanka, i Jan M.
Ruchała z sądeckiego oddziału PTH. Na uroczystości nie mogło zabraknąć Józefa Gościeja z małżonką, kustosza muzeum regionalnego w Marcinkowicach,
rzucała się za to w oczy nieobecność uczniów pobliskiej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przypomnijmy, że w Marcinkowicach powstało pierwsze w Polsce upamiętnienie ofiar tragedii smoleńskiej (obelisk odsłonięto już 30 kwietnia 2010
r.) i z Marcinkowic przed
dwoma laty wyruszyła sądecka pielgrzymka
do Smoleńska i Katynia w pierwszą rocznicę
smoleńskiego dramatu
na czele z Andrzejem
Piszczkiem.
(s), fot. Beata Karbowiak
Przedruk z Sądeczanina
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Marcinkowice oniemiały z wrażenia!
czyli o wizycie dostojnych gości w Marcinkowicach
Fundacja Sądecka (Zygmunt
Berdychowski) wspólnie z Urzędem
Miasta Nowy Sącz i Urzędem Gminy
Chełmiec zorganizowały drugą już
konferencję z cyklu Sądeckie Spotkania Historyczne.
Temat obecnej sesji naukowej
„Bóg - Honor - Ojczyzna”. Sądeccy
żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej”.
Pierwszy dzień tej uroczystości
odbył się w Ratuszu w Nowym Sączu.
Gen Mieczysław Bieniek wygłosił
wykład „Jak zostać generałem” (do
armii wstąpił w wieku 19 lat).
W tym samym dniu 27.III.2008 r.
ostatni prezydent RP na uchodźctwie
Ryszard Kaczorowski odebrał dyplom
Honorowego Obywatela Nowego Sącza (ma 89 lat). Towarzyszyła mu małżonka Karolina. Natomiast 28.III.2008
uroczystość i sesja naukowa odbyły
się już w Marcinkowicach w Zespole
Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (dyr. Alicja Wąsowicz),
na Cmentarzu Legionowym, a także
na miejscowej plebanii ks prałat Józef
Babicz podejmował dostojnych gości
uroczystym obiadem.
Od rana (a był to piękny dzień
słoneczny) Marcinkowice przybrały uroczysty wygląd. Tłumy ludzi
odświętnie ubranych zdążały do
budynku szkoły udekorowanego flagami narodowymi. Dostojni goście
przyjeżdżali pięknymi limuzynami.
W progu szkoły zespoły ludowe
śpiewem i muzyką witały gości z niezwykłą brawurą. W szkole była recepcja, na
stolikach wydawnictwa gminne i IPN,
stanowiska z napojami i słodyczami
(obiad dla uczestników był podawany w
jadalniach internatowych). W hollu była

również wystawa dotycząca legionów
(sztandar, stroje legionowe, fotografie
1 PSP) zorganizowana przez Muzeum
z Nowego Sącza. W sali gimnastycznej
- była piękna plansza z napisem Bóg –
Honor- Ojczyzna”, na scenie dekoracje w
barwach narodowych, a dla gości piękne
stylowe fotele, zaś na ścianie z tyłu
sceny był napis „ Sądeckie Spotkanie
Historyczne”. Bez zastrzeżeń działały
mikrofony, nagłośnienie.
Sesję otworzył Zygmunt Berdychowski i dyrektorka Alicja Wąsowicz.
Program konferencji trwał od godz.
10.00 do 22.00 z przerwą na obiad i kawę.
Tematyka dotyczyła Legionów
Piłsudskiego, wyprawy na Kijów, II
wojny światowej i ruchu oporu przeciw komunizmowi po 1945 r (organizacja „Ognia”). Prelekcje wygłosili
Zygmunt Berdychowski, J. Rola, J.Giza, L. Migrała, R. Ślusarek, W. Moś,
gen Fr. Gągor, A. Szkaradek i inni.
Mówiono nie tylko o dziejach
wojen (I i II), ale także o patriotyzmie,
o miejscowych tradycjach historycznych. W dyskusji o patriotyzmie wzięli
udział: Prezydent Ryszard Kaczorowski, Maciej Płażyński, Leszek Zegzda,
Andrzej Gwiazda, A. Lasota i inni.
Patriotyzm to emocjonalny związek
z Ojczyzną, z religią, polega nie tylko na
walce, ale także na dobrej robocie.
Z zaproszonych gości byli oprócz
tych z listy oficjalnej - Maria Zubkowa, żona Juliana Zubka ps. Tatar,
Jadwiga Stramka - Wolanin - siostra
legendarnego kuriera sądeckiego, Kazimierza Garbacza - członka oddziału
mjr Józefa Kurasia ps. „Ogień”, Andrzej Gwiazda- legenda Solidarności,
Kazimiera Łagan – Mordarska - kronikarka orkiestry Straży Granicznej.
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Konferencję prowadzili znani
sądeccy dziennikarze: Piotr Gryźlak, Jerzy Leśniak, Leszek Migrała,
Henryk Szewczyk, fotografował Piotr
Droździk, Tadeusz Romański, Antoni
Łopuch, Beata Karbowiak i wielu
indywidualnych amatorów.
Wśród publiczności, oprócz w/w,
znajdowali się nauczyciele, uczniowie, działacze społeczni, kierownicy placówek kulturalnych (Antoni
Malczak z „Sokoła”, Robert Ślusarek
z Muzeum Okręgowego z kilkoma
pracownikami). Prezes Zygmunt
Berdychowski prowadził konferencję
sprawnie i z wielkim wdziękiem.
W tym dniu Cmentarz Legionowy
w Marcinkowicach, został zaszczycony
obecnością niezwykłych gości, byli
tu Prezydent Kaczorowski z żoną i ze
świtą, gen. Franciszek Gągor, liczni
dziennikarze, działacze społeczni
i kulturalni. Składano na grobach legionistów wieńce, wiązanki kwiatów,
palono znicze i modlono się za dusze
wszystkich legionistów i Polaków poległych w walce o wolną Polskę.
Prezydent Ryszard Komorowski i jego żona Karolina zachwycili wszystkich swoją dystynkcją,
promiennym uśmiechem, jakimś
pięknem wewnętrznym, bo uosobili
przecież Polskę, która zawsze była
wolna i piękna.
Publiczność powitała ich brawami
(długotrwałymi, na stojąco przy wejściu, przy pożegnaniu, po skończonym
wykładzie).
Para prezydencka, gen. Fr. Gągor i inni dostojnicy po uroczystym
obiedzie u ks. prałata Józefa Babicza
udali się do Szkolnego Muzeum
Historycznego przy Zespole Szkół
w Marcinkowicach. Oprowadzał ich
nauczyciel i kustosz tegoż muzeum
(od 1971 r.) Józef Gościej.
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Zwiedzający zwrócili szczególną
uwagę na salę legionową, na wystawę
o gen Bronisławie Chruścielu (ur
się w 1899 r w Marcinkowicach), na
ekspozycję dotyczącą kuriera Sikorskiego- Jana Karskiego. Muzeum to
spodobało się bardzo, a wpis prezydencki jest niezwykle pochlebny.
Na zakończenie uroczystości
Orkiestra Reprezentacyjna Straży
Granicznej pod dyrekcją Leszka
Mieczkowskiego i z solistami Natalią
Zabrzeską i Wacławem Wacławikiem
przedstawiła niezwykły program (pieśni legionowe i patriotyczne).
Za oknami sali gimnastycznej była
już noc (godz. 22.00) a publiczność
zachęcona przez artystów śpiewała
z werwą pieśni o legionach, o ułanach,
a także „I Brygadę” i „Marsz, marsz
Polonia”- (na stojąco).
Para prezydencka również brała
udział w chórze, pięknie i głośno śpiewała, zwłaszcza Pani Kaczorowska.
Ten niezwykły koncert porwał nas
wszystkich do żarliwych śpiewów- co
było ukoronowaniem całej sesji historycznej.
Marcinkowice i Zespół Szkół
przeżyły niezwykłe chwile, przeżyły
patriotyczną uroczystość, którą zaszczyciły niezwykłe osoby. Jakich to
gości mieliśmy!!!

Józef Gościej

P.S
Artykuł ten umieszczony w kwietniowym numerze Naszej Wiary z 2008
roku drukujemy ponownie w związku z
trzecią już rocznicą tragedii smoleńskiej,
w której polegli: Ryszard Kaczorowski,
Franciszek Gągor, Maciej Płażyńskinasi goście - i wiele innych osób.
Redakcja
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Homilia ks. bp. Józefa Zawitkowskiego podczas Mszy św. w intencji
wszystkich Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
Czcigodni Bracia Kapłani, przewielebne Siostry, Rodzino i Przyjaciele tych,
co zginęli w Smoleńsku, Pielgrzymi czcigodni i Warszawiacy. Wszyscy, którzy
pamięć macie dłuższą niż nienawiść. Wszyscy – Kochani moi!
Cóż to za rozmowy
prowadzicie między sobą
i jesteście smutni?
Jak to, nie wiesz
co się w tych dniach stało?
Nie wiem.
To chyba jesteś z końca świata
albo z dalekiego kraju,
albo z Łowicza.
Nie słyszałeś o Jezusie z Nazaretu,
co był potężny w czynach i w mowie?
Słyszałem, ale co z tego?
Myśmy się spodziewali,
że On wybawi Izraela,
a tymczasem już trzeci dzień
leży w grobie.
Już trzeci rok
od smoleńskiej śmierci.
Ale wy jesteście nierozumni
i leciwi w myśleniu.
I tłumaczył im wszystko od początku,
jak przez cierpienie
miał wejść do chwały.
Świat zapomniałby o Katyniu,
gdyby nie Smoleńsk.
Coś tam błysnęło pod czaszką
i drgnęło pod żebrami,
ale oczy były uśpione.
Zostań z nami!
Tak się z Tobą dobrze rozmawia.
Zjemy kolację i pójdziesz dalej.
dokąd zamierzasz.
I został,
I było tak jak w Wielki Czwartek
I poznali Go po łamaniu chleba
I zniknął im sprzed oczu (Łk 24, 17-31).
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Warszawa pamięta.
Warszawa umie dziękować!
Gdybym zapomniał Ciebie,
Ojczyzno moja,
moje święte Jeruzalem,
niech język przyschnie
do mego podniebienia,
niech uschnie moja prawica,
a Ty, Boże na niebie,
zapomnij o mnie! (por. ks. P. Skarga).
Amen, za was
i za siebie! (A. Mickiewicz).
Dlatego szanuję Was i więcej,
dziękuję Wam za to,
że pamiętacie o tych,
którzy odeszli
w przerwanym locie.
Jak trudno ustalić imiona
tych, co zginęli,
a nie wolno się pomylić
nawet o jednego.
Jesteśmy mimo wszystko
stróżami naszych braci (Z. Herbert).
A tu warszawska archikatedra.
Tak ucho natężam ciekawie…
Że słyszałbym…
Halo, halo!
Tu serce Polski!
Tu mówi Warszawa.
Ogłaszam alarm dla Warszawy!
Niech pogrzebowych śpiewów zaprzestaną!
Nam ducha starczy
i dla nas, i dla was.
Tu małe dzieci walczą.
Synku, buty masz za duże,
karabin masz za ciężki,
hełm masz za wielki,
ale serce to ty masz
w sam raz.
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Co wyście zrobili z bohaterami
z „Rudym” i „Zośką”.
Wy nie jesteście z Ojczyzny mojej.
I pamiętajcie, że krew niewinnych
będzie krzyczeć o pomstę do nieba.
Wisło, pamiętaj!
Piasku, pamiętaj!
Warszawo, pamiętaj!
My tu nie po amunicję
ani po broń przychodzimy.
My tu duchy zbieramy
i siły mnożymy u Tej,
która jest nad czarnym lasem
blask – pogody słonecznej – Kościół
która nagnie pochmurną broń naszą,
gdy zaczniemy walczyć miłością (K.K. Baczyński).
Ziemio katyńska,
Ziemio smoleńska,
czy ty zawsze będziesz przeklętą
otchłanią Lewiatana,
co chłonie w swoje czeluści
tych, co są szlachetni
i co są wybrańcami Boga?
Milcz i zamilknij!
Ta ziemia do Polski należy!
Ta ziemia jest relikwią
przesiąkniętą polską krwią.
A mówili, żeś przekopaną,
żeś przesianą – kłamali.
Jesteś polem wyschniętych kości.
I nie wolno zagubić ani jednej,
przecież jesteśmy stróżami
naszych braci!
Popełniliśmy błąd.
Święte sprawy
tylko szlachetnym ludziom
mogą być powierzone,
nie godzi się ich odsłaniać
profanom (Hipokrates).
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Popełniliśmy błąd,
ale ta ziemia będzie błogosławioną,
bo to jest Ezechielowe pole
wyschniętych kości.
Prorokuj, synu człowieczy,
aby te kości zeszły się w szkielety,
aby przyodziały się skórą
i wionie na nich Duch Boży,
aby ożyły,
aby stały się wojskiem wielkim,
bo mocen jest Bóg
nawet z wyschniętych kości
wzbudzić sobie naród doskonały (zob. Ez 37, 1-14).
Bóg swój lud ocali
Bóg da siłę swojemu ludowi
Ach, ty trudna Polsko! (H. Sucharski)
Póki Ty duszę anielską
będziesz więziła w czerepie rubasznym
póty kat będzie rąbał twoje cielsko,
póty miecz zemsty nie będzie ci strasznym (J. Słowacki).
A Wam, co pamięć macie lepszą
niż smoleńska brzoza,
słowami Słowackiego
chcę przypomnieć
testament Prezydenta:
Żyłem z wami, cierpiałem
i płakałem z wami.
Nigdy mi, kto szlachetny,
nie był obojętny…
Jednak zostanie po mnie
ta siła fatalna,
co mi żywemu na nic,
tylko czoło zdobi
lecz po śmierci was będzie
gniotła niewidzialna
aż was zjadacze chleba
w aniołów przerobi (J. Słowacki).
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie,
że ci ze złota statuę lud niesie,
otruwszy  pierwej (C.K. Norwid).
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Exoriare aliguis
ex ossibus nostris
ultor.
Z kości naszych wyrośnie
ktoś mocniejszy
i stanie na świadectwo tym
co kłamali.
Dowiemy się kiedyś prawdy
o Katyniu, o Smoleńsku?
Nie pytajcie bezbożnych
kto zabił Prezydenta.
Specjalnością czarnych aniołów
jest kłamstwo i niszczenie miłości.
Miłości, która jest miłością do Boga, do Ojczyzny
i wzajemnej miłości do braci.
My nie jesteśmy żałobnikami,
co chodzą z katedry
przed Pałac Namiestnikowski.
My nie jesteśmy chorzy na Ojczyznę,
my tylko chcemy pamiętać
i zachować tożsamość.
Bo Ojczyzna – ziomkowie,
to jest moralne zjednoczenie,
w którym nawet partyj już nie ma,
w którym partyje są jak bandy
lub koczowiska polityczne,
których ogniem jest niezgoda,
a rzeczywistością
cuchnący dym wyrazów (C.K. Norwid).
I znów oddech pana Sucharskiego: Ach, ty trudna Polsko!
Nasze przejście Krakowskim Przedmieściem
jest przypomnieniem pogrzebu Prezydenta
przypomnieniem jedności Narodu,
którą wtedy widzieliśmy,
jest obroną krzyża, który krzyczy
i krwawi,
a krzyż ma wielkie
na całą Europę ramiona(A. Mickiewicz).
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A setnik krzyczy:
On naprawdę był Synem Bożym!
To teraz krzyczysz?
Nasze przejście Królewskim Traktem
jest przypomnieniem
naszej godności narodowej,
bo niewiele w nas zostało pamięci
Boga, Honoru i Ojczyzny.
Do Europy bezmyślnym stadem
wlokąc ze sobą miłość i zdradę
idziemy niosąc nasze symbole…
zdeptaną dumę i honor i wiarę.
Odmawiam w samotności
pacierz za Ojczyznę
Nikt ze mną nie powtarza
prośby ni wezwania
Poplątało się nam białe z czerwonym
Jak powróz (K.J. Węgrzyn).
Nasze przejście Krakowskim Przedmieściem
jest pytaniem:
Kto winien śmierci Prezydenta?
Mgła, wąwóz, piloci,
naprowadzający czy brzoza?
Myśmy ich zabili.
Zabiliśmy ich słowami, kłamstwem,
chamstwem, przekleństwem i szyderstwem,
Zaklejaliście sobie usta krzyżem.
Bezbożni, perfidni oszuści
fałszywie płakali.
Ach, Polsko!
Ile ty mnie kosztujesz? (F. Kowalska)
A tamci, co odeszli
do ponadwiecznych,
stanęli pokornie przed Tym,
który nas stworzył.
Dla nich skończyły się już rządy.
Skończyły się kadencje, partie,
kluby, orientacje,
nie ma już dyskusji

Nasza Wiara 5/2013

o aborcji, eutanazji
o partnerach, lesbijkach i gejach.
Dla nich skończyła się wiara, spełniła się nadzieja
Zaczęło się niebo.
A piekło zostało tu.
Gdy miłość Ojczyzny gaśnie,
wtedy przychodzą czasy
łotrów i szaleńców(H. Sienkiewicz).
A zostało nam trochę Polski?
Niewiele.
Wysprzedali prawie wszystko.
Polska wymiera.
Nie! Nie!
Modlę się z Wami
słowami Tuwima – Żyda,
tego z Ojczyzny mojej:
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak ze zgliszcz naszych, ruin świętych,
Jak z grzechów naszych win przeklętych.
Niech będzie biedny, ale czysty,
Nasz dom z cmentarzysk podźwignięty…
Przywróć nam chleb z polskiego pola
i z polskiej sosny trumnę,
lecz nade wszystko – słowom naszym
chytrze zmienionym przez krętaczy
jedyność przywróć i prawdziwość,
niech prawo zawsze prawo znaczy,
a sprawiedliwość – sprawiedliwość (J. Tuwim).
Jeszcze nie wszystko stracone
Połóż rękę na sercu
puka jeszcze?
Tak!
A to Polska właśnie! (S. Wyspiański)
Po minionych złych deszczach i burzy
wracają złe burze i deszcze,
ale ciągle nadzieja mi wróży
że to, czego czekam, przyjdzie jeszcze (L. Staff).

19

20

Nasza Wiara 5/2013

Choćby nam chcieli
wyszarpać Ojczyznę
przez podłe czyny
i zdradzieckie słowa.
         I choćby losy
         rzucili o Polskę,
         Ty, Polsko, zawsze
         będziesz Chrystusowa! (K.J. Węgrzyn)
Warszawiacy czcigodni i Pielgrzymi!
Warszawo, ty moja Warszawo!
Nieujarzmiona byłaś, choć krwawa
Pawiem narodów byłaś…
a dzisiaj jesteś…
Czy ja cię kiedyś zobaczę,
Warszawo?
Jak się zwie twoja boleść sroga?
Nie mamy Boga! Brak nam Boga! (por. L. Staff).
Wiem, panie Staff!
U was parady chodzą bez krzyża,
o wolność i tolerancję wołają.
Dzieci, wy nie jesteście z Warszawy.
Idź do Palmir i naucz się:
Wolność krzyżami się mierzy!
Idź do spowiedzi na Wielkanoc.
Od Chrystusa naucz się tolerancji:
Ja cię nie potępiam.
Idź do domu.
Więcej nie grzesz.
Taką kulturę ma tylko Bóg
i ci, co mają
wyobraźnię  miłosierdzia.
A w tej paradzie
był jeden obcy, nieznany.
Patrzyli spode łba,
ramionami ruszali,
spluwali.
         Wzięli go na stronę
         mówili, mówili, pytali
         Milczał.
Podeszła Magdalena
Poznała, powiedziała…

Nasza Wiara 5/2013

Płakała.
Ucichło, coś szeptali
         na ziemię padli
         płakali (J. Tuwim).
I tak będzie!
Nawrócą się i ci
grzechem malowani.
A co z nami, proszę księdza?
Co ja mam robić?
Za dużą masz pamięć,
a zbyt małe serce.
Idź, dokąd poszli tamci.
Ocalałeś nie po to, żeby żyć.
Masz mało czasu,
trzeba dać świadectwo!
Czuwaj, kiedy światło na górach
daje znak.
Wstań i idź,
dopóki krew obraca w piersi
twoją ciemną gwiazdą.
Bądź wierny.
Idź! (Z. Herbert).
Jestem z Łowicza
od pracowitych Borynów.
Uśmiechnijcie się trochę, bo bardzo nam smutno,
a Wielkanoc przyszła i wiosna przyszła.
Chwalę się przed Matką Boską
Księżną Łowicką:
Naprzeciw idzie chłopka
Ma kosy złociste,
łowicka jej spódnica
i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela
z świętego obrazka
         Upadła na kolana
         i krzyknęła: Chryste!
         Bije głową o ziemię
         z serdeczną rozpaczą,
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         a Chrystus się pochylił
         i rzekł:
Powiedz ludziom,
niech już nie płaczą!  (J. Lechoń).
Dziękuję Wam za 10 kwietnia
Roku Pańskiego 2013,
za modlitwę
w trzecią rocznicę smoleńską.
Wiosna przyszła
Matka Boska Zagrzewna do Łowicza ją przyniosła.
Bociany przyleciały.
Zwołują się kuropatwy Chełmońskiego.
a Papieżem jest Franciszek,
nie dziad, ale ubogi.
Wszystko będzie nowe i dobre.
Tylko już nie płaczcie,
miejcie pamięć dłuższą od nienawiści.
Bóg nasz los
odmieni ku dobremu.
Przecież jesteśmy tylko stróżami
naszych braci.
Amen.

Lista dzieci, które 5 maja 2013 roku przystąpią do I Komunii Świętej
Klęczany
1. Dawid Jankoś
Marcinkowice
2. Katarzyna Bębenek
3. Angelika Bińkiewicz
4. Patryk Bińkiewicz
5. Patryk Chronowski
6. Nikodem Drwal
7. Patrycja Haberka
8. Józef Jarek
9. Konrad Jacak
10. Antoni Kalisz
11. Aleksandra Konar
12. Bożena Konar
13. Jakub Kubacki
14. Martyna Kowalczyk
15. Maksymilian Kucharski
16. Filip Leśnik

17. Mateusz Leśnik
18. Wiktoria Matuszny
19. Jan Pawłowski
20. Miłosz Pociecha
21. Arkadiusz Potoczek
22. Natalia Słaby
23. Piotr Smoleń
24. Elżbieta Tobiasz
Rdziostów
25. Kamil Chmielowski
26. Karolina Dziubanowska
27. Martyna Galica
28. Jakub Mróz
29. Mateusz Mróz
30. Wiktoria Pycha
31. Piotr Sołtys
32. Martyna Wróbel
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Poezja to rzeźba w słowie.
Myśli uczestnika spotkania z poetą Jerzym Mrozem (18.04.2013) zorganizowanego przez Akcję Katolicką.
Wypowiedzi poety często układały się w poezję. Bo czyż nie jest metaforą
stwierdzenie, że jest rzemieślnikiem, którego materiałem jest całe bogactwo
języka. Jak rzeźbiarz z kłody drewna wydobywa obmyślony kształt, tak poeta
szuka wśród tysięcy słów – tych jedynych, które najprawdziwiej określą jego myśl
i czucie. W słowa poeta wsłuchuje się z uwagą i sprawdza, czy to są te właściwe.
„Cisza jest tworzywem. W ciszy przechadza się prawda” – wyznał Jerzy Mróz.
Wiersz powstaje w emocji. Często musi odczekać, aż przyjdzie czas jego
rzeźbienia w szczegółach.
W zasłuchaniu i zadumaniu poznaliśmy wybrane przez poetę wiersze. Uporządkował je w cykle:
I Święci i błogosławieni to utwory powstałe jako zauroczenie ludźmi mocnymi
i odważnymi, w których człowieczeństwo poeta chciał wejść.
Oto kilka uchwyconych w locie określeń:
- są jak kolumny podtrzymujące niebo;
- św. Elżbieta Węgierska i jej „serca ciżba na głos własnych dzieci”
- bł. Ks. Jerzy Popiełuszko: „hardo dźwigał prawdę”
- św. Kinga odważyła się „strząsnąć koronę przed bramą klasztoru”.
II Ojczyzna – ojcowizna
To wiersze m.in. o „pancegrabie”, o cmentarzu na Rdziostowie, o legionistach
III Dawność – trzeba przyłożyć ucho do ziemi, żeby posłyszeć jej szepty
i krzyki.
IV Cykl Fundament traktuje o wielkich Polakach i wielkich sprawach, np.
Śluby Jana Kazimierza, postać kard. St. Wyszyńskiego- tu słychać słowa: zjadacze
sumień
V Wigilia i Boże Narodzenie dało wiele tekstów i jeden z nich spuentowany
słowami „Gdy Bóg się rodzi, władza jest w impasie”
VI Postacie –
To ks. prałat Józef Góra – który przecierał na mapie biblijny szlak
o. Adam Kubiś
Maria Sopata
Agnieszka Mróz ( - Józefowa/ Sowina), która „sierpem zbierała cudze szczęście”
VII Proste słowa:
Modlitwa, tęsknota, wiara, pokora, miłość, władza
VIII O rzeczach niemożliwych:
- wiedza czasu – życie i śmierć.
W miłej atmosferze toczyła się rozmowa także o rzeczach powszednich.
Żona poety zrobiła kilka zdjęć pamiątkowych a artyście słowa wręczyła bukiecik
białych kwiatów.

spisała Ł.W.
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Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz
Gdy brakuje świętych w narodzie
robi się ciemno w głowach ludzkich
i ludzie nie widzą dróg,
którymi im należy postępować...
(ks. B. Markiewicz, Listy)
Ksiądz Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842
r. w Pruchniku k. Jarosławia, jako szóste z jedenaściorga
dzieci. Na chrzcie otrzymał imiona: Bronisław Bonawentura. Jego rodzice: Jan i Maria (z domu Gryziecka)
- należeli do średnio zamożnych. Zajmowali się rolnictwem i kupiectwem.
Matka wychowywała dzieci w pobożności i przygotowywała je do twardego
życia. Ojciec był człowiekiem bardzo ceniony przez mieszkańców Pruchnika i
aż trzykrotnie wybierali go na burmistrza miasta
Gdy Bronek miał cztery lata wybuchło powstanie chłopskie, nazywane rzezią
galicyjską (1846 r.). Być może niektóre tragiczne obrazy i opowiadania o tych
zdarzeniach zapadły głęboko w jego dziecięcej pamięci. Na pewno zapamiętał
biedę w domu. Przez długi czas, z powodu klęski nieurodzaju, panował taki
głód, że - jak sam opowiadał - mama przygotowywała im do jedzenia placki z perzu...
Do szkoły elementarnej- podstawowej chodził w Pruchniku. Już wtedy
odznaczał się wielką wrażliwością na potrzeby innych. Kiedyś wrócił ze szkoły
zapłakany z... głodu. Według relacji jego siostry - mama zapytała go: - Czy nie
dałam ci pieniędzy na bułkę? - Tak, dałaś - odpowiedział - ale spotkałem biednego
i dałem mu wszystko, co miałem, bo on też był głodny...
Choć w domu otrzymał dobre, dogłębne wychowanie katolickie, to jednak
w piątej klasie gimnazjalnej w Przemyślu, pod wpływem lektur niechrześcijańskich oraz nauczycieli, którzy głosili racjonalizm i wyśmiewali religię, przeżył
kryzys wiary, który trwał półtora roku, a którym w późniejszych latach sam
opowiadał
Maturę z wyróżnieniem zdał 23 lipca 1863 roku. Wstąpił do seminarium
w Przemyślu. We wrześniu 1867 r. został wyświęcony na kapłana diecezji przemyskiej. Dał się poznać jako ofiarny i ceniony duszpasterz, a także profesor Seminarium Duchownego w Przemyślu. Od początku swego kapłaństwa szczególnie
był wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży,
a także niedolę prostego ludu. Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym
Polaków. Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu
dzieci i młodzieży oraz podniesieniu moralnym całego społeczeństwa.
Już 28 września 1867 r. Bronisław rozpoczął pracę kapłańską jako wikariusz
w parafii Harta k. Dynowa. Z całym zapałem oddał się pracy duszpasterskiej:
spowiadając, głosząc kazania i nauczając katechizmu. Pracował nad wykorzenieniem nałogu pijaństwa i jednania zwaśnionych parafian.
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W marcu 1870 r. objął funkcję wikariusza przy katedrze w Przemyślu.
O piątej rano czekał już w konfesjonale na penitentów: - Kapłan, czekający
w konfesjonale - mawiał - jest wołającym głosem dobrego Pasterza. Na niejedną
duszę więcej działa widok oczekującego spowiednika niż kazanie... Pracował wśród
więźniów jako kapelan. W wolnych chwilach, swoim zwyczajem, udawał się
do pobliskich wiosek, aby katechizować dzieci, które pasły krowy. Dzieciaki
początkowo były nieufne. Potem jednak na sam jego widok biegły ku niemu.
Aby skuteczniej pracować wśród inteligencji, podjął studia z zakresu filozofii i pedagogiki. Odbył je na dwóch uniwersytetach: Jana Kazimierza we
Lwowie i Jagiellońskim w Krakowie. Po studiach wrócił do duszpasterstwa parafialnego. Zdobytą wiedzę wykorzystał potem jako wykładowca w Seminarium
Duchownym w Przemyślu, ale nie tylko. Ułatwiła mu ona głębsze zrozumienie
problemów społeczno-etycznych powstającego społeczeństwa kapitalistycznego.
W celu zaradzenia tym problemom opracował zwarty i integralny program
wychowawczy, którego myśl przewodnią wyrażało hasło powściągliwość i praca.
Probostwo w miejscowości Gać objął w 1876 roku. Głównym problemem
było tam pijaństwo. Ksiądz Markiewicz na początku swojej pracy nieustannie
modlił się o nawrócenie parafian, ale nie zaniedbywał również środków czysto
ludzkich, aby temu zaradzić. Stopniowo zainteresował młodzież i mężczyzn
grą w szachy: zakupił większą liczbę szachownic, zbierał młodzież u siebie
i uczył gry. Te i inne zabiegi sprawiły, że niedługo potem karczma zaczęła
świecić pustkami.
A oto jeden, legendarny już niemal, przykład pomysłowości ks. Markiewicza: wiemy, że tam, gdzie zakorzeni się pijaństwo, dochodzi do awantur,
przestępstw, często rodzinnych tragedii. Wówczas było podobnie. Także podczas
wesel i chrzcin, które wówczas były huczne i długie. Chcąc położyć kres zgorszeniu, proboszcz zażądał, aby gospodarze przed ślubem syna lub córki składali
na ręce proboszcza kaucję - pewną sumę pieniężną, która będzie im zwrócona,
gdy wesele odbędzie się spokojnie. Inaczej pieniądze miały być rozdzielone
między ubogich w parafii. Środek okazał się skuteczny. Gospodarze i młodzież
czuwali, aby nie dopuścić do awantur.
Ksiądz proboszcz zaczął sprowadzać bogatą lekturę rolniczą, fachowe
czasopisma i wraz z rolnikami zapoznawał się z nowoczesną gospodarką rolną.
Wkrótce pojawiły się nowe sady, rozwinęło się pszczelarstwo, warzywnictwo,
hodowla drobiu i bydła. Otwarto też w Gaci spółdzielnię Samopomoc Chłopska.
Rok później mianowany został proboszczem ośmiotysięcznej parafii Błażowa. Ksiądz Markiewicz, przy pomocy ówczesnego marszałka krajowego Zyblikiewicza, otworzył tam Spółkę Tkaczy, a przez to przyczynił się do podniesienia
dobrobytu ludności w całej parafii i okolicy. Wysłał również najzdolniejszego
tkacza Marcina Brzęka na studia tkackie do Czech, który, powróciwszy do
Błażowej, założył szkołę tkacką.
Niemniej najważniejszą pracą dla ks. Markiewicza było duszpasterstwo.
Jak tylko mógł, rozbudzał wśród wiernych nabożeństwo do Najświętszego
Sakramentu i zwyczaj częstego przyjmowania Komunii świętej.
Biskup Łukasz Solecki, ówczesny ordynariusz przemyski, znając wiedzę
i doświadczenie ks. Markiewicza powołał go w tym czasie na profesora Semina-
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rium Duchownego w Przemyślu. Wkrótce Sługa Boży odkrył w sobie pragnienie
wstąpienia do zgromadzenia zakonnego. Po otrzymaniu zgody swego biskupa
zrezygnował z dotychczasowych stanowisk (był również wicedziekanem
strzyżowskim) i wyjechał do Włoch, gdzie poznał św. Jana Bosko i zachwycił
się jego wspólnotą zakonną, która poświęciła się wychowaniu najbiedniejszej,
opuszczonej młodzieży oraz służbie biednemu ludowi. W duchowej szkole
ks. Bosko ks.Bronisław przygotowywał się do zadań wychowawcy i opiekuna
młodzieży w Polsce. Po kilku latach wrócił do Polski i zaczął wprowadzać
w czyn w Miejscu Piastowym to, czego nauczył się od tego świątobliwego
włoskiego kapłana.
Ostatnie 20 lat życia i działalności ks. Markiewicza związane było z tą podkarpacką parafią. Jest to okres, w którym można wyróżnić trzy wielkie sprawy,
będące przedmiotem troski Sługi Bożego: działalność wychowawcza i duszpasterska, szczególnie organizowanie zakładów wychowawczych dla najbiedniejszej młodzieży w duchu powściągliwości i pracy; zabiegi o utworzenie dwóch
nowych zgromadzeń zakonnych - pod wezwaniem św. Michała Archanioła dla
kontynuowania tych zadań i wreszcie usilne dążenie do świętości poprzez żywy
kontakt z Chrystusem, wpatrywanie się w przykłady świętych i pozyskiwanie
innych dla Boga świadectwem życia.
Z przedłożonych wyżej refleksji jawi się obraz ks. Bronisława Markiewicza
jako duszpasterza - społecznika, który nie ograniczał swej posługi jedynie do
przysłowiowej zakrystii, ale wkroczył w szerokie obszary codziennego życia
ludu, zwłaszcza wiejskiego i ubogiego. Nowatorski program duszpasterski
najdobitniej ujął biograf ks. Markiewicza Mieczysław Stachura w tytule swej
książki pt. Wszedł między lud.
Ksiądz Markiewicz pokazał, że da się zrobić wiele. Prymas Tysiąclecia kard.
Stefan Wyszyński tak mówił: Nauka Sługi Bożego jest na czasie. Może zapytamy:
lecz kto zmieni nasze usposobienie? Odpowiemy sobie: Któż jak Bóg! - przez naszą powściągliwość i pracę. Dzisiaj wiemy, że trzeba być bardzo powściągliwym i pracowitym.
Powściągliwym - aby nie czynić nikomu nic złego, a pracowitym - aby zdobywać to, co
jest potrzebne dla utrzymania rodziny i Narodu, aby ratować dzieci przez uczciwą pracę
i oszczędność, nie zaś niszczyć je dla wygodnictwa, samolubstwa i egoizmu. Wierzę,
że taki program narodowy, jaki dał swemu Zgromadzeniu ksiądz Markiewicz, może
poruszyć nasze sumienia. Chciałbym wszystkie sumienia zaniepokojone złożyć w dłonie
Świętej Bożej Rodzicielki, która jest umiłowaną Patronką Zgromadzenia Świętego
Michała Archanioła i naszą Królową Polski... (Miejsce Piastowe, 10.09.1972).
Proces beatyfikacyjny ks. Bronisława Markiewicza rozpoczął się w 1958
roku. 2 lipca 1994 roku został promulgowany dekret o heroiczności cnót Sługi
Bożego. Zaś Dekret o cudzie zdziałanym na ks. Romanie Włodarczyku CSMA
za przyczyną ks. Bronisława Markiewicza został odczytany Janowi Pawłowi II
20 grudnia 2004 roku. Po czym wyznaczono datę beatyfikacji na 24 kwietnia
2005 roku. Jednak śmierć Jana Pawła II pokrzyżowała ten plan. Papież Benedykt XVI podał nowy termin beatyfikacji: 19 czerwca 2005 roku podczas III
Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Warszawie. Beatyfikacji dokonał
Prymas Polski kard. Józef Glemp.
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Ksiądz Bronisław Markiewicz o Papieżu Polaku
Mało kto w Polsce zna ks. Bronisława Markiewicza (1842 - 1912) - założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Ci, co go znają, wiedzą głównie,
że był wielkim wychowawcą, patriotą czy społecznikiem. Mało kto jednak wie,
że był zarazem jasnowidzem i prorokiem. Prawdziwy dar proroczy występuje
niezwykle rzadko. Warto więc tego prawdziwego Proroka poznać, tym bardziej
że większość jego proroctw już się sprawdziła - wśród nich to z 1863 r. dotyczące
Papieża Polaka: Najwyżej zaś Pan Bóg was (Polaków) wyniesie, kiedy dacie
światu wielkiego Papieża...
Pierwotny tekst opatrzył autor roboczym tytułem Ucisk Polaków pod zaborem
pruskim. Potem tytuł zmienił na Bój bezkrwawy. Tłem dramatu są prześladowania
Polaków w dobie Kulturkampfu. Zaborca stosował dyskryminację, posługiwał się
różnymi formami nacisku, nie pozwalał nawet modlić się w języku ojczystym.
Wynaradawianie coraz bardziej dawało się we znaki ludności polskiej. Znaczny
rozgłos nabrała sprawa prześladowań na terenie Wielkopolski w mieście Września. Autor, długoletni wychowawca młodzieży i duszpasterz ubogiego ludu,
działał pod zaborem austriackim. Śledził jednak z uwagą posunięcia represyjne
na wszystkich zniewolonych ziemiach. W posłudze słowa upominał się o prawa
swoich rodaków. Najważniejszą częścią Boju bezkrwawego jest odsłona siódma.
Zawiera ona przepowiednie Anioła Polski, w których dominują akcenty wielkiej
nadziei co do przyszłych losów Polski i świata. W redagowaniu utworu autor
wykorzystał konkretne fakty i osobiste przeżycia.
Był rok Powstania Styczniowego (1863). Wielu młodych Polaków zaciągało się
w szeregi powstańcze, aby w dobie zaborów pomóc w wyzwoleniu Ojczyzny. Z
podobnym zamiarem nosił się młody Bronisław Markiewicz. I zapewne poszedł
by za głosem serca, gdyby nie wydarzenie, pod wpływem którego zdecydował
się wstąpić do seminarium duchownego. Jako ksiądz utworzył zakłady wychowawcze dla opuszczonej młodzieży i dwa zgromadzenia zakonne, poświęcone
głównie wychowaniu młodego pokolenia.
W michalickim miesięczniku Powściągliwość i Praca z maja 1932 r., ks. Stanisław Szpetnar zamieścił ważniejsze fragmenty rozmowy, którą przeprowadził
z autorem Boju bezkrwawego: - Było to 3 maja 1863 r. Właśnie wtedy - wspomina
ks. Markiewicz - zdawałem maturę gimnazjalną w Przemyślu. Tegoż dnia kolega mój,
Józef Dąbrowski, zdyszany i cały blady wpada do mej izby i ze wzruszeniem opowiada
mi, że z całym gronem kolegów spotkał na ulicy jakiegoś niezwykłego młodzieńca wiejskiego lat 16. Był ubrany w białą siermięgę, przepasaną pasem, z różańcem w ręku, z
obliczem rozpromienionym, z wielkim przejęciem i uniesieniem ducha opowiadał dziwne
rzeczy, dotyczące Polski i świata. Mówił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
Polski, o księciu Żelaznym, o sławnych mężach naszego Narodu, o wszechświatowej
wojnie, o zmartwychwstaniu Polski i wielkiej przyszłości naszej Ojczyzny.
Tajemniczy młodzieniec opowiadał o jakimś polskim kapłanie, który z całym
zaparciem się siebie i poświęceniem odda się duszpasterstwu wśród ludu i który uda się
na południe do wielkiego męża Bożego, a wróciwszy po latach założy pod Karpatami
zgromadzenie zakonne oddane wychowaniu opuszczonej i bezdomnej młodzieży, którego
zakłady rozszerzą się na całą Polskę i na cały świat, wydadzą uczonych i świętych...
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Znamienne było to, że ten prosty na pozór młodzieniec przemawiał językiem człowieka
wysoce uczonego.
Gdy zaś Józef Dąbrowski zagadnął owego młodzieńca, jakie ma na to dowody i
znaki, że się ziści to, co przepowiada, młodzieniec rzekł: - Dowody? Zaraz ci dam. - I
wziąwszy Dąbrowskiego ze sobą, odkrył mu tajniki jego duszy, dodając, że jeśli się nie
nawróci, marnie zginie... Pod wrażeniem tych proroczych słów Dąbrowski przystąpił
niezwłocznie do Świętych Sakramentów, odprawił spowiedź z całego życia, a potem
razem z ks. Markiewiczem wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu... Ks.
Markiewicz od pierwszej chwili miał przekonanie, że tym dziwnym młodzieńcem był
nie kto inny, tylko Anioł Boży, posłany narodowi polskiemu, zgnębionemu nową klęską
i na duchu złamanemu, na pociechę i podniesienie serca...
Ów młodzieniec zapowiedział między innymi posłannictwo polskiego
księdza, który najpierw pojedzie na południe Europy, aby spotkać się z mężem
Bożym i zaczerpnąć z jego charyzmatu, a potem wróci do Polski i podejmie
działalność wychowawczą wśród biednej, opuszczonej młodzieży. Ta część
przepowiedni zrobiła szczególne wrażenie na młodym Markiewiczu, który
postanowił ideał księdza, zapowiedzianego przez młodzieńca, zrealizować
we własnym życiu. W późniejszym czasie istotnie wyemigrował na południe,
przebywał we Włoszech, gdzie zetknął się z św. Janem Bosko. Przeżył w jego
wspólnocie kilka lat, dlatego miał czas na zapoznanie się z jego metodą wychowawczą i planami na przyszłości.
Mało kto w Polsce zna ks. Bronisława Markiewicza (1842 - 1912) - założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Ci, co go znają, wiedzą głównie,
że był wielkim wychowawcą, patriotą czy społecznikiem. Mało kto jednak wie,
że był zarazem jasnowidzem i prorokiem. Prawdziwy dar proroczy występuje
niezwykle rzadko. Warto więc tego prawdziwego Proroka poznać, tym bardziej
że większość jego proroctw już się sprawdziła - wśród nich to z 1863 r. dotyczące
Papieża Polaka: Najwyżej zaś Pan Bóg was (Polaków) wyniesie, kiedy dacie
światu wielkiego Papieża...
Książeczka Bój bezkrwawy została opublikowana drukiem po raz pierwszy
w 1908 r. Autor, zwracając się wtedy do ordynariusza przemyskiego o kościelną
aprobatę, pisał w uzasadnieniu: - Szczegóły zawarte w siódmej odsłonie wziąłem z
widzenia, jakie się wydarzyło 3 maja w Przemyślu roku 1863 między 5 a 7 godziną
rano, i które zdecydowało o moim powołaniu kapłańskim i o kierunku jego od początku
aż dotąd.. To, co się ziściło, jest rękojmią, że i reszta się ziści...
Zainteresowanie sztuką było żywe, tym bardziej, że budziła kontrowersje.
Wystarczy wspomnieć, że nakład książeczki szybko został wyczerpany. Wznowiono go przed wybuchem I wojny światowej, w rok po śmierci ks. Markiewicza.
Wydawca nie zamieścił żadnego omówienia, powtórzył jedynie tekst utworu.
Smaku całej tej historii dodała polemika prof. Wincentego Lutosławskiego
z prof. Bartłomiejem Grochem, która ukazała się w podwójnym numerze Powściągliwości i Pracy (X i XI) w 1925 roku. Wynika z niej, że prof. Groch uważał
za spełnienie proroctwa ks. Markiewicza pontyfikat papieża Piusa XI (przypadał
on na lata 1922 - 1939), który wcześniej był Nuncjuszem Apostolskim w Polsce
(Alilles Ratti). Jednak prof. Lutosławski tak się do tego odnióśł: Zdaje się, że
prof. Bartłomiej Groch niesłusznie za spełnienie tego proroctwa uważa obiór pierwszego
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nuncjusza w Polsce ks. Ratti na papieża. Wielki papież, którego Polska ma dać światu,
a który także był zapowiedziany przez Słowackiego, nie może być cudzoziemcem i
nawet gdybyśmy uznali, że pobyt w Polsce księdza Ratti, który u nas otrzymał godność
biskupa, przyczynił się do wyniesienia go później na stanowisko papieża, to nie można
by twierdzić, że Polska go dała światu, ani że jest on tym oczekiwanym wielkim papieżem polskim, o którym Słowacki pisał: on rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają
broń, ... wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, zdrowie przyniesie, rozpali miłość i
zbawi świat: wnętrze kościołów on powymiata, oczyści sień, Boga pokaże w twórczości
świata, jasno, jak w dzień...
Czas, jaki upłynął od poprzedniej edycji dramatu Bój bezkrwawy, podyktował
potrzebę dokonania w trzecim jego wydaniu (1978 r.) pewnych zmian w ortografii i stylistyce. Tekst wymagał też naniesienia drobnych korekt i zastosowania
opuszczeń. Oczywiście zasadnicza myśl Autora nie została zmieniona. Bodźcem
do wznowienia Boju bezkrwawego stał się, zapowiedziany w tym (mającym już
97 lat ) dramacie, wybór Polaka - Karola Wojtyły na Papieża.
Fragment tekstu przepowiedni:
Postać nadludzka (zjawia się od ołtarza jako młodzieniec 16-letni ubrany w płótniankę zgrabnie skrojoną, z modlitewnikiem i różańcem w ręku, z jego oczu wychodzą
jakby iskry):
- Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy was więcej
umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą
karę sroższą od waszej w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony
wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli
ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą
następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną
aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych,
wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne
obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie
powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna
sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli
i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu
Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie
popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością
wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek
innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem wprowadzicie
dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi
między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne
stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym
świecie. Cześć Maryi i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.
Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem
na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie,
kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest,
miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy...
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Przygotowując się do beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza, która odbyła się 19 czerwca w Warszawie, nie sposób było nie wspomnieć o znakach
z nieba, które poprzedziły wybór Jana Pawła II - Papieża z dalekiego kraju.
Kiedy 10 czerwca 1997 roku Ojciec Święty na chwilę zatrzymał się w Miejscu
Piastowym zobaczył to proroctwo wypisane na frontonie sanktuarium. Obecni
wtedy świadkowie wspominają, że popatrzył na napis, pokiwał głową i powiedział: - Znam, znam...
Opracowała: M. Gródek-Piotrowska

„Porąbany na cząstki, strzeżony przez orły,
opromieniony z nieba, nazajutrz scalony”
1

W wielu przypadkach słyszałem wyrażenie; nie lubię historii, nie lubię
czytać książek historycznych, bo co mnie obchodzi, co działo się na świecie
w odległej przeszłości, kiedy i kto kiedy się narodził czy też umarł, po co mam
przejmować się kłopotami dawno zmarłych.
Myślę jednak, że ten co tak mówi i myśli, zmieniłby zdanie natychmiast,
gdyby dowiedział się, że po dalekim zmarłym krewnym pozostał ...spadek. Od
razu badałby swoją genealogię2, jak i z kim, spowinowaceni byli jego ojcowie,
dziadkowie i jakie bogactwo, który z nich posiadał. Takie dochodzenie do
prawdy, które prowadzą sądy, jest dość kłopotliwe, bo nie tylko trzeba sięgać
w przeszłość w dawne pokolenia i szukać przodków, sprowadzać nieraz świadków z innego kraju, a nawet kontynentu, aby potwierdzić swoje pokrewieństwo
i udokumentować prawo do spadku.
Tak bywa to teraz, a jak było niegdyś w dalekiej przeszłości i jak takie zatargi
przebiegały i jakie było ich zakończenie, spróbuję przedstawić w historii zatargu
o ziemi kupionej przez biskupa Stanisława. Spór o majątek ziemski powstał,
pomiędzy królem Bolesławem zwanym Śmiałym, a biskupem Stanisławem-synem Wielisława i Bogny ze Szczepanowa.
Wypada zaznaczyć, że urządzenie państwowe za czasów Bolesława Śmiałego
polegało na ustroju grodowym. Polegało to na tym, że każdy liczący się ród
posiadał swój gród obronny, którego strzegły królewskie drużyny, utrzymywane
z daniny powszechnej, zwanej grodową. Przymusowym dostawcom daniny na
rzecz drużyn królewskich, byli jeńcy wojenni, którzy za to, dostawali trochę
ziemi na swe utrzymanie.
Ustrój rodowy to zrzeszenie, które miało na celu, aby nie dzielić majątku,
ale go pomnażać, a dzieci i wnuki pozostawały na gromadnym gospodarstwie
rodowym. Wtedy dorobek kilku pokoleń gromadził się w jednym miejscu, a takie rodziny, które się nie rozradzały w liczny ród, wymierały z nędzy i głodu.
Wszystkie sposoby urządzeń rodowych miały tyle wspólnego, że gruntów nie
można było sprzedać, kupować ani podarować, nie znano też testamentu, zaś
Kościół to wprowadzał wszędzie.
1

2

„Laceratus ,in frusta,munitos aquilarum ,quad cadidos ex caelo dies chip” -napis na medalu
wybitym na uroczystość kanonizacji ,obok napisu przedstawione cztery orły.
Genealogia - Dzieje rodu, historia rodu, pierwocina.
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Kościół utrzymywał się z dziesięciny grodowej, dlatego dążył do niezawisłości materialnej, aby nie był zależny od monarchy, chciał posiadać majątek
kościelny, zgodnie z zasadą, „niezawisłość materialna jest podstawą wszelkiej
niezawisłości”.
Skąd jednak Kościół miał utrzymać własność ziemską, jeżeli nie z darów
i zapisów, jednak to nie było możliwe wobec stosowanego prawa rodowego.
Dlatego Kościół popierał nowe prądy europejskie, które dążyły do zmian i złagodzenia prawa rodowego. Takie zmiany już nastąpiły w Europie zachodniej, bo
uważano, że ustrój był bardzo dobry, tylko do pewnego czasu, a teraz wymagał
zmian. Po tych zmianach, każda rodzina zwolniona była od więzów rodowych
i mogła dowolnie rozporządzać swoją ziemią, jako swoją własnością.
Ten przewrót w prawie majątkowym nie podobał się przede wszystkim
królowi Bolesławowi Śmiałemu, który był przeciwnikiem nowych prądów
i nie chciał też dopuścić do usamodzielnienia się Kościoła. Kościół zaś widział
w zmianach większy rozwój społeczny w Polsce.
Właśnie spór o prawo testamentowe był kroplą, która wylała się z czary
i dała początek tragedii, która zakończyła się męczeńska śmiercią. Stanisława
.Biskup krakowski Stanisław Szczepanowski, a więc tuż pod bokiem króla,
zakupił dla krakowskiego biskupstwa wieś Piotrowin, zapłacił za nią, a zakup
kazał potwierdzić testamentem, sporządzonym przez bezdzietnego właściciela.
Po śmierci właściciela Piotrowina, nastąpiło starcie starego i nowego porządku,
bo o włości upomniała się rodzina.
Biskup stanął twardo przy swoich prawach, ale również bezwzględnie
przeciwstawił się temu król. To był już nie pierwszy spór, ponieważ stosunki
pomiędzy Wawelem a pobliską drugą górką nad Wisłą, siedzibą biskupa, Skałką, były od dawna napięte. Poza tym wielokrotnie biskup upominał już króla
za nieprzestrzeganie przykazań i ciężkie prawa. Wreszcie biskup Stanisław,
użył argumentu ostatecznego, jakim było rzucenie klątwy na króla za dawanie
zgorszenia i grabież dobra kościelnego.
Napięcie wzrosło pomiędzy nimi, kiedy król kazał biskupowi zwrócić
Piotrowin stryjom Piotra, chociaż zmarły nie miał z nimi nic wspólnego. Postawiony przed królewskim sądem Stanisław tłumaczył, jakim sposobem nabył
ziemie, jednak jego wyjaśnieniom nie dawano wiary.
Wówczas to biskup Stanisław widząc jedyną nadzieję w Bogu, zaczął się
modlić o wskrzeszenie Piotrowina, który mógłby oczyścić go z zarzutów bezprawnego przywłaszczenia ziemi. Po modlitwach wszedł do kościoła w Piotrowinie, polecił otworzyć grób Piotra3, dotknął jego ciała biskupią laską i nakazał
zmarłemu wstać. Piotr miał wtedy wstać i potwierdzić przed królem, że wieś
swą sprzedał krakowskiemu biskupowi Stanisławowi.
Nienawiść króla wzrosła, kiedy biskup nie stawił się na sąd przed królem,
gdyż zabraniało mu na to prawo kanoniczne. Takie przedsięwzięcie Stanisława jeszcze bardziej wzbudziło niezadowolenie króla, tak ogromnie, że skazał
biskupa Stanisława na śmierć przez rozsiekanie i poćwiartowanie. Nikt jednak
3

Jak mówią ludowe legendy, każdego roku w rocznicę wskrzeszenia Piotra na Wiśle pod
Solcem, nieopodal wsi Piotrowina pokazuje się ścieżka, która wskrzeszony miał przejść
po wodzie.
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nie chciał wykonać tego rozkazu. Rozwścieczony tym monarcha wtargnął 11
kwietnia 1079 roku do kościoła na Skałce z trzema dworzanami, ryzykując
klątwą, własnoręcznie przebił biskupa mieczem, po czym wywleczone ciało na
plac kościelny kazał poćwiartować.
Bardzo się przeliczył Bolesław, myśląc, że śmierć Stanisława zakończy
sprawę. Dopiero teraz król odczuł, że klątwa zaczęła działać jeszcze mocniej.
Unikano króla coraz bardziej, po dwóch latach zauważył, że odsunęli się od niego
prawie wszyscy. Podanie głosi, że udał się na samotną pokutną pielgrzymkę
i dokończył swojego żywota w Ossiaku w Słowenii w klasztorze benedyktyńskim
i tam też został pochowany. Natomiast w Polsce rozpoczął się kult św. Stanisława,
ciało biskupa zostało przeniesione do kościoła katedralnego na Wawelu. Biskup
Stanisław Szczepanowski, jako pierwszy z Polaków został ogłoszony świętym
przez papieża Innocentego IV w bazylice św. Franciszka w Asyżu 17 września
1253 roku. Uroczystości kanonizacyjne w Polsce miały miejsce 8 maja 1254
roku i dzień ten jest obchodzony jako święto św. Stanisława patrona Polski.
W związku z kultem świętego Stanisława powstało wiele legend; Jedna
z nich mówi o rozbiciu dzielnicowym Polski jako karze za czyn świętokradczy
króla Bolesława Śmiałego, ponieważ Polska rozpadła się tak jak członki ćwiartowanego biskupa. Oczekiwano jednak cudu za wstawiennictwem Stanisława
jako patrona zjednoczenia. Kronikarz Wincenty Kadłubek opisuje cud jaki się
zdarzył po śmierci biskupa. Gdy zakonnicy zbliżyli się do ciała, aby pozbierać
jego rozrzucone cząstki, znaleźli go w całości bez śladów blizn, natomiast orły go
strzegły przed innymi ptakami, a od każdej cząstki ciała promieniowało światło.
Kult świętego biskupa kształtował też myśli o zjednoczeniu Polski i wierzono,
że podobnie jak zrosło się ciało świętego, tak zostaną połączone i zjednoczone
wszystkie księstwa dzielnicowe Królestwa Polskiego.
W 1037 roku, zmarł Mieszko II i nastąpiło bezkrólewie, wszystko wskazywało na to, że kiedy dynastia-ród Piastów upadnie, to runie też państwo, bo
jedynym żyjącym potomkiem był najmłodszy królewicz Kazimierz, a ten był
mnichem. A skoro zabraknie dynastii, to runie też państwo.
Tak byłoby i w tym wypadku, gdyby nie pomoc Ojca świętego papieża
Benedykta IX, który można powiedzieć wskrzesił Polskę. Na prośby wdowy
Ryksy, żony Mieszka II papież udzielił dyspensy dla mnicha Kazimierza, który
mógł objąć tron królewski przedłużając dynastię Piastów. Zubożałe, zrujnowane, pozbawione organizacji siły zbrojnej państwa odnawiał Kazimierz, którego
Polacy nazwali Odnowiciel.
Jego syn Król Bolesław Śmiały/Szczodry/ otrzymał w spadku państwowość
na nowo urządzoną, doborową armię i pełny skarbiec królewski. Otrzymał
przydomek Śmiały, bo śmiałość i pewność dawała mu jego doborowa armia,
wobec Niemców i państw ościennych. Jego pewność, śmiałość i porywczość
stały się też dla niego zgubą.
Natomiast biskup Stanisław był człowiekiem prawym i wykształconym,
dobrego usposobienia, pociągał kapłanów do świątobliwości przykładem swojego życia, spieszył z pomocą potrzebującym. Obydwaj więc, zabity i zabójca,
biskup i król, stali się ofiarami swojego charakteru; król stał się ofiarą swojego
zaślepienia, nieustępliwości, swoich grzechów, swoich nieprzemyślanych decyzji
decyzji samowolnego władcy.
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Biskup to ofiara obowiązku miłości i prawdy, bo piętnował niemoralność
i zgorszenie, a nieustępliwie bronił prawa kościelnego, pracował nad rozwojem społeczeństwa, dążył do lepszej przyszłości i za to właśnie poniósł śmierć
męczeńską, bo był wierny swojemu powołaniu
Nadprzyrodzona opieka, która święty Stanisław otacza, od prawie X wieków,
Polskę i Polaków, jest świadectwem, że czyny wielkich i maluczkich ulegały
zapomnieniu, a postać pierwszego polskiego świętego męczennika jak żywa trwa
w pamięci narodu od wieków. Do dzisiaj podziwiamy odwagę, stanowczość,
świętego biskupa, który umiał się „znaleźć” w wirze życia politycznego, nie
ponosząc szkody na duszy, robiąc przy tym tyle dobrego, że i nam może się coś
dostanie w spadku, jeżeli będziemy tego godni.
Nie bądźmy jak ci giganci władzy, którzy pragną rozgłosu, bo oni pożądają
i potrzebują pochlebców, oni zostaną szybko zapomniani, bo oni żyją tylko
„chwilą swojej władzy”i nie pozostawiają żadnego spadku, ani żadnych wartości
moralnych.
Przecież wszyscy wiemy, że każdy człowiek, który poddał się namiętności
władzy, głuchy jest na jakiekolwiek upomnienia i wskazówki. Jest też oczywiste,
że trzeba w życiu publicznym brać udział, trzeba jednak mieć oczy otwarte
na wszelkie niegodziwości, trzeba iść w życie publiczne, byleby z rozwagą i po
katolicku. Podziwiajmy nieustraszoną odwagę biskupa Stanisława, z jaką siłą
gromił otwarcie króla Bolesława, napominał, wytykał mu błędy, które w rezultacie doprowadziły go do tego, że pozostał z garstką zwolenników, musiał
opuścić kraj, bo cały naród odwrócił się od niego.
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Święci w dziejach Narodu polskiego- Feliks Koneczny

Grybowska Bazylika Mniejsza
Nie pamiętam tego, jednak jestem
pewien, że moje pierwsze spotkanie ze
Stwórcą było w kościele parafialnym
w Grybowie. Bez wątpienia, Chrzest
Święty to symboliczne pierwsze spotkanie z Bogiem, to sakrament, którego przyjęcie jest konieczne dla
chrześcijańskiego życia, to on otwiera
drogę do wszystkich sakramentów,
będący jednocześnie wstąpieniem do
społeczności Kościoła.
Teraz, po latach, jestem wdzięczny
rodzicom, którzy mnie do tej świątyni
przynieśli, bo od tej chwili moje życie było początkiem życia w Jezusie
Chrystusie, co dało mi możliwość na
przyjęcie sakramentu Eucharystii. Sa-

krament dojrzałości chrześcijańskiej,
czyli bierzmowanie, też otrzymałem
w kościele parafialnym w Grybowie.
Pamiętam Grybów, to lata mojego dzieciństwa, którego od zawsze
wizytówką był kościół parafialny pw.
św. Katarzyny, pamiętam proboszcza
ks. prałata Jana Solaka i mojego nauczyciela religii ks. Józefa Stal. Prałat
Solak do dzisiaj utkwił mi w pamięci,
widzę jego barczystą, postawną postać,
mam przed oczami kapłana, który wymagał, aby przestrzegano prawo Boże,
ale i potrafił zaszczepić i utrwalać
wiarę w parafianach. Swoim postępowaniem dawał przykład jak żyć, był
wyczulony na biedę i nędzę, miał wiele
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zrozumienia dla ludzi starych i samotnych. Efektem jego wieloletniego
proboszczowania było dużo powołań
kapłańskich i zakonnych, z parafii
grybowskiej wyszło dwóch biskupów;
bp. K. Pękala i bp. J .Gucwa.
Dzięki staraniom ks. prałata Solaka zakupiony został przez bp. Karola
Pękalę i wyremontowany został pałac
Hosha w, którym powstał dom opieki
Caritas dla ludzi przewlekle chorych
zniedołężniałych, opuszczonych.
Pamiętam naukę religii w szkole
podstawowej i ks. Józefa Stala, który
przygotowywał mnie do przyjęcia
pierwszej Komunii świętej, był bardzo
wymagający, karcił, ale przeżywał na
równi z nami nasze potknięcia, chwalił
i cieszył się razem z nami za dobre
przygotowanie. Sakrament Komunii
świętej przyjąłem przed głównym ołtarzem przedstawiającym Chrystusa
ukrzyżowanego na tle płaskorzeźby
z panoramą Jerozolimy.
Myślę, że księża, którzy pracowali przed laty i ci co pracują obecnie
w parafii pw. Św. Katarzyny, w dużej
mierze mieli wpływ na nadanie kościołowi w Grybowie zaszczytnego tytułu
bazyliki mniejszej. ednak jest jeszcze
wiele innych warunków, jakie trzeba
spełnić. Te warunki określa Dekret
Stolicy Apostolskiej, a i tak nie było
do końca wiadomo czy kościołowi ten
tytuł zostanie przyznany.
Grybowski kościół już od kilku lat
czynił starania o nadanie mu tytułu
bazyliki, potrzebna dokumentacja
przesłana została do Stolicy Apostolskiej, kiedy biskupem był jeszcze
Wiktor Skworc ,obecny metropolita
katowicki. Mieszkańcy Grybowa
z wielką radością przyjęli informacje,
o nadaniu kościołowi parafialnemu
w Grybowie tytuły Bazyliki Mniejszej
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
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który jest zarazem sanktuarium Matki
Boskiej Przedziwnej.
Ta doniosła, przepiękna celebracja
zgromadziła w sobotę rzesze wiernych
z całej diecezji tarnowskiej, w której
oczywiście nie mogło i mnie zabraknąć. Uroczystości rozpoczęły się tuż
przed godz.11.
Uroczysta procesja księży, służby
kościelnej, kilkudziesięciu pocztów
sztandarowych w asyście orkiestry
dętej, z plebanii przemaszerowała do
kościoła. Mszę Świętą celebrował,
Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp.
Celestino Migliore.
Obecnych na uroczystości przywitał ks. bp. Andrzej Jeż, pasterz kościoła
tarnowskiego
Następnie został odczytany przez
ks. prał. Adama Nitę dokument przyznający kościołowi grybowskiemu
tytuł bazyliki Mniejszej; „Kongregacja
ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów mocą uprawnień przydzielonych
przez Ojca Świętego Benedykta XVI
przyozdabia kościół parafialny poświęcony Bogu ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy, położony w Grybowie,
w granicach wspomnianej wyżej diecezji
tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej,
ze wszystkimi prawami i przywilejami
liturgicznymi, prawnie przysługującymi.”
Zgromadzeni w kościele i na rynku grybowskim mieszkańcy i licznie
przybyli pielgrzymi na celebrację
tego święta, oklaskami wyrazili swoją
wielką radość z tej decyzji.
W homilii ks. abp. Celestino
Migliore powiedział między innymi,
że; „nadanie honorowego tytułu ma na
celu pogłębienie związku poszczególnych
kościołów z Biskupem Rzymu.” Abp zapytuje, „co to znaczy uhonorować jakąś
świątynię” i daje od razu odpowiedź;
„Kościół jest honorowy, gdy można publicznie uznać, iż w nim dokonywane są
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szczególne akty kultu i czci wobec Jezusa
Eucharystycznego, który żyje i mieszka
w kościele. Są to zaszczyty, ale i zobowiązania. Kościół budynek tym bardziej
zasługuje na honory im bardziej przybliża
Jezusową obecność w słowie i Eucharystii. Podsyca wiarę, nadzieję, a przede
wszystkim miłość między parafianami.”
Aplauz zgromadzonych to kolejne podziękowanie zgromadzonych parafian
nuncjuszowi za przepiękną homilię
wygłoszoną po polsku.
Po zakończeniu Mszy Świętej
w imieniu własnym, kapłanów, gminy
i wszystkich parafian podziękowanie
na ręce abp. ks. Celestino Migliore
złożył proboszcz parafii, ks. Ryszard
Sarota przyrzekł; „Zgodnie z ideą
bazyliki obiecamy pamiętać o duchowej
i moralnej więzi łączącej nas z osobą
obecnego papieża Franciszka i każdego
następcy św. Piotra”.
Uroczystość zakończyła się poświęceniem mosiężno – kamiennych
tablic informujących o dacie nadania i proklamacji tytuły Bazyliki
Mniejszej oraz umieszczeniem nad
wejściem do bazyliki herbu Stolicy
Apostolskiej.
Nadanie kościołowi w Grybowie
tytuły Bazyliki Mniejszej w dniu 20
kwietnia 2013 roku , jest wydarzeniem
historycznym i już wpisało się ono
w historię diecezji tarnowskiej i także
w historii kościoła w Grybowie na stałe. Kościół w Grybowie stał się ósmą
Bazyliką Mniejszą w diecezji tarnowskiej. Inspiratorem nadania świątyni
grybowskiej tego tytułu, był ks. bp.
Wiktor Skworc, inicjatywę tę bardzo
popierał obecny bp. Andrzej Jeż
25 listopada minie sto lat, jak
biskup tarnowski ks. Ignacy Maciejewski dokonał w 1913 roku tymczasowej
konsekracji nie dokończonego jeszcze
budynku kościoła w stylu neogotyc-
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kim, bo przeszkodził w tym wybuch
I wojny światowej. Dopiero w listopadzie 1918 roku, po zakończeniu działań wojennych, wykończono szczyt
wieży i pokryto kościół miedzianą
blachą. W hełmie wieży umieszczono
pergamin o treśc; „W rocznicę zwycięstwa pod Chocimiem utwierdzamy krzyż
na wieży tej świąty, by strzelając w niebo
głosił potomkom o wierze przodków,
której jest symbolem. Niech stoi tu wieki,
niech się opiera burzom i wichrom, niech
stoi niezachwiany, oglądając zawieruchy
i przewroty we wszechświecie”.
Bardzo ważnym momentem w parafii grybowskiej było nadanie w 1954
przez bp. Jana Stepę kościołowi
przywileju sanktuarium Maryjnego.
Starania proboszcza parafii ks. Adam
Kaźmierczyka doprowadziły, że 24
grudnia 1974 roku dekretem ks. bp.
Jerzego Ablewicza kościół grybowski
stał się sanktuarium Maryjnym, „ze
względu na rolę, jaką odgrywa rozwijający się od wieków kult Matki Bożej w Jej
słynącym łaskami obrazie Matki Boskiej
Różańcowej zwanej Przedziwną lub Grybowską, w życiu religijnym Ludu Bożego
Grybowa i ziemi grybowskiej”. Na pewno
nie wybaczyłbym sobie nieobecności
na tak pięknej i historycznej uroczystości w kościele mojego dzieciństwa.
Niech żałują ci, co nie chcieli, lub nie
mogli uczestniczyć z racji różnych obowiązków w przepięknej uroczystości.
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Pamięć Sybiru
15.04.2013 roku z inicjatywy mgr Celiny Pacholarz, nauczycielki muzyki
i plastyki, do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach została zaproszona najmłodsza sądecka Sybiraczka – Aleksandra
Potoczek. Serdecznie powitana przez panią dyrektor Ewę Pierzchałę, grono
pedagogiczne i uczniów, barwnie opowiadała o kolejach życia swojej rodziny,
która w czasie wojny znalazła się na „nieludzkiej ziemi”.
Pani Aleksandra urodziła się 1.01.1940 r. i wraz z rodzicami, Franciszkiem
i Heleną Mrozami, jako miesięczne niemowlę została deportowana na Sybir,
niedaleko koła podbiegunowego. Niemal cudem udało jej się przeżyć podróż
w bydlęcych wagonach i bardzo ciężkie warunki życia w Republice Komi. W 1944
r. ojca pani Aleksandry wcielono do I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,
z którą przemieszczał się na wschód. W lutym 1945 ciężko ranny, po pobycie
w szpitalu wrócił do domu. Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym. Żona i córka, które razem z innymi
rodzinami „kościuszkowców” zostały przesiedlone do Kazachstanu, wróciły do
Polski dopiero w lipcu 1946r. Obecnie Aleksandra Potoczek należy do Związku
Sybiraków i do Stowarzyszenia Przyjaciół Sybiraków.
Uczniowie marcinkowickiej podstawówki z zapartym tchem słuchali ciekawych opowieści o życiu na Syberii, przetykanych wierszami poetów – Sybiraków. Mogli też na własne oczy zobaczyć order Virtuti Militari. Na zakończenie
spotkania dzieci odśpiewały Hymn Sybiraków i podziękowano pani Aleksandrze
za tę piękną lekcję historii.
Ewa Pajor - Wojsław
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Uczniowie z Marcinkowic chcą być bezpieczni w sieci…
Dnia 17 kwietnia 2013r. na zaproszenie pani dyrektor, Ewy Pierzchały,
Szkołę Podstawową w Marcinkowicach odwiedził komisarz policji pan Mariusz
Tokarczyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Przeprowadził on z uczniami klas 4-6 ciekawe zajęcia nt. „Bezpieczeństwa
w sieci”. Prezentował krótkie bajki edukacyjne, które w prosty i przystępny dla
dzieci sposób pokazywały zagrożenia płynące z Internetu, na które narażeni są
szczególnie młodzi ludzie. Podczas swobodnej rozmowy z uczniami policjant
analizował zachowania bohaterów bajek oraz przekładał je na sytuacje bliskie
dzieciom. Dzięki temu poznali oni podstawowe zasady, których należy przestrzegać korzystając z internetu.
Elżbieta Samek
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Moje wspomnienie abp Ignacego Tokarczuka
29 grudnia 2012 roku zmarł abp
Ignacy Tokarczuk – arcybiskup metropolita przemyski – człowiek o bogatym
i długim życiu, bohater walczącego
narodu, nieugięty w walce z systemem
komunistycznym. Zdecydowany demokrata, urodzony pod historycznym
Zbarażem w rodzinie chłopskiej. Po
ukończeniu Seminarium Duchownego we Lwowie, w roku 1942 otrzymał
święcenia kapłańskie. W pierwszych
miesiącach po święceniach pracował
w samym Lwowie, później został posłany do Złotnik.
W 1944 roku cudem uniknął
śmierci z rąk OUN – UPA. Później
tak o tym opowiadał: „Ostrzegła mnie
córka kierownika szkoły, że przyjechali
rozstrzeliwać. Tam było inaczej niż na
Wołyniu – nie strzelano do kobiet ani
do dzieci, tylko do dorosłych mężczyzn. Na mnie też wydano wyrok
śmierci. To było tuż przed Wielkim
Postem. Akurat byłem w konfesjonale. W pewnym momencie podbiegła
ta pani i mówi niech ksiądz idzie.
Zaledwie wyskoczyłem, zobaczyłem
żołnierza z karabinem, którego prowadziła inna kobieta, bo musieli mieć
przewodnika. Rozbili moje mieszkanie, a ja w tym czasie zdążyłem ukryć
się na strychu w gospodarstwie sąsiada.
Stamtąd miejscowy lekarz odwiózł
mnie do Lwowa. Lekarza i apteki nie
ruszano, ale na mnie się uwzięli.”
Po wojnie osiada gościnnie jako
wikariusz katedry w Katowicach. Studiuje też filozofię na KUL – u w Lublinie, a następnie zostaje adiunktem
w Katedrze Teologii Pastoralnej. Abp

Tokarczuk zreformował studia teologiczne. W 1965 roku papież nominował
go na biskupa przemyskiego. Swoje
rządy w archidiecezji zaczął od odprawiania Mszy św. w małych, wiejskich
kapliczkach, żeby, jak tłumaczył, dodać
ludziom odwagi.
Dzięki niemu wybudowano
w tamtym regionie kilkaset kościołów
– sól w oku komunistów, bo budowano
je bez zezwolenia.
Tak wspominał tamte czasy: Któregoś dnia dostałem wezwanie do Rzeszowa na zamek do prokuratury. Oni
zaczęli od słów: Czy ksiądz zdaje sobie
sprawę, co go czeka, gdy będzie walczył
z państwem? Odpowiedziałem: Wiem,
możecie mnie zastrzelić, aresztować,
ale ja nie ustąpię. I ucichło.
Wspierał KOR, a w stanie wojennym współorganizował komitety
pomocy internowanym. Nie brakowało nacisków na kościół, aby usunąć
go z urzędu. Za ratowanie cerkwi
grekokatolickich arcybiskup otrzymał
w 1976 roku nagrodę im. Janiny Łowruk, był też kawalerem najwyższego
polskiego odznaczenia – Orderu Orła
Białego. W mojej pamięci i myślę, że
w pamięci wielu młodych ludzi z okresu stanu wojennego pozostaną jego
nauki wygłaszane podczas Mszy św.
w Kościele O. Dominikanów w Krakowie. Na te Msze św., które odprawiał
abp Tokarczuk tłumnie przychodziła
młodziez, szczególnie studencka. Nauki, w których zawarta była prawda,
były bardzo odważne, były przecież
głoszone w okresie stanu wojennego,
przez człowieka, który swoją postawą
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życiową udowadniał słuszność swych
słów. Dlatego tak bardzo pociągał za
sobą młodzież, że pełny budynek kościoła nie mieścił wszystkich wiernych.
Nalezy wspomnieć, że abp Ignacy
Tokarczuk nie był jedynym gościem
zapraszanym do kościoła O. Dominikanów w Krakowie. Oprócz odbywających się regularnie Mszy św. dla
studentów w kościele, w podziemiach
klasztoru miały miejsce cotygodniowe
spotkania w mniej licznych grupach
w ramach działającego duszpasterstwa
akademickiego / spotkania w Beczce.
Wykłady, oprócz tematyki religijnej,

Papieżu Pokoju –
Franciszku
Przychodzisz z dalekiego kraju
Ewangelię przemiany
wsączać w serca nasze
Żagle łodzi Piotrowej
prostować gdy tonie
Nitką miłości jednoczyć nasz Kościół
Nauczyć wiary w drugiego człowieka
bogatych i biednych zrównywać
podaj nam promień jasności nieba
byśmy mogli kochać jak dziecko
szczerze i spontanicznie
Niechaj Cię Bóg umacnia
w łowieniu ludzkich dusz
Nasycaj nasze serca
modlitewną melodią
wszystkim pięknieją oczy
w Twojej obecności
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dotyczyły wielu interesujących młodzież tematow, również filozoficznych.
Zapraszani byli znani i ciekawi ludzie:
naukowcy, księża, również znani
artyści. M.in. ze swoim repertuarem
wystąpili w „Beczce” Marek Grechuta, Leszek Długosz i inni. Atmosfera,
poziom intelektualny prowadzonych
spotkań sprawiły, że „Beczka” stała się
najbardziej znanym i lubianym w Krakowie miejscem spotkań młodych nie
tylko z duszpasterstwa akademickiego.
Elżbieta Górczyk
Pokolenie J P II  

Uśmiechają się do pielgrzyma
przez pryzmat miłości jednoczyć
W krzywym zwierciadle
zniekształcone dusze
proszą o wsparcie
W szczerości Twoich słów
chcemy odnaleźć Prawdę
Wyciągnij do nas ręce,
Pobłogosław
Przed I Komunią Świętą
„Szczere wyznanie”
/dziecka/
Jezu
przychodzę Ci powiedzieć,
że Cię kocham,
i cieszę się, że zamiekszkasz
w moim sercu
a tak naprawdę
to się lękam
bo możesz uciec
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gdy uznasz
że źle Ci u mnie

Majowe porządki

bo nie słucham rodziców
nie chce mi się uczyć,
sprzątać iść do sklepu,
leń ze mnie i kłamczuch
Obiecuję Ci Jezu
poprawę
nie chcę Cię stracić
Pomóż mi
dotrzymać słowa
***

Maria Piniańska

Upragniona majówka
Czas nadszedł ten upragniony
Gdzie maje rozkwitły wiosenne
Spowiły świat w pomarańczu i upragnionej zieleni
Ten czas gdzie śpiew niesie
nie ptasi ten upragniony
w kaplicach Matki Majowej
ten czas wyczekanej modlitwy
Tam dzieci z wiankami stokrotek
i z perfumami bzu huczą
Ten czas „O Maryjo witamy”
niech pieśń w świat cały się niesie
i na Boży rok cały modlitwa powróci
echem
niech miłość do Matki Niebieskiej
Śpiewana w majówce wieczornej ożyje
skąpana w zapachu magnolii
rozbrzmiewa rankiem przy rosie
upragniony głos niech usłyszę
W modlitwie do Ciebie skupionej
i wioski i miasta i państwa
Niech niesie się głos upragniony
W świat biało - pomarańczowym
kwieciem
Sylwia Sikorska

Oj maj zapachniał już kwieciem
i dzieci skąpane w rumieńcach
Rozkwita życie na dobre
Weekendy dłuższe już przecie
Ten czas dłuższy majowy
Z koszami piknikowymi na trawie
Z grilem pod pachą
Z pracą ogródkową
O czymś zapominamy
Gdy świat odżywa na nowo
dusza krzyczy w zarodku
rozkwitło by to nasze życie
O Matko Ty nasza majowa
Ożywiasz ziarenka, sadzonki
modlitwą i pieśnią majową
O Maryjo witamy, o Maryjo kochamy
Sylwia Sikorska
***
kręci fraczek cynizmu
psuje barwną łączkę złudzeń
strzępiastozielona ufność
niedowierzaniem
płaczącą wierzbą się staje
nad przejściem granicznym
od żartu do ironii
płaczemy nad bezideowością
młodych
płaczemy nad starszych cynizmem
Elżbieta Janicka
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Pokora
W jednym tylko przypadku rada nie zawadzi
W jakim ? Gdy się Pokora u Mądrości radzi 1
Pokora to słowo zawsze kojarzymy z upokorzeniem i wtedy jesteśmy w błędzie, bo pokora to cnota moralna, która polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innymi i niechwaleniu się swoimi dokonaniami.
Pokora to prawda, to zwyczajność, to miłość okazywana w najprostszych
sytuacjach w codziennym życiu, to nie miłość na pokaz, pokazywana setki razy
w telewizji i tyleż razy chwalona. Człowiek pokorny to zwyczajny człowiek,
który nie czeka na pochwały, idzie przez życie, a każdy dzień jego życia jest
pełne miłości, wdzięczności i zachwytu.
Dlatego to jest powód, ażeby poznać samego siebie, trzeba stanąć przed
drugim człowiekiem, jak przed lustrem i odkryć swoje słabości, nie wystarczy
je tylko poznać, lecz trzeba z nimi rozpocząć walkę. Trzeba się upokorzyć i przyznać się do błędów życiowych, że ja też jestem nędzny i nie bez winy, bo na
pewno bardzo wygodnie jest widzieć wady u wszystkich innych, ale nie u siebie.
Ta odkryta prawda o sobie jest pewnego rodzaju dnem, od którego możemy się
odbić i poszybować w modlitwę. Stajemy przed Bogiem, który przecież wie, że
jesteśmy nędzni i słabi w swych postanowieniach. Chcemy jednak, żeby nas
i mnie, dalej kochał, bo na pewno jest to wspaniałe, jeżeli uzmysłowimy sobie,
że Ktoś kto nas stworzył, chciał też naszego szczęścia.
Bóg chce ,abyśmy byli pokorni, ale też chce naszej radości , bo pokora i radość to źródło, z którego wypływa miłość do człowieka. Człowiek bez pokory
to człowiek zarozumiały, który idąc przez życie, dźwiga swoje wyobrażenia
o sukcesach i swoje plany na przyszłość. To wszystko wydaje mu się ważne,
lecz z czasem okazuje się bardzo ciężkie, lecz musi pilnować tego bagażu, aby
mu nie spadł z pleców. Na pewno taki człowiek zapatrzony tylko w siebie, nie
zauważa co wokół niego się dzieje, nie ma radości życia, nie zauważa nawet
kogoś blisko siebie, kto go kocha, kto potrzebuje jego pomocy, bo całą energię
skupił na swoim balaście.
Balast bogactwa i walka o dobrą opinię, przytłacza do tego stopnia pokorę,
że taki człowiek przestanie zauważać samego siebie. Właśnie w taki sposób odchodzimy od najbliższych, od Boga i od samego siebie, a naszym przekleństwem
dalej pozostaje pycha i chora ambicja, która wydaje się nam bardzo wymagająca
lub też nieinteresująca .
Nawet kiedy czujemy, że powinniśmy zawrócić, że nie radzimy sobie i, że
to tylko nas niszczy, to nie mamy siły na odwrót, bojąc się, że się poniżymy, że
ktoś nas wyśmieje i właśnie w tym miejscu jest czas na pokorę.
Człowiek pokorny nie musi być już przytłoczony bagażem, dlatego idzie
przez życie lekko, nie zajmują go żadne walki o własną sprawę i własne korzyści,
nie musi bronić złudzeń. Swoboda w działaniu to nie samowola lecz pokora,
która przybliża nas do dobra najwyższego jakim jest Bóg. Pokora szanuje życie,
doświadczenie, mądrość, ceni niewinność, wyjątkowość, nowość i świeżość. Jest
1

Adam Mickiewicz
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widoczna w czynach, nie słowach, wynika z szacunku do siebie, uznania swojej
wartości i nie musi tego udowadniać.
Samo słowo, pokora u ludzi naszych czasów ma jakiś negatywne znaczenie.
Na pewno z niechęcią o niej rozmawiamy i nie chcemy o niej słyszeć.
We właściwym zrozumieniu tej cnoty może nam pomóc św. Franciszek,
który wśród pokornych sług Bożych był najpokorniejszy. W ciągu wieków
osoba Franciszka z Asyżu została do tego stopnia utożsamiona z ubóstwem,
że określenie „Biedaczyna” praktycznie stało się jego imieniem własnym. Św.
Franciszek podkreślał, że nie możemy oczekiwać od bliźnich więcej niż my sami
jesteśmy gotowi dać Bogu, bo człowiek pokorny nie wywyższa się z powodu
dobra , które Bóg daje przez niego. Miłość i pokora to dwie cnoty, które nie dadzą
się rozłączyć i my powinniśmy na co dzień z nimi obcować w naszym życiu.
Pokora jest przeciwna naszemu egoizmowi i mocno ciąży człowiekowi,
który rozumuje na sposób czysto ludzki. Wpatrując się w pokorę Boga, człowiek szybko i za wszelką cenę powinien osiągnąć tę cnotę, jednak to nie jest
możliwe, gdy wszystko układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jednakże
gdy oczekujemy, że osoba spełni nasze życzenie , a jednak nie czyni tego i działa
przeciwko nam, wtedy mamy okazję, aby się przekonać ile w nas pokory. A
my nie stajemy się pokorni przez słowa, ale przez czyny, dlatego Biedaczyna z
Asyżu wysyła swoich braci, aby żebrali. Dlatego prawdziwa pokora nie może
być sztucznym gestem upokorzenia czy wyrzeczenia, ale oznacza spojrzenie na
siebie w prawdzie i dostrzeżenie dobra jak i zła, które znajduje się w nas. Nie
tylko my, lecz cały świat chrześcijański zastanawiał się, dlaczego argentyński
kardynał Jorge Mario Bergoglio, wybrany na konklawe papieżem przybrał imię
Franciszek. Niedługo trzeba było czekać, bo wszelkie spekulacje i domysły
mediów zostały rozwiane przez samego papieża. Papież powiedział, że taką
decyzję podjął jeszcze podczas konklawe, kiedy siedzący obok niego kardynał
szepnął do niego, aby nie zapomniał o biednych, kiedy zostanie papieżem. Teraz
to jest nawet pewne, że papież Franciszek nie tylko nie zapomniał o biednych,
lecz swoim zachowaniem upodobnił się do imiennika „Biedaczyny z Asyżu”.
Prawdziwą lekcją pokory było dla nas wszystkich zachowanie się papieża
Franciszka podczas pierwszej audiencji zaraz po wyborze go na głowę Kościoła
katolickiego .
On pierwszy poprosił wiernych o modlitwę i Błogosławieństwo Boże dla
niego, o Opiekę Bożą dla niego, schylając kornie głowę przed ludem Bożym,
a potem dopiero błogosławił zgromadzonych. Oczywiście przywykliśmy już
do pokory bł. Jana Pawła II, oswoiliśmy się z uniżonością Benedykta XVI,
ale gest pokory papieża Franciszka wskazuje na jakąś nową cnotę, która łączy
hierarchów, a w tym przypadku najwyższego dostojnika Kościoła ze wspólnotą.
Papież tym gestem pokory, bez słów wskazał, że oto my wszyscy niesiemy
wielką odpowiedzialność za Kościół i wszyscy, nie tylko papież, mamy się
modlić za siebie i za cały Kościół

Zenon Tabor
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Modlitwa pięciu palców (autor: papież Franciszek,
gdy był arcybiskupem Buenos Aires):

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę
modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie
przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy, to słodki obowiązek.
2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy
wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości, by prowadzić
innych we właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.
3. Pale środkowe jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych
przywódcach, liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują
Bożego kierownictwa.
4. Kolejny palec to serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym zdaniem najsłabszym palcem. Przypomina nam on, by modlić się za słabych, chorych,
strapionych i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy.
5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on
przypominać ci o modlitwie za siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za
cztery grupy wymienione wcześniej, twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów, by pomodlić się za siebie samego w sposób
bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.

P.S. Tekst przekazany przez Józefa Dziedzica, który otrzymał go od znajomego misjonarza.
redakcja

Księga Skarbu
W małym mieście perskim, za czasów wielkiego szacha Selciuka, żyła pewna
wdowa, która miała tylko jednego syna. Gdy poczuła, że kończy się jej ziemska
wędrówka, wezwała swego syna i powiedziała do niego:
- Życie nasze było trudne, gdyż jesteśmy biedni, ale powierzam tobie wielkie
bogactwo: tę oto księgę. Otrzymałam ją od mego ojca, zawiera ona wszystkie
wskazówki niezbędne, aby dojść do ogromnego skarbu. Ja nie miałam nigdy
dość sił ani czasu, by ją przeczytać, teraz powierzam ją tobie. Stosuj się do jej
wskazówek, a staniesz się bardzo bogaty.
Syn, przezwyciężywszy głęboki smutek po stracie matki, zaczął czytać tę
grubą, starą księgę, którą rozpoczynały następujące słowa: „Aby dojść do skarbu,
czytaj stronę po stronie. Jeżeli przejdziesz od razu do końcowych wniosków,
księga zniknie w czarodziejski sposób i nie będziesz mógł osiągnąć skarbu”.
Następnie były opisane wielkie bogactwa zgromadzone w dalekiej krainie
i bardzo dobrze strzeżone w pewnej jaskini.
Niestety, po pierwszych stronach tekstu perskiego następował tekst w języku
arabskim. Młodzieniec, który już widział siebie w roli bogacza, w żaden sposób
nie mógł narażać się na to, by przygodny tłumacz zawładnął skarbem, przekazawszy mu jedynie fałszywe informacje. Sam zaczął więc z zapałem studiować
język arabski. Po pewnym czasie mógł już przeczytać tekst. Ale oto po kilku
stronach natknął się na tekst napisany po chińsku, a potem jeszcze w innych
językach, które młodzieniec z wielkim zapałem zaczął poznawać. W tym czasie,
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aby utrzymać się, wykorzystał doskonałą znajomość języków i wkrótce zasłynął
w stolicy jako jeden z najlepszych tłumaczy. Dzięki temu przestał być biedny.
Po wielu stronicach napisanych w różnych językach, w księdze znalazły się
jeszcze wskazówki, jak administrować skarbem, gdy się go osiągnie. Młodzieniec chętnie zapoznał się z ekonomią, rachunkowością oraz zasadami wyceny
szlachetnych metali i kamieni, dóbr ruchomych i nieruchomości, aby nie zostać
oszukanym, gdy posiądzie skarb.
Wykorzystywał też przyswojone sobie wiadomości, aby zapewnić sobie lepszy
poziom życia, a jego sława poligloty i zdolnego ekonomisty dotarły aż na zamek
szacha. Szach rozkazał przyjąć go do zespołu swych doradców. Początkowo
powierzał mu drobne zadania, a potem, gdy poznał go lepiej, zlecał mu trudne
i delikatne misje, wreszcie mianował go generalnym administratorem imperium.
Młodzieniec nie zapomniał o kontynuowaniu lektury swej książki, która
wprowadziła go również w tajniki budowy wielkiego mostu oraz wyciągów
i maszyn potrzebnych, by dostać się do dna jaskini. Mówiła o tym, jak otworzyć
kamienne drzwi, jak usuwać wielkie głazy, wypełniające wąwozy i zapadliska,
aby wyrównać drogę i o innych podobnych sprawach.
Nie chcąc powierzyć nikomu swej tajemnicy i nie pozwalając pomagać sobie
- syn wdowy, który stał się wkrótce człowiekiem wszechstronnie wykształconym
i ogólnie szanowanym, zapoznał się z inżynierią i urbanistyką tak dobrze, że
szach doceniając jego umiejętności i kulturę, mianował go ministrem i nadwornym architektem, a później - premierem. Nie było w królestwie drugiego
człowieka tak wykształconego i obeznanego we wszystkich naukach, jak ów
czytelnik „księgi skarbu”.
W dniu, w którym zaślubił córkę szacha, młodzieniec dotarł do ostatniej
strony księgi. Z bijącym sercem chwycił brzeg ostatniej strony, wreszcie miał
poznać ostateczne objaśnienie.
Wolno przewrócił stronę i ... wybuchnął śmiechem. Był to śmiech zdumienia, radości i wdzięczności.
Ostatnią stronę stanowiła metalowa, doskonale wypolerowana płytka,
w której można się było przejrzeć. Syn wdowy ujrzał swe oblicze. Oblicze
człowieka dojrzałego, świadomego, dzielnego, mądrego, przygotowanego do
wielkiej kariery. A wszystko to dzięki księdze, podarowanej mu przez matkę.
Wielkim skarbem był on sam, a księga pomogła mu to odkryć.
/Bruno Ferrero/
Kochane Dzieci!
Każdy z nas jest wielkim skarbem w oczach Boga. Otrzymaliśmy wiele
talentów, które mamy rozpoznać i rozwijać, a następnie służyć nimi ludziom.
Zdobywamy wiedzę i różne umiejętności także po to, aby czynić ziemię piękniejszą, a życie na niej łatwiejszym. Jeśli dobrze będziemy wykonywali nasze
obowiązki będziemy oglądali oblicze Boga w niebie.
Odpowiedzi na pytania konkursowe z poprzedniego miesiąca
1. Ile lat miał Pan Jezus, gdy umarł na krzyżu?
a) 33
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2. Co zrobił Pan Jezus na trzeci dzień po swojej śmierci?
a) zmartwychwstał
3. Która Niedziela Wielkanocy jest tak zwaną Białą Niedzielą?
a) 2
4. Kto poprosił Piłata o wydanie ciała Jezusa po śmierci?
a) Józef z Arymatei
5. Komu Jezus oddał pod opiekę swoją Matkę?
a) Św. Janowi
6. O której godzinie umarł Jezus?
a) 1500
7. Który z Apostołów nie chciał uwierzyć, że Pan Jezus powstał z martwych?
a) Św. Tomasz
Gratuluję wiedzy wszystkim, którzy poprawnie odpowiedzieli na zadane pytania.
Nagrody otrzymują: Agnieszka Wójsik, Angelika Bińkiewicz i Laura Garbacz.
Rozwiąż krzyżówkę

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Maryja jest naszą…
2. Zawiera słowa Boga do nas
3. Autor czwartej Ewangelii
4. Szatan to nasz …
5. Fragment ciała osoby świętej lub błogosławionej
6. 3 maja czcimy Maryję jako Królową ….
7. Imię obecnego papieża
Karteczki z rozwiązaniem krzyżówki i odpowiedziami na poszczególne
hasła proszę wrzucić do skrzyneczki „Listy do Naszej Wiary” umieszczonej na
dzwonnicy przy kościele.

Ks. Tomasz

46

Nasza Wiara 5/2013

Obserwacje laika – przyrodnika
Ptasie obyczaje
Na drodze wewnętrznej, tuż pod sąsiedzkim
żywopłotem, zauważyłam misternie uwite gniazdko, nie wiadomo jak się znalazło tam, ale wiadomo
z czego uwite. Zazwyczaj małe ptaki budują z
uschłych traw, niekiedy uszczelniają mchem czy
znalezionym pierzem. To gniazdeczko uplecione jest z cienkich traw i – sznurka z sztucznego
włókna.
Znaleziony jego kawałek ptaszek rozbierał na cienkie nitki a reszta – z widocznym węzłem żniwnym - zwisa. Może ten węzeł był zbyt trudny?
(Przed kilku laty Marta Potoczek umieściła w Naszej Wierze artykuł o tym,
jak zwierzęta, szczególnie ptaki, przystosowują się do warunków, w jakich żyją
ludzie, np. w miastach).
Kury z fermy (nazywam je sztucznymi, podobnie jak ich jaja) na wolności
czują się nieswojo. Nie umieją szukać pokarmu, absolutnie nie chcą być kwokami.
Dopiero po pewnym czasie, gdy obrosną w pióra, gdy odbiorą porcje bicia od
prawdziwych kur jako inne, zaczynają uczyć się trochę na dziko.
O bobrach jeszcze raz
Czwartoklasista Marek Samek
podzielił się informacją, że widział
płynącego w Smolniku bobra. Jego
obecność tłumaczył
tym, że jego żerowiska nie sprzyjały
jego wymaganiom i
wypłynął na większą wodę.
Łucja Wróbel

Liberum veto
Polska to kraj, w którym tradycje parlamentarne należą do najstarszych w
Europie, dlatego aby zrozumieć działanie naszego współczesnego sejmu, a także
żeby poznać naszą wspólną, środkowoeuropejska historię, należy przyjrzeć się
dziejom polskiego parlamentu.
Pomimo rozbicia dzielnicowego Polski, trwającego umownie; od 1138 roku
do koronacji Władysława Łokietka w 1320 roku, nie uległo zatarciu poczucie jedności w społeczeństwie polskim. Dlatego też na tzw. wiecach powoływano rady
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złożone z dostojników duchownych i świeckich, od których książęta rządzący
dzielnicami uzyskiwali opinie i rady w sprawach zarządzania i ustanawiania prawa
w swoich dzielnicach. Jednak w miarę upływu czasu państwo zaczęło się ponownie jednoczyć, odnowiono królestwo przez koronację Łokietka na króla. Odbywać
się zaczęty rady prowincjonalne i ziemskie zwane, sejmikami a w Wielkopolsce
i Małopolsce ogólnopaństwowe, które zaczęto nazywać sejmami walnymi.
Od połowy XV wieku sejm walny odbywał się zwykle co roku w Piotrkowie,
główną rolę na tych sejmach odgrywała rada królewska złożona z arcybiskupów,
biskupów, wojewodów, kasztelanów i wielu innych dostojników. Na sejm walny
przybywali też sporadycznie urzędnicy ziemscy, przedstawiciele miast i kapituł.
Zdarzało się też, że w mniej ważnych sprawach monarcha, zamiast zwoływać
sejm, zwoływał sejmiki prowincjonalne lub ziemskie, lecz aby uzyskać zgodę na
przedłożone propozycje, musieli w nich uczestniczyć miejscowi oficjele, osoby
piastujące urzędy ziemskie oraz szlachta nieurzędnicza.
W 1454 r w Nieszawie i Cerekwicy, szlachta otrzymała od króla Kazimierza
Jagiellończyka przywileje, mówiące, że bez ich zgody król nie będzie stanowił
nowych praw ani powoływał pospolitego ruszenia.
Pod koniec XV wieku za króla Jan Olbracht ostatecznie ukształtował się
polski dwuizbowy sejm, który składał się z senatu i Izby Poselskiej. W skład senatu
wchodziła dawna rada królewska, a senatorowie pełnili te funkcję dożywotnie.
Po zawiązaniu unii lubelskiej w skład senatu weszli także urzędnicy i biskupi
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Izba poselska składała się z posłów, którzy byli wybierani na sejmikach
przedsejmowych przez ogół szlachty z każdego województwa Poseł w Rzeczpospolitej szlacheckiej był uważany za reprezentanta województwa, lecz działanie
jego było ograniczone ze względu na instrukcje. Instrukcje i wskazówki poseł
otrzymywał od szlachty na sejmikach przedsejmowych, które informowały go,
jakie stanowisko ma zająć w sprawach przedstawionych przez króla. Po sejmie
walnym posłowie byli zobowiązani do przedstawienia sprawozdania z obrad
sejmowych. Zwyczaj ten utrwalił się w XVI wieku i stał się istotnym elementem
polskiego parlamentaryzmu.
Sejm walny składał się z trzech stanów sejmujących z króla, senatu i izby
poselskiej. Silna pozycja króla, jako jeden ze „stanów sejmujących” z czasem
zmalała, na skutek kolejnych uchwał sejmowych.
W 1505 roku w Radomiu uchwalono konstytucję „Nihil novi”, zgodnie
z nią król nie mógł ustanowić nic nowego bez zgody senatu i posłów. Uchwała
„nic nowego” przeszła do historii i stała się fundamentem ustroju politycznego
Rzeczpospolitej. Zgodnie z nią ograniczała prawa panującego i zasiadających
w senacie możnych, ale równocześnie izba poselska zyskała bardzo dużą władzę,
co dawało jej przewagę i czyniło szlachtę odpowiedzialną za losy państwa. Zgoda
sejmujących stanów na „nihil novi” nie oznaczało jednomyślności, lecz tylko
wypracowanie jedynego możliwego kompromisu w tym czasie.
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W Rzeczpospolitej również jak współcześnie, sejm odgrywał najważniejsza
rolę w życiu publicznym uchwalał ustawy i podatki, kontrolował skarb państwa,
wpływał na główne linie polityki zagranicznej, gwarantował pokój, nadawał
również szlachectwo.
Jednak od polowy XVII wieku wstrząsy polityczne oraz kryzys gospodarczy odbił się na polskim parlamencie i coraz trudniej dochodziło w sejmie do
jednomyślności.
Wtedy to właśnie pojawiło się „liberum veto”/ wolne „nie pozwalam”/, prawo
zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie także wszystkich wcześniejszych jego uchwał. Prawo to wyrosło z prawa jednomyślności
wymaganej do podejmowania uchwał sejmowych i funkcjonowało w Polsce w
XVII i XVIII wieku. W praktyce „liberum veto” wiązało się z wpływami wielkich
rodów magnackich na sejmikach i sejmach, a także z możliwością interwencji
państw obcych w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej.
Po raz pierwszy wyrażenie liberum veto i zerwania obrad sejmu, użył w
marcu 1652 r poseł Władysław Siciński. Od tego czasu stosowana zasada, liberum
veto, była często konsekwencją rywalizacji różnych grup magnackich, niejednokrotnie z inicjatywy państw ościennych. Doszło nawet do tego, że w latach
1773 – 1763 tylko jeden sejm koronacyjny nie został zerwany.
Ten kryzys ustrojowy Rzeczpospolitej stał się główną przyczyną utraty
znaczenia sejmu jako organu ustawodawczego, uświadamiając tym samym warstwom oświeconym konieczność przeprowadzenia reform. Zgodnie z zamierzaniami od 1764 r. rozpoczęto reformy sejmików i sejmu. Sprawne funkcjonowanie
sejmu często osiągano skłaniając posłów do zawiązywania konfederacji1. Wtedy
sejm obradując „pod węzłem konfederacji” decydował większością głosów, a
wówczas liberum veto nie miało zastosowania.
W kolejnym trzydziestoleciu nie zerwano ani jednego sejmu, chociaż z zamiarem takim, w dobrej sprawie, wystąpił poseł ziemi nowogródzkiej Tadeusz
Rejtan . Próbował zastosować „liberum veto” i nie dopuścić do zgody na I rozbiór
Rzeczpospolitej przez państwa sąsiednie.
Gdy posłowie zawiązali konfederację, stanął w drzwiach , starając się uniemożliwić opuszczenie przez nich sali obrad, co oznaczałoby akceptacje decyzji
podjętych przez konfederację. Jednak posłowie opuścili salę, tym czynem 30
września 1773 sejm uchwalił traktaty rozbiorowe Rzeczpospolitej.
Warto dodać, a nawet jest taka potrzeba, aby wspomnieć tu prawdziwego
patriotę i podobnie osamotnionego w swoim postępowaniu, posła PRL-u VIII
kadencji Romualda Bukowskiego. Nie patrząc na konsekwencję, postępował
zgodnie ze swoim sumieniem, poseł Bukowski, podobnie jak Rejtan, jako jedyny
sprzeciwił się całemu sejmowi i 25 stycznia 1982 roku, głosował przeciw ustawie
1

Konfederacja ,związek,zrzeszenie utworzone przez jeden lub kilka stanów dla osiągnięcia
określonych celów, mający istnieć do chwili osiągnięcia tego celu. Konfederacja nie uznawana przez króla, uznawana za bunty- rokosze.
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o „szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego”, a był to akt prawny
zatwierdzający dekret o stanie wojennym.
Te dwa tak podobne do siebie akty, mające znamiona patriotyzmu i miłości
do Ojczyzny wolnej, dzieli przeszło dwieście lat, lecz postawa i cel posła ziemi
nowogrodzkiej Rejtana i posła VIII kadencji sejmu Bukowskiego urodzonego
w Wilnie, miały ten sam cel, uchronić od niebezpieczeństwa niewoli Rzeczpospolitą. Trzeba mieć nie lada odwagę, aby przeciwstawić się samotnie w imię
sprawiedliwości tak ogromnej większości .
W historii sejmu to nie tylko te dwa wzniosłe czyny miały miejsce, lecz jest
ich jeszcze wiele w polskim parlamencie na przestrzeni wieków, nie przyniosły
jednak one Sejmowi blasku i ponadto pogrążyły Rzeczpospolitą w ciemne lata
niewoli. Te wydarzenia w konsekwencji były tragedią dla narodu, a przyniosły
chwałę tylko jednostkom, utkwiły także w zbiorowej pamięci historycznej Polaków i trudno się nimi nie szczycić.
Jak już wcześniej wspomniałem, sprawne funkcjonowanie Sejmu osiągano
skłaniając posłów do zawiązywania konfederacji, wówczas „liberum veto”nie miało
zastosowania. Właśnie w ten sposób obradował także w latach 1788-1792 sejm,
zwany Czteroletnim lub Wielkim, podczas, którego została uchwalono w 1791 r.
Ustawa Rządowa, pierwsza pisana polska konstytucja, zwana Konstytucją 3 Maja
– druga w świecie a pierwsza w Europie. Ustawa zasadnicza stanowiła, że „wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”.
Ta Ustawa Rządowa uchwalona w nadzwyczajnym trybie, bez dokładnego
przeliczenia głosów, przy zastosowaniu uproszczonej procedury, co uzasadnia
twierdzenie historyków, że akt ten doszedł do skutku w drodze swoistego zamachu stanu. Postanowienia Konstytucji zapewniły dominację władzy ustawodawczej nad wykonawczą, utrzymano stanowy charakter dwuizbowego sejmu.
Równocześnie Konstytucja 3 Maja osłabiła pozycję monarchy w systemie organów państwowych. Król przestał być trzecim stanem sejmującym, choć nadal
zwoływał sejm, utrzymał nadal prawo nominacji najwyższych urzędników
i stosował prawo łaski.
Ustawa Rządowa obowiązywała jedynie przez rok, stan ten został przerwany
w wyniku zawiązania konfederacji targowickiej2 , która zdelegalizowała Ustawę
Rządową, a wojna w jej obronie w 1972 zakończyła się klęską. Jednak uchwalona Konstytucja 3 Maja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności
Rzeczpospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.
Przebudowa Rzeczypospolitej w nowoczesne państwo została przerwana
przez Targowicę co „zaowocowało” II rozbiorem Polski. W czasie długoletniej
niewoli, tradycje polskiego parlamentaryzmu nie wygasły, lecz tylko ulegały
modyfikacji w zależności od warunków politycznych.
2

Targowica zawiązana w Targowicy na kresach wschodnich w celu obalenia Konstytucji 3
Maja. W rzeczywistości spisek pod patronatem cesarzowej Katarzyny, która występowała
jako gwarantka ustroju Rzeczypospolitej. Zawiązanie generalnej konfederacji, posłużyło
Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej i do rozbiorów.
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W Księstwie Warszawskim konstytucja nadana przez Napoleona I w 1807
roku bardzo ograniczała kompetencje sejmu. W Królestwie Polskim pod władzą
cesarzy rosyjskich sejm, mimo ograniczeń kompetencji, próbował nawiązać do
tradycji ustrojowych. Natomiast sejm powstańczy w 1830-31 stał się na krótko
najważniejszym organem państwowym i nawiązywał do Sejmu Wielkiego. Jakąś
niewielką rolę w życiu politycznym społeczeństwa polskiego odegrało Zgromadzenie Reprezentantów w Rzeczypospolitej Krakowskiej w latach 1815- 1846,
a pod zaborem pruskim Sejm Prowincjonalny. W latach 1861 – 1914 działał Sejm
Krajowy w Galicji, który obradował we Lwowie, jego kompetencje były ograniczony, ale uzyskał uprawnienia w sprawach oświaty, kultury i gospodarki krajowej.
Podczas zaborów Polacy mieli swoich reprezentantów w parlamencie pruskim; Landtagu, niemieckim Reichstagu oraz w austriackiej Radzie Państwa, a od
początku XX wieku w rosyjskiej Dumie Państwa. Zdobywane doświadczenia
parlamentarne miały istotne znaczenie w kształtowaniu oblicza parlamentu po
uzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918r.
Co roku 3 Maja obchodzimy święto upamiętniające powstanie pierwszej
konstytucji, pierwszej w Europie. Teraz po wielu nowelizacjach i częstym naprawianiu Konstytucji jest ona akceptowana przez wszystkich Polaków.
1. „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają oprawo do równego
traktowania przez władze publiczne.”
2. „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
Te dwa pkt. zawarte i zapisane są w naszej Konstytucji, w rozdziale II art.32.
Przyjrzyjmy się reakcji naszej władzy; w przykładzie; „Odwiedziny i złożenie
kwiatów przez Jarosława Kaczyńskiego wspólnie z młodzieżą szkolną”, w roku ubiegłym i jej brak na; „Obchodach 3 rocznicy tragedii Smoleńskiej” w Marcinkowicach
na Skwerku Katyńskim. Odpowiedzmy sobie na pytanie sami i wyciągniemy
wnioski z tego faktu.
Czyżby władza zastosowała; liberum veto?
Stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Konstytucja wymienia wolność i prawa człowieka, które nie mogą być ograniczone nawet w czasie
trwania stanu wojennego i wyjątkowego.
Zenon Tabor

Maj pełen miłości do Maryi
Piękna, śnieżna zima, może nawet
zbyt śnieżna, zakończyła swoje urzędowanie. Wszyscy już mieli dość mrozów
i śniegu, chociaż zimowy pejzaż, ośnieżone drzewa i wzgórza urzekały swym
pięknem. Jednak wszyscy z utęsknieniem czekają na czas, kiedy życiodajne

słońce swoimi promieniami ogrzeje
zmrożoną ziemię, kiedy pojawią się
kwiaty na łąkach, kiedy zakwitną drzewa, kiedy nadejdzie maj, wtedy dopiero
zaczniemy żyć.
Mając na myśli maj, pierwszym
skojarzeniem będzie na pewno dla wie-
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lu Polaków „długi weekend” i majówka
na łonie przyrody. Bo to właśnie maj
jest czasem przebudzenia w przyrodzie,
jest to czas, kiedy zaczniemy się cieszyć
życiem i rekompensować sobie smutne
i ciężkie zimowe dni. Później dopiero
sobie uzmysławiamy, że majówka to
także nabożeństwo majowe, które także
możemy potraktować jako czas naszego
przebudzenia, ale …..w wierze. Właśnie w maju, miesiącu pełnym miłości,
radości i dziękczynienia nie tylko my
lecz również nasza wiara ma szansę na
przebudzenie się z zimowego snu.
Jednak dzisiejszy katolik jest zaabsorbowany codziennością życia i nie
zawsze ma czas i chęci, by uczestniczyć
w nabożeństwach majowych, bo nie są
one dla niego istotnym elementem wiary.
Musimy sobie jednak zdać sobie sprawę z
tego, że nie zawsze tak było, bo kiedyś w
niedawnej przeszłości, wieczorne nabożeństwa majowe były ważną częścią wiary
i przyciągały dorosłych jak również dzieci. Wydawać się może ,że lata świetności
„majówek” bezpowrotnie przeminęły, to
jednak …. teraz coraz więcej można zauważyć zgromadzonych wokół kapliczek
tak starszych jak i dzieci.
Kultywowane przez Kościół, cieszące się coraz większa popularnością
nabożeństwa - majówki odprawiane w
kościołach, przy grotach, kapliczkach
i przydrożnych figurkach, na stałe
wpisały się w krajobraz Polski. Wczesnym wieczorem niosą się „po górach
dolinach”, bo tym śpiewaniem naród
polski, a także „strumyki wdzięcznym
mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem, i co czuje i co żyje, niech razem
sławi Maryję”. Jest to też wyraz wielkiej
wiary i miłości do Maryi, wszystkich
Polaków, którzy dzięki Niej właśnie
przetrwali niejedną burzę dziejową.
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Szczególnie teraz, w maju kiedy
nasze myśli będą biegły do Naszej
Matki i ku Jasnej Górze, rozważmy
zatroskanie Maryi, o nasz naród i nas
samych. Przecież szczycimy się tym,
że jesteśmy narodem Maryjnym, że
naszą królową jest Matka Boska Częstochowska. Dlatego też nie możemy
się wstydzić i ukrywać przed światem
faktu, że jesteśmy narodem, którego
już od tysiąca lat chroni i broni Matka
Boża. Możemy się raczej wstydzić tego,
że Ona przemawia do nas przez wieki,
a my nadal jesteśmy głusi i ślepi na Jej
wezwania i nadal upadamy, jednak nie
zważając na to, Maryja wstawia się za
nami u swego Syna, ciągle nas broni,
podaje rękę i podnosi i daje siłę na
pokonanie zagrożenia i przeciwności.
Musimy sobie zdać sprawę z tego
i nie zapominać o tym, że historia naszego kraju pełna jest nadzwyczajnych
interwencji Częstochowskiej Królowej. Te interwencje, zawsze jednoczą
naród, te wmieszanie się Maryi w życie
naszego narodu zawsze dają nam, Polakom jako narodowi, siłę na pokonanie
wszelkich przeciwności.
Na przestrzeni wieków jest wiele
chwil w których ucieczką i obroną była
nam Maryja, stawała się i Orędowniczką i Hetmanką polskiego oręża i Królową i Ucieczką Grzesznych.
Pod Grunwaldem zjednoczone
wojska polsko – rusko – litewskie,
z pieśnią „Bogarodzica” na ustach,
zwyciężają Krzyżaków. Symbolem
wolności narodowej i religijnej stała się
Matka Boża Częstochowska na Jasnej
Górze. W 1655 roku Szwedzi napadli
na Rzeczpospolitą, która kompletnie
była na to nie przygotowana, bo wtedy
naród był skłócony, szlachta podzielona, panowało bezprawie i prywata,
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Najeźdźcy stanęli pod murami Jasnej
Góry i byli przekonani, że twierdza
Maryi podda się tak szybko jak reszta
kraju. Wtedy okazało się, że Polacy
oddani Maryi potrafią się zjednoczyć i
postanowili stawić czoła ogromnej armii
wroga i bronić się do ostatniego żołnierza. Niewielka armia Maryi odniosła
zwycięstwo. W modlitwach błagalnych
obrońców była wzywana jako pierwsza
i ostatnia ucieczka Korony Polskiej.
To dzięki Maryi i Jej nadzwyczajnej
interwencji, naród został stopiony w
jedność i to tylko dzięki temu, Jej sanktuarium na Jasnej Gorze zostało obronione,
a Szwedzi wypędzeni z kraju. Król Jan
Kazimierz, doceniając opiekę Matki
Boskiej 1.IV 1656 roku złożył uroczyste
ślubowanie w Katedrze Lwowskiej,
nazywa Maryję Królową Królestwa Polskiego, Księstwa Litewskiego i Ruskiego, oddając się Jej szczególnej opiece i
orędownictwu. Ślubowanie to nie tylko
wydarzenie polityczne, lecz również
religijne, bo od tej chwili Maryja stała
się patronką i Królową Polski.
Kiedy wielkie zrywy wolnościowe, powstania narodowe, kończyły
się klęską, kiedy nastał czas zsyłek na
nieludzka ziemię, Maryja staje się alegorią wszystkich matek, które opłakują,
tak samo jak Ona, cierpienie i śmierć
swoich synów i córek.
Czas ciemnych lat okupacji hitlerowskiej rozświetlała Jasna Góra, na
której królowała Maryja. To dzięki Niej
okrucieństwa wojny nie zniszczyły ducha
narodu, Polska zeszła do podziemia, a z
nią jej Królowa, aż nadeszło zwycięstwo.
Zwycięstwo nadeszło, jednak nie
na długo, bo wkrótce przyszedł czas
strasznego zniewolenia, sowietyzacji,
czas komunistycznego terroru. Pol-
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ska „niby wolna”, ale jeszcze bardziej
zniewolona, bo jarzmo komunizmu
najokrutniejsze, bo Polak był przeciw
Polakowi. Polska upodlona i uzależniona od „wielkiego brata” i „sekretarzy
popychadeł” z PZPR, odczuła po raz
kolejny grozę, tym razem nieludzkiego
komunistycznego systemu.
Walkę z Kościołem komuniści
zaczęli w powojennej Polsce, kiedy
9 lutego 1953r Rada Państwa wydała
jednostronny dekret o tworzeniu,
obsadzaniu i znoszeniu duchownych
stanowisk kościelnych. Na mocy tego
dekretu całkowicie uzależniono od
zgody władz państwa obsadę każdego
stanowiska kościelnego. W ten sposób
władza komunistyczna PRL po okresie
„nadużyć i wypaczeń” chciała całkowitego podporządkowania Kościoła
państwu ateistycznemu.
25 września 1953r komuniści
uwięzili prymasa - ks. Stefana Wyszyńskiego, równocześnie nasiliły się
groteskowe - niby procesy biskupów
i kapłanów.
Modły i prośby narodu do Czarnej
Madonny Częstochowskiej w intencji
uwolnienia z więzienia prymasa Polski,
skutkują, kardynał Wyszyński zostaje
zwolniony z więzienia i obejmuje
wszystkie swoje funkcje kościelne.
Wielu z nas pamięta sierpień 1980
i historyczny widok modlących się
stoczniowców. W stoczni zatroskane
twarze robotników, w domach zapłakane twarze ich rodzin, smutek i miłość.
Nadzieja w krzyżu, symbolu miłości i
nowego życia, portrety papieża Polaka
i ikona Czarnej Madonny, Matki i Królowej Polski, na bramie w ogrodzeniu
stoczni, bo Ona dała siłę i odwagę
robotnikom sierpnia.

Nasza Wiara 5/2013

53

Po sierpniu 1980, nastaje 13 grudzień 1981, komuniści znowu atakują
z zaskoczenia, ponownie próbują
zakładać jarzmo narodowi, czy znowu
zmarnowane szanse....? czy ponownie
stracone nadzieje …..? czy mogą obciąć
skrzydła …..? nie na długo.
Nie możemy zapomnieć, jak wiele
zawdzięcza Maryi nasz naród, nie zapominajmy też o Jej wielkiej miłości do nas.

Nie możemy zapomnieć też o
tym, że to właśnie kult Maryi odgrywał
ważna rolę w kształtowaniu się ducha
patriotycznego i religijnego narodu.
Pozostańmy Jej wierni po wsze
czasy, a Ona nas nigdy nie zawiedzie
i nie opuści.
„Maryjo, Królowo Polski, jestem
przy Tobie, pamiętam, czuwam.”
Zenon Tabor

Ojczyzna polszczyzna
Majowo tym razem, gdy zaczynają się wyprawy piesze i motorowe (najpierw
w Polskę – to konieczne i patriotyczne), zachęcam do zwracania uwagi na nazwy
miejscowe. O najbliższych była mowa, o rodowodzie parafialnych nazw wsi i
ich przysiółków.
Dziś trochę dalej.
Limanowa wzięła swą nazwę (taka jest moja wiedza z literatury bądź audycji
na ten temat) od imienia własnego – rycerza Wilmana. Niektóre obce nazwy
ulegały deformacji, „przekręcaniu” czyli przestawianiu głosek, co w tym wypadku mogło brzmieć jako „Liwman czy Liman a od imienia poszła nazwa: na
pytanie – czyja to własność? - odpowiadano – Limanowa. (tak jak Bartkowa rola.)
Nasza Warszawa pochodzi też od imienia własnego Warsz; czyja to posiadłość – Warszowa. Nazwę tę pragnęła wytłumaczyć legenda o bliźniakach o
imionach Wars i Sawa ale to tylko legenda.
Podobną etymologię ma Częstochowa – miasto Częstocha. Wrocław ma
swoje pochodzenie od imiernia słowiańskiego Wrocisław. Imiona dawne,
słowiańskie – podobnie jak innych narodów, np. żydowskie – zawierały jakieś
życzenie, błogosławieństwo, obronę przed złem. Wroci (wróć) sław (sławny).
W polskich dzielnicach historyczno – kulturowych można odnaleźć pewne
prawidłowości. Np. na Pomorzu Gdańskim (stamtąd mój ród po mieczu jest
wiele nazw zakończonych na – ino: Luzino, Barłomino, Pomieczyno, Gościno
a także zakończone na – ewo/owo/owa: - Krokowa, Bolszewo.
Kraków wziął nazwę od imienia Krak lub Kruk.
Sącz – od licznych potoków sączących się wśród lasów i dolin.
Zakopane to miejscowość leżąca za inną – o nazwie Kopane.
Krynica to nazwa źródła, czystych wód, a tam właśnie są obfite źródła wód
zdrowotnych.
Władysławowo – dawny port wojenny – zbudował król Władysław IV.
Kazimierz – król Kazimierz Wielki.
To tylko garść przykładów, o inne można się dopytać na miejscu.
Etymologię nazw miejscowych Sądecczyzny opracował Eugeniusz Pawłowski.
P.S. Część Śląska ma nazwy miejscowości dwujęzyczne: .....polskie i tłumaczenie niemieckie – nieraz niezbyt udane.

Ł.W.

54

Nasza Wiara 5/2013

Z parafii, kraju i ze świata
10 kwietnia w naszej parafii upamiętniono
trzecią rocznicę katastrofy smoleńskiej. Uroczystej mszy św. przewodniczył w kaplicy dworskiej
w Marcinkowicach nasz proboszcz ksiądz prałat
Józef Babicz, a wśród obecnych gości byli między innymi Bernard Stawiarski, wójt Chełmca,
Michał Mółka, dyrektor biura poselskiego Andrzeja Romanka, Wojciech Włodarczyk, dyrektor
biura poselskiego Wiesława Janczyka, poczet
sztandarowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych Ziemi Limanowskiej oraz Jan M. Ruchała
z sądeckiego oddziału PTH, a także Józef Gościej,
kustosz Muzeum Regionalnego w Marcinkowicach wraz z małżonką. Po nabożeństwie złożono
kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym sześciu smoleńczyków, związanych z
Marcinkowicami i ziemią sadecka: prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego, ostatniego prezydenta
RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego,
gen. Franciszka Gągora, marszałka Macieja
Płażyńskiego, bpa polowego Tadeusza Płoskiego
i o. Józefa Jońcy, pochodzącego z Laskowej
inicjatora ogólnopolskiej akcji sadzenia „Debów
katyńskich”. To właśnie u nas już 30 kwietnia
2010 r powstało pierwsze w Polsce miejsce
upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej, stąd
też w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej
wyruszyła pielgrzymka do Smoleńska i Katynia.
***
Kościół parafialny pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej – sanktuarium Matki Bożej
Przedziwnej w Grybowie otrzymał tytuł bazyliki
mniejszej. Mszy św. transmitowanej przez Radio
Maryja i Telewizję Trwam przewodniczył ks. abp
Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.
Na uroczystość do Grybowa przybyły rzesze
wiernych z całej diecezji tarnowskiej.– Papieska
decyzja czyni grybowską świątynię miejscem
szczególnego duchowego oddziaływania w tym
regionie, tym bardziej że kościół ten jest miejscem
wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu i
możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i
pojednania – mówił na początku Mszy św. ks.
bp Andrzej Jeż, ordynariusz tarnowski. Odczytanie dekretu watykańskiej Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów o nadaniu
kościołowi w Grybowie tytułu bazyliki mniejszej
zostało przyjęte długimi brawami. Bazylika to
świątynia o szczególnym znaczeniu liturgicznym

i duszpasterskim. Kościoły odznaczone są tytułem bazyliki mniejszej na znak ich szczególnej
więzi z Kościołem rzymskim i z osobą Następcy
św. Piotra. W homilii ks. abp Celestino Migliore
zwracał uwagę, że kościół tym bardziej zasługuje
na tytuł bazyliki, im bardziej przybliża Chrystusa,
buduje prawdziwą wspólnotę, miłość między
parafianami. Dlatego postawił też wiele pytań
uczestnikom Liturgii: Jak bardzo ta świątynia
przyciąga wiernych do słuchania Słowa Bożego?
Jak bardzo przepowiadane w niej Słowa budzą
zainteresowanie tych, którzy przestali chodzić
do kościoła? Jak wielkie jest poczucie jedności
wśród parafian? Jak potrafią wprowadzać w
praktykę życia pierwsze przykazanie, które każe
nam kochać Pana Boga całą duszą i sercem, a
bliźniego swego jak siebie samego? – pytał nuncjusz apostolski w Polsce. – Okazując wierność,
dziękczynienie i miłość Ojcu Świętemu, powinniśmy pozytywnie odpowiadać każdego dnia na te
pytania – zaznaczył ksiądz arcybiskup. Bazylika w
Grybowie jest ósmą w naszej diecezji.
***
Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła dziś
dokument, w którym kardynałowie, arcybiskupi i
biskupi wyrażają swój sprzeciw wobec zabiegów
in vitro, aborcji, eutanazji oraz antykoncepcji. „O
wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi
współczesny człowiek” - to dokument Konferencji Episkopatu Polski, w którym przypominają,
że „zadaniem chrześcijanina jest ukształtowanie
swojego sumienia w zgodzie z nauczaniem Kościoła oraz uzyskanie poprawnej i rzetelnej wiedzy na temat początków człowieka.” .Mottem
dokumentu są słowa z Księgi Rodzaju: „Upomnę
się też u człowieka o życie człowieka i u każdego
– o życie brata” (Rdz 9, 5).„Prawo do życia jest
fundamentalnym prawem człowieka, na którym
wyrastają wszystkie jego pozostałe prawa.
Ono jest też podstawą wszystkich innych dóbr,
które stają się udziałem człowieka” – czytamy w
dokumencie opublikowanym przez KEP. Biskupi
zwracają uwagę, że praktykowany relatywizm
poddaje dyskusji podstawowe pojęcia, takie jak
godność, życie, zdrowie, człowieczeństwo. „A
przecież pojęcia te w naszej cywilizacji – sięgającej korzeniami do kultury greckiej, rzymskiej
i chrześcijańskiej – mają znaczenie uniwersalne” – podkreśla Episkopat. Biskupi krytycznie

Nasza Wiara 5/2013
odnoszą się do procedury poczęcia pozaustrojowego – in vitro, wskazując, że poczęte w
wyniku tej metody dzieci podlegają selektywnej
aborcji. „Nie do pominięcia w ocenie etycznej
metody in vitro są zagrożenia zdrowotne. (...)
W pierwszych dniach zarodkowego życia człowieka zachodzą procesy dostosowywania się nowo
powstającego organizmu do potrzeb dalszego
istnienia. Metody sztucznej prokreacji człowieka
zaburzają ten proces”. Hierarchowie podkreślają
także w dokumencie swój sprzeciw wobec
antykoncepcji. „Sprzeciw wobec mentalności
antykoncepcyjnej, która zafałszowuje prawdę o
ludzkiej seksualności, wymaga przede wszystkim
osobistego, głębokiego nawrócenia. Nakazuje
odrzucić dominujący we współczesnej kulturze
sposób myślenia o dziecku jako o zagrożeniu
i zbędnym ciężarze i spojrzeć na nie jako na
szansę i bezcenny dar” – napisali w dokumencie.
Episkopat podkreśla, że „konieczne jest zaangażowanie w czynną obronę ludzkiego życia od chwili
poczęcia. W szerszym społecznym i politycznym
wymiarze należy zadbać o niedyskryminowanie
rodzin i politykę prorodzinną, otoczenie szczególną
troską rodzin wielodzietnych”. Autorzy dokumentu
zwracają się do polityków, podkreślając, że stają
oni wobec szczególnej odpowiedzialności, gdy
podejmują decyzje dotyczące życia i godności
człowieka. Biskupi przypominają, że politycy,
którzy są katolikami, powinni przestrzegać nauczania Kościoła.
.* * *
W katedrze gnieźnieńskiej ks. abp Celestino
Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, nałożył
krzyże misyjne 35 misjonarzom udającym się
na misje. W tym roku w grupie tej są 2 osoby
świeckie. Tradycyjnie już podczas uroczystości
odpustowych ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie,
które w tym roku odbywały się 27 i 28 kwietnia,
miała miejsce ceremonia wręczenia krzyży misyjnych. Uroczystości rozpoczęły się 27 kwietnia
Nieszporami w katedrze gnieźnieńskiej o godz.
19.00. Następnie z katedry w kierunku kościoła
pw. św. Michała, znajdującego się na Wzgórzu
Zbarskim, wyruszyła procesja z relikwiami
św. Wojciecha. Tam, na placu przy kościele,
biskupi skierowali pozdrowienia do wiernych, a
następnie odśpiewano Apel Jasnogórski. Z kolei
w kościele przez całą noc trwało czuwanie przy
relikwiach św. Wojciecha, a po północy odmówiona została modlitwa w intencji misjonarzy
i misyjnego dzieła Kościoła. W niedzielę 28
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kwietnia relikwie zostały procesyjnie prześnione
z kościoła św. Michała na plac św. Wojciecha,
gdzie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana. Przed błogosławieństwem nuncjusz
apostolski w Polsce nałożył misjonarzom i misjonarkom krzyże misyjne. Krzyże misyjne otrzymało
14 księży diecezjalnych, 6 księży zakonnych, 1
brat zakonny, 11 sióstr zakonnych, 2 świeckich
misjonarzy, 1 ksiądz do pracy wśród Polonii. 29
spośród nich przygotowywało się do wyjazdu
w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.
Wyjeżdżający w tym roku misjonarze pochodzą z
26 polskich diecezji i pracować będą na wszystkich kontynentach: Ameryka (18 osób), Afryka
(12 osób), Azja (2 osoby), Oceania (1 osoba),
Europa (1 osoba). W sumie nowi misjonarze
Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa będą służyć
w 21 krajach na świecie: Boliwia (5 osób), Peru
(4 osoby), Ghana (3 osoby), Zambia (2 osoby),
Urugwaj (2 osoby), Wybrzeże Kości Słoniowej (2
osoby), Wenezuela (2 osoby), Senegal (1 osoba), USA (1 osoba), Estonia (1 osoba), Argentyna
(1 osoba), Ekwador (1 osoba), Kazachstan (1
osoba), Papua Nowa Gwinea (1 osoba), Antyle
(1 osoba), Burkina Faso (1 osoba), Meksyk (1
osoba), Pakistan (1 osoba), Republika Demokratyczna Konga (1 osoba), Mauritius i Reunion (1
osoba), Kenia (1 osoba).
***
W wigilię Święta Bożego Miłosierdzia w
Varbergu, w Szwecji, został poświęcony pierwszy w tym kraju kościół pod wezwaniem Bożego
Miłosierdzia. Poświęcenia świątyni dokonał
biskup Anders Arborelius OCD, ze Sztokholmu.
W homilii biskup Arborelius powiedział, że musimy być świadkami Bożego Miłosierdzia. - Nie
możemy zamykać ust i milczeć, ale musimy
być świadkami Zmartwychwstałego. Jesteśmy
tutaj, by czcić Boże Miłosierdzie – zaznaczył
hierarcha i dodał, że Boże Miłosierdzie zwyciężyło na krzyżu.– Nastąpiło Zmartwychwstanie.
Boże Miłosierdzie wygrało i przyszło do nas, do
kościoła w Varbergu, po to, aby zaświadczyć
o tym, jak Bóg jest litościwy i miłosierny. To
zdanie, że Bóg jest miłosierny powinniśmy
powtarzać tak często, jak często powtarza się
refren w piosence – nauczał kaznodzieja. Hierarcha przypomniał licznie zebranym wiernym, że
to św. siostra Faustyna widziała w objawieniach
Jezusa zmartwychwstałego i dzięki niej mamy
dziś obraz Pana Jezusa miłosiernego.- Bez
Miłosierdzia Bożego wszystko byłoby czarne i
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beznadziejne. To ono sprawia, że człowiek jest
pełen życia. Potrzebujemy Miłosierdzia Bożego,
aby świat istniał. To Miłosierdzie Boże wylewa
na nasze ręce sam Pan Bóg. A jeśli je dostajemy,
musimy przekazywać je dalej tym, którzy go nie
znają. To my jesteśmy przekaźnikami Bożego
Miłosierdzia. Kto go doznał, musi przekazywać
go dalej – stwierdził biskup Arborelius. Kończąc
homilię kaznodzieja zaznaczył, że nigdy nie jest
za późno, aby Bóg dotknął nas swoim miłosierdziem. - On zawsze o nas walczy, choć nieraz
my nie rozpoznajemy Jego znaków, nie wolno
nam nigdy tracić wiary. Musimy zawsze mieć
nadzieję w Chrystusie i wierzyć w to, co mówiła
św. siostra Faustyna, że On jest miłosierny. Boga
mamy w naszym wnętrzu, w sobie. Dlatego nigdy nie możemy zaprzestać głosić orędzia o Jego
miłosierdziu.W uroczystości wzięli licznie udział
nie tylko rodowici Szwedzi, ale także wierni
reprezentujący katolickie wspólnoty, powstałe
w środowiskach emigrantów z krajów całego
świata oraz duchowni miejscowych wspólnot
protestanckich. Bardzo licznie reprezentowana była szwedzka Polonia. Uroczystość była
ogromnym, długo wyczekiwanym przeżyciem
dla Polki mieszkającej w Szwecji od ponad
30 lat - Krystyny Olofsson, apostołki Bożego
Miłosierdzia z Goeteborga. - To dla nas wielka
radość. Tak długo czekaliśmy na ten dzień.
Cieszymy się, że i w Szwecji będziemy mieli
miejsce kultu Bożego Miłosierdzia. Kościół ten
był tak długo wyczekiwany i jest nam tak bardzo
potrzebny – powiedziała nam pani Krystyna.Inna
Polka – Krystyna Anderson dodaje, że świątynia
jest owocem wielu modlitw, wyrzeczeń i postów.
***
„Przyjmij Jezusa Zmartwychwstałego
do swego życia. Jeśli byłeś daleko, zrób mały
krok w Jego kierunku: oczekuje cię z otwartymi
ramionami” – napisał na portalu społecznościowym Twitter Ojciec Święty Franciszek.  Papieskie konto cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Adres papieskiego konta na Twitterze
to: @Pontifex. Jest on dostępny w dziewięciu
językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
łacińskim, polskim, arabskim, włoskim, portugalskim i francuskim. Największą liczbę czytających
stanowią osoby angielskojęzyczne. Zauważalne
jest, że w ostatnim czasie bardzo szybko wzrasta
liczba obserwujących papieski profil w języku
hiszpańskim .Inicjatywę łączenia się z wiernymi
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poprzez portal społecznościowy zapoczątkował
emerytowany Papież Benedykt XVI. Umieścił
on w grudniu 2012 roku swój pierwszy wpis, w
którym z serca wszystkim pobłogosławił.
***
Ojciec Święty Franciszek przewodniczył
nabożeństwu różańcowemu w Bazylice Matki
Bożej Większej.. Nabożeństwo różańcowe w
Bazylice Matki Bożej Większej odbyło się 4 maja
i w pierwszą sobotą miesiąca maryjnego, a także wpisuje się w osobiste przywiązanie Papieża
do tej modlitwy. Ojciec Święty codziennie odmawia cały różaniec, wszystkie tajemnice. Będąc
jeszcze kardynałem Papież przyznał, że przekonał
go do niej Jan Paweł II – wyjaśnia Radio Watykańskie. Po śmierci Papieża Polaka włoski
miesięcznik „30 Giorni” poprosił ówczesnego ks.
kard. Jorge Marię Bergoglio o jego świadectwo
o zmarłym Papieżu. Kardynał powrócił wówczas
pamięcią do 1985 roku. Pełnił on wtedy posługę
rektora seminarium. Jak wyjaśnił argentyński
kardynał, podczas wizyty w Rzymie wziął udział
w modlitwie różańcowej w Watykanie, której
przewodniczył Jan Paweł II. – On był z przodu,
na kolanach. Widziałem go od tyłu i stopniowo
pogrążałem się w modlitwie – wspominał ks.
kard. Bergoglio, cytowany przez Radio Watykańskie. Dodał: „Nie byłem sam”. – Modliłem
się pośród Ludu Bożego pod przewodnictwem
naszego Pasterza. Kiedy spojrzałem na Papieża,
przyszła chwila rozproszenia. Jego pobożność
była świadectwem. Wyobraziłem go sobie jako
młodego kapłana, seminarzystę, poetę, robotnika, dziecko w Wadowicach w tej samej pozycji,
co teraz, odmawiającego zdrowaśki jedna po
drugiej. Jego świadectwo pobożności zrobiło na
mnie wielkie wrażenie. Zdałem sobie sprawę z
prawdziwego znaczenia słów, jakie Matka Boża
z Guadalupe skierowała do św. Juana Diego:
»Nie lękaj się, czyż nie jestem twoją Matką?«.
Zrozumiałem obecność Maryi w życiu Papieża.
Od tej chwili odmawiam codziennie 15 tajemnic
różańca – wyznał przed siedmiu laty ks. kard.
Bergoglio.

(opr)  Jacek Kwiatkowski
      Na podstawie:
       www.sadeczanin.info
       www.naszdziennik.pl
       www.chelmiec.pl
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felieton majowy

„Nic się nie stało…”
Planowany na kwiecień felieton pod
tym hasłem nie ukazał się w ostatnim numerze i przenosi się – z pewnymi zmianami
-na piękny maj.
Już w kwietniu zakwitły wczesne drzewa owocowe i już w powietrzu unosi się
zapach grillowania. Taki obyczaj przeszedł
z Zachodu i tak się utrwalił, że wznosi się
z tym celu trwałe budowle.
Dobrze, cieszmy się urokami wiosny,
życiem, wszelkimi darami i łaskami. Ale
przejdźmy do rzeczy.
Po infantylnym przeboju polskim na
Euro 2012 powstał nowy, gdy nadzieje
prysły na jakieś niewstydliwe miejsce
w rozgrywkach piłki nożnej: „Nic się nie
stało, Polacy, nic się nie stało…” i tak w
kółko. Pocieszenie bez żadnej refleksji. I ta
śpiewka towarzyszy wielu innym niedobrym sprawom.
Bo gdy Adaś uderzy się w łokieć, pocieszamy: Adasiu, nic się nie stało, zaraz
się zagoi. Ale, gdy rzecz dotyczy spraw
wielkich i ciężkich, których skutki są dotkliwe, mówienie, że nic się nie stało, jest
co najmniej nie na miejscu. Jeśli człowiek
odchodzi od Boga i mówi, że nic się nie
dzieje, świat ze swoimi prawami kręci się
nadal – to tragedia. Jeśli 10 – lenia dziewczynka zwierza się koleżance, że odbyła
spowiedź byle jak – i nic się nie stało – to
co o tym myśleć? Jeśli ona „mieszka ze
swoim chłopcem” a on – że „ściągnął sobie
dziewczynę do Irlandii” – to nic takiego?
Jeśli „święte obrazki” poszły do szuflady a
na ich miejscu pojawiły się fotografie lub
nawet bohomazy – to co? Gdy lekceważymy czas wybierania osób do władzy – to
dzieje się to co się dzieje.
Chyba zamieniliśmy się w naiwnych
superoptymistów, którzy żyją przekonaniu,

że jest o.k. A może jest tak, jak mówi Dziennikarz z Wesela Wyspiańskiego:
„Niech na całym świecie wojna,
byle polska wieś zaciszna,
byle polska wieś spokojna”
Albo tak:
„Takie były zabawy, spory w one lata,
Wśród cichej wsi litewskiej, kiedy
reszta świata
We łzach i krwi tonęła…”
A. Mickiewicz
Kiedyś, lat temu kilka lub kilkanaście,
pewna osoba (J.K.) wygłaszające rozważanie pasyjne w drodze, zwróciła uwagę,
że niektórzy wpadają w samozadowolenie,
coś tam zrobili i więcej nie trzeba, bo to
wystarczy. Jest o.k.
Sędziwy poeta T. Różewicz napisał
poemat „Spadanie”. My, Polacy a z nami
Europa i świat, spadamy z przyzwoitego
poziomu. Dobrze, jeśli w spadaniu uda się
osiągnąć dno. Bo z dna można się odbić i
rosnąć w człowieczeństwie w górę. A jeśli
dna nie ma? Tylko otchłań?!
Dzieje się wiele złego: demoralizacja,
ateizacja życia, zachwianie wartości czy
nawet ich odrzucenie, kłamstwa, matactwa, brudny kabaret w parlamencie,
afery, kradzieże, bezprawie, demokracja
wg Kalego, rozkładanie rodziny, niszczenie
gospodarki….
Nic się nie stało, że aferzyści i przestępcy albo chodzą nietknięci albo zasiadają na lepszych stołkach. Nic się nie stało,
że gdzieś się podziały pieniądze uskładane
na OFE, że przetargi na roboty publiczne są
sprzedawane.
Oskarżeni o wszelkie przestępstwa
są niewinni a proces wytacza się przeciw
Jarosławowi Kaczyńskiemu i Zbigniewowi
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Ziobro. Czy oślepliśmy i ogłuchli, czy mamy
spętane myślenie?
Było to dawno. Polacy wybierali prezydenta
– jednego z dwóch. Wygrał – ku niezadowoleniu
niezadowolonych z rządów komuny – Al. Kwaśniewski. Zawiedzeni zaczęli szperać w życiorysie elekta i – znaleźli. Podawał się za magistra
a takiego tytułu nie zdobył na gdańskiej uczelni,
co potwierdził rektor. Do Warszawy z całej Polski
posypały się listy z protestami, że człowiek, który
skłamał, niemoże być mężem stanu. I co? – I nic.
Winowajca, przyciśnięty do muru, przyznał, że
coś takiego było, że nie pamięta, itd. Powołani
do osądzenia sprawy stwierdzili, że nic się nie
stało! Pomyślałam wtedy, „że zaczyna się źle
dziać w państwie duńskim”. I dzisiaj nikt się nie
dziwi, że ten czy ów z „wielkich” pozwala sobie
na bezprawie. Co robić – zapytał ktoś A. Macierewicza na spotkaniu w N. Sączu. Odpowiedział:
przygotować się dobrze do wyborów. A o wyborach opowiedział w bajce „Wół minister” I.
Krasicki.
Kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie,
Szły, prawda, rzeczy z wolna, ale szły porządnie.
Jednostajność na koniec monarchę znudziła;
Dał miejsce woła małpie lew, bo go bawiła.
Dwór był kontent, kontenci poddani — z początku;
Ustała wkrótce radość — nie było porządku.
Pan się śmiał, śmiał minister, płakał lud ubogi.
Kiedy więc coraz większe nastawały trwogi,
Zrzucono z miejsca małpę. Żeby złemu radził,
Wzięto lisa: ten pana i poddanych zdradził.
Nie osiedział się zdrajca i ten, który bawił:
Znowu wół był ministrem i wszystko naprawił

Ł.W.
P.S. Przyznać muszę, że w tym temacie wyręczył mnie ks. proboszcz podczas poruszającej
homilii wygłoszonej w pamiętnym dniu 10.04 br.
Władza zachowuje się tak, jakby nic się nie
stało, gdy zginął Prezydent RP i 95 osób o wysokim morale. No właśnie.

Humor
W warsztacie samochodowym klient pyta mechanika:
- Kiedy mam na liczniku
170 km na godzinę, coś mi stuka
w silniku. Co to może być?
- Anioł Stróż.
Turysta zagaduje górala:
- Po w i e d z c i e g ó r a l u
„chrząszcz brzmi w trzcinie”.
- Chrobok burcy w trowie
- odpowiada góral.
Podchodzi mały chłopiec do
policjanta:
- Przepraszam, znalazłem
pałkę, czy to przypadkiem nie
pana?
- Nie, ja moją zgubiłem odburknął policjant.
Mąż do żony:
- Wynaleziono kosmetyk,
który niezawodnie upiększa
wszystkie kobiety.
- Przecież ja go używam.
- Od razu wiedziałem, że to
jakieś oszustwo.
Na lekcji języka polskiego
nauczycielka pyta:
- W zdaniu: „Po świętach
uczniowie chętnie wracają do
szkoły”- czym jest wyraz „chętnie”?
- Kłamstwem – odpowiada
szybko Jaś.
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowym dzieckiem Bożym,
przez łaskę chrztu świętego stał się:

01.04.2013 r.
Emilia Lorek, ur. Limanowa, zam. Marcinkowice
Hanna Firlej, ur. Nowy Sącz, zam. Klęczany
07.04.2013 r.
Hubert Jurczyński, ur. Nowy Sącz, zam. Rdziostów
14.04.2013 r.
Klara Pociecha, ur. Roztoka, zam. Marcinkowice
20.04.2013 r.
Antoni Siemieniec, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
27.04.2013 r.
Hubert Szemla, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach i Braciach.
Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:

27.04.2013 r.
Ilona Kowalczyk i Radosław Wójcik
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał
ich miłość i napełniał radością.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:

Władysława Mróz l. 73
Władysława Smajdor l. 85
Ignacy Szkaradek l.86
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją
najdroższą Krwią i otwórz przed nimi bramy
Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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