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Kiedy nadchodzi maj
Wszystko w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa, w sposób szczególny zwracamy się do Matki Bożej. Jest to czas, kiedy zarówno w kościołach, kapliczkach,
jak i przy przydrożnych figurkach spotykają się wierni, aby poprzez swą modlitwę
oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie.
Chrześcijaństwo, krzewiąc swą misję ewangelizacyjną w świecie, przejmowało zastane elementy kulturowe i tubylcze poszczególnych narodów, nadając
im nowe, chrześcijańskie znaczenie. Tak było również w przypadku przejęcia
miesiąca maja. Niegdyś, w starożytności był to miesiąc związany z kultem bogini
pogańskiej, a już od V w. po Chr., kiedy to ogłoszono pierwszy dogmat Maryjny
na soborze w Efezie, zaczęto akcentować charakter Maryjny tego miesiąca. Wybór Maryi jako patronki tego miesiąca wynikał z roli, jaką Ona pełniła w życiu
Jezusa i pierwotnego Kościoła oraz wiosennego charakteru samego miesiąca.
W średniowieczu trend Maryjny pogłębił się jeszcze bardziej. Zamierzano w ten
sposób wyeliminować lub nadać głębszego chrześcijańskiego znaczenia zastanym
pogańskim rytom praktykowanym właśnie w tym miesiącu. Cześć ta rozwinęła
się szczególnie w XVII w., stając się praktyką w połowie XIX w. Do tej praktyki
odwołał się papież Paweł VI w swej encyklice ‚Mense maio’ (1965), nawołując
do zachowania tej tradycji.
W Polsce nabożeństwa majowe przyjęły się od XIX w. i na tle zaborczych najeźdźców: prawosławnej Rosji i luterańskich Niemiec, wkrótce stały się wyznacznikiem katolickiej polskości. W 1852 r., po raz pierwszy oficjalnie nabożeństwo
majowe odprawiano w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach trafiło
ono już do wszystkich parafii i stało się bardzo popularne. Nabożeństwo to jest
pochwalnym hymnem ku czci Bogarodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, kiedy
w Litanii Loretańskiej wysławiamy Ją przeróżnymi tytułami, prosząc, by była dla
nas, wędrowców na ziemi, najlepszą Matką. Ten kult Maryjny w maju jest dodatkowo wzmocniony akcentami patriotycznymi wynikającymi z historycznego
wydarzenia słynnej Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz: Wielkie Jasnogórskie Śluby
Narodu odprawiane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 r. Wszystkie
te wydarzenia stanowiły newralgiczne momenty polskiej historii, które zaczęto
z czasem kojarzyć z majowymi celebracjami liturgicznymi.
Szybko rozwijająca się pobożność Maryjna czyniła zadość dwóm naturalnym,
głęboko ludzkim potrzebom. Maryja jest wzorem moralnej czystości i jako Matka
Boga najpewniejszą Opiekunką i pomocą we wszystkich potrzebach. Polak średniowiecza, pełen wad i naturalnej słabości, odczuwał potrzebę istnienia wzoru
doskonałości, który mógłby, choćby w jakimś stopniu, naśladować.
Współczesny Polak powinien czerpać wzory z pobożności ludzi ściśle związanych z wiarą w Jezusa Chrystusa. Prośmy Zmartwychwstałego za pośrednictwem Jego Matki abyśmy nie tylko śpiewali słowa Litanii Loretańskiej ale przede
wszystkim uczyli się od Maryi miłości do Jezusa.
Opracował Ks. Krzysztof Mirek

2

Nasza Wiara 5/2015

Życzenia
Wszystkie Kochane Mamy
Niech przyjmą od redakcji słowa uznania i szacunku
oraz serdeczne życzenia,
aby z radością i miłością wypełniały swoje piękne powołanie
Kochanej Solenizantce Zofii Lorek wielkie podziękowanie
za niezawodną współpracę, życzliwość i hojność, co razem
można nazwać: wielkie serce, wraz z życzeniami Bożej
opieki
Składa redakcja
Wszystkiego najlepszego z okazji imienin
dla Zofii Golińskiej
życzy pozostała część redakcji
Pani Monice Tobiasz serdeczne życzenia z okazji imienin życzą koleżanki
i koledzy redakcyjni

Smoleńsk w trzech obrazach
(Kazanie wygłoszone 10 kwietnia w Kaplicy dworskiej
w Marcinkowicach)
Lata przemijają, historia się toczy
Morderca bezczelnie spogląda nam w oczy!
Na skraju pogardy, gdzie umarło słowo,
Leżą Nasi Bracia z przestrzeloną głową!
Siostry, Bracia – Polacy
Wiersz o Katyniu śpiewamy!
Siostry, Bracia – Rodacy,
My, my - pamiętamy!
W zbiorowej mogile, pod kłamstwem tyrana,
Naszego Narodu, nie zgojona rana.
W krzyżach i pamięci, grobowe milczenie,
Co woła do świata o ludzkie sumienie! (Kazimierz Węgrzyn Katyń)
Znaleźliśmy się w takim miejscu historii i takim punkcie naszego życia,
kiedy trudno nam dobrać odpowiednie słowa do tego, aby wyrazić nasze uczucia. Ponieważ historia jest nauczycielką życia, próbujemy, odnosząc się do niej,
znaleźć analogiczne wydarzenia, które pomogą nam, przynajmniej w części,
przybliżyć sens i znaczenie znaków. Widzimy te znaki, ale nie wiemy, co one
symbolizują. Nie możemy przewidzieć tego, co przyniesie przyszłość. Niech
naszym rozważaniom towarzyszą trzy analogie.
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Pierwsza, nieco zapomniana, której nie często przypisujemy zbyt duże
znaczenie, zaczerpnięta została z opisów Zmartwychwstania Pana Jezusa.
„Gdy kobiety były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po
naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego
uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do
uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc
wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska
między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. „Czym była prawda dla ludzi,
którzy byli świadkami zmartwychwstania a mimo to za pieniądze potrafili kłamać? Coś chyba jest w psychologii grzechu przeciw prawdzie. Jeżeli raz popełni
się grzech kłamstwa, trudno się z tego braku prawdy wycofać. Do jednego
kłamstwa „przykleja” się inne, które znacznie bardziej komplikuje relację do
prawdy. Faryzeusze, słysząc świadków, robią wszystko, aby tylko prawda nie
ujrzała światła. To pierwsza analogia.
Sześćdziesiąt tysięcy szczątków Tupolewa woła o prawdę, o to, aby ujrzała
ona światło. Życie bez prawdy zniewala człowieka, zmusza go do zabicia swojego sumienia. Ci sami ludzie, którzy dzielą Polaków, równocześnie ubolewają,
że Polacy są podzieleni. Katastrofa w Smoleńsku stała się symbolem, jakimś
znakiem z przestrogą, przez który powinniśmy zobaczyć coś więcej, przez
pryzmat wieczności.
Soren Kierkegard - duński filozof, prekursor chrześcijańskiego nurtu filozofii egzystencjonalnej, nazywany Sokratesem północy, przedstawił kiedyś obraz
współczesnego człowieka, którego w sposób symboliczny ukazał przez obraz
mężczyzny trzymającego w reku wagę z dwoma szalami. Kiedy z jednej szali
zdjęto ciężar, wówczas szale się wyrównywały a każdy ciężar, nawet najmniejszy,
wychylał szalę w drugą stronę. Filozof mówi, ze tym ciężarem egzystencjonalnym naszego życia jest myślenie o wieczności. Jeśli nie myślimy o wieczności,
nawet najmniejszy problem, cierpienie, jest w stanie nas złamać. Musimy zacząć myśleć o wieczności i dopiero z tej perspektywy zbliżymy się do prawdy,
oczyścimy nasze sumienia, naprawimy krzywdy. Może to czas, aby pomyśleć
o swoim życiu po raz pierwszy w świetle wieczności czyli z perspektywy sądu
Boga. Pomyśleć, jaka jest nasza zweryfikowana przez życie relacja do Prawdy.
Jak będziemy wyglądać, stojąc przed Prawdą.
Niestety jesteśmy świadkami zupełnie innych tendencji. Aby zdobyć
prawdę, musimy gimnastykować się, szukając stacji telewizyjnych czy też
portali informacyjnych w internecie. Nasuwa się kolejna analogia. 1 maja 1945
roku w Berlinie zmarł śmiercią samobójczą Josef Gebels, niemiecki minister
propagandy i oświecenia publicznego. Ten niemiecki zbrodniarz, niezwykle
inteligentny a zarazem podstępny, pisał w swoich dziennikach: „Absolutnym
prawem państwa jest nadzorowanie kształtowania się opinii publicznej. Im większe
kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy, staje się
prawdą. Wyznawał równocześnie, że ”Największą przyjemność sprawia mi poznawanie
prawdy”. Gdy podczas okupacji Warszawy przechadzał się po Belwederze, mówił: nie
można dopuścić, aby Polska inteligencja miała szanse rozwoju. To druga analogia.
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Zniszczono polską elitę w Katyniu, mordując ponad 21 tysięcy ofiar tylko w okolicach tego miejsca. Pozwolono na lot, który nigdy się nie zakończył, a podczas którego
zginęła współczesna elita. Tymczasem słyszymy od współczesnych kreatorów rzeczywiści,
jak kiedyś u Karola Marksa, który pisał o walce klas, podobne działanie. Dostrzegamy
medialne niszczenie autorytetów nauczycieli, lekarzy, kapłanów, aby tylko podzielić
i skłócić, ponieważ skłóconym i podzielonym narodem łatwo można sterować i rządzić.
Czyżby złowieszczo prorocze słowa niemieckiego oprawcy dziś mogły się realizować?
Komu zależy na tym, aby w Polsce inteligencja nie miała szans rozwoju?
Dzisiaj, niestety, dostrzegamy próbę dziwnego sterowania opinią publiczną.
Zamiast rzetelnego międzynarodowego śledztwa rozpętano niezrozumiałą akcję polityczną. Wydaje się, że jest tak, ponieważ ciągle trwa walka. Ona niestety się jeszcze
nie zakończyła. Dzisiaj również ścierają się poglądy potomków żołnierzy wyklętych
oraz interesy potomków utrwalaczy władzy ludowej.
Warto się zastanowić, komu zależy na dzieleniu Polaków, na kłótni, komu zależy
na tym, aby przez to Polacy zapomnieli o zbrodni sprzed 75 laty, którą symbolizuje
Katyń.
Tuż po 3 maja 1791 grupa Polaków prosiła cesarzową Katarzynę o interwencję. Zawiązano Konfederację Targowicką, nawet sfałszowano datę na o wiele
późniejszą. Reformy Sejmu Wielkiego były dla oświeceniowej elity zagrożeniem
ich prywatnych interesów. Tłumaczyli przy tym, że szukają w Rosji carskiej
sprzymierzeńca, po to, aby uchronić Polskę przed kolejnym rozbiorem. Oczywiście naiwność zdrajców odbiła się nie tylko dwoma kolejnymi rozbiorami,
ale przede wszystkim na 123 latach katorgi i konania polskiego narodu. To
trzecia analogia.
Kto nas wyzwoli? Czy wreszcie nauczymy się wolności? Czy jednak może na zawsze jesteśmy skazani żyć pod jarzmem niewoli? Kto nam wskaże sens? Czy kolejnym
pokoleniom Polaków dane będzie żyć wolnymi?
Tylko Chrystus jest w stanie ukazać nam głęboki sens naszego życia. Tylko Chrystus jest w stanie ukazać sens katastrofy smoleńskiej - podkreślił abp
Henryk Hoser. Jesteśmy jak uczniowie idący do Emaus. Koncentrujemy się na
tym, co przytłacza człowieka, odbierając mu chęci i siły do życia. - Podobnie
jak uczniom, którzy czuli się zawiedzeni męką i śmiercią Chrystusa, tak samo
i nam trudno jest zrozumieć wydarzenie sprzed pięciu lat, jego przyczyny
i daleko idące skutki.
W związku z tym rozmawiamy ze sobą o tym wszystkim, co się wówczas wydarzyło, a co jeszcze bardziej pogłębia istniejący w nas niepokój, przytłaczający
żal. Możemy nawet być tak w tym naszym bólu zasklepieni, że nie dostrzeżemy
obok siebie obecności Chrystusa Zmartwychwstałego”.
Tylko Chrystus jest w stanie nadać głęboki sens katastrofie smoleńskiej:
„Bóg, który patrzy dalej niż człowiek, widząc całą przeszłość i przyszłość,
jakoś wkalkulował w Swój plan zbawienia także tę całopalną ofiarę naszych
braci i sióstr, tak bardzo podobną do Jego ofiary”. Abp Hoser dodał również,
że „mamy dopełniać cierpień Jezusa Chrystusa. Dobrze będzie, jeśli będziemy
potrafili tę całopalną ofiarę wpisać w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie”.
Na koniec arcybiskup warszawsko-praski prosił wszystkich o modlitwę,
o wyjaśnienie wszystkich przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej. –
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„Boża Prawda, która jest prawdą obiektywną, mówił, nigdy nie gaśnie i zawsze się ujawnia. Stąd módlmy się, abyśmy umieli w Nim złożyć całą naszą
nadzieję i z cierpliwością oraz wytrwałością oczekiwać na wyjaśnienie całej tej
sytuacji”- zaapelował abp Hoser. Słowa biskupa niosą ze sobą nadzieję i spokój
duszy. Trzeba wszystko złożyć na ołtarzu Chrystusowym, bo tylko w ten sposób
wszelkie cierpienie nabierze dla każdego z nas sensu. Bo katastrofę smoleńską
trzeba rozumieć w sposób eschatologiczny i religijny, a nie tylko polityczny.
Tylko Chrystus jest Panem. Chociaż cierpiał i umarł, to nie zapominajmy o Jego
jedynej prawdziwej odpowiedzi na pytanie o sens życia i istnienia człowieka,
którą jest zmartwychwstanie. Kto z Chrystusem cierpi i umiera, razem z Nim
również zmartwychwstanie. Kiedy? Bóg to wie. Właśnie dlatego, że wiedza
jest po stronie Boga, jest to naszą nadzieją i radością. Modlimy się przez pośrednictwo Matki Boskiej tulącej w swych matczynych rękach nie tylko zdjęte
z krzyża ciało Jezusa ale i  przebite czaszki pomordowanych w Katyniu. Oto
Pieta naszego narodu.
Zbawienie Wieczne – racz wyjednać Pani
Tym, którym śmierć ponieść przyszło
W Katyńskim Lesie strzałem w tył głowy
W odwecie za „Cud nad Wisłą”! Matko Święta!
Gdy Syn Twój
Za nas skonał w męce,
Ty ciało Boga-Syna
Wzięłaś w Swoje ręce,
Ciało Boga-Człowieka
Wzięłaś w ręce obie –
Zdjęłaś z Krzyża
I tuląc ułożyłaś w grobie…
Weź w dłonie nasze serca…
Oducz nienawiści…
Oducz chęci odwetu,
Zemsty zajadłości…
Daj dłońmi znak na zgodę,
Na triumf miłości!…

Ks. Krzysztof Mirek

Doświadczyć miłości Pana…
Liturgia słowa Czwartej Niedzieli po Zmartwychwstaniu Pańskim maluje przed nami obraz
Dobrego Pasterza. Samo pasterstwo, hodowla
owiec to było jedno z podstawowych zajęć
ludzi w Palestynie w czasach Jezusa. Z resztą,
jak innych ludów tamtych czasów. W Polsce
wypas owiec rozpoczyna się końcem kwietnia
lub początkiem maja. Pięknie komponuje się to
z dzisiejszą niedzielą.

Kościół na całym świecie, w dzisiejszą niedzielę rozpoczyna 52. Powszechny Tydzień Modlitw o Powołania. Ten czas, jak podkreślił papież
Franciszek w orędziu na dzisiejszą niedzielę: „Ma
nam przypomnieć o znaczeniu modlitwy, aby jak
powiedział Jezus swoim uczniom – ‘Pan żniwa
wyprawił robotników na swoje żniwo’” (Łk 10,2).
Każde doświadczenie powołania związane jest z pewnym wyjściem. Za tym jednym
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słowem, idą następne – rezygnacja, ofiara,
pozostawienie. Niestety te słowa nie mają pozytywnego wydźwięku, ale spróbuję przedstawić
je w trochę inny sposób.
Co znaczy wyjście? To pozostawienie dotychczasowego trybu życia, postępowania, by
pójść dalej. Samo wyjście kieruje naszą uwagę
w perspektywie wydarzeń związanych z drugą
księgą Biblii – a więc początków naszej wiary.
To wyjście z Egiptu i przechodzenie do Ziemi
Obiecanej jest uwalnianiem się z niewoli, nie
tylko tej politycznej, ale również duchowej, by
żyć „w wolności dzieci Bożych”. Do doświadczenia potrzeby wyjścia, potrzebne jest „porzucenie
samego siebie, porzucenie wygody, bezkompromisowego „ja”, aby skoncentrować swoje
życie na Jezusie”. To nie oznacza pogardzenia
własnym życiem, uczuciami czy człowieczeństwem, ale jak napisał papież „odnalezienie życia
w obfitości, dając całego siebie do dyspozycji
Bogu i Jego Królestwu”. Co jest podstawą tego
wyboru dla młodego człowieka?
To powołanie, a więc szczególne doświadczenie Bożej miłości. Doświadcza ona każdego
z nas, o czym przypomniał nam święty Jan
w swoim liście: „Jaką miłością obdarzył nas
Ojciec; zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi;
i rzeczywiście nimi jesteśmy” (J 1 3, 1). Przez
odkrycie prawdy o Bożej miłości odkrywa się
realizację powołania, czy to w małżeństwie,
kapłaństwie, życiu zakonnym czy samotnym.
Jezus stawia przed nami siebie, jako wzór
Dobrego Pasterza. Jako ten, który życie swoje
oddaje za owce, zna swoje owce, a one znają
Jego, prowadzi owce, które jeszcze nie należą
do owczarni. Jak dziś, przez posługę kapłanów
te zadania się realizują?
Po pierwsze, pasterz, a więc kapłan oddaje
życie swoje za owce. W Kościele katolickim
kapłani nie żenią się, bo obowiązuje ich prawo
celibatu i dozgonnej czystości. Dzięki temu,
mogą swoją miłość przekazywać parafianom,
poprzez spalanie się z miłości do nich. Do
księdza zawsze można przyjść, porozmawiać,
nawet po prostu się wygadać… Kapłani rezygnują z domu, z żony, z dzieci aby doskonalej
kochać ludzi, wśród których Pan ich postawił.
To znaczy także pozostawienie swoich rodziców… Ks. Jan Czuba, misjonarz w pracujący
w Afryce a pochodzący z naszej diecezji
zginął pod koniec ubiegłego stulecia w czasie
grasującej tam rewolty. Kiedy Afrykańczycy
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zaproponowali mu, aby w obliczu zbliżającego
się konfliktu uciekał, ks. Jan odmówił. On
pozostał z nimi, i często powtarzał zdanie:
„Zostaję na miejscu do końca”. Kapłan przez
decyzję biskupa pozostaje na miejscu… Nie
idzie na parafię, którą chce, ale w posłuszeństwie przyjmuje, że tam, gdzie został posłany
ma głosić Słowo Boże ludziom.
Dobry Pasterz broni swoich owiec przed
wilkiem drapieżnym. Chrystus obronił nas przed
szatanem, księciem ciemności, wyrwał nas
z jego władzy. Nasz Dobry Pasterz zna swoje
owieczki, każdą z osobna. Psalmista mówi:
Przenikasz mnie Panie, Ty wiesz kiedy siedzę
i wstaję. Zna nasze troski, bóle, słabości i chce
wziąć nas na swoje ramiona, by poprowadzić
do zdrojów wody żywej. Zapytajmy samych
siebie w tajnikach duszy, czy mam zaufanie do
Pasterza, Jezusa Chrystusa? Czy Go znam, czy
usiłuję coraz bardziej poznać? Poznanie może
dokonywać się przez miłość. A co jest w moim
sercu? Zwróćmy uwagę na Krzyż, na którym
Dobry Pasterz życie swe złożył w ofierze. Ręce
i nogi przybite, głowa cierniem ukoronowana,
poranione ciało. Miłość pasterska trwa aż do
śmierci. Jezus – Dobry Pasterz.
I po trzecie, przyprowadzić owce, które
jeszcze nie są w owczarni Ojca. Ilu wśród nas
jest ludzi, którzy się pogubili, którym życie
ułożyło się tak, jak tego nie planowali? I do tych
owiec, „które poginęły z domu Izraela”, a więc
Kościoła Pan posyła kapłanów, aby odnaleźli ich.
Dzisiejsza Ewangelia kończy się zdaniem: „Taki
nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. Każdy kapłan, który jest drugim Chrystusem, bo w Jego
misji czyni wszystko w Kościele: głosi, naucza,
pasterzuje. Jego zadaniem jest wypełnianie
woli Ojca, by dawać życie, i by owce je miały
w obfitości.
Niedziela Dobrego Pasterza to nie tylko
Niedziela Kapłańska, ale także dzień poświęcony
modlitwom o powołania. Ja sam, jako diakon jestem reprezentantem tych, którzy do kapłaństwa
dojrzewają… Bo do niego się nie dorasta, ale
dojrzewa… Pragnę w imieniu całej wspólnoty
Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie podziękować Wam, drodzy Parafianie za to,
że wspieracie nas swoimi modlitwami, w tym
zapatrywaniu się w Mistrza. Dziękuję w imieniu
197 kleryków, którzy codziennie podczas Eucharystii w seminaryjnej kaplicy modlą się i w Waszych intencjach. Dziękujemy za każdą ofiarę,
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także tę materialną, która pomaga nam także po
ludzku dobrze przygotować się do kapłaństwa.
Polecam Waszej modlitwie szczególnie 20
braci z roku V, którzy 23 maja przyjmą święcenia
diakonatu. A także siebie i moich 22 braci z rocznika, którzy w tarnowskiej katedrze przyjmiemy

święcenia kapłańskie. Dziękuję, że przez pewien
czas mojego dojrzewania do kapłaństwa mogłem
być z wami, tutaj w Marcinkowicach. Niech
Bóg wam we wszystkim za to doznane dobro
błogosławi!

Dk. Sławomir Czub

Brat Roger z Taizé
„Oh, Taizé, ta mała wiosna!”
						
(Papież Jan XXIII)
kościół romański w opończy dziejów
prosta mogiła wsparta o ścianę
kamienny murek i krzyż drewniany
nieśmiertelniki bukiet słoneczników
*
tysiąc dziewięćset czterdziesty rok
maleńka wioska w rajskiej Burgundii zielone wzgórze w zaciszu Cluny
i topniejąca garstka mieszkańców
Roger Louis Schütz-Marsauche szczupły młodzieniec przybysz ze Szwajcarii
Boża Jaskółka na trudny wiek
niósł swą samotność do Taizé
której mieszkańcy prosili aby pozostał z nimi
ponieważ... czują się bardzo samotni
po drugiej wojnie na gruzach kultur
budował przystań poranionych dusz
nie tworzył religii nie pisał traktatów
nie stawiał zrębów nowych filozofii
nie grodził życia płotem zakazów
sklejał rozdarte łączył pogubione
pukał do diaspor najuboższych świata
przyjaciel czterech wielkich papieży
w pokorze prawdzie w interkomunii
na prośbę Jana Pawła II
napisał medytację na Wielki Piątek
Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum
niewinny starzec chory na wózku
w dziewięćdziesiątym roku swego życia
zabity nożem w trakcie modlitwy
w Kościele Pojednania
*

8

Nasza Wiara 5/2015

trwa Taizé – boża gospoda
na skrzyżowaniu chrześcijańskich szlaków
gdzie we wspólnocie modli się stu braci
dwudziestu pięciu narodowości
dziś ekumenizm ma twarz Taizé
zaś Taizé znaczy brat Roger
a jego dusza w sercach siedmiu dzwonków
trzy razy dziennie woła na modlitwę
		
Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem.
		
Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności,
		
który nie jest naszą własnością
					
(Brat Roger)
jemroz 2015
z elementarza
przepis na szczęście małego świata:
po lewej mama, po prawej tata
wystarcza chleba dla siostry, brata
bo dzieli mama, co mnoży tata
choć dziecko zdobi serce, nie szata
wystroi mama, zarobi tata
rozbity wazon, czy inna strata
wybaczy mama, nie widzi tata
kiedy pomyślność strzela jak z bata
cieszy się mama, uśmiecha tata
jeśli zwątpienie nadzieję łata
przytuli mama, umocni tata
gdy w nowe życie miłość wyswata
wzruszy się mama, trzyma się tata
kiedy porażkę gorycz przeplata
nie zaśnie mama, pomoże tata
gdy niedostatku ciężar przygniata
nakarmi mama, w portfelik – tata
chociaż dzieciństwo jak dym ulata
na zawsze mama zostaje tata przepis na szczęście mojego świata...
jemroz 2015
(15 maja – międzynarodowy dzień rodziny – ustanowiony przez ONZ w 1993r.)
P.S. bardzo dziękuję za życzenia za pamięć.... za serce
a także za kredyt dobrych słów
na których spełnienie przyjdzie mi dopiero zapracować

Jerzy Mróz
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3 maja 2015 dzieci z naszej parafii po raz pierwszy będą w pełni
uczestniczyć w ofierze Mszy Świętej. Są nimi:
1. Chmura Maja
2. Długosz Karolina
3. Gizicka Ewelina
4. Matiaszek Roksana
5. Mróz Patrycja
6. Pękala Aleksandra
7. Piotrowska Wiktoria
8. Pustułka Patrycja
9. Smajdor Milena
10. Tobiasz Agnieszka
11. Tobiasz Julia
12. Wójcik Julia
13. Wójcik Natalia
14. Brzuchacz Łukasz
15. Gawlak Fabian
16. Gawlik Damian
17. Gurgul Michał
18. Kaczewski Seweryn
19. Klag Tomasz
20. Konar Jan
21.Konar Paweł
22. Kucia Krystian
23.Lelito Karol
24. Łukasik Kacper
25. Mirek Bartosz
26. Mróz Jakub
27. Pardyl Bartosz
28. Peciak Patryk
29. Pietrzak Kamil
30. Sikorski Krzysztof
31. Smajdor Dawid
32. Tobiasz Kacper
33. Wójs Andrzej
34. Żelazko Szymon
Życzymy górnych wzruszeń i
wierności Panu Jezusowi aż do końca
życia.
Red.

Moja I Komunia Święta
Liczę godziny!
Liczę minuty!
Liczę sekundy!
Aż nadejdzie ten czas cudny
Gdy zagościsz w mym sercu Panie.
To będzie nasze pierwsze spotkanie.
Moje młode serce
Moje serce czyste
Oddaję w darze Tobie o Chryste.
Wspieraj mnie zawsze
Kocham Cię szczerze
Broń mnie od grzechu
Ja Tobie wierzę
Milena Smajdor kl. II Rdziostów

10
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16.04.2015 z rąk biskupa Władysława Bobowskiego,
Sakrament Bierzmowania
otrzymali młodzi z parafii Chomranice i Marcinkowice
1. Kinga Radomińska
2. Wiktoria Kożuch
3. Weronika Musiał
4. Zuzanna Piotrowska
5. Kamil Bińkiewicz
6. Maciej Mężyk
7. Dariusz Popiela
8. Jakub Jacak
9. Wisław Hornik
10. Jan Gibas
11. Jarosław Świerczek
12. Krystian Janus
13. Michał Sopata
14. Weronika Wańczyk
15. Krzysztof Feryński
16. Patrycja Dyda
17. Gabriela Kucia
18. Karolina Cabała
19. Bartosz Mróz
20. Błażej Potoczek
21. Marcin Weber
22. Karolina Wójsik
23. Kinga Piszczek
24. Kinga Mordarska
25. Laura Karpiel
26. Karolina Guzik
27. Przemysław Guzik
28. Oskar Gacek
29. Renata Pacholarz
30. Agnieszka Giża
31. Kinga Olesiak
32. Joanna Ligaszewska
33. Dawid Borek
34. Marcin Kucia
35. Artur Leśniara
36. Szymon Skowron
37. Dominik Uryga
38. Łukasz Szkarłat
39. Dominik Gawlik
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XXVII Droga Krzyżowa w terenie
Nabożeństwo rozpoczęte było rozdaniem komunii świętej. W\modlitewnym skupieniu
trwało przygotowanie do wędrówki drogą wyznaczoną głazami symbolizującymi stacje
pasyjne. Wielu zaopatrzyło się w parasole i rzeczywiście zaczął siąpić deszcz.
Zebranych powitał ks proboszcz Józef Babicz. Powiedział między innymi: „Na
naszych kolejnych drogach krzyżowych rozważamy temat aktualnego roku duszpasterskiego a hasło tego roku brzmi: Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię (…) Zło tak
się rozpanoszyło w polskim narodzie i w Europie, trzeba dzisiaj mówić o nieuchronnej
rychłej karze Bożej dla świata. Bezstresowe wychowanie nie należy do pedagogiki Pana
Boga (…) W czwartą niedzielę Wielkiego Postu słyszeliśmy także napomnienia proroka
Jeremiasza: ‘Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem.
Współczesne grzechy główne polskiego narodu domagają się od nas pokuty. Zatem
niech takim aktem pokuty i prośbą o Boże Miłosierdzie będzie ta nasza dzisiejsza droga
krzyżowa. Oprócz prywatnych intencji tę drogę krzyżową ofiarujmy w intencji Polski.
Polećmy również wszystkich fundatorów i artystów, którym zawdzięczamy tę Drogę.
Ks. proboszcz poinformował, że żywe obrazy przygotowała, jak w latach poprzednich,
pani Halina Kocembowa, za co należy się jej podziękowanie. Również podziękować
należy panu Andrzejowi Piszczkowi - przewodnikowi, panu Stefanowi Olszakowi, dbającemu o dobre nagłośnienie i niosącym aparaturę. Wdzięczność należy okazać panu
Stanisławowi Kądziołce wraz z synem Damianem za urządzenie i prowadzenie mobilnej
sceny. Sugestie do rozważań kolejnych stacji zaproponowała Łucja Wróbel. Diakonię
muzyczną przygotowali: Celina Pacholarz, Tomasz Czop, Paweł Pacholarz, Anna Wideł,
Kinga Piszczek, Laura Karpiel, Ola Olchawa. Hejnał wygrywali członkowie Parafialnej
Orkiestry - Waldemar Mróz i Ludwik Sejmej.
Rozważania przygotowali i czytali:
Stacja I
Tadeusz Romański
Stacja II
Katarzyna Bobak
Stacja III
Dariusz Popiela
Stacja IV
Małgorzata Jacak
Stacja V
Piotr Sowa
Stacja VI
Jan Mikulski
Stacja VII
Tadeusz Lis
Stacja VIII
Elżbieta Leśnik
Stacja IX
Paweł Tyrkiel
Stacja X
Magdalena Czop
Stacja XI
Tomasz Smoleń
Stacja XII
Diakon Sławomir Czub
Stacja XIII
Janina Oleksy
Stacja XIV
Małgorzata Zapart
Stacja XV
Łucja Wróbel
Stacja
Modlitwę przy grobie Nienarodzonego Dziecka przygotowała Marta
Gródek-Piotrowska
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Żywe obrazy tworzyli:
Jezus - Mateusz Bajda
Maryja - Magdalena Brdej
Jan - Jakub Mróz
Maria Magdalena - Karolina Skraba
Żołnierz I Marcin Weber
Żołnierz II Oskar Gacek
Szymon - Michał Hasior
Weronika Kinga Cięciwa
Maria Jakubowa - Natalia Pokrywka
Niewiasta I - Karolina Wilczak
Niewiasta II Julia Kucharska
Niewiasta III Kinga Dynowska
Mimo obaw pogoda była odpowiednia- sprzyjała wędrówce, rozważaniom i śpiewom.
Na zakończenie ks proboszcz przewodniczył modlitwie nakazanej do uzyskania odpustu
i wszyscy kapłani udzielili zebranym błogosławieństwa.

Zredagowała Łucja Wróbel

Zmarł Ferdynand Poręba, zasłużony pedagog
i nauczyciel
W Niedzielę Wielkanocną (5 kwietnia) zmarł Ferdynand Poręba, emerytowany dyrektor Zespołu Szkół
Rolniczych im. Wł. Orkana w Marcinkowicach, ojciec
dra Marcina Poręby, znanego sądeckiego politologa. Miał
84 lat.
Śp. Ferdynand Poręba pochodził z Poręby Małej,
dzisiaj dzielnicy Nowego Sącza (ur. 16 października
1930 r.); absolwent II Gimnazjum im. Króla Bolesława
Chrobrego w Nowym Sączu i Wyższej Szkoły Rolniczej
w Krakowie (1966). Po studiach uczył w wielu szkołach
na południu kraju, m.in. w Żywcu i Wojniczu, był też wizytatorem szkół rolniczych w woj. krakowskim, a później
i tarnowskim.
W przełomowych latach 1980-1992 był dyrektorem Zespołu Szkól Rolniczych im. Wł. Orkana w Marcinkowicach, z którymi związał resztą życia.
Społecznik, m.in. wybudował Dom Nauczyciela w Marcinkowicach.
- Dobry był człowiek, do każdego podchodził z uśmiechem. Bardzo pobożny, wielki
patriota – wspomina Zmarłego Andrzej Piszczek z Marcinkowic.
Pogrzeb śp. Ferdynanda Poręby odbędzie się w czwartek 9 kwietnia. O godz.
13 w kościele parafialnym w Marcinkowicach rozpocznie się Msza św. żałobna,
po czym kondukt ruszy na miejscowy cmentarz.
(HSZ)
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Kącik poetycki
Promienie uczuć
które nie giną
Żyła rozdając szczodrze
siebie z oddaniem
tak zwyczajnie
i tak po prostu
Cicha i drobna
o wielkim sercu
które biło
rytmem miłości
Dzwony tęsknoty
pulsują niespokojnie
znicze płaczą
kamienna płyta
milczy wzruszona
Cisza odzywa się
pamięcią wspomnień
Ileż to lat minęło
a miłość ciągle żywa
i tylko łzawa pustka
wypełniona nadzieją
zmartwychwstania

Maria Piniańska

P.S. Droga Młodzieży - szanujcie swoich Rodziców, by żyli jak najdłużej- Ich miłość
do Was jest niezastąpiona!
W cieniu kapliczki uklęknij
Majowa Jutrzenko
Maryjo
wyrzeźbiona
z pnia lipowego
stoisz przy drodze
samotna
patrzysz, słuchasz
czekasz na przechodnia
by pochylił głowę
przed Majestatem Dzieciątka
które trzymasz na rękach
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niechaj sprawy swoje
do których się spieszy
zawierzy Jezusowi
z serca uderzeniem
przeprosi za okres zwątpień
by poczuć słodycz
istnienia w jedności
z Nim - Bożą Kruszyną
potem ze spokojem
ruszy w dalszą drogę
pozostawiając kapliczkę
w uścisku wiosennej zieleni
i motylach jego pacierzy
Maria Piniańska

Zielone nieszpory
Dla Ciebie
Królowo Ziół i KwiatówMaryjo- z bukietem łask w dłoniach
pachnie las
modlitewną pieśnią
poranne mgły przesuwają
na srebrnych niteczkach
paciorki różańca
Dla Ciebie
Zielona Nadziejo - Maryjo
drzewa - milczący poeci
odmawiają brewiarz
motyle nucą psalmy miłości
a człowiek dojrzewa
do świętości
w świetle łask Twoich
Popatrz na nas
matczynym wzrokiem
wycisz w milczącym dialogu
Czuję jak rośnie we mnie radość!
Maria Piniańska

Słodka Madonna
Błogosław Słodka Pani świat w bólu utrudzony
niech spłynie nań łaskawość z promieni Twej korony
Zadeptaj głowę czarta, zgnieć w pył zło nas niszczące
tak bardzo dziś potrzebne jest nam świętości słońce
Otulaj nas jak dzieci, co łaską Twej czułości
i wspieraj, kiedy smutek w progi nasze zagości

Anna Piniańska - Kordyś

Sznur perłowej miłości
Zdrowaś Maryjo, łaską przepełniona
wystaw do nas swoje matczyne ramiona.
Błogosław nam w sile różańca świętego
i daj z niego moce od Pana Naszego
W tych paciorkach wiara i nadzieja nasza
niech już więcej oczu łza smutku nie zrasza.
Królowo na niebie, daj łaskę pokoju,
w codzienności szarej i życiowym znoju.

Anna Piniańska - Kordyś
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Leśna katedra
Maleńkim daszkiem nakryta, z sosnowych desek sklejona
smagana biczami deszczu lub w mrozie ciężkim skulona
Gdy lato w słońca promieniach, jak w rzecznej wodzie skąpana
stoi samotna i cicha kapliczka w lesie schowana
W majowej szacie co roku, odradza się Boską mocą,
a gwiazdy oczy srebrzyste w kierunku jej drogę złocą
i wtedy Pannie Maryi śpiew słychać na jej chwałę
tak wielką mają moc w sobie leciwe kapliczki małe
Anna Piniańska- Kordyś
Hymn na zejście
Kiplinga
Cichną okrzyki
i milknie wrzawa
Armie i króle się oddalają
Zostanie tylko Twoja ofiara
Dla tych
co czyste serca wciąż mają
O niech tu cię przywiodą
anieli
Abyśmy o niej nie zapomnieli

E. Janicka
P.S. Powyższy tekst pochodzi z książki Marei Villet.
Tekst przesyłam dla uczczenia pamięci p. Zosi Wolak. Jeszcze mi trudno uwierzyć
w to. Ręka drży.

Obudź się, Polsko !
Obudź się Polsko ma,
Niech opadnie kłamstwa mgła
Powstań z kolan, Polsko!
Daj nam sprawiedliwość.
Bóg, Ojczyzna, Honor, Wiara
W sercach naszych, na sztandarach
Powstańcie! Głos Zygmunta wzywa!
Mieć albo być, pytania dwa
W świecie gdzie wszystko cenę ma.
Spytają dzieci kiedyś nas
Kto ukradł im najlepszy czas.
Kto sprzedał pamięć dawnych lat
Na poniewierkę wygnał w świat.
I kto zatracił prawdę tą
Tu jest Ojczyzna, tu nasz dom.
Fragment pieśni nadawanej w Radiu Maryja
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Palmy, palmy - XXVII raz w naszej
Parafii
Tradycyjny konkurs palm odbył się 29.03.2015.
Zespół oceniający tworzyły osoby:
Magdalena Cięciwa
Teresa Potoczek
Elżbieta Samek
Marta Gródek- Piotrowska
Łucja Wróbel
Do konkursu zgłoszono 58 palm
W kategorii palm wysokich przyznano 2 nagrody Grand Prix paniom:
Marii Sikorskiej i Cecylii Szkaradek
Pierwsze miejsce w tej grupie otrzymali
Ewa Bień
Aneta Gawlik
Karol i Kamil Pietrzakowie
Anna Potoczek
DPS z Klęczan
Drugie miejsca przyznano
Elżbiecie i Szymonowi Żelazkom
Krzysztofowi i Damianowi Żelazkom
Marii Karolinie i Agnieszce Wójsikom
Jadwidze Tobiasz
W kategorii palm średnich przyznano:
Pierwsze miejsce:
Kl. I Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach
Kl. Ii szkoły Podstawowej w Rdziostowie
Janinie Mróz
Damianowi Gawlikowi
Julii Tobiasz
Amelii i Antoniemu Kaliszom
Magdalenie Mróz
Michałowi Gurgulowi
Drugie miejsca otrzymali:
Szymon Janczyk
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Alan Janczyk kl IV SP w Marcinkowicach
kl II SP w Marcinkowicach
Filip i Kornelia Kądziołkowie
Oddział 0 a w Marcinkowicach
Oddział 0 b w Marcinkowicach
Natalia Sikorska
Paweł Smoleń
Wiktoria Potoczek
Jakub Potoczek
Krzysztof i Zofia Sikorscy
Patryk Peciak
Maria i Bartłomiej Gołąbowie
Kategoria palm małych została
oceniona następująco:
Pierwsze miejsca otrzymali:
Krystian Kucia
Julia Sopata
Karol Podolak
Martyna i Patrycja Wróblówny
Wiktoria i Bartosz Brdejowie
Aurelia Gawlik
Hubert Janus
Mateusz Sowa
Maciej Mróz
Wiktor Janus
Drugie miejsca otrzymali:
Jolanta Żuchowicz
Karolina Krzyszkowska
Kacper Mirek
Bartosz Mirek
Józef Tobiasz
Patrycja Tobiasz
Agnieszka Wójsik
Angelika Bińkiewicz
Trzecie miejsca otrzymali:
Zuzanna i Mateusz Mrozowie
Sylwia Tobiasz
Kornel i Eryk Piekarscy
Zuzanna Jurczak
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Agnieszka Tobiasz
Elżbieta Tobiasz
Patrycja Haberka
Patrycja Pustułka
Oraz Kacper Tobiasz – za udział.
Przy ocenie brano pod uwagę
wierność tradycji, kompozycję użytych materiałów, sztukę wykonania i
wrażenie estetyczne.
Osobny oceniające zgodnie uznały, że z roku na rok marcinkowickie
palmy są coraz piękniejsze. Odczuwa
się potrzebę zareklamowania naszego
konkursu na podobieństwo zjawiska w Lipnicy Murowanej. Podczas
rozdania nagród 31 marca ks. proboszcz pogratulował wykonawcom,
stwierdzając zarazem, że nagrody
są symboliczne, nie odzwierciedlają
bowiem ogromu prac i kosztów materiałów. Robione są ku Bożej chwale
i ludziom dla uradowania się.
Nagrody ufundowane zostały
dzięki ludziom dobrej woli. A są
nimi:
Maria Chmielowska
Caritas
Henryk Kowalczyk
Akcja Katolicka
Zofia Lorek z Nowego Sącza
Jerzy Sikorski
Anna i Edward Suliczowie
Ks. Józef Babicz
Ks. Andrzej Kmiecik
Ks. Józef Dominik
Anna Uliasz
Anna Smajdor
Zespół kolędniczy
Spisała Łucja Wróbel
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Bez Boga

*WYWIAD Z CÓRKĄ BILLY GRAHAMA (córką amerykańskiego pastora)*
Po katastrofie terrorystycznej w USA 11.09.01 córka Billy Grahama w wywiadzie TV
na pytanie „Jak Bóg mógł pozwolić na coś takiego?” odpowiedziała: Jestem przekonana,
że Bóg jest do głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my, ale od wielu już lat
mówimy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, z naszych rządów oraz z naszego życia,
a ponieważ jest dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał się. Jak
możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa i ochroni nas,
skoro my żądamy, aby On zostawił nas w spokoju?
Zobaczmy – myślę, że zaczęło się to wówczas, kiedy Madeline Murray O’Hare
(została zamordowana, a niedawno znaleziono jej ciało) narzekała nie chcąc żadnych
modlitw w naszych szkołach, a my powiedzieliśmy OK.
Potem ktoś powiedział, żeby lepiej nie czytali Biblii w szkole, Biblii, która mówi: nie
zabijaj, nie kradnij, kochaj swego bliźniego jak siebie samego. A my powiedzieliśmy OK.
Następnie dr Beniamin Spock powiedział, że nie powinniśmy dawać klapsa dzieciom,
kiedy się źle zachowują, ponieważ ich małe osobowości się zniekształcają i możemy
zniszczyć u nich szacunek do samych siebie (syn dr Spock’a popełnił samobójstwo). A my
powiedzieliśmy, że ekspert powinien wiedzieć, o czym mówi. Dlatego powiedzieliśmy OK.
Po czym ktoś powiedział, że lepiej by było, aby nauczyciele i wychowawcy nie
karali naszych dzieci, kiedy się źle zachowują. Dyrektorzy szkół powiedzieli, że lepiej
by było, aby żaden pracownik tej szkoły nie dotykał uczniów kiedy się źle zachowują,
ponieważ nie chcemy złej opinii i z pewnością nie chcemy być zaskarżeni do sądu /istnieje
ogromna różnica między karaniem i dotykaniem, biciem, upokarzaniem, kopaniem itd./
A my powiedzieliśmy OK.
Następnie ktoś powiedział – pozwólmy naszym córkom na aborcję, jeśli chcą.
Nawet nie muszą o tym mówić swoim rodzicom. A my powiedzieliśmy OK.
Po czym ktoś mądry z rady szkoły powiedział: ponieważ chłopcy i tak będą chłopcami,
więc i tak będą to robić, dajmy naszym synom tyle kondomów ile chcą, aby mogli
zażywać tyle radości, ile chcą. A my nie będziemy musieli mówić ich rodzicom, że
otrzymują je w szkole. A my powiedzieliśmy OK.
Po czym niektórzy z wyższych wybranych urzędników powiedzieli, że to nieważne co
robimy prywatnie, dopóki wykonujemy naszą pracę. Zgadzając się z nimi, powiedzieliśmy
że nie obchodzi mnie to, co ktoś, łącznie z prezydentem, robi prywatnie, dopóki ja
mam pracę a ekonomia jest dobra.
Po czym ktoś powiedział – drukujmy czasopisma ze zdjęciami nagich kobiet
i nazwijmy to zdrowym, trzeźwym podziwem dla piękna kobiecego ciała. A my
powiedzieliśmy OK.
Po czym ktoś inny poszedł o krok dalej z tym podziwem i opublikował zdjęcia
nagich dzieci, a następnie jeszcze jeden krok dalej i udostępnił je w internecie. A
my powiedzieliśmy – OK, są upoważnieni do swobodnego wyrażania.
Po czym przemysł rozrywkowy rozpoczął produkcję widowisk TV i filmów promujących przemoc, profanację, zakazany seks. Rozpoczął nagrania muzyki zachęcającej do
gwałtu, narkotyków, zabójstwa, samobójstwa oraz satanizmu.
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My powiedzieliśmy że to tylko rozrywka, to nie ma żadnych szkodliwych skutków,
w każdym bądź razie nikt nie traktował tego poważnie, więc idziemy do przodu.
Teraz pytamy siebie, dlaczego nasze dzieci nie mają sumienia, dlaczego nie
wiedzą. co jest dobre, a co złe, i dlaczego nie martwi ich zabijanie obcych, kolegów
z klasy oraz samych siebie.
Prawdopodobnie, gdybyśmy o tym długo i wystarczająco mocno myśleli, moglibyśmy zgadnąć. Ja myślę, że ma to wiele wspólnego z tym, że „ZBIERAMY TO, CO
ZASIALIŚMY”
Drogi Boże, dlaczego nie ocaliłeś tej małej dziewczynki, która została zabita w swojej
klasie?. Szczerze zatroskany uczeń.
Odpowiedź: „Drogi zatroskany uczniu, nie mam pozwolenia do działania w szkołach”
Szczerze ci oddany Bóg.
To śmieszne, jak prostym jest dla ludzi wyrzucić Boga, a potem dziwić się, dlaczego świat zmierza do piekła.
To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, a poddajemy w wątpliwość to, co mówi Biblia.
To śmieszne, jak bardzo każdy chce iść do nieba, pod warunkiem, że nie będzie
musiał wierzyć, myśleć, mówić ani też czynić czegokolwiek o czym mówi Biblia.
To śmieszne, jak ktoś może powiedzieć „Wierzę w Boga” i nadal iść za szatanem,
który, tak a’propos również „wierzy” w Boga.
To śmieszne, jak łatwo osądzamy, ale nie chcemy być osądzeni.
To śmieszne, jak możesz wysyłać tysiące „dowcipów” przez e-mail, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełzany ogień, ale kiedy zaczynasz przesłania dotyczące
Pana Boga, ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się nimi. To śmieszne, jak
wiadomości sprośne, bezwstydne, pikantne i wulgarne swobodnie przenoszą się
w cyberprzestrzeni, lecz publiczna dyskusja o Bogu w szkole i w miejscu pracy jest
tłumiona.
To śmieszne, jak ktoś może być zapalony dla Chrystusa w niedzielę, a przez resztę
tygodnia jest niewidzialnym chrześcijaninem.
Śmiejesz się?
lub co pomyślą o tobie, kiedy im to wyślesz.
To śmieszne, jak bardzo mogę być przejęty tym co inni ludzie pomyślą o mnie,
zamiast tym, co Bóg pomyśli o mnie.
Czy myślisz?
To śmieszne, że kiedy przeczytasz tę wiadomość nie wyślesz jej do zbyt wielu osób
z twojej listy adresowej, ponieważ nie jesteś pewny w co wierzą mnie, zamiast tym,
co Bóg pomyśli o mnie.
Czy myślisz?
Przekaż to dalej, jeśli uważasz, że warto. Jeśli nie, to wyrzuć… Nikt się o tym nie
dowie. Lecz jeśli to wyrzucisz, nie stój z boku i nie narzekaj nad fatalnym stanem tego
świata.
opr.ROTA
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Wyjaśnienie pochodzenia niewypałów w Łęgu
i wspomnienie działań wojennych w naszych
okolicach w 1945 roku
Z początkiem marca br. przy wykonywaniu wykopów pod instalację wodociągową w Łęgu pod górą Grodzisko wydobyto
z ziemi kilkadziesiąt niewypałów – były
to pociski artyleryjskie z czasów II wojny
światowej, które zostały zdetonowane
nad Dunajcem przez saperów z jednostki
wojskowej z Krakowa. W publikacjach prasowych sugerowano, że pociski te znalazły
się tam wskutek wybuchu niemieckiego
pociągu z amunicją. Jedni twierdzą, że
pociąg wysadzony był przez partyzantów,
inni uważają, że doszło do wybuchu w konsekwencji ostrzału z rosyjskiego czołgu,
nacierającego od strony Wielogłów. Te
przypuszczenia są niezgodne z prawdą,
a rzeczywista historia przedstawia się
następująco: w dniu 17 stycznia 1945
r., z powodu ofensywy Armii Czerwonej,
Niemcy zmuszeni zostali do wycofania
frontu z naszych okolic na zachód, w stronę
Łącka i Limanowej. Wraz z frontem Niemcy
transportowali zaopatrzenie i amunicję
wszelkimi dostępnymi środkami transportu. Po przejechaniu pociągów towarowych z zaopatrzeniem i amunicją przez
Nowy Sącz w stronę Limanowej, Niemcy
wysadzili w powietrze obydwa mosty –
drogowy i kolejowy – na Dunajcu. Gdy
obydwa pociągi dotarły do Marcinkowic
zostały ostrzelane przez rosyjski samolot
dwupłatowy zwany „kukuruźnikiem”.
Pociąg z zaopatrzeniem zatrzymał się na
Kolonii w Marcinkowicach, niemiecka
załoga pociągu uciekła. Mieszkańcy
Kolonii rzucili się na opuszczony pociąg
z zaopatrzeniem, zabierając część transportu, a przede wszystkim żywność. Załoga

samolotu nie rozpoznała ludności cywilnej
i nadal ostrzeliwała pociąg, zabijając kilka
osób cywilnych. Ostrzał został przerwany
dopiero po wystrzeleniu racy sygnalizacyjnej przez piechotę wojska rosyjskiego,
która nadciągnęła od strony Kurowa - przez
zamarznięty Dunajec.
Liczący kilka wagonów pociąg towarowy z amunicją i innymi materiałami
wybuchowymi, po ostrzale z samolotów
został zmuszony do zatrzymania się na
stacji kolejowej w Marcinkowicach. Załoga tego pociągu również zdezerterowała.
Pociąg został przejęty przez Rosjan. Po
kilku dniach wojska rosyjskie postanowiły
wysadzić w powietrze nierozładowane
wagony z tego pociągu pod górą Grodzisko,
w miejscu ustronnym, z dala od zabudowań mieszkalnych. Pojedyncze wagony
z nabojami artyleryjskimi i materiałami
wybuchowymi, po rozkręceniu torów kolejowych i wykonaniu toru ślepego pod skarpę nad Dunajcem, spychano parowozem
w pewnych odstępach czasu na uprzednio
przygotowaną minę, pod końcem ślepego
toru. Parowóz rozpędzał wagon z amunicją
od stacji i zatrzymywał się w pewnym momencie, po czym sam wagon siłą rozpędu
najeżdżał na minę. Po każdym wysadzeniu
wagonu powstawał lej w ziemi, do którego
spadała część niewybuchów, które po rozminowaniu następnego wagonu zostawały
przysypane ziemią i z tego powodu w ziemi
nad Dunajcem może obecnie znajdować
się duża ilość pocisków artyleryjskich.
Siła wybuchów była tak duża, że koła od
wagonu zostały wyrzucone na górę Grodziska. Na skutek rozminowania wagonów
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z nabojami i materiałami wybuchowymi
część niewypałów została rozrzucona na
znacznym obszarze, co stwarzało poważne
zagrożenie dla okolicznej ludności cywilnej.
Dopiero w drugiej połowie kwietnia 1945
roku saperzy pozbierali pociski leżące na
powierzchni ziemi. Niestety znaczna ilość
niewybuchów – przysypana ziemią - znajduje się na tym terenie do chwili obecnej.
Niemcy spodziewali się poprowadzenia
ofensywy rosyjskiej na nasze tereny od
strony południowo-wschodniej. Rosjanie
natomiast błyskawicznie natarli od strony
północno-wschodniej, niejako od bocznej
strony linii frontu niemieckiego. Wskutek
tego wojska niemieckie nie zdążyły zająć
pozycji obronnych, przygotowywanych
wcześniej w okopach i bunkrach(latem
i jesienią 1944 roku), w miejscowościach:
Marcinkowice, Rdziostów i Chełmiec.
17 stycznia w godzinach przedpołudniowych Niemcy zdążyli ustawić tylko
jedno działo artyleryjskie obok miejsca
straceń w Rdziostowie i wystrzelili dwa
lub trzy pociski w kierunku nacierających
Rosjan od strony Ubiadu. Rosjanie szybko
zorientowali się skąd prowadzony jest
ostrzał i odpowiedzieli celnym ostrzałem
w okolicę stanowiska działa niemieckiego.
Wskutek tego Niemcy szybko wycofali się.
Walki o zdobycie miasta Nowy Sącz
trwały dwa dni (17 – 18 styczeń 1945
r.). Największy opór Niemcy stawili pod
Winną Górką za Nowym Sączem. Ten
opór wojska rosyjskie przełamały dzięki
użyciu dział zwanych „katiuszami”, których
pociski po wystrzeleniu rozpryskiwały się
w powietrzu i spadały na nieprzyjaciela
gradem odłamków. Wojska rosyjskie
wkroczyły do Nowego Sącza i wyzwoliły
miasto spod okupacji niemieckiej w dniu
18 stycznia 1945 roku. 20 stycznia front
wojenny przesunął się, aż pod Podegrodzie.
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Część wojska rosyjskiego pozostała w tyle
i urządziła sobie pijatykę, wykorzystując
zdobyte zapasy alkoholu ze sklepów
monopolowych. Wykorzystały to wojska
niemieckie i zaskoczyły osłabioną liczebnie armię rosyjską nagłą kontrofensywą.
W niedzielę 22 stycznia Niemcy podeszli
z powrotem pod Nowy Sącz, paląc po
drodze domy i zabudowania w Świniarsku
i Podrzeczu. Dopiero dodatkowe posiłki
armii rosyjskiej – rzucone na front - odparły
niemiecki atak.
Niemcy w celu spowolnienia natarcia wojska rosyjskiego ustawili działo na
Paściej Górze, obok kilku bunkrów dobrze
zaopatrzonych i wyposażonych nawet
w prąd elektryczny, przeprowadzony po
słupach spod stacji elektrowni z ulicy Tarnowskiej przez Dunajec i Chełmiec. W tych
bunkrach pozostawili Niemcy żołnierza
(narodowości ukraińskiej), zostawili mu
skrzynkę wina i zapas amunicji do działa,
ażeby popijając, strzelał z tego działa na
oślep, stwarzając pozory, że Niemcy dalej
są na wzgórzu. Po dwóch dniach żołnierze
rosyjscy opanowali bunkry i zlikwidowali
strzelającego Ukraińca.
W skład armii niemieckiej walczącej
z Rosjanami wchodzili, oprócz Niemców,
Austriacy, Czesi, Węgrzy i Ukraińcy.
Obserwowane przez mnie działania
wojenne w naszej okolicy, prowadzone
w 1945 roku znacznie różniły się od walk
niemiecko-polskich w 1939 roku. Niestety,
w 1939 roku jednostki wojska polskiego
były mało liczebne i gorzej uzbrojone od
niemieckiego okupanta. Pomimo wyzwolenia spod okupacji niemieckiej w 1945
roku, na wolną i niepodległą Polskę przyszło
nam czekać jeszcze 44 lata, do 1989 roku.

Kazimierz Mróz
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Biało – Czerwona
z
Białym Orłem
Każdy z nas ma
swoją historię, mają
ją narody, mają miasta
i kraje. To, co się na nią
składa, decyduje o naszej tożsamości. Nikt
nie chce być zlepkiem
teraźniejszych, ulotnych chwil. Jesteśmy
tacy, jacy jesteśmy, nie tylko w wyniku naszych
indywidualnych wyborów - choć we wczesnej
młodości tak nam się może wydawać. Na nasze
istnienie, drogę życiową, także na nasze wybory
mieli wpływ inni, ci, co byli przed nami, w skali
rodzinnej, środowiskowej, narodowej, ci, co,
przynajmniej w naszej polskiej historii, niejako
utorowali nam drogę. Ta droga na przestrzeni
wieków nie zawsze była wolna i prosta.
W tej długiej, pełnej przeszkód drodze,
towarzyszyły nam zawsze symbole narodowe,
którymi od wieków jest; godło - Orła Białego, flaga
biało-czerwona i hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.
Symbole Orła Białego i flagi, są pamiątkami
z przeszłości, są świadectwem naszej odrębności, świadczą, że przeszło tysiąc lat, od czasów
piastowskich, nasz kraj zajmuje właściwe miejsce
na ziemi. Te symbole były zawsze silnie związane z naszym narodem, zawsze towarzyszyły
w trudnych chwilach historii. Od zarania dziejów
w walkach o niepodległość rozbudzały w sercach
Polek i Polaków tęsknotę za własnym krajem i za
wolnością, rozniecały też nienawiść do wrogów,
którzy nasz kraj podbili i ciemiężyli.
Te uświęcone w tradycji symbole, które
nierozerwalnie łączą się z naszą przeszłością za
które kiedyś Polacy oddawali życie, wymagają
od nas największego szacunku i szczególnej
ochrony. My, Polacy, naszych symboli nie możemy się wstydzić, nie możemy z nich drwić ani
ośmieszać, wykorzystując je do nieprzyzwoitych
celów. Szacunek symbolom narodowym możemy okazać, zachowując wobec nich należytą
powagę. Należy o nie dbać, opiekować się nimi
i umieszczać w widocznym reprezentatywnym
miejscu. Chcąc je uszanować, traktujmy je jako
najwyższe dobro narodowe, jak cenne pamiątki

z przeszłości, gdyż symbolizują i przypominają
najdawniejszą historię Polaków, ich oddanie
i wytrwałość i dumę z przynależności do narodu
piastowskiego.
Dlatego z dumą unieśmy nad sobą Biało-Czerwoną z wizerunkiem Orła Białego w koronie, pokażmy Ją światu i zaśpiewajmy hymn;
„Jeszcze Polska nie zginęła.....”, że będziemy je
strzec nadal, tak długo, póki żyjemy. Zachowajmy to, co najcenniejsze i święte dla Polaków
i przekażmy to kolejnym pokoleniom.
Na pewno niełatwo będzie następnym
pokoleniom upilnować te symbole, bo wszyscy widzimy, jaki jest dzisiaj świat. Widzimy
w dzisiejszym świecie, wielkie zmagania
mocodawców światowych i europejskich
o wprowadzenie; „nowego porządku” o „nowego człowieka” wyzwolonego z tego, co go
niejako z natury determinuje; z rodziny, która
jest podobno komórką trującą i rodzi przemoc,
z płci, bo przecież można sobie wybrać dowolną.
„Władcy świata” dążą do stworzenia człowieka
wyzwolonego z przynależności do narodu, bo
nacjonalizm jest szkodliwy, także wyzwolić od
religii, bo to już fundamentalizm, chcą człowiek
oswobodzić nawet ze zdrowego rozsądku i uformować „nowego człowieka”, wyzwalając go
z pamięci. Wydaje się, że komuś bardzo zależy
aby pozbawić nas, swojej osobowości, swojej
tożsamości, ktoś chce, abyśmy zapomnieli
o historii narodu, o tradycjach, abyśmy się
stali posłusznymi obywatelami / niewolnikami/
europejskimi.
Mam jednak nadzieję, jak większość
Polaków, że te bez mała święte symbole będą
nadal powiewać nad głowami narodu polskiego.
Przecież, patrząc wstecz na historię narodu
polskiego, widzimy, jak wiele razy nasi nieprzyjaciele i ciemiężyciele starali się odebrać nam
te symbole, jednak nigdy się im nie udawało
i myślę, że teraz też przetrzymamy to imperium
zła, a Biało-Czerwona z Białym Orłem dumnie
będzie powiewać nad naszą Ojczyzną.
A dotychczas jesteśmy My, nie pozbawieni
pamięci.

Zenon Tabor

Nasza Wiara 5/2015

25

26

Nasza Wiara 5/2015

Jeszcze Polska nie zginęła
Jeszcze Polska nie zginęła i wolna zostanie
Odkąd w Rzymie siadł na tronie Polak w Watykanie
Marsz marsz do Rzymu jak kiedyś Dąbrowski
Poszedł służyć Bogu i Królowej Polski
Wspomnij Polsko jak przed laty byłaś krwią oblana
Dziś Twe imię brzmi nad światem, masz nagrodę Pana
Marsz marsz Polonia, my wierni poddani
Dziękujemy Tobie z Jasnej Góry Pani
Jeszcze nigdy takiej chwały Polska nie przeżyła
Jaką przyniósł swej Ojczyźnie Kardynał Wojtyła
Mówią o Polsko, ze Twe dzieci giną
One Rzym otwarły pod Monte Cassino
Żyj Warszawo, dziś na nowo tyś niepokonana
Patrz jak Chrystus swoje wrogi rzucił na kolana
Patrz na Twoje męstwo, kraj żyje wolnością
Tyś nasze zwycięstwo zdobyła miłością
Jeszcze Polska nie zginęła i święta zostanie
Odkąd Polak świętym znakiem stoi w Watykanie
Marsz marsz rodacy, do stóp Świętej Góry
Dziękować za łaski Pani z Jasnej Góry

Wiersz- bibuła- krążący w odbitkach w stanie wojennym.

Budowa kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II
w Nowym Sączu trwa czwarty miesiąc
Powstaje na planie krzyża. Dzięki temu
zyska charakter miejsca świętego. 13.III. 2015druga rocznica wyboru na papieża ojca św. Franciszka. W tym dniu na placu budowy kościoła
ku niebu wznoszą się filary, 8 sztuk. Każdy waży
20 ton. Zastanawiamy się, w jaki sposób zostały
dowiezione te sztuki. Jak dźwig poradził sobie
z ich uniesieniem w górę a także umieszczeniem
w ziemi?. Praca majstrów na takiej wysokości
to nie lada sztuka. Z lękiem spoglądamy na ich
akrobatyczne, podniebne wyczyny i prosimy:
„Boże, miej ich w Swej opiece.
Na skrzyżowaniu korpusu nawy i transeptu zaprojektowano kopułę z sygnaturką
i wieńczącym ją krzyżem. Kopuła zapewnia
doświetlenie umieszczonego pod nią prezbiterium z ołtarzem i centralnej części świątyni.
Całkowita wysokość budowli z krzyżem na
kopule wynosi 36,8. Od strony wschodniej
dobudowana będzie zakrystia.
Majstrowie z wielkim poświęceniem pracują jak pszczółki. Ich nie widać ani słychać,

ale efekty pracy cieszą nas wszystkich, którzy
jesteśmy świadkami wielkiego i tak długo
oczekiwanego wydarzenia historycznego.
Modlitwą, cierpieniem, ofiarą staramy się
wspierać to dzieło, któremu patronuje święty
Jan Paweł II. Nie byłoby tego dzieła, gdyby
nie całkowite zawierzenie Bogu tej budowy
i budowniczych przez czcigodnego ks. proboszcza Zbigniewa Biernata wraz z kapłanami
i bezinteresownymi pomocnikami.
Czcigodny ks. proboszcz w niedziele
głosi kazania w różnych parafiach, zbiera
ofiary. Dzięki Bogu, że mu głos wytrzymuje
i zdrowie służy.
23 marca na Mszy św. o godz. 10.30 dla
chorych z okazji rekolekcji dziękował chorym
za dar modlitwy, ofiarowanego cierpienia, dar
pieniężny. Mówił, że czuje moc i siłę wsparcia
modlitewnego i dalej prosi o nią. Dziękuje też
tym, którzy bezinteresownie i z wielkim poświęceniem, niezależnie od pogody, pracują.
A są to wysokiej klasy fachowcy, mistrzowie.
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Kobiety natomiast dbają o czystość
kaplicy i wokół. Zawsze jest idealny porządek. Robią to z radością, bo to Dom Boży, w
nim mieszka prawdziwy Bóg i Człowiek. Za

psalmistą powtarzamy:

Ucieszyła mnie wieść pożądana
Pójdziemy do Domu naszego Pana…
Jerozolimo, Dom nasz, Dom Boży
Budowa jego co dzień się mnoży…
Zofia Lorek

Zesłanie Ducha Świętego
Zesłanie
Ducha Świętego
nazywane często jest Zielonymi Świętami
i ma bardzo
długą tradycję
w Kościele katolickim, gdyż
było celebro wane już za życia apostołów.
Według Dziejów
Apostolskich
Zesłanie Ducha Świętego miało miejsce
w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa
święto Pięćdziesiątnicy. Apostołowie siedzieli zastraszeni i smutni w Wieczerniku,
wspominając swego Nauczyciela, który ich
opuścił. Jednak Nauczyciel wiedział, że jego
uczniowie będą zasmuceni i zastraszeni, dlatego przed Swoją śmiercią obiecał, że ześle
im Pocieszyciela, który będzie dodawał im
otuchy i przypominał o Jego wskazaniach.
Zgodnie z obietnicą, tam, w Wieczerniku
Apostołowie i Maryja zostali natchnieni
Zesłanym na nich Duchem Świętym, który
zstąpił na nich w postaci języków ognia,
które spoczęły na każdym z nich. Napełnieni
Duchem Świętym apostołowie to osoby, które
były przeznaczone do głoszenia Ewangelii,
a to wydarzenie uważa się powszechnie za
ustanowienie Kościoła.
Po Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów, ich wiara do tej pory tak krucha, słaba
i wątła, spowodowana ostatnimi wydarzeniami i śmiercią Nauczyciela, nagle się odrodziła,
stała się silna, dodając im równocześnie
odwagi. Od tego dnia Apostołowie wyruszają
między ludzi, głosząc Ewangelię, nie lękając
się o swoje życie rozeszli się na cały świat,

do dzisiaj kapłani kontynuują naukę między
ludźmi, stanowiąc rdzeń chrześcijaństwa.
Teraz Apostołom było łatwiej, teraz mieli
odwagę, której im brakowało w Ogrójcu,
której nie mieli, podczas procesu Jezusa,
ten brak odwagi i strach nie pozwolił im też
towarzyszyć w Jego ostatniej drodze ziemskiej, drodze krzyżowej na Golgotę, strach,
jaki towarzyszył Apostołom, nie pozwolił
im być u stóp krzyża. Tam przy krzyżu była
jedynie Jego Matka Maryja, umiłowany uczeń
Jan, byli żołnierze-oprawcy, garstka gapiów
i tworzysz Jego śmierci, łotr, któremu Jezus
obiecał zbawienie.
Wielu się zastanawia, skąd u Apostołów
wzięło się tyle siły, tyle zapału, odwagi i męstwa, skąd ta siła, ta odwaga, w głoszeniu
Ewangelii, prawdy o Chrystusie. Moc tej siły,
to wielka tajemnica, to tajemnica Zesłania
Ducha Świętego, a to właśnie Duch Święty
dał apostołom moc i odwagę do głoszenia
i tłumaczenia Jego nauki, do świadczenia
o Jego Boskiej obecności aż do skończenia
świata. Tajemnica Zesłania Ducha Świętego
przetrwała ponad dwa tysiące lat, ta moc jest
w każdym pokoleniu, jest w każdym z nas,
przetrwała do dnia dzisiejszego i jest dla nas
zawsze podporą i drogowskazem, jest darem
mądrości i roztropności, a zarazem wielką
tajemnicą Ducha Świętego. Ta siła, ta moc,
którą otrzymali Apostołowie, nie pozwoliła
im się lękać, ta odwaga doprowadziła wielu
z nich do męczeńskiej śmierci.
Często historia ofiarowania daru Ducha
Świętego Apostołom porównywana jest do
historii o pomieszaniu języków przy budowie
wieży Babel. Tam, ze względu na pychę ludzi,
którzy postanowili wybudować wieżę sięgającą aż do nieba, Najwyższy pomieszał im języki.
Nie mogli się więc porozumieć i dokończyć
zaczętej budowli. Zesłanie Ducha Świętego
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odwraca ten proces. Uczniowie posługują się
wieloma językami, ale nie dzieli ich to, a jedynie
świadczy o zjednoczeniu w Duchu Świętym.
Tajemnica Zesłania w ludowej tradycji
zwana jest Zielonymi Świętami, bo wtedy
najbujniej rozkwita cała przyroda, stąd
zwyczaj pożegnania wiosny i powitania lata
rekreacja, zaloty.
Znana jest w całej Polsce i trwająca
od stuleci tradycja majenia domów, zagród,
krzyży i kapliczek przydrożnych świeżymi
gałęziami.
W średniowieczu miał miejsce, mało
teraz znany zwyczaj zrzucania z sufitu kościoła,
w trakcie odprawiania Mszy św., róż i innych
kwiatów, które miały oznaczać dary Ducha
Świętego Wypuszczano też gołębie w bazyli-

kach i katedrach, które są symbolem Ducha
Świętego. Dary Ducha Świętego wg słów św.
Izajasza to; mądrość, rozum, rada, męstwo,
umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Natomiast owoce Ducha Świętego to; miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wspaniałomyślność, łaskawość, skromność,
wstrzemięźliwość, czystość, opanowanie.
Dlatego też nie możemy zapomnieć na co
dzień o Duchu Świętym i Jego darach, nie możemy Go pomijać w swoich modlitwach, ponieważ
dary, które otrzymujemy od Ducha Świętego,
na pewno okażą się przydatne w naszym życiu.
Szukajmy ich w naszym życiu, jeżeli je
odnajdziemy, to możemy być przekonani, że
działa Duch Święty i jesteśmy na dobrej drodze.

Tabor Zenon

Majówki przy kapliczkach
Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup na wzgórek,
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek.[.....]
[…] I litaniją do Najświętszej Matki
Starszy brat śpiewa, a z bratem
„Najświętsza Matko - przyśpiewują dziatki,
Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!”[.....]
„Powrót taty”-Adam Mickiewicz
W miesiącu maju kierujemy nasze spojrzenia na Maryję. A przy licznych kapliczkach,
odświętnie umajonych odprawiane są nabożeństwa majowe. Są stosunkowo młode, bo
powstały w XIX wieku. Pierwsze nabożeństwo majowe zostało odprawione w Warszawie w
kościele św. Krzyża w 1852 r. Oficjalnie jednak wprowadził je św. Zygmunt Szczęsny Feliński
w 1863 roku. Od lat te kapliczki, figurki i przydrożne krzyże, które na zawsze wpisały się w
krajobraz Polski, były i są miejscem kultu i podkreśleniem wiary, przy nich spotykali i modlili
się okoliczni mieszkańcy. Przydrożne kapliczki były miejscem zaspokojenia indywidualnej
lub wspólnej potrzeby modlitwy. Jak dawniej, tak i czasem dzisiaj, do kapliczki przychodzili
ludzie udający się w podróż i wznosili modły za pomyślność zamierzeń, dziękowali za opiekę,
za szczęśliwy powrót do domu z podróży, co uwiecznił w swojej balladzie Adam Mickiewicz.
Kapliczki i krzyże stojące na wielu rozstajach dróg, przez wiele dziesiątków lat były wyrazem pragnienia obecności Boskiego patrona i wiary, że on swą mocą uchroni wieś, rodzinę od
chorób i nieszczęść. Często były podziękowaniem za cudowne wyzdrowienie, za szczęśliwy
powrót z wojny, za zesłania, na kapliczkach często można spotkać napis; „Od powietrza, głodu,
ognia i wojny, wybaw nas, Panie”, co było błaganiem o obronę od klęsk, jakie nawiedzały ludzi
od wieków. Kapliczki postawione na mogiłach ofiar zarazy, jak mówiono „morowego powietrza
”często miały formę tzw. „latarni umarłych”. Zawsze płonęło w nich światło przypominające
przechodniom o obowiązku modlitwy za dusze cierpiące w czyśćcu, zwłaszcza za ludzi, którzy
odeszli z tego świata nagłą śmiercią, bez pojednania się z Bogiem. Kapliczki i krzyże, często
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były stawiane jako pokuta za popełnione grzechy. Zdarzało się, że kapliczki stawiano, aby
przepędzić złe duchy, w miejscach, które napawały strachem, w których „straszyło”, jak
mawiali ludzie. Niejednokrotnie krzyże i kapliczki stojące na rozstajach dróg, były znakami
orientacyjnymi, wskazującymi drogę, ale wszystkie miały na celu gloryfikację Boga i Jego
Matki. Jednak czasami chodziło nie tylko o podkreślenie wiary i motywów religijnych, lecz
chęć utrwalenia przez fundatora własnej osoby, podkreślenie swej zamożności lub statusu
społecznego, pozostawiając w ten sposób ślad przyszłym pokoleniom.
Jednakże niestosowne byłoby posądzanie fundatorów i budowniczych kapliczek, że kieruje
nimi tylko chęć zapisania się w kronikach historycznych, czy podkreślenie swojej zamożności,
stawianie kapliczek to przede wszystkim nasza polska tradycja i nasza historia. Jeszcze dzisiaj
w czasach nam współczesnych wielu ludzi odczuwa potrzebę stawiania kapliczek, nie po to,
ażeby zostawić po sobie pamięć, lecz aby oznaczyć miejsce zapomnianych mogił, potyczek
czy też bitew wojennych, jak również miejsc tragedii narodowych, które zawsze należy otaczać
czcią i pamięcią. W tych przydrożnych kapliczkach często umieszczono figurę Chrystusa Frasobliwego, bo ta bolejąca, pełna troski postać Boga, a zarazem człowieka, w pełni przekazywała
niedostatek i trudną sytuację wiejskiego ludu. Bardzo często kapliczki poświęcono Matce
Boskiej jako najlepszej Orędowniczce i Pośredniczce, wynika to z głębokiej wiary i zaufania,
że Jej pośrednictwo pomoże nam wyprosić u Jej Syna potrzebne łaski.
Do dziś można je spotkać w różnych miejscach, małe kapliczki drewniane zazwyczaj
wiszą na przydrożnych drzewach, na chatach, na słupach. Te większe, murowane, drewniane,
kamienne, spotkać można przy skrzyżowaniach dróg, na leśnych polanach, szlakach górskich,
niebezpiecznych zakrętach. Obecnie coraz więcej stawianych jest krzyży przy drogach, które
upamiętniają miejsce tragedii drogowej, ale tych krzyży nie powinno więcej przybywać.
Wszędzie możemy się natknąć na krzyże i kapliczki, nieraz ma się wrażenie, że są porozrzucane po okolicy w nieładzie. Należy jednakże pamiętać, że każda kapliczka ma swoją historię
powstania i swoisty wygląd i naznaczona jest tradycją danej wioski, wiąże się ze zdarzeniami
minionych dni, przypominając wydarzenia radosne i smutne, nieraz tragiczne, upamiętniają
ludzkie nadzieje i prośby, są wotami dziękczynnymi naszych przodków, doświadczonych przez
los. Stoją one od stuleci, jako niemi świadkowie historii, towarzyszą człowiekowi, który często
zapomina, w jakiej intencji był postawiony ten krzyż czy kapliczka, jaka myśl w tym wotum
jest zawarta. Kapliczki i przydrożne krzyże są obecne w codziennym życiu mieszkańców wsi,
przysiołków, osiedli i miast i są nieodłącznym elementem w życiu mieszkańców, są wyrazem
kultu religijnego, wyrażają żywą, prostą, wiarę ludu.
Ze względu na szacunek, jakim darzono kapliczki, zawsze dekorowano je kwiatami i
zapalano świece lub znicze. Kult religijny przy kapliczkach wyrażany jest przez modlitwę
zawierająca prośbę o pomoc bądź podziękowanie za otrzymane miłosierdzie. Do dzisiaj wiele
osób, przechodząc obok kapliczek czy krzyży zdejmuje czapkę, żegna się, czy też skłania głowę,
pozdrawiając Boga, dzieląc się z Nim swoimi kłopotami i radościami, prosząc o dalszą opiekę i
błogosławieństwo. Szacunek dla krzyża przydrożnego, kapliczki
i figurek sprawia, że zazwyczaj są zadbane, ale zdarzają się też
kapliczki opuszczone, pochylone, zniszczone od wiatru i deszczu,
z wykradzionymi świątkami, porozbijanymi obrazami, czasem
uświadamiamy sobie, że to głupota, brak wychowania, a nawet
agresja wobec tych niemych świadków obecności Boga kieruje
tymi -wandalami, jednak większość z nas chce, by pozostały
na chwałę Bogu i ku pamięci potomnym. Przecież to nasza
teraźniejszość, historia, kultura, wiara nasza i naszych ojców.
Idea akcentowania miejsc kultu, jak podaje historia,
sięga czasów przedchrześcijańskich. Kiedy tereny Polski były
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porośnięte nieprzebytymi kniejami, a wędrowcy przemierzali te niezmierzone tereny, mieli swe
miejsca szczególne, które otaczali czcią. Czasem to był głaz ustawiony przez matkę naturę, czasem
dąb tysiącletni, czasem drzewo niezwykłych kształtów, Były to nie tylko dla nich znaki orientacyjne
w terenie, lecz siedlisko dobrych lub złych duchów, które mogły zwodzić wędrowca, prowadząc
w dzicz, skąd powrotu i ratunku nie było. Dlatego zgodnie z wierzeniami pogańskimi, tym leśnym
„czortom” trzeba było dawać jadło, kosztowności lub inne ofiary, aby można było bez przeszkód,
kontynuować dalszą podróż. Kiedy Polska przyjęła chrześcijaństwo, Mieszko I zaczął surowo karać
ludność za oddawanie czci bożkom. Dlatego w naszej tradycji niektóre zwyczaje; „jak twierdzi Kolberg i inni wielcy znawcy etnografii, że te pierwsze krzyże i kapliczki mogły powstać w miejscach
dawnych kultów pogańskich, aby wiarą chrześcijańską nowe wartości wśród ludu propagować”.
Obecnie kapliczki nie maja już takiego znaczenia, jakie miały dla naszych ojców Niestety, wiele
się zmieniło i to na pewno nie na lepsze. Obecnie kapliczki dają bardziej
świadectwo przeszłości niż potrzebę teraźniejszości i coraz mniej ich służy
Humor
celom kultu religijnego. Co rok przybywa takich kapliczek, które nie gromadzą
wiernych na majowych nabożeństwach. Kapliczki stojące przy drogach są Myśliwy tłumaczy
ledwo zauważane przez podróżnych w szybkich samochodach u których nie swemu sąsiadowi:
-Nie ma bardziej
wywołują, żadnych bogobojnych odruchów.
Coraz mniej jest takich, którzy zatrzymają się choć na chwilę, aby chytrego zwierzęcia
od lisa. Wczoraj przez
spojrzeć na Chrystusa Frasobliwego czy Matkę Boską, powierzając Im cały dzień tropiłem
swoje sprawy, prosząc o opiekę. Wielu ludzi w naszej teraźniejszości, jednego lisa, a gdy go
zabieganych, zafascynowanych pieniądzem, nie ma nawet czasu spojrzeć w końcu ustrzeliłem,
na kapliczkę i krzyż.
okazało się, że to
pies.
Kiedy Polacy czuli zagrożenie, zawsze zwracali się do Maryi o
wstawiennictwo u Jej Syna Jezusa Chrystusa. Jak wiemy z historii,
Mały mól po raz
Matka Najświętsza nigdy nie opuszczała narodu, który sobie wyjątkowo
pierwszy wypuścił
upodobała. Wiele razy podczas objawień dawała do zrozumienia, że
się w samotny lot
Polska to właśnie Jej kraj umiłowany.
po pokoju. Wyleciał
Wydaje się, że nadal może być aktualny zapis umieszczony w kon- z szafy, zrobił rundkę
stytucji sejmowej z 1764 roku; „Rzeczpospolita jest dla swej Najświęt- i wrócił do płaszcza.
szej Królowej Maryi Panny w częstochowskim obrazie cudami słynącej Stary mól zapytał:
- I jak poszło?
nabożna i Jej protekcji w potrzebach doznająca”
W naszej parafii jest kilkadziesiąt różnych kapliczek i krzyży a maj, - Chyba o.k. Wszyscy
klaskali.
miesiąc Maryi, jest miesiącem szczególnym, bo odprawiane nabożeństwa przy nich, są okazją, aby przyjrzeć się bliska
Żona do męża:
i bez pośpiechu postaciom świętych i obrazom -Popatrz, kochanie,
umieszczonym w tych kapliczkach. Klęknijmy, reklama nie kłamie.
nakreślmy na sobie znak krzyża i pomódlmy się, Po wypraniu twoja
odmówmy też Wieczny odpoczynek za zmarłych koszula jest śnieżnobiała.
budowniczych. Prośmy Maryję, Królową Polski,
aby nas jako naród dalej wspierała, strzegła -Wolałem jak była w
kratkę….
przed kataklizmami, aby obdarzyła mądrością
i prawością rządzących, aby wypraszała nadal Koleżanka mówi do
łaski u Boga, aby Polacy umieli wychowywać
blondynki:
kolejne pokolenia na ludzi kochających Boga, Ciebie, Maryjo i swoją -Wiesz, że sylwester
wypada w tym roku
-naszą Ojczyznę.
w piątek?
Zenon Tabor
- Żeby tylko nie

P.S. 2010 roku Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wydał album trzynastego- reaguje
pt: Kapliczki, krzyże i miejsca pamięci parafii Marcinkowice.
na informację

redakcja
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi, przez łaskę
chrztu świętego stali się:

04.04.2015r.
Filip Fiedor ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice,
11.04.2015r.
Oskar Smajdor ur. Wielka Brytania zam. Marcinkowice,
06.04.2015r.
Zofia Sowa ur. Krynica Zdrój zam. Klęczany,
Maksymilian Janisz ur. Krynica Zdrój zam. Marcinkowice,
12.04.2015r.
Hanna Wąsowicz ur. Ormskirk zam. Marcinkowic,

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
18.04.2015r.
Estera Wąsowicz i Łukasz Lachor

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

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:

+ Ferdynand Poręba l. 85 zam. Marcinkowice
+ Jan Korczyński l. 68 zam. Klęczany
+ Anna Górowska l. 61 zam. Marcinkowice

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

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