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Św. Stanisław ze Szczepanowa patron ładu moralnego
Miesiąc maj zawsze jest pięknym i wyjątkowym czasem, w tym roku szczególnie
ponieważ żywo mamy w pamięci wydarzenia kanonizacyjne naszego Ojca Świętego
Jana Pawła II i Jana XXIII. Tegoroczny maj,
wpisuje się niejako w dziękczynienie za dar
życia i posługi naszego Wielkiego Rodaka,
gdyż On sam urodził się w maju dokładnie
18 maja 1920r a także wyjątkową patronką, tego miesiąca jest Umiłowana Matka
Jego i nasza Maryja. Dziękujmy Panu Bogu
za te wyjątkowe chwile związane z kanonizacją ale podejmijmy też trud naśladowania
i podążania drogą wiary za przykładem św.
Jana Pawła II.
W maju również nasza Ojczyzna
i nasza Diecezja czci innego wielkiego
Polaka św. Stanisława Szczepanowa,
biskupa krakowskiego pochodzącego
z terenów dzisiejszej naszej diecezji.
Stanisław przyszedł na świat w rodzinie
posiadającej włości w Szczepanowie.
Odebrał katolickie wychowanie w domu,
a następnie edukację w kraju i zagranicą.
Biskup Lambert wytypował go na swego
następcę. Za zgodą księcia Bolesława
ksiądz Stanisław ze Szczepanowa zasiadł
na stolicy krakowskiej diecezji w roku
1072. Od początku swych rządów zasłynął
Stanisław jako pasterz pełen miłosierdzia
i sprawiedliwości, niosący pomoc ubogim,
a możnych nieprzyjaciół zjednujący skromnością i wielkoduszną miłością, wszystkich
zaś na równi gromiący z powodu grzechów
zabijających dusze zarówno małych jak
i wielkich. Znał i osobiście zabiegał o pomoc dla każdej wdowy i sieroty w okolicy,
osobiście pilnował porządku i duchowego
dobra wśród powierzonej mu owczarni.
11 kwietnia 1079 roku udał się Bolesław Śmiały na Skałkę i w czasie Mszy

świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał jego ciało poćwiartować.
Duchowni ze czcią pochowali je w kościele
św. Michała na Skałce. Cały naród stanął
teraz przeciwko królowi i ten, opuszczony
przez wszystkich, musiał iść na banicję.
Biskup Stanisław nie był tylko człowiekiem
wielkim i szlachetnym, ale przede wszystkim ogarniętym Bogiem. To, co w nim
uderza, to podobieństwo do apostołów
Jezusa. Św. Jan Paweł II napisał o św.
Stanisławie tak, że „ten biskup i pasterz
naszego Kościoła, którego wydała ojczysta
ziemia, stał się przez swoją śmierć symbolem szczególnego «początku» w naszych
dziejach”. Św. Jan Paweł II podkreślił dalej,
że zgodnie z dziewięćsetletnią tradycją,
św. Stanisław stał się patronem ładu
moralnego w naszej ojczyźnie. Tego ładu
moralnego tak bardzo potrzeba w naszych
czasach. Wiemy, że jest on sprawdzianem
i potwierdzeniem naszej wiary. Czy patrząc
na to wszystko, co dzieje się w naszych
czasach - korupcję, tragiczne bezrobocie,
zaplanowaną demoralizację młodzieży
i dzieci, zacieranie różnic między dobrem
a złem i wiele innych - nie należałoby głośno
wołać: Św. Stanisławie, ratuj czystość moralną, ocal wiarę ojców, wlej gorącą miłość
do ojczyzny, bądź wzorem życia oddanego
Bogu w ofierze dla młodych i starych!
Przeżywając kolejny maj w naszym
życiu pamiętajmy o nabożeństwach majowych odprawianych w kościele i przy
kapliczkach, zanosimy modlitwy wspólnie
do Boga przez wstawiennictwo Maryi
i św. Stanisława ze Szczepanowa bo wciąż
potrzeba modlitwy za nas Polaków i naszą
Ojczyznę Polskę, aby panował w niej ład
moralny.

Oprac. Ks. Andrzej Kmiecik
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Życzenia
Kochanej i wiernej pomocnicy
w dziele tworzenia Naszej Wiary
szczere życzenia wszelkiego dobra
na każdy dzień życzy

Redakcja

Drogiej Koleżance Monice Tobiasz
życzymy Bożych łask w życiu rodzinnym
i dalszego rozwijania talentów plastycznych
Pozostała część redakcji
Kochanej Koleżance Zofii Golińskiej
serdeczności śle
Pozostała część redakcji

matka
właściwie uczysz się jej całe życie
gdy igra światłem – zastyga w cieniu
jeszcze nie umiesz kiedy odchodzi
a już przyzywa jej twoje dziecko
zanim odnajdziesz ją w samej sobie
córka powije znany ci głód
a potem wnuczka zdziwi się pewnie
jak twoja babcia i praprababcia
co także kiedyś spojrzała wstecz
jemroz
2014
Do poetyckich słów dołączamy proste i serdeczne: Drogie Matki, chylimy
głowę przed trudnym do opisania poświeceniem, miłością i dobrocią, życząc
prawdziwego pokoju i Bożych łask na każdy dzień.
Redakcja
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Nowa inwentaryzacja
Kaplicy Dworskiej
w Marcinkowicach
– cz. VIII

Krzyż na zewnątrz Kaplicy
Krzyż ten przez długie lata wisiał
w środku Kaplicy w czasie, gdy była
ona zamieniona na salę katechetyczną. Został on wykonany w pracowni
stolarskiej w Limanowej na życzenie
ks. prałata Józefa Góry, który zamówił,
u tego samego wykonawcy, jeszcze
dwa krzyże – do ołtarza głównego
w kościele i do kaplicy cmentarnej.
O ile pamiętam z opowiadań ks. Prałata,
wykonawca tych rzeźb był samoukiem,
prawdopodobnie zatrudnianym we
wspomnianej stolarni do wykonywania
ornamentyki meblowej. Omawiany
krzyż został umieszczony na ścianie
wschodniej Kaplicy nad wejściem do
dawnej krypty grobowej. Do czasu
remontu Kaplicy wisiał tu stary krzyż
zbity z dwóch desek; nie było na nim
korpusu Chrystusa – był on doszczętnie
zniszczony. Ze względu na to zbutwienie
oraz dlatego, że nie miał on żadnej wartości artystycznej, nie został poddany
konserwacji. Trzeba jednak dodać, że
przechodzący obok Kaplicy ludzie mieli
w zwyczaju zawsze z pobożnością żegnać się przed tym krzyżem.
26 lat temu (w 1988 r.) pod tym
krzyżem została umieszczona tabliczka
z oznaczeniem pierwszej stacji Drogi
Krzyżowej, która dała początek Kalwarii
Marcinkowickiej. Tabliczka ta znajduje
się dzisiaj w Muzeum Parafialnym. Te
proste stacje dla powstającej wówczas
Kalwarii wykonał świetny fachowiec
śp. Roman Sowa, w którego domu
w czasie wojny ukrywał się kurier Jan
Karski.

Ks. Józef Babicz

z cyklu: proste słowa

flaga
tyle bieli ile czerwieni
tyle czerwieni ile bieli
ktoś kiedyś uniósł ku niebu włócznię
z zatkniętym znakiem… i wyzwał wiatr
*
królewski sztandar szarfy i wstęgi
chorągwie lackie husarskie proporce
w tyglu historii w pochodzie wieków
w surowy obrys biało-czerwonej
cięta wrażą szablą pokłuta bagnetem
dziurawiona kulą, szarpana na strzępy
wierna w ciężkim boju i w objęciach ziemi siostrzyca cienia w ostatniej drodze
szarfa na trumnie
*
w dumnym łopocie - jak bicie serca
w zwiewnych lansadach
w powstańczym zrywie
jak dobra matka garnie pod skrzydła,
tyczy kierunek definiuje bunt
spieniony furkot jak tętent koni
pomruki armat gniewny szczęk broni
duch przyodziany w ojczysty powab
żegluje w błękit uskrzydla myśl
tarcza idei, wraz przebudzona
powiada więcej niż najlepsze słowo
----------------------------powiesz
proste drzewce w dwubarwnej materii –
opończy zadumy
wsparte o zrąb ściany

2014
Jemroz

PS. 2 maja ustanowiony jest Dniem Flagi
Polskiej
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Przystąpią do I Spowiedzi 2 maja i przyjmą
I Komunię świętą 4 maja
Marcinkowice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bednarczyk Karolina
Brzęczek Katarzyna
Budnik Sebastian
Bukowiec Kacper
Feryński Konrad
Glaser Filip
Kowalczyk Mateusz
Kożuch Oliwia
Marszałek Miłosz
Mróz Anna
Mróz Justyna
Opioła Katarzyna
Piekarz Patryk
Pierzchała Oliwia
Piszczek Paweł
Pociecha Oliwier
Sowa Tomasz
Szyszka Piotr
Tobiasz Piotr
Weber Michał
Zapart Karolina
Zięba Kacper

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gabryś Rafał
Gołąb Bartłomiej
Górowski Damian
Jurczyński Michał
Popławski Jakub
Porwoł Dawid
Smajdor Franciszek
Sołtys Iwona
Szkarłat Sławomir
Szkarłat Bartosz
Wróbel Patrycja

Rdziostów

Klęczany
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budnik Julia
Lasyk Monika
Kądziołka Sylwia
Rzeszótko Kacper
Smajdor Filip
Zaczyk Paweł
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Kupując tę pocztówkę wspierasz Szkolne Koło Caritas
w Marcinkowicach
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XXVI Marcinkowicka Droga Krzyżowa 11.04.2014

„Wierzę w Syna Bożego”
- W imię tego wyznania przygotowane były rozważania kolejnych stacji.
Obrzęd Komunii św. dał początek tej pobożnej wędrówce. Młodzież pod kierunkiem
p. St. Olszaka, od zawsze troszczącego się o nagłośnienie, podjęła się nieść aparaturę.
Platformę do przewozu osób tworzących żywe sceny wypożyczyła rodzina Kądziołków
z Dąbrówek a same osoby ubrała w kostiumy i pouczyła na temat zachowania się - jak
i w poprzednich latach - Halina Kocembowa.
W rolach świętych osób wystąpili:
Jezus - Mateusz Bajda
Maria - Beata Janus
Weronika - Kinga Cięciwa
Maria Magdalena - Karolina Skraba
Jan - Przemysław Guzik
Szymon - Michał Hasior
Żołnierz I - Marcin Weber
Żołnierz II - Oskar Gacek
Kobiety płaczące - Katarzyna Wilczak, Weronika Piszczek, Kinga Mordarska
Wszyscy po raz pierwszy brali udział w inscenizacji.
Hejnalistą był wypróbowany od dawna Janusz Jamrozowicz. Śpiew i muzykę przygotowali: Duety Celina Pacholarz i Tomasz Czop oraz Małgorzata Mróz i Paweł Pacholarz.
Ministranci rozdawali obrazki w liczbie 600 uczestnikom pasyjnego nabożeństwa.
Przy stacji XII rozważania głosił diakon Jarosław Kokoszka, odbywający praktykę w naszej
parafii. On też przybił XXVI gwóźdź kowalski w krzyż niesiony przez uczestników. Gwóźdź
oznacza przyznanie się do grzeszności a wykuł go w swej pracowni kowalskiej Zbigniew
Dziubanowski. Pierwsze gwoździe kuł ojciec Zbigniewa, śp. Mieczysław Dziubanowski.
Nabożeństwo rozpoczął, jak co roku, ks. proboszcz Józef Babicz, twórca tego i wielu
innych przedsięwzięć. Przywitał zgromadzonych dobrym słowem, przedstawił temat
wiodący podziękował współorganizatorom, wspomniał dobrodziejów i fundatorów.
Pielgrzymów prowadził, jak zawsze, Andrzej Piszczek. Na końcu korowodu szedł jeden
z kapłanów gotowy do spowiedzi i rozmowy o trudnych sprawach z każdym chętnym
do takiego spotkania.
Przed podejściem do każdej stacji młodzi zatknęli pochodnie w umocowania na
głazach. Parafianie sąsiadujący z miejscami, gdzie stanęły głazy przypominające miejsca
bolesnej drogi naszego Zbawiciela, postarali się o uprzątnięcie terenu i przyozdobienie go.
Rozważania przygotowali:
St. I Jan Mikulski
St. II Elżbieta Leśnik
St. III Łucja Wróbel
St. IV Małgorzata Jacak
St. V Tomasz Smoleń
St. VI Małgorzata Zapart
St. VII Maria Romańska
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St. VIII Magdalena Czop
St. IX Brdej Andrzej
St. X Marta Gródek Piotrowska
St. XI Andrzej Piszczek
St. XII diakon Jarosław Kokoszka
St. XIII Paweł Tyrkiel
St. XIV Przemysław Lis
Zamyślenia przy grobie Dziecka Nienarodzonego prowadził ks. Andrzej Kmiecik
a balladę o nienarodzonych odśpiewała Celina Pacholarz
St. XV red. Henryk Szewczyk
Zgromadzonych pożegnał i pobłogosławił ks. proboszcz wraz z księżmi wikarymi

Łucja Wróbel

Marcinkowice: Po raz 26. poszli za krzyżem
Kilkaset osób, głównie dzieci i młodzież wzięło udział w piątek wieczorem w 26.
Marcinkowickiej Drodze Krzyżowej, najstarszej plenerowej wędrówce za krzyżem na
Sądecczyźnie.
Umęczony Chrystus z krzyżem, w asyście żołnierzy rzymskich, Maryi i innych biblijnych postaci jechał na plandece półciężarówki. Rozważania przy kolejnych stacjach Męki
Pańskiej prowadzili świeccy, dając świadectwo swej wiary i umiejscawiając problemy
współczesnego człowieka w kontekście Męki Pańskiej.
Przy 12. stacji – „Pan Jezus umiera na krzyżu” - diakon Jarosław Kokoszka wbił 26.
gwóźdź w dębowy krzyż, co jest tradycją tych nabożeństw.
Oprawę muzyczną Drogi Krzyżowej stworzył zespół Celiny Pacholarz i Tomasza Czopa,
był ponadto trębacz Janusz Jamrozowicz. O nagłośnienie, jak co roku, zadbał elektryk
Stefan Olszak, a całość prowadził pomimo ciężkiej kontuzji kolana Andrzej Piszczek, który
przy stacji XII pytał: „Jak wierzyć w tym zwariowanym świecie, jak wierzyć?”.
Marcinkowicka Droga Krzyżowa zakończyła się przy stacji XV nazywanej stacją
Chrystusa Zmartwychwstałego, usytuowanej przy cmentarzyku legionistów, poległych
w bitwie marcinowickiej w grudniu 1914 roku, co jest nietypowe, ale też nie każda miejscowość szczyci się grobowcem bohaterów. Tym razem modlono się za pokój na Ukrainie.
Tradycją wędrówek po Kalwarii Marcinkowickiej jest też wizyta na cmentarzu przy
symbolicznym grobie dziecka nienarodzonego, gdzie wczoraj modlitwę poprowadził ks.
wikary Andrzej Kmiecik.
Nabożeństwo zakończyło się po czterech godzinach, około dziesiątej wieczór błogosławieństwem udzielonym zebranym przez proboszcza, ks. prałata Józefa Babicza, który
w 1988 roku, jako ówczesny wikariusz w parafii zapoczątkował te Drogi Krzyżowej i tak
to trwa do dziś.
W tym roku pogoda dopisała. W zeszłym roku pług torował drogę pątników na 3-kilometrowej trasie Marcinkowickiej Drogi Krzyżowej. Wczoraj było sucho, bezwietrznie
i świecił księżyc.

(HSZ), fot. własne
Przedruk z Sądeczanina
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Apostoł Tomasz
może pomyślał: trwałem do końca widział agonię Całun Krwi śmierć
z Jezusem w grobie złożył nadzieje
wejście zatoczył głazem rezygnacji
*
gdzie poniósł rozpacz gdzie serca przepaść
gdzie źrenic tren
dlaczego nie był wtedy z innymi
gdy przybył Mistrz
„Widzieliśmy Pana!”
to niemożliwe - racjonalista podnosi bunt
sądzi, że stawia kwestię uczciwie
był przecież świadkiem najcięższych łez
ten jeden raz w historii świata
zezwolił Bóg
narzędziem zmysłów dotknąć Absolutu
…....................................................
„Pan mój i Bóg mój” - po czasu kres
strzeże Didymos rozstaju dróg
tym, których wiara gór nie przenosi
a bywa, sama nie ma sił wstać
2014r.
jemroz
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Marcinkowice: Modlili się za ofiary tragedii smoleńskiej
Trzech kapłanów na czele z ks. prałatem Józefem Babiczem celebrowało
dzisiaj w kaplicy dworskiej w Marcinkowicach Mszę św. w intencji 96. ofiar
tragedii smoleńskiej. W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego oraz delegacja Zespołu Szkół im. Wł. Orkana.
Kazanie o Ojczyźnie, która często wymaga ofiar , wygłosił ks. wikary
Krzysztof Mirek. Po nabożeństwie złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem
smoleńskim, upamiętniającym sześć ofiar tragicznego lotu do Smoleńska 10
kwietnia 2010 roku, związanych z Marcinkowicami: prez. Lecha Kaczyńskiego, prez. Ryszarda Kaczorowskiego, gen. Franciszka Gągora, marszałka
Macieja Płażyńskiego, bpa polowego Tadeusza Płoskiego i o. Józefa Jońca.
W uroczystości uczestniczył m.in. Wojciech Włodarczyk, radny powiatu
limanowskiego i szef „S” RI w Małopolsce, wiceprzewodniczący Rady Gminy
Chełmiec Paweł Bogdanowicz, dyrektor szkoły w Librantowej Jarosław Rola
oraz Andrzej Piszczek, prezes Stowarzyszenia „Parafiak” w Marcinkowicach.
Oprawę muzyczną stworzyła Celina Pacholarz.
Przedruk z Sądeczanina

Nic nie może wiecznie trwać…
Jest taki wiersz – Przyroda w maju, prosty, dziecinny ale ukazujący
w bardzo prozaiczny sposób to co dzieje się dookoła nas:
Pasą się krówki na łące,
w górze skowronek śpiewa.
Pszczółka usiadła na kwiatku,
motyl się w słońcu wygrzewa.
Na skrzypkach gra konik polny,
w zielonej świeżej trawie.
Wietrzyk wiosenny powiewa,
wciąż marząc o zabawie.
Zaczął się kolejny miesiąc 2014 roku, miesiąc maj. Chyba jeden z najpiękniejszych miesięcy roku. Można zauważyć radykalnie budzącą się do życia
przyrodę. Jabłonie cieszą oko swymi kwitnącymi kwiatami. Bzyczenie latających
pszczół działa lepiej niż jakikolwiek lek uspokajający. Nawet dzięcioł, który
skrzętnie zajada uwieszoną na plebańskim oknie słoninkę, wkomponowuje
się w piękno otaczającej nas rzeczywistości. Miesiąc maj to okres szczególny
bo poświęcony Matce Bożej. To wtedy niż kiedykolwiek kapliczki przydrożne
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tętnią życiem, kiedy to ludzie spotykają się przy nich śpiewając Litanię przy
akompaniamencie pięknie śpiewających ptaków i szumie drzew.
Dla mnie miesiąc maj w tym roku jest szczególny, bo 31.05 w Bazylice
Katedralnej w Tarnowie, przyjmę z rąk J.E. Biskupa Andrzeja Jeża upragniony
Sakrament Święceń Kapłańskich. Tydzień przed uroczystością będę przeżywał rekolekcje. Jednakże mogę z odwagą i pełną świadomością stwierdzić, że
rekolekcje przed przyjęciem Święceń rozpocząłem 8 marca bieżącego roku,
właśnie tu w Marcinkowicach. Rekolekcje prowadził a raczej prowadziła cała
wspólnota parafialna. I tak jak to śpiewała polska artystka Anna Jantar, Nic nie
może wiecznie trwać… Dla mnie rekolekcje w Marcinkowicach dobiegają końca. Smutno mi będzie Was opuszczać, ale pocieszam się tym, że znając Waszą
gościnność zawsze będę mógł przyjechać i odwiedzić Was. Jak to bywa, kiedy
coś się kończy to kultura a w moim przypadku i serce podpowiada aby wyrazić
swoją wdzięczność tym, których mi było dane spotkać w pięknej, malowniczej
i zaskakującej parafii Marcinkowice. Dziękuje Ojcu Parafii, księdzu Prałatowi
Józefowi – dziękuje za ojcowską troskę o mnie, dziękuje za przykład ogromnej
wiary, odpowiedzialności za powierzoną owczarnię. Jestem wdzięczny Ks. Proboszczowi również za ukazanie miłości do przyrody. Nie spotkałem się jeszcze
nigdzie, kiedy to Ksiądz Proboszcz by tak skrupulatnie dbał i troszczył się o
bezbronną zwierzynę. Księże Proboszczu za wszystko stokrotne Bóg zapłać a co
było złe z mojej strony proszę przyjąć przeprosiny. Swoje słowo wdzięczności
kieruję pod adresem kapłanów pracujących w tutejszej parafii: Ks. Rezydentowi,
Księdzu Krzysztofowi a w sposób szczególny Księdzu Seniorowi Andrzejowi
dziękuje za to że otoczył mnie opieką w kwestii przygotowania do jak najlepszego warsztatu katechetycznego. Księże Andrzeju dziękuje za ukazanie mi
piękna Liturgii – całe Triduum Paschalne ukazało mi jak wiele trzeba dać z
siebie, poświęcić czasu nieraz wolnego dnia aby to co najważniejsze w naszym
doczesnym życiu – Liturgia Mszy Świętej była przeżywana w sposób godny
poprzez posługę Liturgicznej Służby Ołtarza, którą Ty tak perfekcyjnie przygotowujesz i formułujesz na odpowiedzialnych chłopców. Dziękuje pracownikom
kościelny. Pani Ani za domową atmosferę i smaczne posiłki, które sprawiły że
oprócz dobrych przykładów, wspomnień wywiozę parę kilo więcej. Panu kościelnemu Piotrowi i Organiście za ukazanie pracowitości i przykładności do
powierzonych obowiązków. Bóg zapłać wszystkim z którymi miałem możliwość
się spotkać, porozmawiać: grupom działającym przy parafii, pani Beacie, panu
Stefanowi… wszystkim Wam dziękuje za to że mogłem poprzez te dwa miesiące
doświadczyć miłości – miłości wspólnoty parafialnej. I chciałbym sobie życzyć
takiej parafii: dzieci, młodzieży i starszych. Za wszystko Wam dziękuję. Obiecuję
że będę pamiętał o Was w swoich pacierzach. Niech Maryja Niepokalana ma
Was w swojej opiece a święci Papieże Jan Paweł II i Jan XXIII wstawiają się za
Wami przed tronem Najwyższego – Boga.

Dk. Jarosław Kokoszka
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Lech Makowiecki

Odezwa do połowy narodu
Wy, co dzierżycie w dłoniach losy kraju swego
I wybrać lub obalić możecie każdego,
Czemuż nie chcecie sobie i Ojczyźnie pomóc
I miast mądrze głosować- zostajecie w domu?
		
Myślę czasem o tobie- narodu połowo,
		
Że masz brak uczuć wyższych lub problemy z głową.
Godzisz się, by twą przyszłość układać bez ciebie?
Nie masz wytłumaczenia gdy Polska w potrzebie!
Przywilej to wyborcy- stawiać kres swołoczy!
(Nieobecni nie mają prawa potem psioczyć…)
Premiować zaś należy tych, co ludziom służą:
Ludzi mądrych, rozważnych, co w próbie nie stchórzą…
		
Utyskiwania słyszę: nie ma w kim wybierać!
		
Trudny to ponoć wybór: dżuma czy cholera
Lepiej na ryby jechać… z kumpami się napić.
Kijem rzeki nie wrócisz… po cóż tym się trapić?
Z tego cieszą się wielce medialni krętacze,
Czarodzieje od urn, pijarowi gracze.
(Łatwo wynik ustawi każdy Lis- Przechera,
Gdy barany oddają głosy walkowerem…)
		
Czy nie wkurza cię nigdy, połowo Polaków,
		
Odkrywanie swej szansy w Szkocji- na zmywaku?
		
Gdy w ojczyźnie króluje nierządu karnawał,
Trzeba to wreszcie przerwać! To jest ważna sprawa…
Raz na lat kilka władzę masz w ręku prawdziwą.
Możesz wybrać liderów, premiować uczciwych
Albo w diabły pogonić (…)
Lub zło mniejsze obstawić, co też nie jest głupstwem.
		
Gdybyś zechciał raz jeden, leniwy kolego
Tak na próbę dla hecy- zrobić coś dobrego,
To w wyborze pomijaj ludzi zbyt biesiadnych.
Pogoń precz podłych kłamców, fircyków paradnych.
Strzeż się zdrajców przekupnych - oni są najgorsi
( Kto pierwszy milion skradnie - dalej łaknie forsy)
Krzyżyk swój stawiaj zawsze na mądrych i prawych,
Co w życiu nie szukają zysku i zabawy.
Połowo mych Rodaków! Nie naśladuj strusia!
Wyjdź z domu! Zmieniaj Polskę! Nie chcesz ale musisz.
Zbieżność nazw nieprzypadkowa.
PS.
Morał dla tych co twierdzą, że strusie są super
Kto w piasek chowa głowę.. ten wystawia kuper
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Kącik poetycki
Majowa Jutrzenko
Pani zielonej wiosny
nadziei na światło
co słowo przynosi
po śladach Chrystusa
nas prowadź
Gwiazdo Przewodnia Ludzkości
pomóż nam uleczyć
codzienności rany
pomóż nam zaufać
w piękno planów Bożych
pomóż nam uwierzyć
w ludzi Zmartwychwstanie
Jutrzenko Majowa
Zastanów się
Czemu tak pędzisz
gdzie się spieszysz
Oczy nie widzą piękna
uszy nie słyszą głosów
Przecieka ci życie
przez palce
jesteś na nie
nieczuły
Czemu tak pędzisz
po szynach losu
Czas cię i tak
przegoni
Nie znasz ni drogi
ni mety, ni rywala
co za tobą
goni
Czy czujesz ciężar
przeżytych lat
kochanych ust
słodyczy smak
i gorzkich łez
wylany ból
nie, nie łudź się
niczego ci nie wróci czas

Ukoronowanie Maryi
Już nie księżna lecz Królowa.
Być królową nieba i ziemi
Może tylko Matka Boga
Maryja to Królowa Aniołów
Apostołów , wyznawców i Dziewic.
Maryja to królowa rodziny, pokoju ,Polski
Maryja to Królowa wszystkich,
To moja Królowa
Ks. Krzysztof Romański

M.P.

Jako i my
szaty pełnej miłosierdzia
dotknąć chcemy
w chwilach uniesień
potem
szarych dni
smuga
/jeśli nawet nie pycha
jeśli nie bunt/
pada
na gramofon z płytą
która się zacięła:
odpuść nam nasze winy
nasze winy
...
i znów
potrzeba takiej chwili
jak na
początku
E. Janicka

M.P.
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Wywiad z państwem Magdaleną i Tomaszem Czop
przeprowadzony przez Łucję Wróbel

Ł.W. Prowadzą państwo wzorcowy sad, także uprawę truskawek, malin
i porzeczek. Wiadomo, że jesteście rodziną muzykującą! pani Madzia działa
w parafialnym oddziale Caritas. Jak to wszystko można pogodzić.
M.iT.Cz. Trzeba lubić to, co się robi. Nawet trudne i pracochłonne
zajęcia. W produkcji owoców nastawiliśmy się na jabłka.
Ł.W. Proszę opowiedzieć początki. Jak powstał duży i nowoczesny sad?
M.iT.Cz. W latach międzywojennych sad założył przybyły z Krakowa
inż. Julian Wężyk. Utworzył także osłonę z drzew, z czego do dziśpozostała
jeszcze aleja lipowa.
Od niego kupił posiadłość wujek Franciszek Świerz, ok 7 ha. Stare
drzewa, wysokie i rozłożyste, trudne były zarówno do pielęgnacji jak i do
zbioru owoców. Ciocia z wujkiem zaprosili mnie jako dziecko do siebie i tak
już zostałem, gdy stałem się spadkobiercą majętności. Do zmiany systemu
sadownictwa zachęcił mnie i ciocię (po śmierci wujka) nauczyciel Leon
Zegarliński, który u nas zaopatrywał się w owoce. Były to lata doświadczeń
sadowniczych prof. Szczepana Pieniążka, my obydwoje, napakowani wiedzą
rolniczą w miejscowym Technikum, zaczęliśmy myśleć o unowocześnieniu.
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U cioci górę brał sentyment do starych, dostojnych drzew, które tyle pamiętały,
były pielęgnowane i odpłacały się obfitymi plonami. Trzeba je było wyciąć
i wyrwać z ziemi, przygotować teren pod nowe nasadzenia. Było i nam żal
a ciocia, widząc jeszcze maleńkie drzewka a już obficie kwitnące, wzruszyła
się i przystała na taką rewolucję.
Ostatnia jabłoń padła dwa lata temu.
Ł.W. Jakie odmiany jabłoni są w waszym sadzie?
M.iT.Cz. Główną odmianą jest triploidalne drzewo o nazwie jonagold,
na bazie którego tworzy się mutanty, np. jonagold de costa.
Ł.W. Czy stare odmiany są uprawiane w sadach?
M.iT.Cz. Tak, ale nie mają wielu nabywców. Liczne obecnie duże sklepy
chcą jabłek o pociągającym wyglądzie i wytrzymałych, odpornych na psucie.
nowe odmiany temu wymaganiu sprostają. Są ładne ale nie tak smaczne jak
wspomniane owoce naszego dzieciństwa.
Ł.W. Jaka jest żywotność nowych odmian, tych karłowatych?
M.iT. Cz. Przeciętnie owocują ok. 18 lat. Trzeba je pielęgnować przez
uprawę, ochronę i prowadzenie korony, u nas drzewa mają korony wrzecionowate, ku górze.
Ł.W. Kiedy w sadzie jest konieczna praca?
M.iT.Cz. Cały rok! trzeba obserwować, doglądać - chronić... Trzeba
pracować w sadzie, ale także zająć się owocami. Zimą i wiosną przycina się
zbędne gałązki, posypuje nawozami. ziemię trzeba wapnować po sprawdzeniu kwasowości gleby, usuwać między rzędami chwasty. No i chronić przed
chorobami i szkodnikami. W każdej fazie rozwoju jabłonie mają innego
wroga: grzyby - parch i mączniak, i całą listę owadów, które atakują, głównie
w czasie kwitnienia i związywania owoców. Wczesną wiosną np. żeruje tzw.
kwieciak, który atakuje kwiaty, nie dopuszczając do zawiązania owoców.
Ł.W. Skąd wiadomo, kiedy i jak chronić?
M.iT.Cz. Drzewa chroni się przez stosowanie chemicznych środków
w formie oprysku. Przynajmniej dwa razy w tygodniu trzeba być w sadzie i obserwować. Pomaga nam Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin. Odbieramy
komunikaty sadownicze informujące o zagrożeniu określonymi chorobami.
Gdy pojawiają się szkodniki, w kilku miejscach zawiesza się specjalne pułapki,
i potem liczy złapane szkodniki. Od ich liczby zależy, czy oprysk jest konieczny.
Sadownicy wspierają się nawzajem. Tworzymy grupy producenckie.
Ł.W. Czy sadownicy są zależni od jakiejś instytucji?
M.iT.Cz. Jest to produkcja zintegrowana, to znaczy pod nadzorem. Każdy
sadownik prowadzi dziennik prac pielęgnacyjnych, trzeba także zapisywać
tam czynniki pogodowe pod datą i godziną. Pracownicy PIOR odwiedzają
sady o różnych porach roku, sprawdzają ich stan, pobierają próbki ziemi, liści,
owoców i przedstawiają do analizy, o wynikach której zawiadamiają.
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Ł.W. Czy ptaki pomagają chronić drzewa?
M.iT.Cz tak. Głównie kosy i sikory.
Ł.W. Co daje łączenie się w grupy producenckie?
M.iT.Cz. Razem jest lepiej. Chodzi w dużej mierze o zbyt. Pracujemy
pod egidą Instytutu w Brzeznej. 70% zbiorów odsyła się tam, resztę należy
zagospodarować we własnym zakresie. Wprawdzie te 70% płatne jest taniej,
ale trzeba tu doliczyć koszt przechowywania i rozprowadzania po placówkach
handlowych. Z tą resztą trzeba samemu sobie radzić.
Ł.W. Czy w pracach pielęgnacyjnych stosuje się mechanizację?
M.iT.Cz. Tak. Potrzebne są: ciągnik, kosiarka, opryskiwacz, rozdrabniacz
do gałęzi no i chłodnia do przechowywania owoców.
Ł.W. Czy dzieci pomagają?
M.iT.Cz. Tak.
Ł.W. Rodzina wasza słynie z umiłowania muzyki. Pani Madzia tańczyła
w zespole regionalnym, jej mąż to ostoja sławnego zespołu wokalno - muzycznego OREMUS, wszystkie dzieci grają i śpiewają. Czy w domu często jest
muzyka?
M.iT.Cz. Tak! Pianino, gitara, akordeon - ostatnio zakupiłem kontrabas.
Nie przymuszamy do muzykowania. Dzieci garną się same. I jest dobrze.
Ł.W. Niech ta rozmowa będzie okazją do serdecznego podziękowania za
koncertowania na parafiadowych zabawach. Zawsze pięknie i zawsze „za
darmo” - przepraszam za ten kolokwializm, ale wyraża on prawdę. Proszę
przekazać innym członkom Zespołu serdeczności. Dziękuję za rozmowę.

USTAWA RZĄDOWA
z dnia 3-go maja 1791 roku
W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe
Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski,
Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż
los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej
jedynie zawisł, […....... ….......]mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia
ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję
uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by
naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby
odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy
sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.
Brzmi Polonez Trzeciego Maja ! -Skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
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Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostojąLecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły ,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali
Gdy przy tańcu śpiewano „Wiwat król kochany,
Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie Stany!”
Tak Adam Mickiewicz słowami starego Jankiela wspomina historyczne
wydarzenie, jakim było przyjęcie przez Sejm Wielki uchwały, przygotowanej
wcześniej przez obóz reformatorski skupiony przy królu.
Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja
była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Jednak wielu historyków stoi na
stanowisku, że konstytucja korsykańska z 1755 r. była pierwszą na świecie,
a tym samym amerykańska drugą i polsko - litewską trzecią.
Wydaje mi się dość nieistotne spieranie się o kolejność uchwalonych
konstytucji, bo bez względu na to, która w kolejności by była, to Konstytucja
3 Maja pozostaje jednym z najważniejszych aktów prawnych na świecie.
Konstytucja ta nazwana też Ustawą Zasadniczą określała fundamentalne
zasady prawne i ustrój, na których oparte jest państwo. Umiejętnie wiązała
stare zasady wolności i tolerancji, dorobek polskiego parlamentaryzmu z nowoczesnością, z postępowymi poglądami na świat. Reformy, które miały być
wprowadzane przez tą Ustawę, miały na celu utworzenie Rzeczypospolitej
silnej politycznie i gospodarczo. To dzieło Sejmu Czteroletniego/1788-1792/
nazwano „odrodzeniem Rzeczpospolitej z upadku”, było bardzo śmiałym
krokiem ku reformom państwa polskiego i było też przykładem dla wielu
państw Europy, które opierając się na nich, wprowadzały w życie jako najdoskonalszą formę monarchii.
Dlatego uchwalona Konstytucja 3 Maja nie tylko może, ale powinna
napawać Polaków dumą z własnego dziedzictwa narodowego, z mądrości i
roztropności wielkich przodków. Król Stanisław August Poniatowski przystąpił do wprowadzania reform, utworzył ministerstwo skarbu i wojska oraz
ustanowił cło krajowe. Rozpoczęto również dyskusję nad potrzebą gruntownych reform gospodarczych, których jednak nie udało się ich wprowadzić
w Rzeczypospolitej. Konflikt, jaki powstał, przyczynił się do powstania
opozycji, która dążyła do obalenia Ustawy Zasadniczej i przywrócenia „Praw
Kardynalnych.” Także idea reform gospodarczych w Rzeczypospolitej Obojga
Narodów nie była wygodna dla państw z nią sąsiadujących, bo bez wątpienia
słabość królestwa polskiego była dla sąsiadów korzystna i nie byłoby dla nich
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pożądane, aby Rzeczypospolita mogła być potężnym, bardzo demokratycznym i nowoczesnym państwem.
Dlatego Konstytucja 3 Maja sprowokowała tylko wrogość sąsiadów
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji,
Polska zdradzona została przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II i pokonana przez imperium rosyjskie Katarzyny Wielkiej,
sprzymierzonej z konfederacją targowicką: spiskiem polskich magnatów
przeciwnych reformom, które mogły osłabić ich wpływy.
Pomimo tej klęski i późniejszego barbarzyńskiego i niezgodnego z prawem międzynarodowym II rozbioru Polski przez zaborców, przy milczącej
akceptacji świata, to właśnie Konstytucja 3 Maja wpłynęła na późniejsze ruchy
demokratyczne w świecie. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123
lata Rzeczpospolita znikła z mapy starego kontynentu, jednak świadomość
Polaków sprawiła, że nigdy nie zaniechano walki o przywrócenie Ojczyźnie
należnego jej miejsca wśród wolnych narodów Europy. Konstytucja 3 Maja
była ostatnia wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny, stała się ona też najsilniejszym symbolem narodowym podczas „ciemnej nocy zaborów”. Nie pozwalała
zapomnieć, do jakiego poświęcenia zdolni są Polacy w chwilach zagrożenia, /
o czym wspomina A Mickiewicz /podtrzymywała też idee narodowowyzwoleńcze
oraz wiarę w możliwość stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa opartego
na porządku prawnym.
Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata,
Walcząc z ludźmi i z losem, póki mu wśród burzy
Przyświeca ta nadzieja , że Ojczyźnie służy.1
Konstytucja 3 Maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze
150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym
krajem w Europie. O potrzebie reform pisał już 200 lat wcześniej Piotr Skarga,
piętnując indywidualne i zbiorowe wady obywateli Rzeczypospolitej.
Po 223 latach dzień 3 maja 1791r. nadal stanowi jedną z najważniejszych
dat w polskim kalendarzu historycznym. Wynika to również z tego, iż „dzieło
reformy ustrojowej w Rzeczpospolitej łączy się nierozerwalnie z działalnością
obecnego parlamentu, a jego ustawy są owocem o historycznym znaczeniu,
wciąż żywym w narodowej tradycji”. Wspominając Konstytucję Majową nie
możemy zapomnieć, że obecna Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest kontynuacja pierwszej polskiej konstytucji, jest także aktem wolności i niepodległości, o którą walczyli nasi przodkowie. Nieomal od chwili swego powstania
1

A Mickiewicz – Pan Tadeusz ,księga X: Emigracja – wers 240
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Konstytucja 3 Maja stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości
i suwerenności Rzeczpospolitej, niezależnie od trudności wewnętrznych
i zagrożeń zewnętrznych. W tej postaci utrwaliła się Konstytucja 3 Maja
w narodowej i historycznej świadomości.
Zastanawiamy się na pewno nieraz, co dała nam ta Majowa Konstytucja,
co wniosła do obecnej XXI wiecznej Polski ? Przede wszystkim dumę, że
Polacy przed wiekami myśleli o równości, o reformach ustrojowych i gospodarczych, że Rzeczypospolita Obojga Narodów była potężnym krajem
europejskim i z nią liczyły się kraje ościenne, nie możemy zapomnieć także o
tych, którzy zawsze mieli na celu dobro Polski, że za nią ginęli. Musimy też
pamiętać, że „niezgoda rujnuje”, potrafi zniszczyć szczytne dążenia i zniewolić
naród, pamiętać również musimy wszyscy, a przede wszystkim politycy, że
kłótnie i niezgoda w parlamencie mogą doprowadzić do drugiej Targowicy.
Warto zatem przypomnieć wszystkim o najważniejszym dokumencie
naszej Ojczyzny: „.....odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
[.......} równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni
naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami,
za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich
wartościach......”
Zapisano także w Konstytucji; …. „ wszelka władza społeczności ludzkiej bierze
swój początek z woli narodu ....”. Twórcy Konstytucji Majowej byli świadomi
tego, że naród jest tym, który tworzy struktury organizmu państwa, że naród
to wszyscy, którzy biorą odpowiedzialność za kraj. Wiedzieli, że nie może on
służyć żadnej partii, żadnej ideologii, jest wartością najwyższą i autonomiczną.
Mocny jest naród, gdy łączy go: wspólna historia, kultura, religia, język,
obyczaje.
Mocny jest naród, gdy pamięta o symbolach białego orła i krzyżach wysokich, na rozstajach polskich dróg.
Mocny jest naród, o którym pamiętają jego dzieci, rozproszone po całym
świecie.
Wiemy też kto dla Polski od wieków jest nieprzejednanym wrogiem.
Czuła szlachta, że mądrze Podkomorzy radził;
Wiadomo, że kto z ruskim carem raz zawadził,
Ten już z nim na tej ziemi nie zgodzi się szczerze
I musi albo bić się, albo gnić w Sybirze.
Więc nic nie mówiąc, smutnie po sobie spojrzeli,
Westchnęli; na znak zgody głowami skinęli2
Zenon Tabor
2

A Mickiewicz - Pan Tadeusz. księgą X Emigracja
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Maryjo, Królowo Polski. Jestem przy Tobie.
Pamiętam. Czuwam
Ten tekst modlitwy jasnogórskiej każdy z nas powinien znać. Myślę, że każdy
z nas, znając historię narodu polskiego,
zauważy, że na przestrzeni wieków w
trudnych sytuacjach dziejowych zawsze
szukaliśmy u Maryi Jasnogórskiej pomocy.
I zawsze ta pomoc była nam udzielana. W
naszym narodzie jest silna tradycja, która
ma oparcie na fundamencie Bożym,
Maryja przywołana jest w najstarszej
polskiej pieśni Bogurodzica, w Inwokacji do
Pana Tadeusza i u każdego niemal polskiego
poety. Jej obecność, opiekuńczość, pomoc
odczuwamy zawsze w chwilach ważnych i
przełomowych dla naszego narodu.
Mamy też świadomość, że ślady Jej
królowania widzimy na co dzień. To Ona
przyczynia się do daru jedności, umacnia
rodziny, daje ulgę w cierpieniu, troszczy się
o duchowy rozwój, to Ona, Matka Pocieszycielka pociesza w chwilach zwątpienia, to
Ona Matka Dobrej Rady pomaga w rozwiązywaniu naszych codziennych trudności.
Zawdzięczamy Jej wszystko-nasze ja,
nasze życie, naszą wolność, niezależność
i dlatego w Jej święto, Święto Królowej
Polski należałoby przypomnieć Jasnogórskie Śluby Narodu, jakie skierował do Niej
nasz naród.
Te Śluby Narodu Polskiego, ta modlitwa - prośba skierowana do Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski, została wypowiedziana na progu Wielkiej Nowenny
Tysiąclecia rozpoczynającej przygotowania
do Millenium Chrztu Polski. Stanowiły one
„serce” programu duszpasterskiego kardynała Wyszyńskiego, były drobiazgowym
polskim rachunkiem sumienia i wyzwaniem rzuconym strukturom grzechu oraz
duchowym buntem przeciw zniewoleniu
komunistycznemu.

Tekst ślubów napisał kardynał Stefan
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, On zaufał
Maryi, Królowej Polski i związał z Nią polski
los, każdy nasz dzień i naszą przyszłość.
Wiedział bowiem że to dzięki Maryi, naszej
Królowej zachowaliśmy tożsamość, dzięki
Niej możemy powiedzieć, że Polska to my,
polski naród, królewski szczep piastowy.
Więziony w Komańczy kardynał Stefan
Wyszyński w ramach represji komunistów
wobec Kościoła katolickiego został internowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego w dniu 25 września 1953 r i
przebywał w miejscach odosobnienia w
Rywałdzie, Stoczku Warmińskim w Prudniku i Komańczy.
Kardynał Stefan Wyszyński, odizolowany w klasztorze w Komańczy od
wiernych Kościoła w Polsce, nie chciał
początkowo pisać tekstu ślubów. W dużym stopniu przyczyniła się do powstania
tekstu ślubów Maria Okońska przekonując
Kardynała, że swoje listy św. Paweł do
wiernych pisał też z więzienia. Po wielu
namowach 16 maja 1956 roku kardynał
Wyszyński zredagował tekst ślubów, które
zostały odczytane 26 sierpnia 1956 roku na
Jasnej Górze w obecności tysięcy wiernych przez przewodniczącego Konferencji
Episkopatu biskupa Michała Klepacza.
Jestem przy Tobie, to wyznanie
powtarzane w tekstach Apelu Jasnogórskiego świadczy, że jesteśmy z Maryją
stale, zawsze, w każdej chwili naszego
życia ,kochamy Ją jak Matkę, którą nam
dał Jezus zawieszony na krzyżu. Ta nabożna
modlitwa do Królowej Polski wyraża nasze
pragnienia nasze oddanie się w Jej opiekę,
jest także prośbą pozostania przy Maryi .
Powtarzając słowa modlitwy: Jestem
przy Tobie, wyrażamy naszą miłość do Niej,
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ślubujemy naszą wierność, potwierdzamy
naszą przynależność do Niej. Jesteśmy
przy Tobie Matko, nasza Królowo, trwamy
przy Tobie, kochamy Cię jak Ty nas ukochałaś, powierzamy Tobie nasze radości i
nasze smutki dnia codziennego. Jak dzieci,
cieszmy się z Twojej obecności Matko,
staramy się nie obrażać Ciebie naszymi
grzechami i złym postępowaniem, bo Ty
nam bezgranicznie zaufałaś, wierzysz nam,
pomimo że mamy skłonności do grzechu.
W dowód naszej miłości i bezgranicznego
zaufaniu, oddajemy się dobrowolnie w
Twoją niewolę. Nie wstydzimy się tego
bo być uzależnionym od Matki, to wielkie
szczęście, bo Ona nam tej niewoli nie
narzuca, lecz Jej stała obecność przy nas
uwalnia od grzechu i złego postępowania,
od niewoli bezbożności i kłamstwa. Pamiętam o Tobie, Maryjo, to zobowiązanie
zmuszające nas do trwania w modlitwie,
do trwania w dobrem. Musimy pamiętać,
ile zawdzięczamy Maryi, jak wiele rzeczy
uczynił nam Bóg za Jej pośrednictwem,
zdajemy sobie sprawę, ile dobra uczyniła
nam, naszym rodzinom i naszej wspólnej
Matce, której na imię Polska. Naród,
który obrał Ją sobie za Królową, Ona na
przestrzeni wieków uczy go miłości do
Ojczyzny, jednoczy, uczy pokory, daje siłę
wytrwania w wierze ojców i niesie pomoc
w chwilach tragedii narodowej. Pamiętamy
o Tobie Maryjo, dziękujemy za chlubne dzieje naszej Ojczyzny, za wiarę, za miłość, za
odwagę, którą nam dałaś do walki ze złem,
za to, że dałaś nam życie, uczyłaś nas języka i wierności polskim i chrześcijańskim
obyczajom, dałaś nam chleb powszedni.
Pamiętamy o Tobie, Maryjo i wierzymy,
że nadal nie opuścisz nas w potrzebie,
będziesz wspierać nas i otoczysz swoją
Matczyną opieką jak to czynisz od wieków.
Pamiętam o Tobie, Maryjo - oddając się
w Twoją Matczyną opiekę pełną miłości,
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dochowamy wierności polskiej tradycji
i obyczajom, przyrzekamy, że będziemy
trwać przy Tobie Matko, Królowo Polski,
dopóki sił starczy, bo Ty czuwasz nad nami
od wieków, dając nam do tego siłę woli
i hart ducha.
Maryjo, pozostań z nami i naszym
narodem, czuwaj nad nim i dziś, na progu
XXI wieku, podobnie jak w przeszłości,
pozostań z nami i czuwaj nad nami i naszym
narodem, nad jego integralnością i wolnością, bo Ty jesteś najlepszą Strażniczką
naszych poczynań, naszej tożsamości i naszych wartości ludzkich i chrześcijańskich.
Gdy Ty, Maryjo, czuwasz nad nami,
nie lękamy się o Polskę w jednoczącej się
Europie, bo Ty dajesz nam siłę i determinację do pokonania wszelkich przeciwności.
Gdy patrzymy na Ciebie, Jasnogórska Pani
i Twoją królewską koronę, to ogarnia nas
jakiś dziwny spokój.
Gdyby nie Ty, Maryjo, co by było ? Jak
potoczyłoby się nasze życie, losy naszej
Ojczyzny. Bo Ty Maryjo, naprawdę jesteś
z nami, na stałe związałaś się z polskim
narodem, a my z Tobą, jesteś też z całą
Europą i całym światem, bo Chrystus umarł
za wszystkich, a Ciebie Maryjo ustanowił
Matką dla wszystkich. Myślę, że nie umielibyśmy żyć bez Ciebie, bez Jasnej Góry, bez
Twojej w niej obecności i Twojego Królowania. Jesteś Królową Naszą, Królową
Polski z wyboru samych Polaków. Wybór
ten wyraził najpełniej w ślubach król Polski
Jan Kazimierz w 1656 roku. Maryjo, Królowo Polski, w tym uroczystym dniu 3 Maja
zwracamy się do Ciebie z prośbą: abyś przy
nas była stale, abyś o nas pamiętała, abyś
stale nad nami czuwała jako Matka nad
swoimi dziećmi a my z determinacją i wiarą
śpiewać będziemy nasz Apel Jasnogórski;
„Maryjo, Królowo Polski, jestem
przy Tobie, pamiętam, czuwam.”

Zenon Tabor
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Protokół z XXVI Konkursu Parafialnego Palm
Wielkanocnych 13.04.2014 r.
Palmy oceniali kwalifikowani artyści: Magdalena Kotkowska i Piotr Pogwizd
oraz towarzyszący im: Elżbieta Samek, Marta Gródek – Piotrowska i Łucja
Wróbel.
Wyznaczono następujące kategorie i ich ocenę:
Palmy wysokie:
1. Maria Sikorska – Grand Prix
2. Cecylia Szkaradek - I m.
3. Ewa Bień – I m.
4. Aneta Gawlik – II m.
5. Anna Potoczek – II m.
Palmy duże:
1. Katarzyna i Michał Sopata – Grand Prix
2. DPS Klęczany – I m.
3. Klasa III SP Marcinkowice – I m.
4. Jadwiga Tobiasz – II m.
5. Maria, Agnieszka, Karolina Wójsik – II m.
6. Martyna i Patrycja Wróbel – II m.
7. Klasa O „b” SP Marcinkowice – III m.
8. Natalia, Jakub, Sylwester, Izabela Wójs – III m.
9. Jakub Potoczek – III m.
10. Kinga Górka – III m.
Palmy średnie:
1. Janina Mróz – I m.
2. Damian Gawlik – I m.
3. Karol Pietrzak – II m.
4. Alan Janczyk – II m.
5. Władysław Mróz - II m.
6. Bartosz, Wiktoria Brdej – II m.
7. Filip, Kornelia Kądziołka – II m.
8. Tomasz, Mateusz, Gabriela Sowa – II m.
9. Szymon Janczyk – III m.
10. Kamil Pietrzak – III m.
11. Krzysztof, Zofia Sikorscy – III m.
12. Piotr Smoleń – III m.
13. Wiktoria Potoczek – IV m.
14. Franciszek Smajdor – IV m.
15. Michał Gurgul – IV m.
16. Amelia i Antoni Kalisz – IV m.
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17. Julia Tobiasz – IV m.
18. Natalia Sikorska – IV m.
19. Klasa O „a”SP Marcinkowice – IV m.
20. Jolanta Żuchowicz – IV m.
21. Patrycja Kwiatkowska – IV m.
Palmy małe:
1. Paulina Mróz – I m.
2. Maciej Mróz – I m.
3. Zuzanna i Mateusz Mróz – I m.
4. Aurelia Gawlik – I m.
5. Bartosz Mirek – II m.
6. Kacper Mirek – II m.
7. Józef Tobiasz – II m.
8. Karol Podolak – II m.
9. Hubert Janus – II m.
10. Paweł Smoleń - II m.
11. Tadeusz Smajdor – dwie palmy – III m.
12. Zuzanna Jurczak – III m.
13. Karolina Krzyszkowska – III m.
14. Jacek Smoleń – III m.
15. Julia Sopata III m.
W tym roku palm było mniej, ale i tak liczba 53 jest imponująca. Prawie
wszystkie wykonane z wielką starannością i dostarczają miłych przeżyć estetycznych. Każdy kwiat wykonany z bibuły to dzieło sztuki. Do wysokich palm
kwiatów tych trzeba kilkaset. Wrażenie robi kompozycja kolorów i układów
artystycznych: kwiatów i ziół.
Spotkanie twórców z gospodarzem konkursu ks. Józefem Babiczem i jego
pomocnikami odbyło się we wtorek 15.04. o 18:30. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody według zasług i stosownie do przysłowia: tak krawiec kraje, jak
mu materiału staje. Ks. proboszcz podziękował serdecznie za podtrzymanie tej
tradycji i wytłumaczył, że nagrody mają wymiar symboliczny i nie odzwierciedlają
wkładu pracy i wkładu finansowego całego przedsięwzięcia.
Przeczytał listę ofiarodawców, którym te nagrody zawdzięczamy:
ks. Józef Babicz
Ks. Józef Dominik
Ks. Andrzej Kmiecik
Ks. Krzysztof Mirek
Fundacja Sądecka
Jerzy Sikorski
Henryk Kowalczyk
Cecylia Szkaradek
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Maria Chmielowska
Akcja Katolicka
Łucja Wróbel
Anna i Edward Suliczowie
Stefan Olszak
Akcja Katolicka
Zwyciężczyni kolejnego konkursu - Maria Sikorska - podziękowała ks. proboszczowi za coroczne prowadzenie go i zwróciła uwagę na fakt, że palmy małe
i średnie powinny być niesione podczas procesji a nie pozostawione w kościele.
Także przypomniała, że dawniej palmy - nawet duże - twórcy ich przynosili
w niedzielę, co było pięknym zwyczajem.
spisała Łucja Wróbel

DOBRY POWÓD
„Czy przypadkiem nie zostawiłam u pana parasolki?”
- zapytała mnie kobieta mieszkająca w sąsiedztwie.
Kilka dni wcześniej złożyła mi ona krótką wizytę.
„Owszem” - odparłem.
Podziękowała mi serdecznie, a potem z uśmiechem dodała:
„Pan to przynajmniej jest uczciwy! Pytałam już chyba tuzin osób,
czy zostawiłam u nich tę parasolkę i każdy odpowiadał, że nie!”
Pewien żółw żył sobie spokojnie na wsi.
Któregoś dnia kuzynka mieszkająca w mieście zaprosiła go do siebie.
Ponieważ żółw bardzo pragnął zobaczyć trochę świata, przyjął zaproszenie.
Odległość nie była duża - wynosiła nie więcej niż kilometr,
lecz dla żółwia stanowiło to prawdziwą wyprawę.
Łudził się jednak, że dotrze w miarę prędko i dopiero rankiem wyruszył w drogę.
„Idąc pewnym i niezmiennym krokiem - myślał
- dojdę na miejsce na pewno jeszcze przed południem.
A więc w samą porę, by zasiąść do stołu”.
Wyruszył podśpiewując... Szedł, szedł i szedł...
Do południa żółw przebył zaledwie kilkaset metrów.
Gdy usłyszał dzwon bijący godzinę dwunastą, mruknął ze złością:
„Co to za głupi dzwon!
Nie minęła jeszcze godzina od czasu, gdy wyszedłem z domu,
a ten już wydzwania południe.
Ten zegar na pewno jest zepsuty”.
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Szedł, szedł...
Słońce już skryło się za horyzontem,
a na niebie zabłysły gwiazdy, lecz żółw nie przebył jeszcze nawet połowy drogi.
Zdenerwowany jak nigdy dotąd zaczął pomstować:
„Świat nie jest już taki jak kiedyś!
Słońce zachodzi szybciej, gwiazdy pojawiają się za wcześnie.
Zegary wciąż się psują.
A dni są krótsze niż te przepisowe dwadzieścia cztery godziny!”
I tak złorzecząc pod nosem, podjął dalszą wędrówkę,
nieustannie przeklinając drogę,
która wydawała mu się kręta i zbyt gęsto porośnięta krzewami.
Zawsze znajdzie się dobry powód, aby źle myśleć o innych.

Bruno Ferrero
Hasłem krzyżówki nr 194 było – Zmartwychwstanie. Prawidłowe rozwiązanie
nadesłał Wiktor Janus kL. V

Krzyżówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Egzamin w maju w szkole średniej.
Rozpoczyna się od słów: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Jedna z trzech cnót Boskich.
1 maja katolicy obchodzą wspomnienie Świętego ……. Rzemieślnika.
Odmawiana jest przez dziewięć kolejnych dni.
Ksiądz wyznaczony przez ordynariusza do pomocy proboszczowi w zarządzaniu parafią.
…..Tydzień-okres oktawy komunijnej
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Listy do redakcji
Radosnego Alleluja! Jezus żyje!
Serdecznie dziękuję za „Naszą Wiarę”. Gratuluję osiągnięć chóru parafialnego. Pieśni do nieba, przed Tron Samego Boga Wszechmogącego. Dzielę się
listem od M. Ciągło. Wraz z Nią dziękuję za N.W.. Szczególnie z racji 16 - tych
urodzin „Naszej Wiary”. Chciałoby się śpiewać: „Tyle dobrego zawdzięczam
Tobie, Panie!.. „
Pozdrawiam, czcigodnego. ks. Proboszcza i całą rodzinę. Szczęść Boże!
Zosia
Pani Zofia Lorek udostępniła prywatny swój list, którego fragment drukujemy.
Przede wszystkim bardzo dziękuję Ci za „Naszą Wiarę”, którą czytam „od
deski do deski”. (...) Jestem Ci winna zapłatę za „Naszą Wiarę” za 2013 r. Posyłam Ci w liście 50 zł. Wiem, że kosztuje Cię to dużo więcej, ale postaram się
jakoś zrewanżować.
Maria Ciągło
Pięknych słonecznych i wiosennych Świąt Wielkanocnych oraz dużo
zdrowia, radości, pogody ducha i świątecznej atmosfery w ten świąteczny czas.
życzy Maria Piniańska z rodziną
Alleluja biją dzwony
Alleluja echo głosi
Chrystus bowiem
zmartwychwstały
w serca nasze pokój wnosi.
z serdecznością dla całej REDAKCYJNEJ BRACI i Czytelników „Naszej
Wiary”
M. P.
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Inwentaryzacja ptaków, które w lecie gnieżdżą się
przy kościele lub nawiedzają jego otoczenie.
Stan z roku 2014.
Ptaki gnieżdżące się: szpak, kos, gołąb grzywacz, synogarlica
turecka, kowalik, mazurek, rudzik, kwiczoł, kawka, dzięcioł pstry duży,
zięba jer, sikorka bogatka, sikorka czarnogłówka, pokrzewka ogrodowa.
Ptaki często przylatujące gościnnie na teren posesji kościelnej:
sójka, gawron, sroka, kukułka, drozd, dzwoniec, czyżyk, kopciuszek, szczygieł, jastrząb krogulec, dzięcioł zielony, wilga, jerzyk.
Ptaki, których już nie ma na Kościelnej Górze:
jaskółka dymówka – gnieździła się kiedyś w plebanijnej stajni;
pliszka siwa (pasterka) - lubiła się kiedyś przechadzać po drodze
procesyjnej wokół kościoła, gdy jeszcze nie było kostki brukowej;
pamiętam też huczące niegdyś wieczorami sowy.
Raz pojawiła się w naszym ogrodzie kaczka krzyżówka z małymi
kaczętami, może je wysiedziała w jakimś zakolu potoku, który płynie
poniżej plebanii. Matka kaczka, wystraszona ruchem wokół plebanii,
wkrótce porzuciła małe kaczęta. Na szczęście te osierocone kaczęta
chętnie przygarnęła do swojego stada kaczka indyjska, która wówczas
należała ze swoimi kaczętami do drobiowego stada w gospodarstwie
plebanii. Wychowała te sierotki na dorosłe piękne ptaki, ale gdy mijały kolejne letnie tygodnie, coraz częściej te półdzikie kaczki gdzieś
na dzień odlatywały, by w końcu jesienią odlecieć bezpowrotnie. Ta
wolność tak im zasmakowała, że już nigdy nie przyleciały, by popływać
i ponurkować w stawie plebanijnym. Długo za nimi tęskniliśmy...
Ks. Józef Babicz
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Ojczyzna polszczyzna
Przyjrzyjmy się dzisiaj wybranym z bogatego słownika wyrazom.
Jakże niestosowne jest nazwanie kolorowych pościeli bielizną!. Przecież u źródeł tego słowa leży określenie biel i biały. Dawniej elementy
pościeli wykonywano z płótna białego. Od dość dawna w modzie są
bajecznie kolorowe poszwy i prześcieradła a nazwa pozostała.
Kolarz powinien kojarzyć się z rzemieślnikiem produkującym
koła- tak jak piekarz, ślusarz, tokarz. Tymczasem wiemy, że kolarz to
sportowiec specjalizujący się w rajdach rowerowych. Natomiast ktoś,
kto okazyjnie używa roweru do transportu to rowerzysta.
Konduktor- choć zawód wychodzi z użycia, jest kojarzony z kontrolerem biletów. W Panu Tadeuszu natomiast słowo to oznacza piorunochron zgodnie z rodowodem wyrazu con/kon = razem wspólnie
i duco= prowadzę
Więc dawny konduktor (por induktor) to urządzenie zbierające
i odprowadzające wyładowania elektryczne w atmosferze.
Popielnik znany jest z piosenki o Wojtusiu i iskierce ale młodym
trzeba to miejsce pokazać w reliktowych już paleniskach lub nowszych
kominkach.
Słowa służą człowiekowi do porozumiewania się i wyrażania siebie.
Ich żywot zależy od społecznego rozwoju. Mogą znikać z codziennego
użycia i trwać w muzeach razem z dawnymi rzeczami, mogą zmieniać
znaczenie albo też mogą nabierać nowego znaczenia. Bywa i tak, że
częściowo zmieniają znaczenie. Na miejsce umierających słów powstają
nowe- tak jak cały słownik urządzeń i funkcji elektronicznych.
Ł.W
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Felieton majowy - dla zakochanych

Zmienię porsche na gorsze
W marcinkowickim muzeum wśród innych regionalnych eksponatów stał na półce gliniany garnek cały opleciony drucianą siatką. Ktoś ze
zwiedzających zdradził swoją sentymentalną naturę i przy tym gliniaku
westchnął: gdyby to można było zdrutować pęknięte serce…
O czym dziś będziemy rozmawiać? (PT Czytelników zapraszam do
wypowiadania się na temat felietonowych sugestii.) Skoro zaczęliśmy od
naprawionego garnka, dołóżmy tu całą listę rzeczy i spraw które się psują
i – co z nimi dalej?
Starsi czytelnicy pamiętają czasy zdobywania rzeczy, które raz nabyte,
były w użyciu i poszanowaniu, a gdy w nich jakaś śrubka czy uszczelka się
wytarła, szło się do speca, który miał pomyślunek i dużo części zamiennych. Przez lata trwały odkurzacze, pralki, miksery, telewizory. Trafi się
jeszcze jakiś ostatni mohikanin, który umie wszystko naprawić ale to już
naprawdę ostatki.
Kup pan nowy odkurzacz, tego nie opłaci się naprawiać, zresztą
nie mamy już części zamiennych do tych typów teraz są nowe modele.
I rzeczywiście, każdy nowy model ma inne detaliczne wymiary i choćby
zebrać kilka części, wszystkie się nie nadadzą. Dotyczy to także zakrętek
do słoików, bo każda firma ma swoje logo i przekroju zakrętki nie wpisuje
w uniwersalne normy.
Uszkodzony sprzęt wyrzuca się na ulicę. Jest i tak, że przedmioty użyteczne też się wyrzuca, bo pojawił się nowy model. Wymienia się meble,
bo… rąbie się łazienki, bo…
Czy nowe zawsze jest lepsze?
Dzieci toną w zabawkach (made in China), rzucają je po kątach, lalkom
wyrywają włosy, bo… dostaną na urodziny nowe.
Znam rodzinę, dość zamożną, która uczyła i siebie i dzieci szanować
rzeczy nabyte. Synom rodzice kupili misia wypchanego trocinami (lata
60) i mieli go za domownika. Pewno przesadny był szacunek dla misia,
gdy każde uszkodzenie futerka było cerowane, a wytartą sierść przykrył
z czasem kubraczek. Dla towarzystwa staremu już misiowi kupiono kolegę
mniejszego wymiarami. Z czasem rodzina misiów powiększyła się do
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kilku maskotek. Taka trochę zabawa ale zabawa edukacyjna. W tej samej
rodzinie przechowuje się ślubny prezent już kilkadziesiąt lat . I pamięta
dobrodzieja, który to ofiarował. Nie kupię nowej cukierniczki, bo ta jest
dobra i ładna.
Jaka jest intencja tych dywagacji? Zauważmy, że coraz częściej się zdarza, iż żyjemy teraźniejszością i przyszłością, łapiemy jak dzieci wszystko
co nowe. Mało kogo interesują dzieje przodków a stary rodzinny dom
pojawia się czasem na chwilę w poezji. Ta gonitwa za nowym nie byłaby
szkodliwa, gdyby nie dotyczyła także spraw ważnych.
Porzuca się wiarę ojców i szuka nowości we wschodnich medytacjach.
Porzuca się niechciane dzieci, zmienia się samochód bo stary się znudził.
Najsmutniejsze w tym wszystkim jest chyba to że zmienia się przyjaciół,
kochanków, żony i mężów. Żona porzuca męża, bo się już jej znudził,
ale chce mieć zaraz nowego- i na odwrót. Tak jak rękawiczki, torebkę,
telewizor.
Nie zamieniaj nikogo ani niczego na gorsze wobec którego jesteś
odpowiedzialny. Naprawiaj cierpliwie to co się popsuło. Bo zdrutowany
gliniany garnek, choć nie nowy, jest użyteczny, a zaleczone blizny wzbudzają szacunek.
Łucja Wróbel
P.S
Jan Christian Ardensen napisał bajkę pt Szyjka od butelki. Polecam przeczytać także dorosłym

30

Nasza Wiara 5/2014

Humor
- Chciałam kupić spodnie dla syna
- Na ile lat?- spytała sprzedająca.
- Lat?. Przecież on je zedrze przez tydzień
- No i jak wiedzie ci się w małżeństwie - zagaduje kolega.
- A dziękuję. Bardzo się odmłodziłem. Znów palę papierosy po kryjomu.
- Mamo! – woła synek z łazienki - Jaką ubiorę dziś koszulę?
- Z krótkim rękawem. A dlaczego pytasz?
- Bo chcę wiedzieć dokąd mam umyć ręce.
- Tato, co chciałbyś dostać na imieniny?
- Nic, córeczko, nic.
- Ale dlaczego?
- Bo ja nie mam pieniędzy.
- Jak pański syn radzi sobie w szkole?
- Nie najlepiej. Właśnie idę na wywiadówkę pod przybranym nazwiskiem
- Tatusiu, jakiś pan czeka w przedpokoju. Mówi, że chce rozmawiać
z panem domu.
- Więc zaprowadź go do mamusi.
- Tato, po której stronie ulicy, mężczyzna powinien prowadzić kobietę?
- Po tej po której nie ma wystaw…
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi
dziećmi Bożymi, przez łaskę chrztu
świętego stali się:
12.04.2014 r.
Anna Katarzyna Piszczek ur. Nowy Sącz zamieszkała Marcinkowice
19.04.2014 r.
Karol Adam Chmielowski ur. Nowy Sącz zamieszkały Marcinkowice
Stefan Jan Tobiasz ur. Nowy Sącz zamieszkały Rdziostów
Nikola Antonina Leśniak ur. Antrim zamieszkała Marcinkowice
21.04.2014 r.
Szymon Piotr Czub ur. Aberdeen zamieszkały Marcinkowice

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Braciach i Siostrach.
Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele
zawarli:
26.04.2014 r.
Maria Ondycz i Marek Tokarczyk
30.04.2014 r.
Karolina Słaby i Mateusz Dąbrowski

Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu
umacniał ich miłość i napełniał radością.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli
do Domu Ojca:
+ Jan Czop lat 86 zamieszkały Rdziostów

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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