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„Mieć udział w radości Zmartwychwstania”
Kolejny już w naszym życiu Wielki
Post – czas, w którym chyba jeszcze wyraźniej niż zwykle rozbrzmiewa Chrystusowe
wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”… Jak przeżywamy ten
szczególny okres w Roku Liturgicznym? Czy
kiedykolwiek zastanawialiśmy się, co jest
istotą Wielkiego Postu, do czego wzywa nas
Bóg, jakie prawdy chce nam uświadomić?
Czyby dobrze przeżyć ten czas wystarczy
mnożyć praktyki pokutne, umartwienia, czy
w może trzeba czegoś więcej?
Spróbujmy zastanowić się nad tymi
niezwykle ważnymi dla nas, chrześcijan,
pytaniami. Zacznijmy od tego ostatniego:
Czy istotą postu chrześcijańskiego są
zewnętrzne umartwienia? I tu z pomocą
przychodzi nam prorok Joel. W jego księdze
możemy przeczytać przejmujące wezwanie
Boga: Nawróćcie się do Mnie całym swym
sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2, 12b-13a). Rozdzierajcie jednak serca
wasze a nie szaty… Nasze Wielkopostne
postanowienia, umartwienia, posty są dobre
i święte, ale pod jednym warunkiem: jeśli
rzeczywiście pomagają nam w wewnętrznej
przemianie, w nawróceniu serca, w zbliżeniu się do Boga i do naszych bliźnich.
W przeciwnym razie są to tylko zewnętrzne praktyki, które może uspokajają nasze
sumienia, ale na pewno nie sprawiają, że
stajemy się lepszymi ludźmi. A więc czy
moje życie zmieniło się choć trochę na lepsze, w tym kolejnym już Wielkim Poście…?
W tym czasie pokuty uświadamiamy
sobie przede wszystkim, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, że każdy z nas potrzebuje
nawrócenia. Ale Dobry Bóg, wzywając nas
do porzucenia naszych grzechów, zapewnia
nas równocześnie, że On jest Bogiem miłosiernym, że jest kochającym Ojcem. Nie
ma grzechu, którego On nie mógł by nam
przebaczyć, nie ma upadku, z którego On nie

pomógł by nam powstać. Jego miłosierdzie
jest nieskończenie większe niż jakakolwiek
z naszych nieprawości. Zawsze jest więc
dla nas nadzieja – nadzieja wypływająca
z faktu, że kochający Bóg ciągle gotów jest
nam przebaczyć. I trzeba tylko byśmy chcieli
przyjąć tę Jego niewysłowioną łaskę. Jakże
więc wiele od nas zależy… Najpełniejszym,
najbardziej wstrząsającym dowodem tej Bożej miłości do człowieka, do mnie i do Ciebie,
jest męka i śmierć Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego – co także w jeszcze głębszy sposób
uświadamiamy sobie właśnie w Wielkim
Poście, w czasie pasyjnych nabożeństw
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Tak! Bóg
kocha nas bezgranicznie, kocha mimo
naszych grzechów i słabości, kocha takich,
jakimi jesteśmy, kocha aż po Krzyż! Jednak,
jak my odpowiadamy na tę nieskończoną
miłość Boga…?
Drodzy Czytelnicy! Już niedługo w naszym parafialnym kościele zabrzmią radosne
słowa „Orędzia Wielkanocnego”: Weselcie
się już zastępy Aniołów w niebie, weselcie
się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony
głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki
odnosi zwycięstwo (…) Tej właśnie nocy
Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako
zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas!
Oby ta radość była i naszym udziałem!
A stanie się tak wtedy, gdy w tym szczególnym okresie Wielkiego Postu naprawdę
otworzymy nasze serca dla Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który nieskończenie
nas kocha, który pragnie być obecny w naszym życiu, który pragnie nas przemieniać
i czynić naprawdę szczęśliwymi.
Nie zmarnujmy więc tego czasu łaski,
którym Dobry Bóg po raz kolejny nas obdarza.
Rozdzierajmy nasze serca, otwierajmy je na
Bożą miłość, byśmy mieli prawdziwy udział
w radości Zmartwychwstania.

dk. Albert
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Kalendarium na marzec 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że
całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi
głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.
1 III
2 III
3 III
4 III
5 III
6 III
7 III
8 III
9 III
10 III
11 III
12 III
13 III
14 III
15 III
16 III
17 III
18 III
19 III

Piątek. Dzień powszedni. Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105 (106), 16-17. 18-19. 2021
(R.: por. 5a); J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;
Sobota. Dzień powszedni.Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-4. 9-12; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3.
11-32;
Trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Wj 3, 1-8a. 13-15; Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i
11 (R.: por. 8a); 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Mt 4, 17; Łk 13, 1-9;
Poniedziałek. Święto św. Kazimierza, królewicza. Syr 51, 13-20; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8.
11 (R.: 5a); Flp 3, 8-14; J 15, 16; J 15, 9-17;
Wtorek. Dzień powszedni. Dn 3, 25. 34-43; Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 7); Jl 2,
13; Mt 18, 21-35;
Środa. Dzień powszedni.Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20 (R.: por. 12a); J 6,
63b. 68b; Mt 5, 17-19;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Perpetuy i Felicyty,
męczennic.Jr 7, 23-28; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c-8a); Jl 2, 13; Łk 11, 14-23;
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Jana Bożego, zakonnika. Oz 14,
2-10; Ps 81 (80), 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 i 17 (R.: zob. 11 i 9a); Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św. Franciszki Rzymianki. Oz 6, 1-6;
Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.: Oz 6, 6); Ps 95 (94), 8ab; Łk 18, 9-14;
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu. Joz 5, 9a. 10-12; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.:
9a); 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 18; Łk 15, 1-3. 11-32;
Poniedziałek. Dzień powszedni.Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a);
Ps 130 (129), 5. 7; J 4, 43-54;
Wtorek. Dzień powszedni. Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8); por. J 4, 42.
15; J 5, 1-3a. 5-16;
Środa. Dzień powszedni. Iz 49, 8-15; Ps 145 (144), 8-9. 13cd-14. 17-18 (R.: por. 8a); J
11, 25a. 26; J 5, 17-30;
Czwartek. Dzień powszedni. Wj 32, 7-14; Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4a); Ez
18, 31; J 5, 31-47;
Piątek. Dzień powszedni. Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34 (33), 17-18. 19-20. 21 i 23 (R.: por. 19a);
J 6, 63b. 68b; J 7, 1-2. 10. 25-30;
Sobota. Dzień powszedni. Jr 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R.: por. 2a); J 3, 16; J
7, 40-53;
Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Iz 43, 16-21; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd i 4. 5-6 (R.:
por. 3); Flp 3, 8-14; Jl 2, 13; J 8, 1-11;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
i doktora Kościoła. Dn 13, 41-62; Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 4ab); Ez 33, 11;
J 8, 1-11J 8, 12-20;
Wtorek. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. 2 Sm 7, 4-5a.
12-14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13. 16-18. 22; por. Ps 84 (83), 5;
Mt 1, 16. 18-21. 24aŁk 2, 41-51a;
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Środa. Dzień powszedni. Dn 3, 14-20. 91-92. 95; Dn 3, 52. 53-54. 55-56; J 3, 16; J 8,
31-42;
Czwartek. Dzień powszedni. Rdz 17, 3-9; Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); Ps 95
(94), 8ab; J 8, 51-59;
Piątek. Dzień powszedni. Jr 20, 10-13; Ps 18 (17), 2a-3. 4-6a. 7 (R.: por. 7); J 6, 63b.
68b; J 10, 31-42;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa. Ez 37,
21-28; Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d); Ez 18, 31; J 11, 45-57;
Szósta Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa. Łk 19, 28-40; Iz 50, 4-7; Ps
22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a); Flp 2, 6-11; Flp 2, 8-9; Łk 22, 14 – 23,
56Łk 23, 1-49;
Wielki Poniedziałek. Iz 42, 1-7; Ps 27 (26), 1. 2. 3. 13-14 (R.: 1a); J 12, 1-11;
Wielki Wtorek. Iz 49, 1-6; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-66ab. 15 i 17 (R.: por. 15); J 13, 21-33.
36-38;
Wielka Środa.Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c); Mt 26, 14-25;
Wielki Czwartek.Msza z poświęceniem Krzyżma Iz 61, l-3a. 6a. 8b-9.; Ps 89 (88), 21-22.
25 i 27 (R.: por. 2a); Ap 1, 4-8; Iz 61, 1; Łk 4, 16-21; Święte Triduum Paschalne Msza
Wieczerzy Pańskiej Wj 12, 1-8. 11-14; Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 1
Kor 10, 16); 1 Kor 11, 23-26; J 13, 34; J 13, 1-15;
Wielki Piątek.Iz 52, 13 – 53, 12; Ps 31 (30), 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25 (R.: Łk 23, 46);
Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; Flp 2, 8-9; J 18, 1 – 19, 42;
Wielka Sobota
Niedziela. Zmartwychwstanie Pańskie. Rdz 1, 1 – 2, 2 lub Rdz 1, 1. 26-31a; Ps 104
(103), 1-2a. 5-6. 10 i 12 13-14. 24 i 35c (R.: por. 30) lub Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13.
20 i 23 (R.: 5b); Rdz 22, 1-18 lub Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11
(R.: por. 1); Wj 14, 15 – 15, 1; Wj 15, 1. 2. 4-5. 17ab-18 (R.: por. 1a); Iz 54, 4a. 5-14;
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6a. 11 i 12a i 13b (R.: 2a); Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.:
por. 3); Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68b); Ez 36, 16-17a.
18-28; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3) lub Ps 51 (50), 12-13.
14-15. 18-19 (R.: 12); Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23; Łk 24, 1-12; MSZA
W DZIEŃ: Dz 10, 34a. 37-43; Ps 118 (117), 1-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24); Kol 3, 1-4
lub 1 Kor 5, 6b-8; 1 Kor 5, 7b-8a; J 20, 1-9;

Przysłowia marcowe
Staropolskie przysłowie przestrzega: Marzec - pleciarzec bywa ciepły i słoneczny, a zdarza się, że sypnie śniegiem, deszczem zmoczy i mocnym wichrem
przewieje.
1 marca - Albina.
- Grzmot w Albina to dobra nowina!
2 marca - Heleny.
- Jak Helena w swoje święto radosna - za progiem stoi wiosna.
4 marca - św. Kazimierza Królewicza.
- Gdy słonko świeci w dzień Kazimierza - resztki zimy uśmierza.
6 marca - Róży.
- Róża - czy słoneczna, czy deszczowa - pogodę przez tydzień przedłuża.
7 marca - Tomasza.
- Od słonecznego Tomasza zaczyna się zielenić na łące pasza.
8 marca - Beaty.
- Od Beaty zaczynają swój śpiew ptaki i zakwitają wiosenne kwiaty.
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9 marca - św. Franciszki:
- Gdy św. Franciszka z wichrem hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.
10 marca - św. Cypriana:
- Nie wierz pogodzie w dniu św. Cypriana - oszukuje od rana.
11 marca - św. Benedykta:
- Z jaką pogodą św. Benedykt przychodzi - tak w lipcu grzeje, a w sierpniu
chłodzi.
12 marca - Justyny:
- Bywa, że Justyna czas mgieł i deszczów rozpoczyna
13 marca - Bożeny.
- Każda Bożenka to męża wyręka.
14 marca - św. Matyldy.
- Jak św. Matylda spotka się z boćkiem, będzie zdrowie i pomyślność za
każdym kroczkiem.
15 marca - św. Longina.
- Od św. Longina na gospodarską dłoń wysoka ozimina.
16 marca - św. Hilarego.
- Św. Hilary gdy mgły snuje, rolnik wiosnę czuje.
17 marca - św. Gertrudy.
- Gdy bez deszczu św. Gertruda - wszystko się w polu uda.
18 marca - św. Cyryla.
- Od św. Cyryla wiosna ku nam się schyla.
19 marca - św. Józefa.
- Jak na św. Józefa słonko w okienko zagląda, to wiosna w jego szybach się
przegląda
23 marca - Pelagii:
- Od św. PelagIII słońce mocniej przypieka i do pracy w polu nagli.
24 marca - Gabrieli:
- Jaką pogodę niesie Gabriela, tak przez rok cały rolnika plonem i łaskami
obdziela
26 marca - św. Emanueli:
- Emanuela świat ciepłem obdziela.
28 marca - św. Anieli:
- Św. Aniela już kwietniową pogodę rozdziela.
29 marca - św. Bernarda:
- Św. Bernard lubi, gdy cały śnieg zgubi.
30 marca - św. Amadeusza:
- Gdy siąpi w Amadeusza - nie grozi w polu susza.
31 marca - św. Beniamina:
- Jak słonecznie i bezwietrznie w dzień Beniamina - ostatnia siewu godzina!

opracował Jacek Kwiatkowski
źródło: www. niedziela. pl
www. rozaniec.eu
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Czcigodny Księże Proboszczu-Józefie
Księdza imieniny niech będą okazją złożenia szczerych życzeń.
Niech Pan Cię błogosławi we wszystkim co czynisz. Niech strzeże Cię od złego. I darzy pokojem
A Niepokalana Matka Jezusa i św. Józef co dzień wspierają.
		
Redakcja

Czcigodny Księże Seniorze- Józefie
Serdeczne słowa życzeń: błogosławieństwa Boga Najwyższego
w pracy kapłańskiej i w dziele upiększania krajobrazu chrześcijańskimi znakami, zdrowia i nieustającej nadziei
Redakcja
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TRIDUUM PASCHALNE –
PROGRAM
W. Czwartek
Godz. 900 – obrzęd Komunii Św.
1800 – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej
1930 – adoracja P. Jezusa w „ciemnicy”. Od 1930 do 2030 adorację prowadzi
Caritas a następnie młodzież.

W. Piątek
Całodzienna adoracja P. Jezusa w „ciemnicy”
Godz. 900 – obrzęd Komunii Św.
1615 – Droga Krzyżowa
Liturgia Męki Pańskiej
„Gorzkie Żale”, ostatnie kazanie pasyjne

CZUWANIE PRZY GROBIE P. JEZUSA
Godz. 1900 – 2000, Klęczany, Drzykowa, Dzioł
2000 – 2100, Dąbrówki, Rdziostów, Łążek
2100 – 2200, Łazy, Zasmolnicze, Stawiska, domy przy kaplicy
2200 – 2300, Kolonia, bloki przy Zespole Szkół
2300 – 2400, Marcinkowice-Centrum, domy nad stacją kolejową
2400 – 100, domy obok i nad kościołem, lewa i prawa strona.

W. Sobota
Święcenie pokarmów : 900, 1000, 1100,1200, 1300
Dla Rdziostowa w Szkole Podstawowej: godz. 1100
Godz. 1900 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Uwaga! Dzieci do Chrztu Św. przynosimy na godz. 1930.

NIEDZIELA WIELKANOCNA
Godz. 630 – Procesja Rezurekcyjna
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* * *
trzeba niewiele…
powstrzymać usta
wydźwignąć oczy
odwrócić myśli
od skowytu zmysłów
ergo
postawić tamę
rozpasanym planom
szarży ambicji
na rozdrożach sławy
*
post się zaczyna
gdy dłoń zachłanną
cofniesz
odmówisz chceniu jego chcenia
bywa lekarstwem słabej silnej woli
jeśli pokonasz twardy dyktat ciała
post sięga dalej niźli wstrzemięźliwość
kruszy egoizm
blask przywraca czynom
i ostrość myśli
jest barykadą
na której szlachetność
bije się o władzę nad spętanym duchem
albo
pustynią – kuźnią charakteru
samopas przeciw
nawałnicy pokus
post jest odwieczną wędrówką do Boga
dlatego ciemność lansuje hedonizm
luty 2013r.
jemroz
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Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość
/ Jan Paweł II/
19 lutego 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie świętowano 90 rocznicę szkolnictwa w tej miejscowości. Z tej
okazji nauczyciele i rodzice przygotowali dla lokalnej społeczności wieczór
wspomnień. „Ocalić od zapomnienia” – taki cel przyświecał całej tej podniosłej
uroczystości. Pani dyrektor Urszula Łabuda witając przybyłych gości powiedziała:
„ Szkoła choć ma dziewięćdziesiąt lat nie jest staruszką – wręcz przeciwnie, czuje
się młodo, jest coraz piękniejsza i zasobniejsza. Jej dotychczasowy dorobek jest
ogromny, a jednocześnie kreśli ambitne plany”.
W prezentacji multimedialnej przedstawiono dzieje szkoły w Rdziostowie,
począwszy od czasów kiedy mieściła się ona w prywatnych domach państwa
Szkaradków i Potoczków, aż po czasy współczesne. Zaprezentowano jak się
rozbudowywała i przez te wszystkie lata zmieniała. Kolejne slajdy były okazją do
wzruszeń i wspomnień dla zgromadzonych na sali gości, a wśród nich znaleźli
się miedzy innymi:
Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec
Zbigniew Piekarski- były Wójt Gminy Chełmiec
Jadwiga Krawczyk – dyrektor szkoły w latach 1992 – 2007
Radosław Potoczek – dyrektor ZOEAS w Chełmcu
Mariola Pękala – Piekarska – prezes Stowarzyszenia „Korzenie i skrzydła”
Jerzy Mróz – autor słów hymnu szkoły
Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół w osobach: p. Ewy Pierzchały SP
w Marcinkowicach, Pawła Łabudy – ZS w Świniarsku, p. Krzysztofa Gronia
ZS w Podolu – Górowej
Księża parafii Marcinkowice
Emerytowani nauczyciele i pracownicy
Obecni nauczyciele i pracownicy szkoły
Absolwenci i sympatycy tej placówki
Rodzice
Po projekcji przyszedł czas na wspomnienia samych gości. Pracownicy i absolwenci opowiadali o tym co przyjemnego, czasem zabawnego przeżyli w tej
szkole. Później, jak przystało na prawdziwy jubileusz, na sali pojawił się tort
z logo szkoły i datami 1923 i 2013. Pani dyrektor ukroiła symboliczny kawałek
i poczęstowała nim pana wójta. Bardzo miłym zaskoczeniem dla wszystkich pracowników szkoły było obdarowanie ich słonecznikami z pamiątkową tabliczką
– logo szkoły w Rdziostowie.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do zwiedzania sal lekcyjnych
oraz gablot wystawowych, w których zgromadzono wiele pamiątek związanych
ze szkołą. Można było zobaczyć między innymi: pierwszą kronikę szkolną
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z 1923 r., albumy rodzinne pierwszej kierowniczki szkoły pani Marii Sopaty,
jej odznaczenia- Krzyż Orderu Odrodzenia Polski oraz medal przyznany przez
PCK, czasopismo „Bluszcz” z lat 30 – tych ( pamiątki udostępnione dzięki uprzejmości siostrzenicy kierowniczki pani A. Furtak), kroniki klasowe, podręczniki,
świadectwa, a także mnóstwo fotografii upamiętniających wydarzenia szkolne.
Dalszą historię tworzymy wspólnie…
Maria Rak

Rdziostowskie wspominki
Z szkołą rdziostowską związałam się od dawna i jest to związek ciągły, a to
z racji prawie 40-letniej pracy tam mojego Taty i mojej tam podstawowej 7-letniej nauki. Uczęszczało do tej szkoły moje rodzeństwo. Tam powstały pierwsze
i trwałe przyjaźnie – ze śp. Krysią, a także z Jasią, z nią odbyłam też naukę w szkole
średniej i wszystkie rolnicze praktyki.
W czasie krakowskim pośredniczyłam w zakupie pomocy naukowych
w sławnym Cezasie. Miałam kontakt stały z chrzestną matką p. Marią Sopatą –
miejscową siłaczką.
19.02 SP w Rdziostowie obchodziła swój jubileusz 90-lecia. W tym miejscu
dziękuję pięknie p. Dyrektor i Nauczycielom za zaproszenie, z którego skorzystałam. Było uroczyście, dostojnie, swojsko. Razem z Nauczycielami gości
podejmowali Rodzice i Młodzież. Najmilszym, wzruszającym momentem
uroczystości była multimedialna prezentacja dziejów szkoły – 90 zdjęć na 90 –
lecie. Piękna sprawa. Każdy z obecnych otrzymał płytkę z tymi wspomnieniami.
Dziękuję za miły wieczór!
Pamięć dni następnych wciąż przywołuje ludzi, miejsca, zdarzenia. Upomina
się ta pamięć przypomnieć najdawniejszą woźną Elżbietę Dziubanowską – Jacakową, zmarłą w 2012 roku. O długoletniej nauczycielce – Ludwice Gadomskiej
pamiętam jako o tej, która uczyła poprawnej polszczyzny i prowadziła szkolny
teatrzyk w latach 50. Znacząca jest też osoba Jana Jojczyka - prowadzącego
Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze a jego działanie przyniosło Szkole
sławę i nagrody.
Godne zapamiętania jest też muzeum, tzw. izba pamięci.
I szkoda, że krótki był jego żywot. Nie dopowiadam tego, żeby wytknąć cośkolwiek, absolutnie nie. Nauczyciele zrobili co mogli, co zostało im dostarczone.
Proszę tego źle nie przyjąć. Mam wielki szacunek dla działalności edukacyjnej
obecnego Grona. I dla Rodziców, których praca jest godna pochwały.
Szanowna Pani Dyrektor, drodzy Nauczyciele! Twórzcie nadal piękną historię
mojej pierwszej szkoły!
Ł. W.
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Dzieje długiego i owocnego życia Marceliny
z Kotowiczów Darowskiej są bogate i niezwykłe.
Urodziła się 16 stycznia 1827 w Szulakach- obecnie
tereny te leżą na Ukrainie- w starej szlacheckiej rodzinie,
pielęgnującej z pietyzmem polskie tradycje. Stąd wyniosła troskę o sprawy narodu zagrożonego w swoim bycie
przez zaborców. Pragnieniem jej od wczesnego dzieciństwa było „stać się pożyteczną dla ojczyzny”.
Po ukończeniu 12 roku życia kształciła się przez trzy lata
na pensji w Odessie, po czym wróciła do rodzinnej wsi, by pomagać ojcu w zarządzaniu majątkiem. Potrzebą jej serca było poświęcenie się życiu
zakonnemu, jednak zadość czyniąc życzeniu ciężko chorego ojca zdecydowała
się poślubić Karola Darowskiego.
Po trzech latach szczęśliwego małżeństwa, nagle zmarł mąż Marceliny, a pół
roku później ich dwuletni synek. Została wdową z trzymiesięczną córeczką.
Zmuszona złym stanem zdrowia musiała udać się na leczenie za granicę.
Przebywała w Paryżu i w Rzymie i tam powracała do zdrowia. Tam też dojrzała
do decyzji poświęcenia się życiu zakonnemu, nie rezygnując z obowiązku opieki
macierzyńskiej nad małoletnią córeczką.
W ciągu sześciu lat 1854-1860 powstał plan zgromadzenia, które tworzyła
wspólnie z Józefą Karską, zmarłą w 1860 roku.
Praca ta od samego początku uwarunkowana była przekonaniem o potrzebie
ratowania kraju i budowania przyszłości wolnej, chrześcijańskiej ojczyzny.
W trudnej dla narodu sytuacji, po klęsce powstania styczniowego 1863 roku,
Marcelina przybyła do kraju i w zakupionym dla zgromadzenia byłym pałacu
Poniatowskich w Jałowcu na Podolu z garstką sióstr założyła dwie pierwsze
szkoły - średnią dla dziewcząt z rodzin ziemiańskich i szkółkę ludową dla dzieci
chłopskich (listopad 1863).
Po Jazłowcu powstawały następne placówki: w Jarosławiu - 1875 rok,
w Niżniowie - 1883 rok, w Nowym Sączu 1897 rok, w Słonimie - 1907 rok,
w Szymanowie - 1908 rok.
Klasztor założony w Nowym Sączu po dzień dzisiejszy nosi nazwę Biały
Klasztor i był usytuowany na skarpie nad rzeką Kamienicą, dziś przy ulicy
Królowej Jadwigi. Wzniesiony został według projektu krakowskiego architekta
Karola Knausa( znanego z prowadzenia budowy sądeckiego ratusza). Ukończony
i konsekrowany 8 września 1897r. Sylwetka klasztoru wkomponowana jest symetrycznie w otaczający go park.- założony równocześnie z klasztorem. Architektura
piętrowego gmachu klasztoru zamykającego ścianami czworoboczny wirydarz
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wzorowana jest na formach renesansowych. W wystroju architektonicznym
zastosowano liczne formy neoromańskie. W fasadzie zachodniej umiejscowiona
jest klasztorna kaplica zwieńczona smukłą wieżą. Kaplica ta została zbudowana
według projektu Matki Marceliny.
Marcelina Darowska zmarła 5 stycznia 1911 roku w Jałowcu, pozostawiając
po sobie 144 tomy maszynopisów, w których zawarła wiele pouczeń ascetycznych
i przeżyć mistycznych. Napisała je piękną polszczyzną, jak przystało na kogoś,
kto osobiście spotkał się z narodowym wieszczem Adamem Mickiewiczem. Nie
przerwano Jej wielkiego dzieła życia. Zgromadzenie przez nią założone dalej
rozwija się na miarę potrzeb czasu i życia młodszych pokoleń. Wychowanie dzieci
Matka Marcelina Darowska uznała za główny cel zgromadzenia, bez którego
istnienie sióstr Niepokalanek nie byłoby możliwe.
Potwierdzeniem tej prawdy są nowe domy zakonne i placówki oświatowo-wychowawcze założone już w niepodległej Polsce: w Warszawie, we Wrzosowie,
Kościerzynie, Szczecinku i w 1946 roku - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im.Marceliny Darowskiej w Wałbrzychu - Sobięcinie.
W szkole tej, jak we wszystkich innych, wychowanie i nauczenie oparte było
i jest nadal na zasadach sformułowanych przez założycielkę:
1. Bóg wszystkim - przez wszystko do Boga. On celem - wszystko, co nam przez
Niego podane - drogą do Nieba.
2. Bóg stworzył nas Polakami. Dziadki zrozumieć powinny, jakie obowiązki na
nie wkłada; zrozumieć maja zadanie narodu - myśl w nim Bożą.
3. Wierność obowiązkom stanu miejsca swego, które wyrazem woli Bożej względem każdego kto ścisły w małym, zawodu nie przyniesie w wielkim... .
4. Nauczyć dzieci myśleć i zdawać sobie sprawę z tego, co czynią i mówią, aby
nie bez gruntu i bez celu - nic w sprzeczności ze sobą nie było.
Te cztery zasady precyzują istotę systemu pedagogicznego, wychowawczo-naukowego stworzonego przez Marcelinę Darowską. Na nich, jak na filarach
głęboko osadzonych w rzeczywistości duchowej i materialnej, zbudowane zostały
programy dydaktyczne wszystkich placówek powołanych przez założycielkę zgromadzenia i zarazem patronkę wałbrzyskiego liceum. Takie rozumienie miejsca
i roli człowieka w świecie stało się fundamentem dzieła, które miało i ma służyć
odrodzeniu rodziny i narodu poprzez odrodzenie kobiety.
Wartość tego przedsięwzięcia potwierdził papież Pius IX w słowach: „To
zgromadzenie jest dla Polski”, przyzwalając na utworzenie nowej formacji zakonnej o nazwie: Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny.
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Realizacja pierwszej zasady systemu to wychowanie religijne, ale konkretyzujące się w kształtowaniu postaw otwartych na poznanie Boga i wcielenie
w życie nakazów Chrystusa - a więc służenie ludziom. Ponadczasową wartość
tej nauki potwierdzają wszystkie pokolenia Jego wyznawców, również nasze,
które niejednokrotnie przekonało się, że „jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu,
wszystko inne jest na właściwym miejscu”.
Zdrowa i konsekwentna religijność to otwarcie umysłu na poznanie świata,
zdobywanie wiedzy i etyczne wykorzystanie jej w życiu.
Przedłużeniem tej zasady jest następna, określona przez założycielkę w słowach: „Jako Polki mamy zadanie w stosunku do kraju. Wy powinniście być
początkiem nowego pokolenia. Jeśli powiększycie liczbę rodzin sprawiedliwych,
chrześcijańskich, nowa siła powstanie w kraju”.
Matka Marcelina widziała ją w dialogu odbywającym się na różnych płaszczyznach: społecznej, narodowej i wyznaniowej. Sama stała się w tej materii wzorem
szczególnym. W konkretnej rzeczywistości oznacza to współpracę zgromadzenia
z ludźmi różnych warstw społecznych, kształcenie dziewcząt z rodzin chłopskich,
inteligenckich i robotniczych. Wyraża się to także tolerancją religijną, szacunkiem
dla wyznawców innych religii.
W szkołach prowadzonych przez siostry niepokalanki - również w Sobięcinie
- znajdowały się uczennice z rodzin muzułmańskich i prawosławnych.
Rozbudowany system wychowawczy, dostosowany w szczegółach do potrzeb
czasów, stanowi fundament całej edukacji i podstawę dwu pozostałych zasad.
„Wierność obowiązkom stanu, miejsca swego...” zobowiązuje do rzetelności
i prawdy. Aby te cele osiągnąć, potrzeba
odwagi, uporu w pracy nad sobą, kształcenia postaw altruistycznych.
Spełnienie tych założeń warunkuje
ostatnia zasada: „nauczyć dzieci myśleć”.
Nakaz ten jest dla wszystkich wychowawczyń i wychowanek niepokalańskich kluczem do poznania prawdy
i impulsem do realizowania jej w życiu.
Myśleć - to umieć wybierać dobro, a odrzucać zło, przeciwstawiać się relatywizmowi moralnemu; to przede wszystkim
być - a nie tylko mieć.
Spójność tych zasad sprawia, że nie
można realizować jednej z pominięciem
innych.
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Program wychowawczy Matki Marceliny Darowskiej jasno formułuje zadania zarówno wobec wychowanek, jak i wychowawców i nauczycieli. Mimo
wysokiego stopnia trudności jest jednocześnie programem atrakcyjnym, ponieważ
odcina się od wszelkiego przymusu w wychowaniu i pedagogiki nakazowo-represyjnej. Metodę jego realizacji określa sama autorka w słowach: „Nic nikomu nie
narzucam, mówię tylko do rozumu, do serca, do sumienia i zostawiam wolność.”
Wierzyła, że „jeśli ukażemy młodym piękno i dobro zostawiając im wolność,
to w ogień zań skoczą.”
Siłą tego systemu jest fakt, że jest on na wskroś polski, przeniknięty najwznioślejszym i najpraktyczniejszym patriotyzmem przy zachowaniu wartości
uniwersalnych.
Wierność w/w zasadom i konsekwencja w ich realizacji były i są myślą przewodnią wychowania i nauczania sióstr Niepokalanek. Ocalić dziedzictwo patronki
szkoły i przekazać je następnym pokoleniom jest zadaniem dla wszystkich sióstr
i wychowanek - spadkobierców myśli tego wielkiego pedagoga i wielkiej Polki.
Zasługi Matki Marceliny w systemie oświaty polskiej zostały uhonorowane
aktem władz miejskich Wałbrzycha w obecności prezydenta miasta plac, przy
którym znajduje się siedziba szkoły, został nazwany jej imieniem.
Marcelina Darowska została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II, 6 października 1996 roku w Rzymie przez Umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Marta Gródek- Piotrowska

20 lat działalności Fundacji Sądeckiej
W służbie Sądeczanom i Sądecczyźnie
Minął 20. rok działalności Fundacji Sądeckiej, która dobrze zapisała
się w historii Sądecczyzny, również Gminy Chełmiec i Marcinkowic.
Z Fundacją Sądecką nierozerwalnie związana jest postać Zygmunta
Berdychowskiego, dobrze znana
także Czytelnikom „Naszej Wiary”.
W 1992 roku, gdy pierwszy raz zdobył mandat poselski (z listy „S” RI), Z.
Berdychowski założył z grupą współpracowników Sądecką Fundację Rozwoju
Wsi i Rolnictwa, bo tak pierwotnie nazywała się Fundacja Sądecka. W gronie
jej założycieli byli: Stanisław Pasoń, Jan
Duda, Marian Pasionek, Jerzy Bochyń-
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ski, Bernard Stawiarski, niżej podpisany oraz… Andrzej Piszczek z Marcinkowic,
pierwszy dyrektor biura poselskiego Z. Berdychowskiego w Nowym Sączu.
- Zakładając fundację chodziło nam o pomoc mieszkańcom wsi sądeckiej w trudnym
okresie transformacji ustrojowej, kiedy zmieniało się całe otoczenie rolnictwa i wielu ludzi nie
umiało się odnaleźć w nowej rzeczywistości - wspomina Z. Berdychowski. W owym
czasie SFRWiR organizowała wiele szkoleń, na których objaśniano zachodzące
procesy i uczono abecadła przedsiębiorczości i wolnego rynku.
Z biegiem lat wokół Fundacji Sądeckiej wyrosły znaczące dzieła, które dobrze
służą Sądeczanom. Wymieńmy je po kolei.
Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy
Nawiązuje do Kas Stefczyka z okresu galicyjskiego, idei samoorganizacji
wsi i samopomocy chłopskiej. Pierwsza Kasa Wzajemnej Pomocy powstała
w Łużnej, następna w Gródku nad Dunajcem, Rabie Wyżnej itd. Działają na
podobnych zasadach, jak zakładowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Wstępując
do stowarzyszenia płaci się wpisowe, a potem comiesięczną, niewysoką składkę
członkowską. Z tych pieniędzy powstaje kapitał, który krąży pomiędzy członkami
kas w formie pożyczek. Pożyczki są nieoprocentowane, a ich spłata rozłożona na
dogodne raty. W tym systemie biurokracja zredukowana jest do minimum, nikt
nie ocenia „zdolności kredytowej” pożyczkobiorcy, jeden drugiego pilnuje, gdyż
niespłacenie pożyczki powoduje załamanie obiegu pieniędzy i brak pożyczki dla
następnych. To jest grosz na trudną chwilę, ratujący w wielu sytuacjach budżety
rodzinne. Aktualnie do Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy należy ponad
4 tys. osób. Działa 43 kół gminnych Stowarzyszenia rozsianych po całym regionie. W obrocie jest ok. 3 mln zł. W 2012 roku udzielono ok. 2,5 tys. pożyczek
o łącznej wartości ok. 4 mln zł. Największa kasa działa w gminie Chełmiec, liczy
ponad 500 członków i zapewne wśród Czytelników „Naszej Wiary” są też jej
udziałowcy. Niedawno założono siostrzaną kasę w Piątkowej.
Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków
W 1993 roku przy SFRWiR powstał
Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków, którego celem jest wspieranie
nauki zdolnej młodzieży z ubogich rodzin wiejskich. Na patronów Funduszu
wybrano słynnych polityków chłopskich
w okresie galicyjskim i II RP, braci Stanisława i Jana Potoczków, pochodzących z Rdziostowa. Na stypendia mogą
liczyć gimnazjaliści i uczniowie szkół
średnich, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, a pochodzący przeważnie
z rodzin wielodzietnych i niepełnych.
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Liczy się średnia z ocen na świadectwie i dochód na członka rodziny. Przez te
lata wsparto finansowo naukę ok. 5 tys. młodych ludzi. Pierwsi stypendyści już
dawno pokończyli studia, zajmują ważne miejsce w administracji, biznesie, nauce
i kulturze, z wdzięcznością wspominają pomoc uzyskaną w Fundacji Sądeckiej.
W obecnym roku szkolnym stypendia w wysokości 100 - 200 zł miesięcznie
pobiera 130 uczniów z Sądecczyzny i ościennych powiatów. Stypendia wydają
na podręczniki, przybory szkolne i …drobne przyjemności. Nie ma drugiego
funduszu stypendialnego w Małopolsce, a może i w całym kraju o tak długiej
historii i bogatym dorobku.
Lato Wiejskich Dzieci
Od samego początku Fundacja Sądecka prowadzi działalność charytatywną
na dużą skalę. Od 1995 roku, w ramach
akcji „Lato Wiejskich Dzieci”, w każde
wakacje organizowane są dwutygodniowe kolonie letnie dla setki, a bywa, że
więcej dzieci z ubogich rodzin wiejskich.
Z tej formy wypoczynku w atrakcyjnych
miejscowościach naszego regionu skorzystało dotąd ok. 5 tys. dzieci. Kolonie są
bezpłatne, ich uczestników typują szkoły
oraz gminne ośrodki pomocy społecznej.
Koloniści wracają do domu opaleni i wypoczęci, pełni zapału do dalszej nauki.
Dla wielu dzieci był to pierwszy dłuższy pobyt poza opłotkami rodzinnej wsi,
gdyż ich rodziców nie stać na opłacenie zwykłej kolonii.
Akcja Serce - Sercu
Tak samo od 17 lat Fundacja Sądecka prowadzi przed świętami Bożego
Narodzenia zbiórkę żywności w placówkach handlowych, w ramach akcji charytatywnej „Serce – Sercu”. Zebrane produkty spożywcze służą do sporządzenia
bogatych paczek, które przed Wigilią trafiają do rodzin wielodzietnych i osób
samotnych. Przez ostatnimi świętami w akcję zaangażowanych było ponad 1000
wolontariuszy, uczniów gimnazjów i szkół średnich, którzy dyżurowali przy
koszach w sklepach i marketach całego regionu. W gronie wolontariuszy byli
także uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
Sporządzono ponad 1300 paczek, które rozdano wśród potrzebujących.
Miesięcznik „Sądeczanin” i portal Sadeczanin.info
Fundacja Sądecka prowadzi także działalność edukacyjną i wydawniczą.
W ramach cyklu - „Sądeckie spotkania z historią” w marcu 2009 r. odbyła się
w Nowym Sączu i Marcinkowicach dwudniowa konferencja pt. „Bóg – Honor
– Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypo-
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spolitej”. Marcinkowice
gościły wówczas m.in.
ostatniego prezydenta RP
na Uchodźctwie Ryszarda
Kaczorowskiego oraz pochodzącego z Koniuszowej Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Franciszka
Gągora. Obaj zginęli rok
później w katastrofie samolotowej 10 kwietnia
2010 roku w Smoleńsku.
Pokłosiem tamtej konferencji było cenna publikacja wydana przez Instytut

Pamięci Narodowej.
Od 6. lat Fundacja Sądecka jest wydawcą miesięcznika regionalnego „Sądeczanin”, a od 3. lat portalu internetowego Sadeczanin.info. To są obecnie główne
źródła informacji dla Sądeczan, również tych rozsianych po Polsce i świecie.

Sołtysi i strażacy
Od 2005 roku przy Fundacji Sądeckiej działa Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi
Sądeckiej, zrzeszające około 200 sołtysów i członków rad sołeckich z powiatu
nowosądeckiego. Ze wsparcia Fundacji korzystają także druhowie z ochotniczych
straży pożarnych skupieni w Stowarzyszeniu św. Floriana, powstałym w 1999
roku.
Plebiscyt na Sądeczanina Roku
Fundacja Sądecka jest także organizatorem popularnego plebiscytu na Sądeczanina Roku, promującego ludzi zasłużonych dla naszego regionu. Odbyło się
14. edycji plebiscytu. Tytuł Sądeczanina Roku 2012 zdobyła niedawno Lucyna
Zygmunt, dyrektor Gimnazjum nr 5 im. św. Kingi w Nowym Sączu, trenerka
szczypiornistek Olimpii Beskid, grających w Superlidze, a ponadto „dusza”
komitetu organizacyjnego Misterium Męki Pańskiej w Piątkowej, odgrywanego
w Niedzielę Palmową i gromadzącego tysiące wiernych z całej Sądecczyzny.
Podczas Wielkiej Gali Sądeczan w MCK „Sokół” w sobotę 23 lutego ogłoszono także wyniki pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława
Kumora na „Książkę o Sądecczyźnie” i „Sądeckiego Autora, co jest najnowszym
pomysłem Zygmunta Berdychowskiego. Pierwszym laureatem konkursu została
znana poetka z Piwnicznej Wanda Łomnicka - Dulak, autorka niezapomnianego
„Krakowiaka Sądeckiego” śpiewanemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na
powitanie i pożegnanie 16 czerwca 1999 roku w Starym Sączu. Wyróżniono
także trzytomowe „Dzieje Miasta Nowego Sącza” wydane w 1992 roku z okazji
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700-lecia Nowego Sącza pod redakcją prof. Feliksa Kiryka, przewodniczącego
komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”.
Towarzystwo „Sądeczanie”
Najnowszym „dzieckiem” Fundacji Sądeckiej jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Sądeczanie”, założone w styczniu br. Ma na celu jednoczenie
Sądeczan wokół dziedzictwa kulturowego ojców i dziadów, tradycji i obyczajów.
W programie działania zapisano urządzanie festiwali folklorystycznych, wystaw,
prelekcji i odczytów. W planach jest m.in. organizacja dorocznych Zjazdów
Sądeczan.
Opłatek w Marcinkowicach
Każdego roku ludzie Fundacji Sądeckiej pielgrzymują pod ołtarz papieski
w Starym Sączu, ale szczególne miejsce w działalności Fundacji Sądeckiej zajmują
Marcinkowice. To tutaj, od 20 lat organizowane są spotkania opłatkowe współpracowników i przyjaciół Fundacji Sądeckiej, gromadzące zawsze po kilkaset
osób, zjednoczonych ideą służby Sądecczyźnie. Opłatek zawsze rozpoczyna się
od uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca Najśw.
Maryi Panny, następnie wszyscy przenoszą się w gościnne progi Zespołu Szkół
im. Wł. Orkany. W wypełnionej po brzegi auli szkoły płyną kolędy i życzenia
noworoczne, a potem jest czas na rozmowy przy świątecznym stole.
- Ksiądz prałat Józef Babicz od lat pełni rolę nieformalnego kapelana Fundacji Sądeckiej, na którego zawsze możemy liczyć. Jest naszym wychowawcą i sumieniem. Jak
zasłużymy, to nas pochwali, kiedy indziej skarci po ojcowsku – mówi z uśmiechem
Zygmunt Berdychowski.
Henryk Szewczyk

Gimnazjalny Oddział Caritas
wywiad z opiekunem, p. Marianną Pilawską
Ł.W. W jaki sposób powstało Szkolne Koło Caritas?
M.P. Wiadomo, że w parafii od wielu lat pracuje Parafialny Oddział Caritas. Ks.
proboszcz, który uczy klasy gimnazjalne, wyraził chęć powstania koła uczniowskiego
i znalazł poparcie u p. dyrektor Alicji Wąsowicz. Była jesień 2011 r. Zaproponował mi
pieczę nad tą sprawą. Na lekcjach religii młodzież była informowana o idei wolontariatu
i zachęcana do wstąpienia w szeregi wolontariuszy.
Na zebraniu założycielskim zgłosiło się 20 osób – uczniów i uczennic. Wybrano
zarząd w osobach:
Mateusz Kuźma – przewodniczący
Justyna Obrzut- zastępca
Adrian Pietrzak- skarbnik
Piotr Zapart- sekretarz
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Ł.W. Jak przyjmuje się nowych członków?
M.P. Wiadomo, że jest rotacja w ciągu 3 – letniej nauki: przychodzą i odchodzą.
Ale grupa jest dość liczna, cały czas ok. 20 osób. Na lekcjach religii włączamy się (przewodniczący koła i opiekun) w treść jej i informujemy o idei wolontariatu. W ten sposób
zgłaszają się nowi.
Ł.W. W maju ubiegłego roku odbyła się wielka uroczystość. Proszę
opowiedzieć o tym.
M.P. W uroczystości wręczenia legitymacji wziął udział prezes Caritas Diecezji
Tarnowskiej ks. R. Podstołowicz w obecności ks. Proboszcza Józefa Babicza. Oddział
otrzymał też 15 koszulek z nadrukiem „Caritas” i 3 czapki.
Wtedy też pod kierunkiem p. Haliny Kocemba obejrzeliśmy przedstawienie o bł.
Karolinie Kózka pt.: „Gwiazda Ludu”.
Ł.W. Co robicie w parafii? (Przepraszam za nieeleganckie, proste
pytanie)
M.P. Podam zakres naszych działań w punktach:
1) Pamięć o emerytowanych nauczycielach w parafii (odwiedziny, życzenia, symboliczny dar)
2)Udział w przeprowadzaniu Dnia Chorych w parafii razem z zespołem dorosłych
3) Rozprowadzanie gromnic przed uroczystością Ofiarowania Pańskiego.
4) Zbiórki pieniężne (w szkole i przy kościele) jako odzew na apele ogłaszane w okolicy
w postaci ulotek. Były trzy takie zbiórki.
5) Ćwiczenia duchowe: modlitwa a przede wszystkim codzienna modlitwa różańcowa
tych, których łączy „Róża Różańcowa – młodzieżowa”. Zelatorką jest Monika Zwolińska
– obecna prezes koła.
6) Występy grupy kolędniczej (większość członków grupy należy do koła)
Grupa zgłosiła się do przeglądu gminnego i zdobyła I miejsce. W przeglądzie powiatowym – II miejsce a na ogólnopolskim– III miejsce.
Z uzyskanych pieniążków połowę ofiarowali na organy a połowę przeznaczyli na
stypendium dla starszej koleżanki.
7) Pielgrzymka do Zabawy dla uczczenia bł. Karoliny Kózka.
8) Wyjazd na 75 lecie– Caritas Diecezji Tarnowskiej – do Tarnowa.
9) Zbiórki 1 raz w miesiącu (modlitwa, omawianie) działania na przyszłość.
Ł.W. Czy macie roczny plan?
M.P. Nie, życie i jego obserwacja narzuca potrzebę działania(oczywiście, są sprawy
wynikające z kalendarza)
Ł.W. Czy odwiedzacie chorych?
M.P. To działanie jest w gestii KSM.
Ł.W Szczerze gratuluję szlachetnej pracy z młodzieżą i życzę
wszystkim i księdzu asystentowi, pani – jako opiekunce i pięknym, młodym, którzy – aby nie zgubili tego piękna, któremu teraz służą.
Dziękuję za rozmowę i przekazane materiały.
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Lista członków Gimnazjalnego Koła Caritas w roku szkolnym
2012/2013:
Przewodnicząca: Monika Zwolińska
Wice-przewodn.: Justyna Obrzut
Sekretarz:
Piotr Zapart
Skarbnik:
Adrian Pietrzak
Członkowie:
1. Kwiatkowska Klaudia
2. Brzuchacz Dominika
3. Brdej Małgorzata
4. Ziobrowski Damian
5. Górka Natalia
6. Hajdusianek Anna
7. Cięciwa Kinga
8. Zaręba Karolina
9. Tobiasz Paulina
10. Leśniak Zuzanna
11. Płachta Aleksandra
12. Kosakowski Sebastian
13. Wojtarowicz Ireneusz
14. Kasper Mróz
15. Mróz Aleksandra
16. Wójsik Karolina
17. Mordarska Kinga
18. Guzik Karolina
Koło przyjęło imię św. Stanisława Kostki.
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Buta i arogancja układu
Poniedziałek, 25 lutego 2013 (02:03)
Niebywały przykład arogancji i prostactwa zaprezentowali przed
posiedzeniem sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Stefan Niesiołowski i Jan Dworak. Przekaz ich krótkiego dialogu jest
jednoznaczny: katolicy popierający Telewizję Trwam to „bydło”, a ich
roszczenia o umieszczenie niezależnego medium na multipleksie to
„bzdury”, którymi nie warto się przejmować.
Trwającą niecałe 30 sekund wymianę zdań pomiędzy politykiem Platformy
Obywatelskiej i przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zarejestrowały kamery Telewizji Trwam.
Niesiołowski zaczepia Dworaka i drwiącym tonem kpi z ojca Tadeusza
Rydzyka. W podobnym tonie odpowiada przewodniczący KRRiT, komentując
czwartkowe posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej:
„To jakieś bzdury”. Niesiołowski rzuca w typowym dla siebie stylu epitet „bydło”
mający najwyraźniej obrazić wszystkich, którzy bronią Telewizji Trwam i jej
miejsca na multipleksie. Dodaje jeszcze z kpiną frazę „cesarz Kaligula”.
Dworak nie wydaje się specjalnie skonfundowany szyderstwem rozmówcy.
Grymasami twarzy pokazuje, że ten sposób komunikacji go nie razi.
Czują się bezkarni
– Krótka wymiana zdań pomiędzy Stefanem Niesiołowskim i Janem
Dworakiem odsłania poczucie bezkarności obecnego układu władzy. Słowa
Niesiołowskiego „nie przejmuj się” skierowane do przewodniczącego KRRiT
stanowią zapewnienie ze strony przedstawiciela partii rządzącej o swoistym
parasolu ochronnym, którym objęty jest Dworak – ocenia w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prof. Krystyna Pawłowicz (PiS), członek sejmowej Komisji
Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Jej zdaniem, używając lekceważącego i wyszydzającego określenia „bydło”,
Niesiołowski daje Dworakowi do zrozumienia, że ten nie ma powodów do
obaw. Według naszej rozmówczyni, odsłania to również nastrój, jaki panuje po
stronie koalicji, oraz arogancję, z jaką podchodzą do tej konkretnej, ważnej dla
milionów Polaków sprawy.
– Przy obecnym układzie władzy Dworakowi rzeczywiście nic nie grozi,
ale to bynajmniej nie oznacza, że mamy zrezygnować z działań i nacisku. Ten
układ nie jest wieczny. Mając na uwadze wielkość szkody, jaką wyrządza polskiemu społeczeństwu i milionom katolików, oraz upokorzenia im zadawanego,
przewodniczący KRRiT nie może liczyć, że to pójdzie w niepamięć. Widzimy,
z jaką lekkością obecny układ omija Konstytucję, i nie możemy być wobec tego
obojętni – podkreśla.
Poseł Pawłowicz dodaje również, że Niesiołowski w trakcie tej krótkiej, ale
jakże wymownej wymiany zdań był w swoim żywiole, posługując się niespotykaną agresją i wrogością wobec prawicy. Większość sejmowa dodatkowo daje mu
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jeszcze na to przyzwolenie, nie zważając m.in. na ból rodzin zmarłych tragicznie
w katastrofie smoleńskiej, które nieraz były ofiarą obraźliwych i nienawistnych
ataków posła Niesiołowskiego.
Agresja władzy
Jak się okazuje, skandaliczne wypowiedzi posła Niesiołowskiego i notoryczne dawanie przez niego upustu swojej niepohamowanej agresji pozostają
wciąż bezkarne.
– Jeśli pan Stefan Niesiołowski zachowuje kwalifikacje zdrowia psychicznego,
to jego zachowanie bezwzględnie podlega normom karnym. Jeżeli natomiast nie
zachowuje tych kwalifikacji, to nie powinien zasiadać w Sejmie – zaznacza ks.
prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk.
Dodaje, że w tej krótkiej wymianie zdań między Niesiołowskim a Dworakiem padły dwa obraźliwe stwierdzenia. Pierwsze to „bydło”, które ma się odnosić
do kilku milionów Polaków popierających starania Telewizji Trwam o miejsce
na cyfrowym multipleksie. Według etyka, określenie ich „bydłem” powinno
podlegać konkretnym normom karnym.
– Padają również kilkakrotnie słowa „cesarz Kaligula” i tak naprawdę nie
wiadomo, czy Stefan Niesiołowski ma świadomość, kim był ten cesarz i czym
zasłynął. Czy wie, że był to despotyczny władca, chory psychicznie, który wprowadził do senatu rzymskiego konia i uczynił go senatorem? – pyta retorycznie
ks. prof. Bortkiewicz.
Z kontekstu rozmowy nie wynika jednoznacznie, czy przydomek „Kaligula”
ma zastosowanie do szefa KRRiT. Jak zauważa nasz rozmówca, Jan Dworak jest
zazwyczaj elokwentny, gdy zabiera głos na temat Telewizji Trwam, ale w tym
wypadku nie potrafił zabrać głosu i zachowywał się biernie.
– Świadczy to o przyzwoleniu na słowa Stefana Niesiołowskiego, buńczuczne
i agresywne. Myślę, że zarówno Jan Dworak, jak i cały obecny układ rządzący mają
świadomość, iż sytuacja jest poważna, a ich zuchwałość może wynikać również ze
strachu. W tych kilkudziesięciu sekundach mieliśmy odsłoniętą istotę problemu:
przedstawiciel partii rządzącej w sprawie publicznej tak ważnej dla społeczeństwa,
właściwie sprawie, która jest miernikiem wolności, wypowiada się w sposób arogancki, a człowiek odpowiedzialny za media w Polsce akceptuje je, czyli prawdopodobnie myśli to samo. To była w istocie krótka rozmowa przeciwników wolnych
mediów w naszym kraju – podsumowuje ks. prof. Paweł Bortkiewicz.
Przypomnijmy, że dzisiaj mija termin składania wniosków w drugim
konkursie o miejsca na pierwszym multipleksie cyfrowym. Każdy z czterech
programów ma mieć inny profil: filmowy, edukacyjno-przyrodniczy, dziecięcy
i społeczno-religijny. O ten ostatni będzie się starać Fundacja Lux Veritatis,
właściciel Telewizji Trwam.
Paulina Gajkowska
ARTYKUŁ Z WYDANIA ELEKTRONICZNEGO
NASZEGO DZIENNIKA
http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/25031,buta-i-arogancja-ukladu.html
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Współczesne „szatańskie requiem”
Poniedziałek, 25 lutego 2013 (02:02)
Ojciec Święty Benedykt XVI w książce-wywiadzie pt. „Światłość świata”, przeprowadzonym przez P. Seewalda, zauważył, że w naszej epoce, która metodycznie oddala się od
Boga, coraz głośniej słyszy się „szatańskie requiem”, o którym mówił amerykański pisarz
L. Begley. Czy to tylko poetycka wizja i konstrukcja słowna?
Decyzja Benedykta XVI o rezygnacji ze służebnej, papieskiej funkcji w Kościele stała
się okazją do agresywnych i pełnych insynuacji ataków na niego samego, jak i na Kościół
oraz kardynałów, którzy wybiorą nowego Następcę św. Piotra. Doszło do tego, że zaprotestować musiał aż sam Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej w specjalnym komunikacie.
Różne grupy o orientacji lewicowej, homoseksualnej, feministycznej itd. oskarżają
Papieża o całe „zło” świata. Wspierane przez media i niedouczonych oraz bezkrytycznie
działających redaktorów, szanujących bardziej skandal i sensację aniżeli prawdę i dobro,
epatują swoimi żalami i frustracjami.
Chcą wmówić całemu światu, że Papież i Kościół są „niedzisiejsi” i rzekomo nie
rozumieją potrzeb współczesnego człowieka i świata, bo nie zgadzają się na kapłaństwo
kobiet, zniesienie celibatu, legalizowanie homoseksualnych układów; nie akceptują aborcji
i eutanazji oraz zapłodnienia in vitro; mówią „nie” synkretyzmowi religijnemu, laicyzacji
Europy prowadzącej do jej ateizacji, relatywizacji prawdy i moralności według trywialnej
zasady „róbta, co chceta”.
Wielu dziś chciałoby zepchnąć Kościół do zakrystii i pozbawić go głosu w sprawach
publicznych, odciąć się od chrześcijańskich korzeni Europy. Aby móc przemycać do publicznej świadomości te swoje „nowoczesne” postulaty, stosują różne chwyty, posługując
się demagogią, populizmem, agitacją i propagandą.
Przykładem jest tworzenie fałszywej i wybiórczej atmosfery wokół określonych problemów, jak np. przestępstwo pedofilii. Zmusza się współczesnego odbiorcę mediów do
tego, aby na Kościół katolicki patrzył wyłącznie przez ten pryzmat. Więcej, są tacy, którzy
przygotowują się już do tego, aby zbliżające się konklawe i jego uczestników interpretować
przede wszystkim w kontekście jakiejś rzekomej walki o władzę w Watykanie.
Zdumiewający jest fakt, że na temat Kościoła i jego prawdziwych, a także wyimaginowanych problemów wypowiadają się wątpliwej jakości moralnej „dyżurne” autorytety.
Być może chcąc zagłuszyć własne sumienie…
Kościół to coś więcej niż instytucja. To Mistyczne Ciało Chrystusa, którego Głową
jest Jezus Chrystus, duszą ożywiającą Duch Święty, a Matką – Maryja. Kościół w swojej
ponaddwutysiącletniej historii przeżył już wiele, w tym ataki różnych ideologii i rewolucji.
Obecna sytuacja zmusza jednak do postawienia sobie zasadniczych pytań: Do czego
ma prowadzić dzisiaj walka z Kościołem i Jego nauką? Komu jest ona potrzebna? Kto i co
chce na niej ugrać? Nie ma jednej odpowiedzi. Ale ludzie inteligentni, używający swojego
rozumu i sumienia są w stanie adekwatnie zdiagnozować tę sytuację i nazwać wszystko
po imieniu. Pomimo współczesnej nowomowy i zacierania granic pomiędzy prawdą i
fałszem oraz dobrem i złem.

Ks. dr Mariusz Sztaba
ARTYKUŁ Z WYDANIA ELEKTRONICZNEGO NASZEGO
DZIENNIKA
http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/25029,wspolczesneszatanskie-requiem.html
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Kilka refleksji na Rok Wiary usłyszanych podczas
rekolekcji wielkopostnych AK w Ciężkowicach
Nauki głosił ks. dr Ireneusz Stolarczyk. To co poniżej, jest skrótem wykładów.
I. Co to jest wiara? Jak ją pojąć i określić?
- Wiara jest wtedy, gdy przyjmujemy za prawdę to, czego nie widzimy, nie dotykamy,
nie doświadczamy ale przyjmujemy ze względu na tego, kto te treści przekazuje. (Np.
wierzymy nauczycielowi, który przybliża fakty z historii, rodzice uczą dzieci pacierza.)
Św. Piotr zarzucił sieci, bo posłuchał Pana Jezusa, który powiedział, żeby jeszcze raz
spróbował.
- Wiara wzrasta, gdy ją pogłębiamy, gdy bardziej kochamy Jezusa, gdy jesteśmy
w bliskości z Nim. Człowiek dorosły nie może wierzyć w sposób dziecinny, infantylny.
Jego wiara musi rosnąć razem z nim, razem z jego wiedzą o świecie.
- Z wiary płyną treści zmieniające życie człowieka.
- Trudno jest niekiedy przekazywać wiarę. (Por. Jeremiasza, który się boi nakazanej
przez Boga misji, ale pokonuje lęk siłą wiary, gdy Bóg mówi: nie lękaj się, bo ja jestem
z Tobą
- Odejście od wiary w Boga skazuje człowieka na tęsknotę i samotność, którą chce
się uleczyć wizytą u psychologa i psychiatry.
II. Grzech to - Nieumiejętność korzystania z wolności, niezauważanie przykazań
- Omijanie zasad dających drogowskazy na wykorzystanie wolności
- Przymykanie oczu na prawdę
- Mieszanie dobra ze złem, przyjmowanie postawy relatywizmu.
Grzech jest:
- Łatwy do popełnienia
- Wydaje się atrakcyjny
- Stwarza pozory, wabi ułudami
- Zaciemnia umysł
-Osłabia wolę
Skutki grzechu:
- Osłabia człowieka w postrzeganiu zła
- Zamyka człowieka na kochającego Boga
Odwrót od grzechu daje siłę korzystania z wolności w sposób rozumny.
Miłość Boga, który zdobył człowieka „Ogrojca łzą i Golgoty bólem”
Jezus toczył bój o każdego z nas w pełnej świadomości nadchodzącej męki.
Miłość Golgoty ciągle trwa.
Jezus kocha a nie potępia (por. sprawę cudzołożnicy).
Dzisiejszy „świat” czyni wszystko, by człowieka odczulić na grzech, Jezus dostrzega odrzuconych. Miłość Jezusa ponagla nas, aby nieść światło wiary tym, którzy
się źle mają.

zredagowała Ł. Wróbel
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Dzień Świętości Życia
Święto Zwiastowania jest zarazem dniem, w którym rozważamy wartość życia.
Zwiastowanie to moment rozpoczęcia życia Boga w ludzkim ciele.
Życie człowieka zaczyna się od poczęcia i trwa do śmierci naturalnej – takie jest
Boże prawo. Kto życie niszczy, zaciąga dług wobec Bożej miłości.
Współczesny „świat” nie liczy się z tym,. Pycha człowieka pcha do ingerowania
w tajemnicę życia i jego świętość. Pan Bóg uświęcił życie człowieka przez tajemnicę
Wcielenia Słowa.
Aborcja i eutanazja jest zawsze targnięciem się na życie.
Nauka odkryła, że w momencie poczęcia jest już człowiek powołany do życia.
W postaci drobiny posiada już wszystkie cechy, lub geny, które rozwiną się w łonie matki
w całego człowieka. Wiedzą o tym wszyscy mądrzy i prawi ludzie.
Oto kilka wypowiedzi:
„Zauważyłem, że wszyscy, którzy popierają aborcję, zdążyli się już urodzić”.
– Ronald Reagan
„Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie jest aborcja – ponieważ
jeżeli matka potrafi zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać Ciebie i mnie od
zabijania się nawzajem?”-Matka Teresa z Kalkuty
„Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył, Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze,
i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, godne
podziwu są Twe dzieła”.
/Psalm 139/
„Abraham Lincoln uważał, ze nie moglibyśmy przetrwać jako wolny kraj, gdyby
jedni ludzie mogli decydować, że inni nie dorastają do wolności i dlatego powinni być
niewolnikami. Podobnie, my nie możemy przetrwać jako wolny naród, gdy jedni ludzie
mogą decydować, iż inni nie dorastają do tego, aby żyć i dlatego powinni być zabici
przed narodzeniem czy nawet tuż po narodzeniu.”
Ronald Reagan
„Jestem pro – life. Uważam, że nasz naród powinien postawić sobie jako cel: wszystkie dzieci narodzone i nienarodzone winny być chronione prawem i witane na świecie.
Prezydent powinien być orędownikiem życia, powinien promować kulturę życia. Będę
pracował na rzecz zniesienia ustawy dopuszczającej tzw. aborcję w czasie porodu oraz
na rzecz promowania adopcji.”
George W. Bush
„Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich
ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!” „Życie zawsze
jest dobrem”.
Jan Paweł II
„Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasta, kraj, w świat,
zaczynajmy od pokochania małego dziecka już w łonie matki”.

Matka Teresa z Kalkuty
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Psalm pokory wiernych Chrystusowi

„Winię się”
Bądź pochwalony
który jesteś miłością
i Zbawieniem moim
Winię się za krople krwi
spływające z ran Twoich
świętych Jezu
Czy udźwigniesz drzazgi
grzechów moich
kaleczące Twe ciało
Krzyk bólu tłumię
w sobie bo to ja
krzyżuję Cię co dnia
Niechaj siła krzyża
będzie moją siłą
a Zmartwychwstając
daj nam Zmartwychwstanie
			
Amen
M. Piniańska

„Dola sieroca”

Módlmy się za sieroty – niech Miłosierny
Bóg
pomaga im na ścieżkach życia
„Wyboista droga moja”
Gdzieś byłeś
Aniele Stróżu
gdy stałem się
skazany
na dolę sierocą
a pierwsze słowo „Mama”
odbijało się
od milczących ścian
pączki piąstek małych
wtulałem w obce dłonie
oczekując na czułość
gdy w niejeden wieczór
skuty (niezrozumiałą)
żałością….
łzy ciężkie rzeźbiły
blade liczka dziecka
moja droga to serpentyna
trudnych przeżyć
tęsknoty za kimś
czekania na kogoś
kto nie przyjdzie…nie
dziś dorosły
wykuwam sam
swój los
z ciągłym pragnieniem
miłości szczerej i głębokiej

M. Piniańska
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Dla Pana Darka

Boże mocny, Boże cudów

„Grzybiarz”
Już las woła
grzybowym powiewem
zmierzwił
płowe mchy i trawy
znaczy ścieżki zwojami
pajęczyn
rozpiętymi pomiędzy drzewami
Jak hamaki kołyszące ciszę.
ptak trzepotem skrzydeł
spłoszył motyle kolorowe
jak chińskie wachlarze.
pulsujący strumień
rozbija wodną kaskadę
na głowach okrąglaków
nurkujących w wodzie.
grzybiarz, westchnieniem zachwytu
otula brązowe
czapy grzybowe
-układa jedną na drugiej
w koszyku.

Dobrze być nadal dzieckiem
„Boga Przenajświętszego”
Wyobraźnia jednak wybiega
do Tamtego niebieskiego Wymiaru
pragnienie rodzi przebicia się
do tajemnych sfer świętości by
spotkać tych , którzy odeszli
- przewodników górskich na ich
niebiańskich szlakach
- artystów w ich niszach twórczych
poetyckich jak ks. Jan Twardowski
który od dawna karmił nas swym
chlebem powszednim w swych
prostych
przesłaniach
- rekolekcyjnych ks. Józefa Tischnera
oraz tak wielu innych
wielkich i małych
przez „Ojca Naszego” jednakowo
kochanych- ziemskimi jeszcze
obrazami myśląc- wierzymy

M. Piniańska

Elżbieta Janicka

Braciszek
Pewna młoda matka oczekiwała narodzin drugiego dziecka. Gdy dowiedziała się, że to dziewczynka, nauczyła swego pierworodnego synka Michała, żeby opierając główkę na jej brzuchu, razem z nią śpiewał kołysankę
maleństwu, które miało się urodzić. Piosenka, która zaczynała się od słów:
„Gwiazdko, gwiazdeczko, zbliża się noc…”, bardzo podobała się chłopczykowi. Śpiewał ją wielokrotnie.
Poród był przedwczesny i skomplikowany. Malutka dziewczynka została
umieszczona w inkubatorze i poddana intensywnej opiece. Rodzice, pełni
lęku, byli przygotowani na najgorsze: ich córeczka miała nikłe szanse na
przeżycie. Mały Michał błagał ich:
- Chcę ja zobaczyć! Muszę koniecznie ją zobaczyć!
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Po tygodniu stan dziecka jeszcze się pogorszył. Wówczas matka postanowiła zaprowadzić Michała na oddział intensywnej terapii. Pielęgniarka starała
się nie dopuścić do tego, ale matka zdecydowanie zaprowadziła chłopca do
łóżeczka siostrzyczki, podłączonej do wielu aparatów, pod którymi maleńka
walczyła o życie.
Zbliżywszy się do inkubatora, Michał instynktownie zaczął śpiewać
cichutko:
- Gwiazdko, gwiazdeczko…
Dziewczynka zareagowała natychmiast. Zaczęła oddychać spokojnie, bez
zadyszki.
Matka ze łzami w oczach powiedziała:
- Śpiewaj, śpiewaj dalej, Michałku!
I Michał śpiewał.
Dziewczynka zaczęła poruszać maleńkimi rączkami. Mamusia i tatuś płakali i uśmiechali się na przemian. Pielęgniarka patrzyła na tę scenę zdumiona,
nie dowierzając własnym oczom. W kilka dni później maleńka znalazła się
w domu, przyniesiona przez rodziców. Michał głośno okazywał swą radość.
Lekarze z kliniki, zdumieni poprawą stanu noworodka, w mądrych słowach starali się wytłumaczyć ten fakt. Mamusia i tatuś wiedzieli, że ta poprawa – to cud. Cud miłości braciszka do siostrzyczki, tak bardzo oczekiwanej.
/Bruno Ferrero/
Kochane Dzieci!
Każdy z nas potrzebuje miłości. Chcemy być kochani przez naszych rodziców i rodzeństwo, ale także pragniemy obdarowywać ich miłością. Dobrze
jest wracać do domu i wiedzieć, że czeka tam na nas czyjaś uśmiechnięta buzia
i otwarte ramiona. Pamiętajmy, że jesteśmy również kochani przez Boga. On
ma nadzieję, że będziemy umieli odwzajemnić tą miłość, znajdując dla Niego
czas i czyniąc dobro. Możemy żyć tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że
ktoś na nas czeka. Jedno z najpiękniejszych zapewnień Jezusa brzmi:
„Idę przygotować wam miejsce (…) abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.”
(J 14,2-3)
Ks. Tomasz
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego miesiąca
Pewnie dlatego, że konkurs był bardziej wymagający, wpłynęła tylko
jedna karteczka z poprawnymi odpowiedziami na zadane pytania. Nagrodę
otrzymuje Angelika Bińkiewicz. Tym bardziej gratuluję J

32

Nasza Wiara 3/2013

Nowy konkurs
Rozwiąż rebusy

Karteczki z poprawnymi odpowiedziami można wrzucić jak zawsze do
skrzyneczki „Listy do Naszej Wiary” umieszczonej na dzwonnicy przy kościele.

Spójrzmy w przeszłość
Piętnaście lat temu na zebraniu
AK w sali kominkowej Domu Parafialnego ks. proboszcz zaproponował
powstanie parafialnej gazety. Wydawał
się ten pomysł czymś przekraczającym
możliwości kilkuosobowej grupy. Ale
zgłosiło się kilka osób: Andrzej Gielarowski, Kazimiera Tabor, Krystyna
Półćwiartek, Jacek Kwiatkowski, Maria
Zajączkowska, Łucja Wróbel.
Redaktorem naczelnym jak i prezesem AK był wybrany na zebraniu AK
i sprawował tę funkcję 1rok i 1 miesiąc, po nim redakcję objęła Krystyna

Półćwiartek i wiernie ją wypełniała do
czasu swojej śmierci w sierpniu 2003 r.,
od tego roku zastąpiła ją Łucja Wróbel
i trwa nadal w tej funkcji.
Od początku asystentem kościelnym jest ks. Proboszcz Józef Babicz a
wspomagającym każdy wikariusz: ks.
Marcin Mikulski, ks. Sławomir Sosnowski, ks. Mariusz Kwiek,ks. Paweł
Bartula, ks. Sławomir Głodzik, ks.
Andrzej Kmiecik, ks. Tomasz Kupiec.
Długoletnimi współpracownikami
byli księża: Adam Kaźmierczak z Grybowa, Paweł Tyrawski ze Starego Sącza.
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Współpracę podjęli i kontynuują panie:
Zofia Lorek z koleżankami nauczycielkami, Maria Piniańska i Elżbieta
Janicka oraz Artur Negri z Warszawy.
Do sierpnia 2002 roku wydawanie
gazetki odbywało się systemem domowym (parafialnym). Pisał kto miał
pisać i kto chciał pisać, po czy tekst był
przepisywany na komputerze i drukowany, druk przekazywany był do korekty,
następnie oddany do poprawy i składany. Taki gotowy druk odbierał p. Rysiu
Pietrakiewicz pracujący w domu kultury
w N. Sączu, gdzie kopiował całość (za
druk płacono dyrekcji) i przywoził do
parafii. Prężny KSM i Ruch Światło Życie
wspomagały redakcję, kompletując teksty
w egzemplarze i zszywając w środku.
Rozprowadzanie od zawsze odbywało
się pod kierunkiem proboszcza wraz z
innymi pismami.
Niezwykle przykrym przeżyciem
była śmierć pracowitych osób: Krystyna Półćwiartek, ks. Adam Kaźmierczak,
Kazimiera Tabor, ks. Paweł Tyrawski.
Cennymi pomocnikami są fotograficy
– Tadeusz Romański, Beata i Dorota
Karbowiak, Jan Brdej.
W roku 2001 gazeta wpisana została do Krajowego Rejestru Urzędowego
a Biblioteka Narodowa nadała jej numer ISSN. Od tego momentu część
egzemplarzy posyła się do wielkich
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bibliotek: Narodowej w Warszawie,
Jagiellońskiej, Biblioteki KUL, i biblioteki powiatowej.
Od października 2002 roku „produkcja” uległa zmianie. Gazetka drukowana jest odtąd do dziś w Drukarni
Redemptorystów w Tuchowie, którą
do grudnia 2012 roku kierował ojciec
Stanisław Stańczyk. Po jego śmierci
przejął drukarnię następca, ale od
2002roku obróbkę komputerową
prowadzi p. Teresa Stańczyk. I jeszcze
jedna zmiana: zamiast jeździć z tekstami do Tuchowa, przesyłamy je od 3 lat
systemem elektronicznym.
„Przewoźnicy” to: St. Olszak, Z.
Golińska.
Wszelkie różnice między dochodami z sprzedaży a kosztem druku
pokrywa ks. proboszcz.
Redakcja dziękuje wszystkim
Współpracownikom i Czytelnikom,
dzięki którym Nasza Wiara trwa.
Ł.W.
P.S.
Od początku do dziś wszelkie prace
redakcyjne są bezpłatne i wypływają z dobrej woli redakcji i współpracowników.
Pani Zofia Lorek dzielnie wspomaga redakcję nie tylko artykułami
ale dyskretnie przysyła niemałe jak na
emerytkę starego portfela ofiary.

Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił
8 grudnia2012 w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP. Nowy
Sącz, rynek mleczny, ciepło. Ludzie
odświętnie ubrani idą na Mszę świętą a tu cztery bogate kobiety stoją
z towarem, nikt nie kupuje. Wracam
z kościoła a jedna woła: kup kilo razo-

wej mąki za 4 złote. Nie wytrzymałam
i mówię: nawet za darmo nie chcę!
Dzisiaj święto.
Gdzie wasza wiara.
2 luty 2013, święto Ofiarowania
Pańskiego. Ten sam rynek. Cztery
osoby ze wsi. Dwie te same. Ludzie idą
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z gromnicami do kościoła a one dalej
handlują. Co się stało z wiarą ludzi
ze wsi?. Ważniejsze kilka groszy niż
Ofiara Eucharystii. To mnie skłoniło
do napisania o świętowaniu.
Z dzieciństwa przypomina mi się
wierszyk (cytuję z pamięci)
Święto, niechaj świętem będzie.
Tak bywało zawsze, wszędzie.
Ludzie przedtem Boga czcili
I wszystko na czas zrobili.
I ziemia hojnie rodziła
Bo pobożność Bogu miła była.
Dziś, choć ciężko pracujem
Dniom Świętym nie folgujem.
Więc, choć niby zarabiamy,
A przecież nic nie mamy.
Z okazji 25-lecia kapłaństwa 32 O.
Pallotynów 14 II 1984 r. udało się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Jednym
z nich był Ojciec Stanisław Jojczyk,
który w książce „Stąpałem po śladach
Chrystusa” zabrał nas ze sobą, abyśmy
i my wędrowali po Śladach Chrystusa.
Na temat Dnia Świętego tak pisze:
Szósty dzień pielgrzymowania
Zawołanie: jutro niedziela jest dla
chrześcijanina znakiem radości i wytchnienia, niedziela jako Dzień Pański
jest zawsze świtem nowych pragnień
i nowych nadziei. Jest przede wszystkim
dniem Wspólnoty Eucharystycznej, lektury, przechadzek i sąsiedzkich pogaduszek.
Jest wreszcie dniem wypoczynku dla
zmęczonej ludzkiej psychiki i rehabilitacji umęczonego ciała. Bóg zabezpieczył
człowieka, nakazując mu świętować
przed niewolnictwem pracy i zwierzęcej
eksploatacji ludzkich możliwości. My
też w Palestynie cieszymy się, że jutro
niedziela. Ta niedziela będzie rzeczywiście
wyjątkowa. Nie trzeba przygotowywać

kazania, nie zmęczy konfesjonał, jesteśmy wolni od napięć i nerwowości. Z tym
błogim uczuciem i myślami o jutrzejszej
niedzieli smacznie zasnęliśmy.
Ranek niedzielny jest podobny do
wszystkich ranków palestyńskiego klimatu. Najwcześniej mieszkańców Świętego
Miasta budzą muzułmańskie wołania
„Allach jest wielki”. Płaczliwy głos
muezina stawia wszystkich na nogi.
Minarety meczetów są prawdziwym
budzikiem do rannego apelu. Przez okna
hotelu „Casa Nova” dostrzegamy lśniące
dachy zalewane falami grzejącego słońca. Wspaniały aromat pomarańczowych
drzew i pieprzowych krzewów wypełnia
płuca siłą nowego życia i wzmaga energię
do przeżywania niedzielnego dnia.
Dzisiejsza niedziela jest też trochę
inna od tygodniowych poranków. Punktualnie o godzinie6.00 na wieżach kościołów
i bazylik katolickich, prawosławnych i ormiańskich katedr rozkołysały się spiżowe
dzwony, by bogactwem subtelnych melodii,
zwiastować Miastu Świętemu najradośniejszą wieść „iż zmartwychwstał
Pan prawdziwie. Alleluja, alleluja”.
Ten jerozolimski poranek Wielkiej
Niedzieli jest natychmiast podjęty
i zwielokrotniony przez tysiące
dzwonów w naszej ojczyźnie i całym
świecie, by nieustannie cieszyć ludzkie
serca tryumfem Zmartwychwstałego.
Ten tryumf daje moc ludzkiej duszy,
która zdolna jest zawierzyć Temu, który
zwyciężył śmierć i daje wieczyste życie.
Jak długo ludzkość nie podejmie orędzia
Zmartwychwstałego, tak długo człowiek
będzie cierpiał, po zwierzęcemu zniewolony w łagrach, zakuty w kajdany, głodny
w Afryce, niszczony rozpustą, uśmiercany
narkotykami. Ta niedziela w Jerozolimie
wyłącza nas z rytmu duszpasterskiego
działania i niejako zmusza, by usiąść
u stóp Pana, jak Maria w Betanii, i wsłuchiwać się w Jego słowa.
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Niedzielny poranek rozciągnął się
w czasie. Każdy z nas, bo przecież Dzień
Pański, przyodział się w to, co miał ze
sobą najlepszego. Część moich współbraci
z godnością kapłańską ubrała eleganckie
czarne ubrania, wyglancowane czarne
trzewiki i koszule z białą koloratką. Inni
natomiast uznali, że sportowe ciuchy też
są godne kapłańskiej osoby. A więc przystroili się w białe spodnie z kancikiem,
amerykańskie adidasy i wymaglowane
białe koszule z kołnierzami a la Słowacki.
W całej gali zdążamy do refektarza. Nie
szczędziliśmy sobie miłych komplementów
i sarkastycznych dowcipów, co jednych
bawiło, a innych złościło. Nasi przemili
kelnerzy niemal osłupieli z wrażenia na
nasz widok, i z głębokim muzułmańskim
skłonem witali nas jak prawdziwych
maharadżów. Mój młody przyjaciel Palestyńczyk, a muzułmanin z krwi i kości,
też widać jest zaszokowany moim niedzielnym strojem, wita mnie serdecznie, ale nie
tak bezpośrednio jak na co dzień. Zrobiło
mi się trochę głupio. Poklepałem go po
ramieniu i uścisnąłem dłoń., aby odczuł,
że przyjaźń wzajemna trwa.
Wszystko na stole mówi, że dzisiejsze
śniadanie jak w Wielkanoc. Były jajka,

była kiełbasa, masło i szyneczka, wiele
owoców cytrusowych i oczywiście wielkanocne babki. Ks. Obuchowski poświęcił
dary, które z Bożej Opatrzności spożywać
będziemy. Ponadto, by wytworzyć klimat
prawdziwe wielkanocny, zaśpiewaliśmy
pieśń „Wesoły nam dzień dziś nastał,
którego z nas każdy żądał, tego dnia
Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja, alleluja”. Było to cudowne śniadanie, a raczej
prawdziwa, pełna miłości i braterstwa
agapa. Blask Zmartwychwstałego Chrystusa mocno jaśniał w naszych radosnych
sercach i promieniował na innych. Jeszcze
raz potwierdziło się, jak ważnym jest stół,
do którego zasiada rodzina na wspólne
spożywanie pokarmów. Jeśli pragniemy
żyć miłością i braterstwem w rodzinie,
trzeba pielęgnować obyczaj wspólnego zasiadania do śniadania, obiadu i wieczerzy.
Stół tak bardzo jednoczy rodzinę, uczy
grzeczności i wdzięczności za dary Boże.
Zmarł 4.IX.2012r. w Ożarowie k/
W-wy i zgodnie z ostatnią wolą tam
został pochowany. W Eucharystii
pogrzebowej uczestniczyło 150 kapłanów, nie licząc wiernych.

Zofia Lorek

Biczyce Dolne:
Gimnazjum nosi imię siostry Czesławy Lorek
Nie tylko Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych, ale od czwartku (7 lutego)
także Gimnazjum w tej miejscowości nosi
imię misjonarki siostry Czesławy Lorek,
która urodziła się w Biczycach Górnych.
Nadanie gimnazjum imienia misjonarki
siostry Czesławy Lorek ze Zgromadzenia
Najświętszego Serca Pana Jezusa Sacre-Coeur miało bardzo uroczysty charakter.
Prestiżu dodała obecność krewnych zamordowanej w Demokratycznej Republice
Konga misjonarki. W szkolnych murach

pojawiła się Wanda Waśko, siostra zamordowanej, siostrzeniec Mirosław Lelito
i córka siostrzenicy Wanda Stawiarska,
a także Bernard Stawiarski, wójt gminy
Chełmiec oraz przedstawiciele rady gminy
i kuratorium oświaty.
Zanim krewni patronki przecięli wstęgę i odsłonili tablicę upamiętniającą zamordowaną misjonarkę odczytana została
uchwała Rady Gminy Chełmiec nadająca
imię siostry Czesławy Lorek Gimnazjum
w Biczycach Dolnych. Po modlitwie i po-
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święceniu obiektu przez kapłana, uczniowie
placówki zaprezentowali krotki program
artystyczny.
Siostra Czesława Lorek urodziła się
w 1938 roku w Biczycach Górnych. W wieku 22 lat przyjęła śluby zakonne. Krzyż
misyjny otrzymała z rąk biskupa Jerzego
Ablewicza w 1984 r. i wyjechała na misję
do Afryki. Najpierw trafiła do Zairu, a potem do Konga. Większość swojego życia
spędziła w Afryce, gdzie pełniła funkcję
katechetki, prowadziła kurs kroju i szycia,

opiekowała się chorymi i odwiedzała skazanych w więzieniu. W 1995 r. przeszła
poważną operację guza mózgu w Belgii,
ale szybko wracała na misję. Zakonnica 11
maja 2003 r. zakonnica została napadnięta
w kościele przez byłego ministranta i pobita. Na skutek odniesionych obrażeń zmarła
po 10 dniach. Pogrzeb siostry odbył się
23 maja 2003 r. w Kinszasie, stołecznym
mieście Konga.

Oprac. (ALF)
Przedruk z Sądeczanina

Marzec 68 nadal niewyjaśniony
„Kłamstwo sto razy powtarzane staje
się w końcu prawdą” – tak głosił nazizm,
„kłamcie, kłamcie, byle pewnie, a zawsze
coś z tego zostanie” - to głosił i wprowadzał
w życie komunizm. Przykładem realizowania tego powiedzenia była skrupulatnie
wypaczana sprawa morderstw żołnierzy
i oficerów w Katyniu. Podobnych przykładów jest nadal bardzo dużo, które realizują
spadkobiercy tych ideologii.
Nic dziwnego, że jest w Polsce dużo
ludzi, którzy nie do końca wierzą w prawdziwość wszystkich przemian po 1989
roku, w tym sensie, że dokonały się one
demokratycznie i z pożytkiem dla wszystkich Polaków.
Kij ma zawsze dwa końce, a w zależności przez kogo i jak jest trzymany, z jednej
strony, może uderzyć boleśnie, a nawet
zabić, z drugiej, tylko pogłaskać i nagrodzić. Manipulacje takie widać wyraźnie
w bezceremonialnym traktowaniu historii
jako narzędzia bieżącej i długofalowej polityki, której cele nie do końca są jasne dla
wszystkich. Jaskrawym tego przejawem
i coraz bardziej wyraźnym jest rozdzielenie,
niejako urzędowe, historii w Polsce, na historię Żydów i równoległą historię Polaków.
Jest to bardzo bolesne, ponieważ Polacy

zawsze są przedstawiani w tym wypadku
jako zbrodniarze i mordercy narodu żydowskiego. A ilu Polaków zginęło za pomoc
Żydom w czasie II wojny. Przede wszystkim
winnym holokaustu są Niemcy.
Przeglądając wielokrotnie różne fakty
historyczne ,wydaje mi się, a raczej jestem
tego pewien, że przykładem takiego podejścia do historii jest sprawa Marca 68,
odpowiednio przedstawiona, sprowadza
się jedynie do walki „Polaków przeciw
Żydom”. I to istotnie jest na pewno jakaś
szczątkowa prawda, która jednak jest
trochę wypaczona.
Uzmysłowić sobie przecież musimy,
że w latach 1944 – 1989 nie było wolnych
badań naukowych, a reżim komunistyczny
w ukryciu trzymał archiwa, który udostępniał jedynie nielicznym, najbardziej
zaufanym „towarzyszom historykom”, często byłym funkcjonariuszom UB, których
zadaniem było tworzenie „jedynie słusznej
prawdziwej historii”, i dlatego to tak naprawdę nie znamy własnej przeszłości. UB
w swoich więzieniach trzymał setki tysięcy
ludzi; prawdziwych patriotów, polityków,
działaczy Polskiego Państwa Podziemnego,
żołnierzy, księży, ogólnie tzw. Przez nich
wrogów klasowych.
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Wracając do marca 68, bądźmy
świadomi, że Polacy nie mieli jeszcze
własnego ,niepodległego państwa, władza
pochodziła z obcego sowieckiego nasłania,
nie była też demokratycznie wybierana,
społeczeństwo było terroryzowane przez
służby bezpieczeństwa, a patrioci polscy
siedzieli w więzieniach.
Emigracja pomarcowa w 1968 to
konsekwencja walki na szczytach władzy
komunistów w PZPR, o którą walczyli towarzysze Żydzi i towarzysze, którzy bardziej
identyfikowali się z sowiecką ojczyzną niż
z Polską.
Bardzo dużo się pisze i mówi o skutkach wydarzeń marcowych, lecz kto
próbuje ta sprawę sprostować, wyjaśnić
jakie byłe prawdziwe przyczyny tych wydarzeń napotyka na zdawkowe określenia
i slogany.
„Wydarzenia 68” w kraju i związane z nim postawy antysemickie i fala
przymusowych emigracji z Polski osób
żydowskiego pochodzenia pogorszyły nie
tylko wizerunek Polaka, pogorszyły także
stosunki z Polską w oczach krajów zachodnich. Wśród tej „przymusowej” emigracji
Polaków, w większości ludności pochodzenia żydowskiego, było wielu takich
emigrantów, którzy korzystając z okazji,
po prostu uciekali za Zachód. Zdarzało się,
że niektórzy „emigranci”, pochodzili z rodzin od pokoleń już będących Polakami,
a właśnie w 1968 roku w obliczu kampanii
antysemickiej, część z nich otwarcie
wracało do swoich żydowskich korzeni.
Wszyscy przecież mieli świadomość, że
to jedyna droga do wolności, bo Polska
w tym czasie była zamknięta za „żelazna
kurtyną”, a wyjazd z kraju, i otrzymanie
wizy graniczyło wprost z cudem. Podróżować po świecie w tym czasie z kraju
bez przeszkód mogli jedynie „silni, pewni
i odpowiedzialni towarzysze i ich rodziny”.
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Ci co pozostali w kraju, nadal pozostali niewolnikami władzy komunistycznej i mogli
tylko zazdrościć tym, co wyjechali w tym
czasie na Zachód, bo tam mogli uczyć się,
rozwijać swoje zdolności a przede wszystkim mogli żyć wolni. Dla ludzi ze świata
kultury, nauki i sztuki Marzec 68 po latach
nadal kojarzy się jako pogrom inteligencji,
atakowanej z niezwykłą brutalnością .
Władza przy pomocy mediów, nieprawdziwych publikacji, zniszczyła i upokorzyła
wielu znanych pisarzy, naukowców, ludzi
kultury, pozbawiając ich naukowego dorobku i kwalifikacji. Jednocześnie służalcze
media promowały nowych ludzi, sercem,
duszą i umysłem oddanych przywódczej
i jedynej partii, jaką była PZPR. Ci ludzie
bardzo często zawdzięczali swe awanse
nie swojemu wykształceniu, lecz wiernopoddaństwu swoim mocodawcom z PZPR.
Ci właśnie ludzie zastępowali usuwanych
z uczelni naukowców z uznanym dorobkiem, a władze lansowały pozbawionych
skrupułów dorobkiewiczów, ustawiając
ich na wysokie stanowiska w ważnych
instytucjach państwowych.
Ta metoda sprawdzała się przez długie
lata i wydaje mi się, że jest dalej stosowana, bo ważne stanowiska otrzymują
ci, co wiernie służą partii i oddają swoje
sumienie i swoją wolę za władzę. Wśród
historycznych zbrodni komunizmu hańba
Marca 68 jest wydarzeniem szczególnie
ciążącym na polskiej świadomości, dlatego
można tylko się zastanawiać, dlaczego
sprawców Marca 68 nikt nie ściga, nikt nie
osądzi, jeżeli są winni. Jeżeli wymiar sprawiedliwości zajął się sprawą osądzania,
to robił to tak, aby winowajcom nie zrobić
zbytniej krzywdy. Czy jest jakiś powód,
że wszystko się rozmywa na przestrzeni
45 lat, że nikt tego wydarzenia nie stara
się zapamiętać, świadków jest przecież
coraz mniej, dokumentów prawie nikt nie
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czyta, a prawda jest taka, że w relacjach
i wspomnieniach pozostało już tylko dużo
propagandowych opracowań.
Czy istota wydarzenia, sprowadzona
jedynie do konfliktu Polacy – Żydzi, ma pozostać niewyjaśniona, czy jest poprawna,
czy jest to moralne ujęcie tych wydarzeń,
czy oddaje sens tych wydarzeń, na pewno
nie, ale ludzie, którzy wtedy rządzili, byli
przecież zdrajcami i teraz chcą, aby taki
obraz pozostał w pamięci i utrwalił się na
kartach historii.
Jednak w świadomości wielu Polaków Marzec 68, pozostał, jako jedno
z wielu „wydarzeń”, który do końca nie
został wyjaśnione. Właśnie najmniej
znanym wątkiem „wydarzeń marcowych”
pomimo upływu 45 lat, jest skomplikowana
polityczna rozgrywka w kierownictwie
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To
wtedy, w latach sześćdziesiątych powstała
nieformalna grupa działaczy partyjnych
i państwowych skupionych wokół ministra
spraw wewnętrznych gen. Mieczysława
Moczara. Grupa ta nazwana została „partyzantami”, z tej racji, ponieważ Moczar, jak
wiele osób wokół niego skupionych, w la-

tach II wojny walczyło w oddziałach komunistycznej partyzantki. Wraz z upływem lat
rosła pozycja i zasięg wpływów tej grupy,
która posługując się hasłami demagogicznymi, antyinteligenckimi, antysemickimi,
głosiła potrzebę stworzenia silnej władzy.
Później konflikt partyjny wyrwał się spod
kontroli i przerodził się w antysemickie
ekscesy, ale i wtedy nie można go było
rozpatrywać jako konflikt rasowy.
Nowa ekipa Gierka , przy wsparciu
Moskwy, ostatecznie zablokowała starania
grupy Moczara o przejęcie władzy.
Marzec 1968 pozostanie jednak jako
jeden z najważniejszych momentów historycznych, był ważnym doświadczeniem
życiowym dla młodej polskiej inteligencji.
W zależności od tego, kto i jak, i w jakim
celu spogląda na Marzec 68, wydobyć
może wszystkie te aspekty, które jego
samego dotyczyły i nakreśliły jego życie.
Nie możemy nigdy zapomnieć, że kij ma
zawsze dwa końce i jeden z nich może nas
zawsze capnąć.

Zenon Tabor
Bibliografia; Internet Instytutu
Pamięci Narodowej

Ave Maria ! Bądź pozdrowiona
Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Panny jest jednym z najstarszych świąt
Matki Boskiej i już w IV wieku było rozpowszechnione w całym świecie chrześcijańskim. Początkowo nazywano te święto
świętem Najświętszej Dziewicy, później
ustalono na 25 marca. W tym dniu, ustalonym przez Kościół, z radosnym uczuciem
chwały, uwielbienia i wdzięczności wobec
Maryi i Odkupiciela cały świat katolicki
święci uroczystość Zwiastowania, która
przypomina nam wielką chwilę Wcielenia
Syna Bożego.

Tajemnica Wcielenia. To właśnie wtedy Bóg przemawia do człowieka i właśnie
od tej chwili już nie tylko człowiek szuka
Boga, ale Bóg sam przychodzi do każdego
z nas, aby mówić o Sobie i wskazać drogę,
którą można dojść do Niego. Bóg chce
człowieka wyprowadzić ze złej drogi, chce
człowiekowi wytłumaczyć, że postępuje źle
i pomaga przezwyciężyć zło, które rozpanoszyło się w naszym życiu. To przezwyciężenie zła nazywa Bóg Odkupieniem.
Wydarzenie, jakim było Zwiastowanie, zakończyło też czas wyczekiwania
na nadejście Mesjasza, o którym przed
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wiekami przepowiadał prorok Izajasz
i wielu innych posłańców Bożych, którzy
budzili nadzieję, że Pan przyjdzie i nie będzie
zwlekał. Bóg dochowuje wierności przymierzu z człowiekiem i przez Zwiastowanie
w ciszy i niepostrzeżenie wchodzi w dzieje
i życie człowieka. Bóg czeka na nasze
przyzwolenie, chce bowiem, abyśmy byli
współtwórcami Jego dzieła i naszej ludzkiej
wielkości. Bóg staje się człowiekiem, od
chwili Zwiastowania Bóg wszedł w życie
człowieka i związał się z nim na zawsze. Od
tego czasu wszystko się zmieniło.
Nadzieje na wybawienie człowieka
spełniły się, kiedy przeszło dwa tysiące
lat temu Bóg posłał do Maryi z Nazaretu
archanioła Gabriela, aby Jej zwiastował, że
w cudowny sposób urodzi Syna, któremu
nada imię Jezus. Maryja, zaskoczona i zdumiona tą nowiną, zadaje pytanie aniołowi,
który jest Bożym posłańcem; „Jakże się to
stanie, skoro nie znam męża? „Wtedy anioł
dokładnie tłumaczy jej tajemnicę Wcielenia, mówiąc do Maryi; „Duch Święty zstąpi
na Ciebie i moc Najwyższego cię osłoni”.
Potem anioł poinformował Maryję o zbliżających się narodzinach Jana Chrzciciela
i dodał. „Bo nie masz nic niemożliwego
u Boga.” Maryja odpowiedziała; „Niechaj
się stanie według słowa twego.” Maryja
usłuchała Boga.
Maryja całkowicie zaufała Bogu i towarzyszyła Jezusowi aż po grób. Nazywa
się Ją też drugą Ewą: pierwsza kobieta
sprowadziła grzech a Maryja przyczyniła
się do odkupienia. To niezwykłe wydarzenie
rozważamy w I tajemnicy Różańca.
W Zwiastowaniu spostrzegamy,
że wiara i nadzieja Maryi pozwoliły Jej
przezwyciężyć lęk i wypowiedzieć‚ „Oto
ja Służebnica Pańska. Niech się stanie
według słowa twego.” Stała się służebnicą
Pana w ciele, w sposobie życia i w duchu.
Powierzyła się całkowicie Bogu. Jest to
wielka ofiara, być służebnica Pańską, to
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prawdziwie stać się służebnicą ludu Bożego
i służyć jego potrzebom. Stawiać potrzeby
innych ponad potrzebami własnymi to
ofiara, która wymaga wielkiej dojrzałości
i wielkiego poświęcenia. A właśnie Maryja,
spełniając wolę Bożą, w pełni poświęciła
się Syna, który jest Odkupicielem. Maryja
jest i będzie do końca Współodkupicielką.
Właśnie dlatego w dniu święta Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny prośmy szczególnie o cnotę nadziei. Nadzieja
pozwoli nam przezwyciężyć lęk przed samym sobą, przed światem, przed innymi
ludźmi, przed potęgami tego świata, przed
wszystkim, co jest przejawem zniewolenia.
W modlitwie Anioł Pański rozważane
jest Zwiastowanie. Zwyczaj odmawiania
tej modlitwy zaistniał na przełomie XII –
XIII wieku. Na pewno niektóre zwyczaje,
jakie tradycyjnie towarzyszyły odmawianiu tej modlitwy, zostały już zapomniane,
albo je ledwo dostrzegamy w dzisiejszym
życiu, lecz cała wartość rozpamiętywania
tajemnicy Wcielenia Słowa, znaczenie
pozdrowienia anielskiego, błaganie o Jej
miłosierne wstawiennictwo pozostają
niezmienione.
Chociaż zmieniły się warunki, w jakich
żyjemy, to czas odmawiania tej modlitwy
nie uległ zmianie. Ranek, południe i wieczór
to nadal czas odmawiania tej modlitwy
przez wielu ludzi, którzy szczególnie teraz,
w obliczu zła panującego na świecie, na
nowo odkrywa „Pozdrowienie Anielskie”
i odmawia je w intencji pokoju.
Dziękujemy Ci, Maryjo, za Twoje „Tak”
wypowiedziane wtedy. Dziękujemy Ci i prosimy o to, byś zawsze nas uczyła zgadzać
się z wola Bożą.
Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy umieli
podejmować zawsze Boże wezwanie
i świadomie współpracować w dziele
zbawienia świata.

Zenon Tabor
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Nadzieja na życie wieczne
Nadzieja, jest bardzo ważną cnotą
w życiu każdego człowieka.
Nadzieja towarzyszy każdemu z nas od
narodzenia do śmierci. Jest niewykrywalną
siłą, która pozwala nam pokonać własne
słabości. Nadzieja jest wiarą w spełnienie
marzeń lub osiągnięcia czegoś, czego nam
w tej chwili brakuje, a co miałoby poprawić
nasz byt i nasze szczęście.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
to niezaprzeczalny fakt, który daje nam
bardzo realną nadzieję na życie wieczne,
gdzie śmierć już nie panuje.
To życie, które nie mieści się w umyśle ludzkim. Niektórzy tylko wybrańcy Boga
dostąpili wizji Nieba.
Takie właśnie myśli zaprzątają nasz
umysł całe życie, jednak najczęściej
wzmagają się one w okresie Wielkiego
Postu i zmuszają do zastanowienia się nad
naszą „przyszłością ostateczną”. Myślenie
o tej przyszłości wzbudza nadzieję na życie
wieczne, a zarazem zmusza nas do zrobienia sobie rachunku sumienia i poddanie
swoich grzechów pod osąd Boski, bo
wizja potępienia budzi w nas lęk. Ważne
jednak, aby ten lęk pobudzał do działania,
do poprawy, aby wypływał z miłości do
Boga, a nie był tylko lękiem jałowym,
pustym i niszczącym. Myśli o zbawieniu
i potępieniu na pewno ogarniają każdego
z nas, niezależnie od tego, czy czujemy się
dobrym czy też złym człowiekiem. Dlatego
też nie możemy zapomnieć, że gwarantem
naszego zbawienia jest sam Bóg: przez
Mękę i Zmartwychwstanie Jego Jednorodzonego Syna.
Już po raz kolejny w naszym życiu
przeżywamy święta Zmartwychwstania
i też na pewno wielu z nas te kolejne święta
potraktuje jako coś normalnego, co weszło
w naszą tradycję, coś co tylko przypomina
nam wydarzenia sprzed 2000 lat.

Męka, Śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie to właśnie te tragiczne
wydarzenia, które ukazują nam wszystkim,
co wycierpiał Syn Boży, aby nam otworzyć
drogę do nieba. Wiemy ,że w nasze życie
wpisane jest umieranie, tracenie, odchodzenie, lęk, słabość i niepowodzenia. Taką
drogę właśnie przeszedł Jezus, bo była to
jedyna droga zadośćuczynienia za nasze
grzechy. Przeżywając Mękę Jezusa i Jego
śmierć na Krzyżu, odnajdziemy siłę do życia
w prawdzie, w miłości i nadziei, lecz wiemy,
że człowiek jest słaby i samodzielnie trudno
mu będzie obronić te wartości samodzielnie
i ma nadzieję, że Chrystus przez Krzyż udzieli
mu pomocy.
Krzyż, na którym cierpiał Jezus, to znak
poniżenia który stał się zwycięstwem. Krzyż
to znak miłości do nas, ludzi, Jezus przyjął
go bo chciał, bo nas tak bardzo ukochał,
przez Krzyż Jezus jeszcze bardziej przybliżył
się do człowieka. Jednak człowiek swym
rozumem nie jest w stanie ogarnąć tej
wielkiej miłości Boga do człowieka, bo
miłość ta jest na miarę Boga.
Syn Boży przyjął ciało człowieka, aby
złożyć swoją ofiarę przez śmierć na Krzyżu.
On - doskonały - wziął na Siebie grzechy
wszystkich pokoleń i wszystkich narodów,
aby przez dobrowolną mękę i odrzucenie
dać każdemu szansę zbawienia.
Przecież nasze życie nie kończy się
wraz z nasza śmiercią, bo niezależnie od
tego, ile nieszczęść i niesprawiedliwości
mogło nas spotkać, ile krzywd i błędów
popełniliśmy, jak bardzo było nam źle
i smutno, w jaki sposób i w jakim wieku
umieramy, to nasze życie ma sens, bo po
śmierci ktoś na nas czeka, kto jest bezgraniczną Miłością, Dobrocią i Pięknem. To
Jedyny Nasz Bóg, to nasza Nadzieja, którą
żyliśmy do tej pory, to jedyna nadzieja,
która nas nie zawiedzie. Okres przedświą-
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teczny to czas bardzo trudny dla każdego
z nas, to czas przygotowania się na święta
w sensie duchowym i fizycznym.
Wielkie sprzątanie przedświąteczne,
to na pewno nieodzowny i coroczny rytuał, który każda pani domu ma niejako
„we krwi”, a „obowiązek” wykonania
poszczególnych prac spada bez wyjątku,
na każdego członka rodziny. Nie da się
ukryć, że właściwie rytuał przedświątecznych przygotowań potrafi w jakiś
szczególny sposób scalić każdą rodzinę.
Wtedy bowiem ,gdy wszyscy wspólnie
wykonują prace przedświąteczne, tworzy
się poczucie przynależności do rodziny, do
społeczności religijnej, zwiększa się również poczucie własnej wartości i stwarza
się wrażenie bezpieczeństwa rodzinnego.
Najważniejszą sprawą jest przygotowanie duchowe. Wtedy radość wielkanocna może być pełna. Do tych świąt
przypisane są też różne zwyczaje. Przy
wielkanocnym stole można wspominać
czas miniony, własne dzieciństwo, rodzinny
dom.
Pamięć przywraca rodziców, rodzeństwo z którym wspólnie wykonywałeś kolorowe pisanki czy też przyozdabiałeś stół
świąteczny. Słuchałeś z uwaga prostych
opowieści starszych, którzy tłumaczyli,
dlaczego święcimy palemki w Niedzielę
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Palmowa, co symbolizuje jajko w koszyczku ze święconką i dlaczego w święta
wielkanocne najważniejszy jest baranek .
Powracając wspomnieniami do dzieciństwa, przypominając sobie wiele wydarzeń, które najbardziej utkwiły w pamięci,
dziś kiedy już jesteś osoba dorosłą, wprowadzą cię w uroczysty nastrój.
Nie dopuśćmy jednak do tego, aby
przygotowania do świąt stały się wymówka i przyczyną nieuczestniczenia w Triduum
Paschalnym.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest nie tylko najstarszym ,ale też
największym świętem w Kościele katolickim. W procesji rezurekcyjnej wczesnym
rankiem bierze udział tłum wiernych przy
biciu wszystkich dzwonów kościelnych
ogłaszających wieść o Zmartwychwstaniu.
Rozbrzmiewa pieśń; „Wesoły nam dziś
dzień nastał”. Stara tradycja chrześcijańska
nakazuje w tym dniu witać się słowami;
„Chrystus Zmartwychwstał”, na co odpowiada się; „Zmartwychwstał prawdziwie” .
W tym dniu na świątecznym stole,
jak każe tradycja, w centralnym miejscu
powinien znaleźć się baranek z chorągiewką, symbol niewinnie umęczonego
i zmartwychwstałego Chrystusa.

Zenon Tabor

Książę niezłomny, święty Kazimierz
Od chwili śmierci św. Kazimierza 4
marca mija 529 lat, przez ten okres czasu
zmieniło się bardzo dużo, Polska i Litwa
,które były jednym królestwem, też się
zmieniły, obecnie to dwa niezależne i wolne
demokratyczne kraje, jednak jak dawniej
przed wiekami, patronuje im Królewicz
Kazimierz.
Odmienili się ludzie w tych krajach,
którzy żyją teraz innymi problemami.
Jednak jak przed pięcioma wiekami,

nie zmieniły się wartości, którymi żył
św. Kazimierz. Jego miłość do Boga,
umiłowanie modlitwy, troska o ubogich
i dążenie do sprawiedliwości społecznej, to
wartości ponadczasowe, które są również
ważne i aktualne teraz, w tej chwili,
w naszym obecnym życiu, i pozostają
nadal wielkim wyzwaniem dla naszego
pokolenia.
Właśnie teraz, dzisiaj, jest konieczne na
nowo odkrywać Boga w naszej modlitwie
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i życiu i również żyć zgodnie z kartami Pisma
św. Powodów do takiego życia jest teraz
sporo, a jednym z wielu jest powiększająca
się w naszym kraju, z każdym rokiem, grupa
ludzi ubogich, którym potrzebna jest pomoc
nie tylko materialna. Dążenie wszelkimi
sposobami do sprawiedliwości społecznej,
ograniczenie samowoli nowobogackich,
to następne powody, które powinny
być wyzwaniem dla rządzących, bo
zwiększająca się drastycznie w Polsce
liczba ludzi bezrobotnych jest zagrożeniem
dla naszej demokracji.
Nie na próżno, jak co roku Kościół
w Polsce i na Litwie przypomina nam patrona
z królewskiego rodu Jagiellonów. Kazimierz
znany z dobroczynności, surowego trybu
życia oraz głębokiej pobożności, jest też
przedstawicielem i patronem tych, którzy
podejmują służbę publiczną w państwie.
Królewicz Kazimierz łączył życie religijne
z działalnością polityczną i stawiany jest
jako wzór konsekwencji w realizowaniu
postanowień oraz miłosierdzia wobec
potrzebujących i cierpiących. Właśnie
dlatego szczególnie teraz jeszcze bardziej
potrzeba nam wstawiennictwa i wzoru,
Królewicza Kazimierza, który realizował
te wartości na miarę swoich czasów.
Wartościami, jakimi żył i jakie stosował
królewicz Kazimierz powinni odznaczać
się ci, co poświęcają się służbie publicznej
i o tym przypomniał Ojciec Święty Jan
Paweł II w 2002 roku; „Kolejne pokolenia
rozpoznawały w Kazimierzu sprawiedliwego władcę, odznaczającego się
takimi cnotami jak sprawiedliwość,
umiłowanie Ojczyzny i poddanego ludu,
mądrość, i duch służby. Dlatego chętnie
stawiały go za wzór dla piastujących
rządy w państwie, a ci brali go za patrona. Właśnie przez wzgląd na tę miłość
do swego narodu dostrzegały w nim
również wielkiego opiekuna, także
tych, którzy podlegają władzy. Dziś,
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na początku dwudziestego pierwszego
wieku, mimo iż tak bardzo zmieniły się
realia społeczne, ten wzór i ten patronat
nie tracą swej aktualności. Dałby Bóg,
aby sprawujący władzę byli wpatrzeni
na wzór św. Kazimierza, a wierni szukali
w nim oparcia.”
Święty Kazimierz był drugim synem
króla Polski Kazimierza IV i wnukiem
Władysława Jagiełły - zwycięzcy bitwy
pod Grunwaldem. Urodził się w 3 X 1485
roku na zamku wawelskim. Nauczaniem
młodego Królewicza zajmowało się wielu
sławnych ludzi, a jego wychowawcą
był ks. Jan Długosz, który cenił go za
szlachetność, zdolność i dobrą pamięć.
Podobnie oceniał go Filip Kallimach,
który pomagał kronikarzowi w kształceniu
synów królewskich. Duża pobożność,
bardzo solidne wykształcenie Kazimierza,
to powody ,że królewicz przystąpił bardzo
wcześnie do Sakramentu Bierzmowania,
do którego przygotowywał go Jan z Kęt.
Kazimierz już we wczesnej młodości
uchodził za człowieka bardzo mądrego
i roztropnego, a przede wszystkim
pobożnego. Znał też dobrze palące problemy
swojej Ojczyzny i doskonale orientował się
w ówczesnej sytuacji politycznej. Dlatego
panowie węgierscy, słysząc o tym, że
Kazimierz posiada też cechy dobrego
władcy, poprosili go, by już w wieku 13
lat zasiadł na tronie węgierskim. Jednak
wyprawa na Węgry, którą poparł ojciec Kazimierza i możnowładcy węgierscy, a której
celem było objęcie tronu i koronacja na
króla Węgrów koroną św. Stefana, nie
powiodła się. Wyprawa wprawdzie dotarła
do Budapesztu, jednak Polacy nie uzyskali
poparcia tamtejszej ludności.
Po powrocie z niefortunnej wyprawy,
z której królewicz Kazimierz wyszedł cało,
to jednak w jego psychice pozostały ślady.
Był przecież świadkiem grabieży, gwałtów,
podpaleń, których dopuszczały się oddziały
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wojsk zaciężnych dowodzone przez Piotra
Dunina. Kazimierz po nieudanej wyprawie
na Węgry, pod opieką Jana Długosza
w zamku w Dobczycach uczył się nadal
i leczył psychikę po trudnych przeżyciach,
które przerażały umysł jeszcze przecież
dziecka.
1481 roku został namiestnikiem Litwy,
jego rządy mieszkańcy ocenili jako bardzo
dobre. Jednak po dwóch latach rządzenia
został odwołany z tej funkcji, ze względu
na zły stan zdrowia. Zmarł w pierwszy
dzień Wielkiego Postu w Grodnie w opinii
człowieka bardzo pobożnego, mądrego
i dobrego. Został pochowany w Katedrze
św. Stanisława w Wilnie.
Król Zygmunt I Stary, brat Kazimierza
w 1518 roku przesłał przez prymasa prośbę o kanonizację królewicza. Papież Leon
X wysłał do Polski swego legata celem
zasięgnięcia opinii o kulcie Kazimierza.
Na podstawie zeznań legata papież Leon
X w 1521 r. wydał bullę kanonizacyjną
i wręczył ją w Rzymie biskupowi płockiemu Erazmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł
jeszcze we Włoszek, a wszystkie jego
dokumentu zaginęły.
Kilkadziesiąt lat później król Zygmunt
III Waza podjął na nowo starania o kanonizację Kazimierza. Papież Klemens wydał
bullę kanonizacyjną 7 listopada 1602 roku.
Uroczystości kanonizacyjne odbyły się
w Katedrze wileńskiej w 1604 roku.
W swoim krótkim życiu św. Kazimierz
z woli rodziców podczas pobierania
nauki przebywał poza stolicą państwa.
Często przebywał w rozrzuconych po
kraju zamkach; w Tyńcu, w Dobczycach,
w Trokach i w Miednikach na Litwie, w Lublinie i Łęczycy
Przebywał także przez dwa lata w Nowym Sączu, mieszkając w zamku nad
Dunajcem. Kazimierz uczył się chętnie
i pilnie, ale największa radość znajdował
w modlitwie. Dlatego też tego świętego

43

młodzieńca mieszkającego w sądeckim
zamku, można było widzieć, jak jeszcze
przed wschodem słońca, szedł do kościoła
Franciszkanów/ obecnie Zbór ewangelicki/
lub do Norbertanów / dzisiaj jezuicki kościół
pw. Ducha Św./, gdzie uczestniczył w modlitwach z zakonnikami, a podczas Mszy
św. przyjmował Komunię św.
Spacerując po Nowym Sączu, następca tronu pamiętał o chorych i opuszczonych, udawał się do szpitala, dodając
chorym otuchy i dając im jałmużnę, często
tez przebywał wśród ubogich, rozmawiał
z nimi, udzielał porad i pomagał im materialnie, rozdając wszystkie pieniądze
otrzymane na własne wydatki.
„Z miłości Bożej wypływała jego
miłość bliźniego: wspierać ubogich wedle
potrzeby stosownym zasiłkiem, dźwigać
upadłych, pocieszać zbolałych, wyzwalać
uciśnionych , spiesznie ratować wszelką
nędzę - było dla niego największym,
jedynym szczęściem na ziemi” tak o św.
Kazimierzu pisał legat papieski Zachariasz
Ferreri.
Jagielloński królewicz pozostaje
bardzo popularny również w czasach
współczesnych. Wiele kaplic, kościołów,
nie tylko w Polsce ma go za patrona. Imię
królewicza Kazimierza widnieje też na placach, ulicach, dzielnicach i wielu innych
miejscach historycznych związanych z jego
pobytem. Mieszkańcy grodu leżącego
w widłach dwóch górskich rzek; Dunajca
i Kamienicy, tam gdzie dziś znajdują się
resztki sądeckiego zamku, w szczególny
sposób zapisali pamięć o św. Kazimierzu.
Święty Kazimierz to patron młodzieży,
patronuje też młodzieży sądeckiej, z myślą
o niej w latach 1908-1912 wzniesiono
kościół p w. św. Kazimierza, bardziej znany
jako kaplica szkolna. W zamyśle wybudowano go dla uczniów Gimnazjum im. Jana
Długosza - opiekuna Królewicza . Święty
Kazimierz, królewicz z rodu Jagiellonów,
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który żył w XIV wieku, co nam żyjącym
w XXI wieku ma do zaoferowania, czego
ten święty młodzieniec nas uczy, myślę że
nie musimy się długo zastanawiać.
Ten święty uczy nas przede wszystkim
miłości i otwarcia na drugiego człowieka,
zwraca też naszą uwagę na potrzebę
modlitwy. Uzmysławia nam, jak bardzo
jesteśmy zapatrzeni w dobra doczesne
i w tym zaślepieniu nie zauważamy, że
tylko Bóg jest prawdziwym Dobrem, bo
przecież wszystkie inne dobra przemijają,
że przecież nie znajdziemy prawdziwego
szczęścia poza Bogiem. Od świętego
Młodzieńca bardzo dużo mogą się nauczyć
ci, co sprawują władzę Kazimierz mówi
im, jak mają postępować, wskazuje na
konieczność umiłowania prawdy i sprawiedliwości, o braniu odpowiedzialności
za swoje postępowanie, o poszanowaniu
drugiego człowieka i praw całego narodu.
Przecież wokół nas jest tyle biedy,
bezrobocie i cierpienie, a św. Kazimierz był
tak wrażliwym na potrzeby człowieka. Czy

mamy też tą wrażliwość.? W dniu 4 marca,
módlmy się i z ufnością polecajmy Bogu
przez wstawiennictwo św., Kazimierza
nasze prywatne prośby, a także sprawy
naszego narodu.
Modlitwa do Św. Kazimierza;
Książę niezłomny, święty Kazimierzu,
Królewski synu i chlubo Ojczyzny, jesteś
jak gwiazda ,która zajaśniała nad naszą
ziemią. Żyjąc na świecie, ale nie dla świata,
wybrałeś drogę pokornej miłości wiedząc,
że tylko w Bogu jest wesele i pełnia szczęścia. Jakże to trudne wzgardzić zaszczytami
i w głębi serca pozostać ubogim.
Jakże niełatwo wśród młodości pokus
zachować czystość! Naucz nas, książę,
szukać woli Pana i czułą matkę znajdować
w Maryi. Ona niech raczy oba twe narody
ogarnąć płaszczem. Módl się za nami święty Królewiczu, bo chcemy z Tobą w niebiańskiej ojczyźnie pieśnią wielbić Boga
w Trójcy przez wszystkie wieki. Amen.

Zenon Tabor

8 marca
Matki, córki, siostry,... od początku istnienia świata były opiekuńcze,
uwielbiane i kochane, ale były też
niekiedy przyczyną wojen, zatargów,
upadków tronów królewskich, powodem
intryg .Na pewno też wszyscy mężczyźni
zdają sobie sprawę, że kobiety wypełniały
i nadal wypełniają ważne rolę w każdym
społeczeństwie. Na kobiecie, która
uważana jest przez większą część
mężczyzn za „słaba płeć,” spoczywa
największy i najbardziej odpowiedzialny
obowiązek, jakim jest urodzenie i
wychowanie dzieci . To właśnie od
swojej mamy każdy człowiek uczy się
żyć, to z pomocą mamy stawia pierwsze
kroki, a później wchodzi w dorosłe życie.

Tak przynajmniej było do teraz, bo
świat idzie do przodu, zmieniają się
priorytety, zmienia się życie i zmienia
się również pogląd na rolę kobiety
w naszym życiu. Dzisiaj rola kobiety
coraz częściej nie ogranicza się tylko
do pełnienia obowiązków domowych.
Kobiety coraz częściej zajmują ważne
role w społeczeństwie, są ministrami,
kierownikami dyrektorami dużych
korporacji. Bardzo często również ich udział
i duże zasługi widać w polityce, chociaż w
tej dziedzinie dominują jeszcze mężczyźni.
Sądząc jednak po osiągnięciach ,jakie
pokazuje nam „słaba piękna płeć,” może
się to szybko zmienić. Ich konsekwencja
w działaniu, wrodzony upór sprawiają,
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że radzą sobie świetnie z największymi
problemami. Kobiety mają doskonałe
warunki do tego, aby osiągać sukcesy
w każdej pracy, lecz nic nie zmieni tego,
że kobiety pozostaną zawsze kobietami,
pozostaną też zawsze; matkami, żonami,
córkami, siostrami ..., bo tej roli nie może
„zagrać” w życiu żaden mężczyzna.
Powołując się na historię, nietrudno
nam będzie zrozumieć, że 8 marca nie
wiele ma wspólnego z przeszłością
komunistyczną i tak często w tym czasie
promowaną, kobietą na traktorze. Pamiętać
należy jednak, że to piękne święto nie
ma rodowodu w Europie, lecz ma swe
korzenie w Stanach Zjednoczonych.
Tam bowiem 28 lutego 1909 roku miały
miejsce pierwsze obchody Narodowego
Dnia Kobiet. Wydarzenie to zorganizowane
zostało przez Socjalistyczną Partię Ameryki,
celem upamiętnienia śmierci strajkujących
kobiet, które zginęły podczas pożaru 8
marca 1908 r w Nowym Jorku.
Również w Europie kilka krajów
świętowało Dzień Kobiet, jednak kiedy
wybuchła I wojna światowa, tradycja tego
święta została zerwana. Wraz z uzyskaną
niepodległością i powołaną do życia II RP,
o swoje prawa upomniały się kobiety, które
zwróciły się do Piłsudskiego, aby im dał
prawo do świętowania w dniu 8 marca.
Druga wojna światowa znowu przerwała
świętowanie Dnia Kobiet, nie tylko w Polsce. Podobnie jak w Europie i USA, kobiety
radzieckie też chciały obchodzić to święto
i dlatego na ich prośbę tuż przed I wojną
światową przywódca rewolucyjny Lenin
ogłosił 8 marca oficjalnym świętem, lecz
był to normalny dzień pracy. Zaakcentowaniem tego święta i nadaniem mu jeszcze
większej ważności był dekret Prezydium
ZSRR wydany dnia 8 marca 1965 roku,
który głosił, że 8 marca staje się dniem
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wolnym od pracy „w celu upamiętnienia
zasług kobiet sowieckich w budowie
komunizmu, w obronie ojczyzny podczas
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ich heroizm
i bezinteresowność na froncie i na tyłach,
a także zaznaczyć duży wkład kobiet w
umacnianiu przyjaźni między narodami i
walkę o pokój.”
Wtedy to dopiero 8 marca nabrał
wydźwięku komunistycznego w bloku
komunistycznym. Również w Polsce Dzień
Kobiet został zauważony w czasach PRL-u
i wielu z nas kojarzy go prawdopodobnie
z wręczanymi wszystkim kobietom
goździkami czy też tulipanami. Początkowo
tylko zakłady pracy obdarowywały panie
kwiatami, jednak wielu z nas jeszcze
pamięta, jak w latach 80 tych XX wieku do
oficjalnych goździków Związki Zawodowe
dorzucały dobra materialne, jak rajstopy,
ręczniki, mydła, papier toaletowy czy też
kawę, które były prawie nieosiągalne w
handlu. Pieniądze na ten cel pochodziły
najczęściej z funduszu socjalnego. Ten
szczególny dzień był też okazją manifestowania się władzy na różnych poziomach.
„Nie ma w Polsce dziedziny, w której
kobiety nie odgrywałyby ważnej roli.”/to
głos Wł. Gomułki/
W roku 1993 premier rządu - kobieta,
pani Hanna Suchocka, zdecydowała, aby
Dzień Kobiet wykreślić z kalendarza. Dzień
Kobiet jednak okazał się silniejszy od
decyzji władz, czy też próby zbojkotowania
tego święta przez naciski. Młodzież i młodzi
ludzie urodzeni w latach osiemdziesiątych
chcą, by święto 8 marca było nadal
kultywowane. To teraz ponownie młodzi
ludzie dają kwiaty swoim dziewczynom,
koleżankom, mamom, babciom w dniu 8
marca.

Zenon Tabor
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Sprawozdania
Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży
„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie
dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez
szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach
życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13)
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w naszej parafii zrzesza około 20 młodych
ludzi w wieku od 15 do 25 lat, pragnących aktywnie, twórczo i w przyjaźni z Jezusem
przeżywać swoją młodość. Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 19.00. Pragniemy
dobrze wykorzystywać piątkowe wieczory na pogłębianie naszej wiedzy oraz więzi z
Panem Bogiem. Dlatego miesięczny cykl naszych spotkań obejmuje rozważanie Pisma
Świętego, rozmowę na ważne tematy dotyczące życia, moralności, aktualnych i młodzieżowych problemów, spraw związanych z wiarą, projekcję wartościowego filmu i wspólną
modlitwę. Zawsze znajdujemy także czas na przyjacielską rozmowę. Raz na kwartał
przygotowujemy czuwania przez Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie.
Przed Uroczystością Wszystkich Świętych, aby zdobyć fundusze na działalność
naszego oddziału, organizujemy sprzedaż zniczy przy kościele i na cmentarzu. Młodzież
wyjeżdża również na rekolekcje i dni skupienia organizowane przez diecezjalny KSM.
Przed świętami młodzież odwiedza osoby chore i starsze z naszej wspólnoty parafialnej
składając im życzenia i wręczając symboliczny upominek.
W kwietniu i listopadzie przygotowywaliśmy wieczorne czuwania przed najświętszym sakramentem, na które zaprosiliśmy młodzież z okolicznych parafii. We wrześniu,
uczestniczyliśmy również w czuwaniu w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym
Sączu. W czerwcu wybraliśmy się na trzydniową wycieczkę do Kotanii w Bieszczadach
wraz z młodzieżą z parafii Dobra. Mieliśmy okazję poznać piękno bieszczadzkiej przyrody, posmakować jazdy konnej oraz rozwinąć swoje talenty sportowe, zwłaszcza grę
w siatkówkę. We wrześniu zdobyliśmy szczyt Mogielicy wraz z młodzieżą z Jurkowa i
Zakliczyna. Początek ferii zimowych tradycyjnie już spędziliśmy w górskiej stolicy Polski,
czyli w Zakopanym. W tym roku udało nam się przejść wśród zimowych pejzaży nad
Morskie Oko oraz przemierzyć Dolinę Strążyską.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą w pożyteczny sposób spędzać
piątkowe wieczory i pogłębiać swoją wieź z Jezusem na nasze spotkania. Warto przyjść i zobaczyć, a wierzę że każdy będzie czuł się dobrze w naszym gronie
i dołączy do nas na stałe. Serdecznie zapraszamy!

ks Tomasz Kupiec

Ministranci
„Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło”
Posługa ministranta to wielki zaszczyt. Mało kto może być tak blisko Chrystusowego
ołtarza i posługiwać przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary.
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Nasza wspólnota parafialna może cieszyć się trzydziestoma pięcioma ministrantami.
W roku ubiegłym było ich czterdziestu siedmiu, ale spora część z nich uczęszcza już do
klas gimnazjalnych, więc zasilili szeregi lektorów. Nowych ministrantów w tym roku
przybyło 9. Spotykamy się wspólnie w kościele na zbiórkach w każdy poniedziałek. Co
drugi tydzień, korzystamy z sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Marcinkowicach. Jest to dla tych młodych chłopców forma nagrody za
ich posługę.
Raz na dwa miesiące podliczamy zdobyte punkty i trzech najlepszych ministrantów
otrzymuje nagrody.
Każdy ministrant ma wyznaczone służenie w tygodniu rano i wieczorem oraz w niedzielę. Trzeba docenić zapał tych młodych rycerzy Chrystusa, gdyż niejednokrotnie muszą
wstawać wcześnie rano, co bez wątpienia jest pewnym poświęceniem, zwłaszcza w
miesiącach zimowych. Wyznaczone godziny służenia na Mszy Świętej często sprawiają,
że trzeba poświecić swój wolny czas, czy zmienić plany, by przybyć na obowiązkowe
służenie.
Jestem dumny z tej ministranckiej wspólnoty, gdyż służą Bogu z wielkim oddaniem i
radością. Szczególnie godny pochwały jest liczny udział ministrantów w nabożeństwach
okresowych takich jak różaniec czy roraty.
Ministranci pełnią także niezwykle ważną funkcję podczas wizyty duszpasterskiej. Nie
tylko zapowiadają przybycie kapłana, ale także prowadzą go, aby nie zabłądził z drodze.
Każdy ministrant przebywający tak blisko obecnego w Eucharystii Chrystusa powinien zawsze być wzorem zachowania i dobrego traktowania drugiego człowieka. Mam
nadzieję, że po za kościelnym prezbiterium, można bez trudu rozpoznać tych rycerzy
Chrystusa po ich właściwym postępowaniu.
Zapraszam serdecznie chłopców, którzy jeszcze nie są ministrantami, by wstąpili w
szeregi tego, w pewnym sensie, elitarnego grona.

ks. Tomasz Kupiec

Informacje o Duszpasterskiej Radzie Parafialnej
Protokół z zebrania odbytego 02.12.2012 r.
Obecni – członkowie nowo wybranej Rady.
Ks. Józef Babicz – proboszcz
Ks. Andrzej Kmiecik – wikary
oraz członkowie:
1. Tadeusz Lis
2. Wiesław Wilczak
3. Józef Kądziołka
4. Jerzy Sikorski
5. Leszek Stopa
6. Dorota Czub – nominowana, prezes Parafialnego Oddziału Caritas
7. Sławomir Żuchowicz
8. Małgorzata Mordarska – Duda
9. Piotr Szczerba
10. Maria Chmielowska

48

Nasza Wiara 3/2013

11. Jacek Popiół
12. Wojciech Zaczyk
13. Łucja Wróbel – nominowana, prezes Parafialnego Oddziału AK
14. Henryk Jop
Porządek zebrania
1. Ks. A. Kmiecik odczytał Statut Duszpasterskich Rad Parafialnych.
2. Zgodnie z zapisami Statutu przeprowadzono tajne głosowanie w celu wyboru
przewodniczącego. Na 14 głosujących – 13 osób postawiło na dotychczasowego przewodniczącego – Tadeusza Lisa, jedna osoba oddała głos J. Popiołowi.
3.Zgodnie z wymogami Statutu dokonano wyboru przez aklamację członków rady
ekonomicznej w osobach: Maria Chmielowska, Dorota Czub, Łucja Wróbel.
4. Łucję Wróbel poproszono o prowadzenie kroniki.
5. Ks. proboszcz Józef Babicz przedstawił informację o finansach związanych z budową organów. Koszt netto organów to kwota 680 tys. złotych, z czego część spłacono,
a pozostaje dług w wysokości 140 tys. zł (stan na 2.12.2012).

Łucja Wróbel

6. Wolne głosy
J. Sikorski zaproponował wysokość kwoty na wykup „cegiełki” by w ten sposób
starać się o zmniejszenie długu.
Zawiązała się rozmowa o planach na przyszłość, na co ks. proboszcz zapowiedział, że
istnieje potrzeba malowania dachu na kościele. Rzucono też pomysł aby zaproponować
rodzicom płaczących dzieci podczas Mszy św. i nabożeństw wychodzenie do Zakrystii.
Ks. Proboszcz i na nowo wybrany przewodniczący prosili, aby członkowie rady
zgłaszali propozycje do pracy w ciągu roku. Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała Łucja Wróbel

Z parafii, kraju i ze świata
Ojciec Święty Benedykt XVI podjął decyzję o rezygnacji z urzędu. Ogłosił ją w czasie
konsystorza zwyczajnego. Jego pontyfikat
zakończył się 28 lutego. Wkrótce zwołane
zostanie konklawe w celu wyboru nowego
Następcy Świętego Piotra. Niespełna ośmioletni pontyfikat tak wybitnego Papieża pozostanie wielkim darem dla Kościoła. Pontyfikat
Benedykta XVI to bez wątpienia z jednej
strony ogromne ciernie ataków na Papieża,
a z drugiej – konsekwentne realizowanie
nauczycielskiej misji Kościoła w świecie, w
którym na poziomie obyczajowości i ustawodawstwa odrzuca się już nie tylko prawo
Boże, ale i prawo naturalne. Benedykt XVI w

swej posłudze zawsze mówił zdecydowane
„nie” nowoczesnej niewierze, neopogaństwu,
nieładowi moralnemu, społecznemu i ekonomicznemu, który doprowadził do obecnego
kryzysu światowego. Bronił człowieka, jego
życia i godności. – Benedykt XVI kierował
Kościołem Chrystusowym po odejściu Jana
Pawła II z wielką rozwagą i mądrością, które
wypływały z jego niezwykłych zdolności intelektualnych, a także głębokiej wiary. Dziękuję
Ojcu Świętemu za wszystkie wysiłki zmierzające do odnowy Kościoła w duchu wierności
Mistrzowi z Nazaretu – powiedział ks. kard.
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi
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poinformował że po rezygnacji Benedykt XVI
uda się do papieskiej letniej rezydencji w
Castel Gandolfo, a następnie do klasztornej
rezydencji w Watykanie. Nie weźmie też
udziału w konklawe mającym wyłonić jego
następcę.
***
W związku decyzją o rezygnacji Ojca
Świętego z urzędu. Prezydium Episkopatu
Polski skierowało do Ojca Świętego telegram o następującej treści: Przyjmujemy
z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze Święty,
decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu
dla współczesnego świata i Kościoła. W tak
niełatwych czasach, naznaczonych wieloma
sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla
nas i pozostaniesz świadkiem żywej wiary
w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.
Bóg dał Kościołowi i światu w Twojej Osobie człowieka wrażliwego na dobro, piękno
i prawdę. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za
Twoją ponad siedmioletnią posługę Świadka Wiary, Następcy św. Piotra i teologa
ukazującego głębię Ewangelii. Tobie, Ojcze
Święty, wyrażamy wdzięczność zwłaszcza
za ogłoszenie błogosławionym Jana Pawła
II, za pielgrzymkę do naszej Ojczyzny – jedną
z pierwszych, za Twoją miłość do wszystkich
Polaków, żyjących w kraju i rozsianych poza
jego granicami, a także za trud mówienia do
nas po polsku. Modlimy się w Twojej intencji
w całej Polsce, zwłaszcza na Jasnej Górze, by
Bóg zachował Cię w zdrowiu i wspierał swą
łaską. /Warszawa, 12.02.2013 r./
***
Wierni parafii świętego Szymona i
świętej Heleny w Mińsku skierowali do Ojca
Świętego Benedykta XVI list, w którym zapewniają o swojej pamięci modlitewnej, jak
również o wsparciu przez ofiarowanie postu
ścisłego o chlebie i wodzie w intencji Papieża.
„Przyjmij, Ojcze Święty, od wiernych Kościoła
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na Białorusi taki duchowy dar modlitewnego
wsparcia i ofiarnej pamięci, posłuszeństwa,
solidarności i wierności Stolicy Apostoła
Piotra w Twojej osobie” – zaznaczono w
liście, którego treść cytuje portal Catholic.
by informujący o wydarzeniach w Kościele
rzymskokatolickim na Białorusi. Po ogłoszeniu
przez Papieża Benedykta XVI informacji o rezygnacji z posługi Następcy św. Piotra wierni
Kościoła na Białorusi postanowili ofiarować
swoje wielkopostne umartwienia, cierpienia
i modlitwy w intencji Ojca Świętego. Jak
relacjonuje katolicki portal, co roku w parafii
świętego Szymona i świętej Heleny ok. 6 tys.
wiernych podejmuje ścisły post o chlebie i
wodzie w środy, piątki i soboty przez wszystkie dni Wielkiego Postu. Tegoroczny post
pragną ofiarować w intencji Ojca Świętego
Benedykta XVI.
***
Stolica Apostolska w zdecydowanym
oświadczeniu wezwała media do zaprzestania
kampanii oszczerstw wobec Kościoła, Papieża
i kardynałów, którzy wezmą udział w konklawe. Od momentu kiedy Benedykt XVI ogłosił
swoją rezygnację, środki przekazu prześcigają
się w publikowaniu artykułów, które szkalują
niemal wszystko, co katolickie. W tej sytuacji
Watykan potępił upowszechnianie kłamliwych wiadomości, mających m.in. wypłynąć
na wybór nowego Następcy św. Piotra.
***
Plac św. Piotra nie pomieścił pielgrzymów, którzy przybyli na ostatnie spotkanie
z Benedyktem XVI podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. Wielobarwna rzesza
ludzi, sięgająca poza plac do pierwszych
budynków Via Della Conciliazione, powitała
pojawiającego się w oknie Następcę św.
Piotra burzliwymi oklaskami. Nad głowami
wiernych powiewały liczne flagi i transparenty z zapisanymi na nich wyrazami wdzięczno-
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ści i uznania wobec Benedykta XVI. Między
dużymi, napisanymi w języku niemieckim:
„Dziękujemy”, czy włoskim „Dziękujemy,
Ojcze!”, były również bardziej wymowne,
jak choćby trzymany przez grupę młodych
Włochów napis: „Zrozumieliśmy Ciebie i będziemy Cię nadal kochać. Dziękujemy! Twoja
młodzież!”. W swoim ostatnim rozważaniu,
wypowiadanym z wyraźnym wzruszeniem i
również kilkakrotnie przerywanym oklaskami,
Ojciec Święty nawiązał do ewangelicznego
opisu Przemienienia Pańskiego, w którym św.
Łukasz podkreśla fakt, że nastąpiło to podczas modlitwy. – Rozważając ten fragment
Ewangelii, możemy zaczerpnąć z niego ważną
naukę. Nade wszystko prymat modlitwy,
bez której całe zaangażowanie apostolstwa
i miłosierdzia sprowadza się do aktywizmu
– wskazał Benedykt XVI. Zwrócił przy tym
uwagę, że „modlitwa nie jest izolowaniem
się od świata i jego sprzeczności, jak chciałby
na górze Tabor uczynić to Piotr, ale modlitwa
prowadzi na nowo na drogę, do działania”.
– Drodzy bracia i siostry, odczuwam, że to
Słowo Boże skierowane jest szczególnie do
mnie, w tym momencie mojego życia. Pan
wzywa mnie, bym „wyszedł na górę”, abym
jeszcze bardziej poświęcił się modlitwie
i medytacji – mówił Ojciec Święty. – Nie
oznacza to jednak porzucenia Kościoła, wręcz
przeciwnie, jeśli Bóg mnie do tego wzywa,
to właśnie po to, abym mógł nadal Jemu
służyć z takim samym oddaniem i taką samą
miłością, z jaką czyniłem to dotychczas, ale
w sposób bardziej dostosowany do mojego
wieku i sił – dodał Ojciec Święty.

my Jego osobę dobremu Bogu. Życzymy mu
także miłego pobytu w naszej parafii.

***

21 lutego liczba mieszkańców gminy
Chełmiec osiągnęła 27 tysięcy. Nasza gmina
jest najludniejszą wiejska gminą w Polsce
Najwięcej osób zamieszkuje stolicę gminy
Chełmie - ponad trzy tysiące. Kolejno ponad
dwa tysiące osób liczą Marcinkowice, Paszyn
i Świniarsko. Najmniej osób, bo tylko 132
zamieszkuje Kurów. W skład Gminy Chełmiec
wchodzi aż 27 miejscowości.
***

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie skierował do naszej
parafii na praktykę duszpasterską w okresie
Wielkiego Postu pochodzącego ze Szczucina
ks. diakona Alberta Adamczyka. Zawierzmy
ks. diakona Alberta opiece Niepokalanego
Serca NMP, które patronuje naszej parafii.
Jednocześnie w naszych modlitwach poleć-

***
19 lutego Szkoła Podstawowe w Rdziostowie obchodziła jubileusz 90 – lecia istnienia Spotkanie rozpoczęło się wniesieniem
sztandaru szkoły i odśpiewaniem jej hymnu.
Później nauczyciele w multimedialnej prezentacji przybliżyli zebranym całą 90-letnią
historię szkolnictwa w Rdziostowie. Kameralną uroczystość przeplataną archiwalnymi
zdjęciami, dokumentami i pamiątkami przygotowali nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Rdziostowie wraz z Panią Dyrektor Urszulą
Łabudą. Były wspomnienia o nauczycielach,
opowieści o historii szkolnictwa w Rdziostowie Wybrana data nie jest przypadkowa,
ponieważ według kroniki szkolnej, to właśnie
19. lutego 1923 r. w wynajętej izbie u ówczesnego sołtysa wsi pana Jana Szkaradka
rozpoczęła działalność szkoła podstawowa w
Rdziostowie. Na zakończenie, jak przystało
na taką wyjątkową rocznicę, na salę wjechał
wspaniały tort udekorowany godłem szkoły, a
gości zaproszono na poczęstunek. Tak kilkadziesiąt osób – obecne grono pedagogiczne,
emerytowani pedagodzy, przedstawiciele
samorządu i absolwentów – świętowało
piękny jubileusz szkoły w Rdziostowie. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się także wójt
Bernard Stawiarski oraz Zbigniew Piekarski,
były wójt Chełmca.
***
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Do Urzędu Gminy Chełmiec dotarło sześć
ofert na budowę pierwszego etapu cmentarza
komunalnego, który ma powstać w Rdziostowie, a służyć mieszkańcom gminy oraz miasta
Nowy Sącz. / zapewnia to porozumienie
podpisane przez włodarzy obydwu samorządów – wójta gminy Chełmiec, Bernarda Stawiarskiego oraz prezydenta Nowego Sącza,
Ryszarda Nowaka/. Porozumienie dotyczy
wspólnego finansowania przedsięwzięcia pod
nazwą „Budowa cmentarza komunalnego w
miejscowości Rdziostów”. Inwestycja będzie
przygotowana i wybudowana od podstaw w
systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, a finansowana po połowie przez budżet samorządu
Chełmca oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Na lokalizację nekropolii wybrano rozległą
działkę w pobliżu cmentarza wojennego
z czasów II wojny światowej, na którym
pochowano ofiary represji hitlerowskich.
Aktualnie oferty są sprawdzane pod kątem
wymogów formalnym. Zgodnie z wytycznymi
przetargu w ciągu miesiąca zostanie podjęta
decyzja. Firma, która wygra przetarg będzie
musiała m.in. wykonać dokumentację budowlaną oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu
na budowę i roboty budowlane. Pierwszy
etap budowy cmentarza komunalnego, który
służyć ma po połowie mieszkańcom gminy
Chełmiec i miasta Nowego Sącza zakłada
realizację domu pogrzebowego, kaplicy
cmentarnej, parkingu, toalet, oraz około 600
miejsc pochówków: 250 grzebalnych,
pozostałe to katakumby i kolumbarium.
W kolejnych etapach rozbudowa będzie
kontynuowana w miarę pojawiających się
potrzeb. Nekropolia powinna wystarczyć na
około 25 lat nieustannego funkcjonowania.
Administratorem obiektu będzie Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Chełmcu.
***
Opracowania regulacji zapobiegających
masowej wyprzedaży ziemi, zapewnienia
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środków na kredyty preferencyjne i utrzymania systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych – to niektóre z postulatów rolników,
którzy 16 lutego protestowali pod delegaturą
Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu.
Rolnicy zebrali się najpierw na Mszy św. w
starosądeckim Centrum Pielgrzymowania.
Przewodniczący koncelebrze ks. prał. Ryszard Stasik wezwał rolników, by działali, by
otwierali ludziom oczy na prawdę, by zabierali
głos w obronie zasad moralnych. Po Eucharystii kolumna protestujących wyruszyła pod
nowosądecką delegaturę Urzędu Wojewódzkiego. Prowadziło ją kilkanaście ciągników
rolniczych z hasłami, na których protestujący
wypisali niektóre swoje postulaty. – Chodzi
nam o to, aby rządzący wreszcie zrobili cokolwiek dla polskiej wsi – mówił Wojciech
Włodarczyk, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” RI. Postulaty, które
podnoszą rolnicy, mają zarówno charakter
ekonomiczny, jak i światopoglądowy. – Dzisiaj
jest wszystko ważne. Jeżeli rolnikom odbierze
się wiarę, to polski chłop traci siłę. Wierzymy
w Boga, ale chcemy wierzyć też w siebie.
Nie chcemy za dużo, ale choć trochę poczucia bezpieczeństwa w tej sferze, żebyśmy
mogli funkcjonować. A następnie chcemy
godnych warunków do gospodarowania. My
nie chcemy czynić tego czyimś kosztem, tak
jak media to przedstawiają. Chcemy mieć
możliwość produkowania i dzielenia się, bo
rolników naprawdę stać na to, aby żywić
polskie społeczeństwo – dodał. Jak mówią
protestujący, trzeba ułatwień ustawowych dla
polskiego rolnictwa wobec faktu, że w innych
krajach Unii Europejskiej produkcja rolnicza i
eksport są dotowane. – Ich produkty wchodzą na nasz rynek z cenami, których my nie
jesteśmy w stanie dać. Nie jesteśmy w stanie
nierównej konkurencji stawić czoła. Poza
tym na rynku rolnym my, rolnicy, jesteśmy
oszukiwani przez przetwórców, pośredników.
My ponosimy największe koszty, a największe zyski zgarniają pośrednicy – dodaje szef
rolniczych związków w Małopolsce. Niemniej
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jednak podkreśla, że jest nadzieja dla polskiej
wsi. Po przemówieniach wygłoszonych na
stopniach delegatury Urzędu Wojewódzkiego
protestujący przekazali swoje postulaty, a
następnie przejechali na sądecki Rynek, gdzie
złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.
***
„Ukazał się przewodnik i informator
turystyczny „Korona Sądecka. Pomiędzy
Dunajcem a Białą” dostępny od niedawna w
punktach informacji turystycznej, a przygotowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania
„Korona Sądecka”. Szczegółowy przewodnik z
wszystkimi niezbędnymi turyście informacjami, mapami i zdjęciami został przygotowany
w trzech wersjach – książkowej, on-line i
na urządzenia mobilne. Każda z nich została
podzielona tematycznie na siedem wycieczek samochodowych i rowerowych oraz
sześć spacerów po terenach trzech h gmin
– Chełmca, Grybowa i Kamionki Wielkiej,
a także skrócony opis wycieczek w inne
ciekawe miejsca Sądecczyzny. Przewodnik
stanowi więc doskonałe uzupełnienie innych
publikacji turystycznych na temat m in.
miejscowości naszej parafii. Mobilna wersja
Przewodnika dostępna jest w internecie pod
adresem:www.koronasadecka.pl. Jest to jednocześnie strona promocyjna projektu zawierająca, oprócz informacji przewodnikowych,
również interaktywną mapę turystyczną oraz
promocyjny spot filmowy.
***
Kościół zawsze towarzyszył polskiemu
Narodowi. Tę prawdę, którą dzisiaj tak wielu
stara się zagłuszyć, pomniejszając rolę Kościoła, a nawet spychając go na margines
życia społecznego, bardzo dobitnie poprzez
fakty z kart historii ukazuje czterotomowa
seria wydawnictwa Biały Kruk „Kościół na
straży polskiej wolności”. Seria wydawnicza
została uznana za wydarzenie roku 2012, a al-

bum „Wiara” uhonorowano jako książkę 2012
roku.„To album, w którym słowa niezwykle
sugestywnie ilustrowane są fotografiami,
gdzie swoje miejsce mają nie tylko wielkie
świątynie, ale też przydrożne kapliczki i krzyże
tak bardzo charakterystyczne dla polskiej
religijności” – napisano o albumie „Wiara” z
fotografiami Adama Bujaka, ze wstępem ks.
prof. Waldemara Chrostowskiego, uzasadniając przyznanie nagrody Książki Roku 2012. O
przyznaniu nagród zdecydowała Biblioteka
Narodowa i redakcja magazynu literackiego
„Książka”.
***
W Białymstoku upamiętniono ks. Stanisława Suchowolca, kapelana białostockiej
„Solidarności” w 24. rocznicę jego zabójstwa
przez SB. Śledztwo w tej sprawie od kilku lat
prowadzi IPN, wciąż jednak nie wiadomo, kiedy się ono zakończy i czy sprawcy zabójstwa
kapłana zostaną ustaleni. Msza św. w intencji
kapłana zamordowanego przez komunistyczną bezpiekę została odprawiona w kościele
pw. Niepokalanego Serca Maryi, gdzie ksiądz
Stanisław był wikariuszem.– Doradzali mu
umiar. Jednak on nie dał się zatrzymać.
Przeciw niemu wystąpił cały komunistyczny
aparat bezpieczeństwa – wspominał podczas
homilii ks. Ryszard Puciłowski, przyjaciel
zamordowanego kapelana „Solidarności”.
Ksiądz Puciłowski podkreślił, że istnieje
związek między męczeństwem i śmiercią ks.
Suchowolca a dzisiejszym dyskryminowaniem kapłanów. – Dziś, choć czasy rządów
komunistycznych dobiegły końca, dalej kapłani są wyszydzani w kabaretach, filmach,
spektaklach, opluwani są w różnych mass
mediach – mówił ks. Ryszard Puciłowski.
***
W Środę Popielcową Caritas rozpoczął
zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Jałmużna
Wielkopostna 2013. Zebrane w tym roku
fundusze będą przeznaczone na leczenie i
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rehabilitację chorych oraz na wsparcie hospicjów. Hasło akcji to „Wiara działająca w
miłości”.Prowadzona od 2005 r. kampania ma
ekumeniczny charakter; uczestniczą w niej
Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP, Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia
Eleos Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w RP.
***
W różnych częściach świata trwają prześladowania chrześcijan. Oto kilka przykładów
z ostatnich tygodni. Chrześcijanin, który nie
chciał konwersji na islam, zmarł w szpitalu po
pięciu dniach walki o życie. Mężczyzna został
postrzelony przez nieznanego sprawcę. Od
samego początku stan jego był bardzo krytyczny. Do zdarzenia doszło w pakistańskiej
prowincji Beludżystan.55-letni Younas Masih
pracował w firmie Chaman. Znajomi i rodzina
wspominają go jako uczciwego, rzetelnego
pracownika i przyjaciela, a także gorliwego
i wytrwałego wyznawcę Chrystusa. Masih
angażował się w życie swojej parafii. Portal
Asia News dotarł do osób, które, prosząc o
anonimowość ze względów bezpieczeństwa,
podkreślały, że Masih wielokrotnie był naciskany, by wyrzekł się Chrystusa i przeszedł
na islam. Jak dodano, pomimo wielokrotnych
gróźb kontynuował swoją pracę i nie uległ
nigdy ani presji, ani szantażowi. W Syrii
islamscy fanatycy zamordowali z zimną krwią
Ormianina, kiedy podczas rewizji osobistej
odkryli duży krzyż wiszący na szyi mężczyzny.
Jeden z islamistów strzelił prosto w ten krzyż,
wbijając go w klatkę piersiową ofiary. Ksiądz
katolicki został zastrzelony przez nieznanych
sprawców w czasie, kiedy wchodził do kościoła, by odprawić niedzielną Eucharystię.
Do zdarzenia doszło w stolicy Zanzibaru, autonomicznej części Tanzanii. Ks. Evarist Mushi
został zatrzymany przez dwóch młodych ludzi
w drzwiach kościoła. Jeden z napastników
strzelił mu w głowę. Kapłan zginął na miejscu.
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W meksykańskim mieście Colami zmarł w
regionalnym Szpitalu Uniwersyteckim Ksiądz
José Flores Preciado, który został dotkliwie
pobity przez nieznanych sprawców. Tymczasem dwóch chrześcijan z wioski Gudikhamari
w indyjskim stanie Orissa od ponad roku bez
żadnego wyroku sądu pozostaje w więzieniu.
Wyznawcy Chrystusa zostali fałszywie oskarżeni o próbę przymusowych nawróceń Hindusów na chrześcijaństwo. Przetrzymywanie
w więzieniach chrześcijan staje się nową
formą prześladowań. Chrześcijanie, w tym
przywódca wspólnoty, zostali oskarżeni o
prozelityzm i przymusową konwersję. Zgodnie
z kontrowersyjną i wielokrotnie krytykowaną
przez obrońców praw człowieka ustawą „o
wolności religijnej” (Orisa Ofra) z 1967 roku,
która często wykorzystywana jest do nadużyć
i represji wobec chrześcijan – wyjaśnia portal
AsiaNews. Komunistyczne władze Laosu w
dalszym ciągu represjonują chrześcijan, a głoszenie Słowa Bożego może wiązać się z więzieniem. Trzech chrześcijańskich duchownych
zostało aresztowanych w laoskim mieście
Pinh w prowincji Savannakhet. W Algierii
natomiast na rok więzienia oraz grzywnę w
wysokości 50 tys. dinarów algierskich, czyli
ok. 2600 zł został skazany młody chrześcijanin
Ibouène Mohamed. Był on oskarżony za rzekomą próbę konwertowania muzułmanina na
chrześcijaństwo. Porwania, gwałty i tortury
to częste zagrożenia czyhające szczególnie na
młode chrześcijanki w Pakistanie. 15-letnia
Fouzia Bibi dołączyła do dramatycznej listy
wyznawców Chrystusa prześladowanych
ze względu na wiarę. W Egipcie islamscy
ekstremiści w Sarsenie w prowincji Fajum
ok. 100 km na południowy zachód od Kairu
obrzucili kamieniami i podpalili koptyjski
kościół św. Jerzego.

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

54

Nasza Wiara 3/2013

Czy jesteś patriotą?

Felieton marcowy
– Zdumienie po usłyszeniu pytania.
– Jak można być patriotą, jeśli…Tu
wyliczone są „choroby Rzeczypospolitej”.
– Dla młodych największą chorobą jest brak miejsc pracy.
- Dla rodzin – taż sama bolączka i konieczność wędrówki „za chlebem”, czasem na
długie lata.
- U myślących historycznie skóra
cierpnie, gdy nasi „umiłowani” przywódcy
(powt. za St. Michalkiewiczem) kłaniają się
sąsiadom z lewej i prawej strony granicy,
z którymi od wieków mieliśmy na pieńku.
Nie trzeba tu wymieniać tego, o czym
słyszymy codziennie. Ale przywołajmy
patriotów z czasów dawnych, choćby ks.
P. Skargę, który zasłynął z tzw. kazań sejmowych. Wymieniono tam 6 ciężkich chorób
Rzeczypospolitej, które mogą doprowadzić
ją do śmierci. Choroby te, zdiagnozowane
przeszło czterysta lat temu, są, niestety,
aktualne dziś.
Współczesna degradacja we wszystkich wymiarach (gospodarka, kultura,
edukacja, obronność i bezpieczeństwo,
język, świadomość) jest przerażająca. A
jeszcze to nie dociera do wszystkich nas.
Ks. Piotr Skarga próbuje apelować
do sumień, wywołując obraz chorej matki,
którą jest Polska i pyta: kto nie pospieszy
matce z pomocą? Apeluje do rozumu,
tworząc alegorię okrętu (-Polski), niegdyś
potężnego, dziś mocno uszkodzonego. Głupi (mówi), którzy okrętu nie ratują a pilnują
swoich tobołków. Gdy okręt utonie, oni z
nimi utoną. Piękne to i wzruszające. Ale
dziś ci z bogatymi tobołkami liczą na Unię
i biją jej pokłony.
Na bardzo wielu sztandarach wyhaftowano trzy wielkie słowa w kolejności
hierarchicznej, stawiając jako bezwarunkowy priorytet: Boga, z którego wychodzi
wszelkie dobro.

***
Który polityków – tych na dole i tych
na wierzchu – służy Polsce po Bożemu?
Który z rządców jest człowiekiem
honoru? Który z naszych dramatycznych
przywódców dobrze życzy Polsce – ojczyźnie i narodowi?
***
Pytam krakowską studentkę: Co tam
w Starym Teatrze?
Chodzę czasem. Spektakle jakieś
dziwne, nowoczesne…
Ale w każdym przedstawieniu zobaczyć można …. niemaskowaną nagość…
***
Listopadowe oficjalne święto w
Marcinkowicach (lata 90.), podobnie jak
grudniowa rocznica bitwy legionowej,
przed laty obchodzone były szumnie i
głęboko – z udziałem władz miejscowych,
powiatowych a i z dalszych okolic, także z
udziałem ludu. Pięknie było przez dwa może
trzy lata, na następny rok władze z powiatu
nieoficjalnie sugerowały, żeby akademia
patriotyczna nie była za długa. Skrócanie
szło, aż do zlikwidowania tego punktu
programu. Zlikwidowano też rozdawnictwo
wojskowej grochówki.
***
W roku ubiegłym uczestniczyłam w
jubileuszowym koncercie chóru młodzieżowego Scherzo w ramach obchodów święta
11 listopada. Piękny koncert. Polsko-i
niepolskojęzyczny.
Ani jednej pieśni narodowej. Wychodziłam zasmucona.
P.S
P.T. Czytelnikom należy się przeproszenie za nadwyżkę moich artykułów a na
wytłumaczenie powiem że tematy odłożone na później byłyby nieświeże.

Łucja Wróbel
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowym dzieckiem Bożym,
przez łaskę chrztu świętego stał się:

17.02.2013 r.
Sebastian Chmielowski, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszym nowym Bracie.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:

Leszek Ruchałowski l. 61
Gabriel Wyszyński l. 57
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią
i otwórz przed nimi bramy Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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