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Zapatrzeni w krzyż Chrystusa
W wielkopostnej pieśni „W krzyżu cierpienie” śpiewamy
m. in. takie słowa:
W krzyżu cierpienie w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka,
kto Ciebie Boże raz pojąć może ten nic nie pragnie ni szuka. Słowa te wyrażają niepojętą tajemnicę naszej wiary w zbawczą wolę Boga Stwórcy.
Przeżywany Wielki Post oraz Rok Miłosierdzia nierozerwalnie wiążą się
z tajemnicą krzyża naszego Zbawiciela. Krzyż Chrystusa jest bowiem
wielką i niezgłębioną tajemnicą Bożego miłosierdzia, miłosiernej miłości
Boga Ojca względem swych umiłowanych dzieci. Drzewo hańby jest radykalnym objawieniem miłości miłosierdzia, czyli miłości wychodzącej
na spotkanie grzechu i śmierci.
40-dniowy czas pokuty i nawrócenia zachęca nas do podjęcia trudu niesienia
krzyży naszej codzienności, tych wielkich i tych mniejszych. Oznacza to dostrzeganie i przeżywanie własnych trosk, zmartwień w świetle tego samego krzyża
dźwiganego przez Chrystusa na Golgotę. Na pierwszy rzut oka wydaje się to
bardzo trudne zadanie, wręcz niemożliwe do wykonania, ale jak zapisał św. Marek:
Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy (Mk 9, 23). Jeżeli chcemy zrozumieć sens
naszych codziennych zmagań; naszych codziennych krzyży, musimy patrzeć na
Chrystusa na krzyżu, spotkać Go tam i zjednoczyć się z Nim. Zbawcza ofiara
Chrystusa zachęca nas, abyśmy wszystkie nasze troski i ułomności ofiarowali
Jemu i w nich odnajdywali Go, razem z Nim przyczyniali się do zbawienia
świata. Krzyż jest bowiem codziennym narzędziem tego, kto chce z Chrystusem
i z miłości zbawiać człowieka i świat. Podczas całego okresu postu mamy wiele
okazji do spotkania z Chrystusem cierpiącym i niosącym swój krzyż z miłości
do każdego z nas. Przez udział w nabożeństwach pasyjnych Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali dajemy piękne świadectwo naszego przywiązania i miłości względem konającego Pana, dajemy świadectwo naszej wiary i tego, iż nie wstydzimy
krzyża Chrystusa. Postarajmy się także w tym szczególnym czasie rozważania
bolesnej męki Jezusa, w biegu dnia codziennego zatrzymać się na chwilę i znaleźć
czas na osobistą refleksję nad cierpiącym Zbawicielem. Nie musimy nic mówić,
wystarczy tylko trwać ze wzrokiem utkwionym w krzyż choćby kilka minut.
Wznieśmy nasze oczy ku górze, skąd przychodzi nasza pomoc
do niesienia krzyży naszej codzienności. W krzyżu Chrystusa
odnajdziemy potrzebne siły, dzięki którym codzienne zmagania
staną się o wiele prostsze. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla
każdego z nas okazją do jeszcze silniejszego przylgnięcia do krzyża
naszego Zbawiciela. Niech w życiu każdego z nas zwycięża zawsze
ukrzyżowany Chrystus, zwycięża w nas i przez nas.
dk. Piotr Wąż
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Życzenia
Gdy nadeszła pełnia czasu….
Na największe święta - Wielkanocy - kolejnego Zmartwychwstania
do życia w Bogu oraz zdrowia i pogody ducha Czcigodnym Kapłanom,
drogim Czytelnikom i ich Gościom.
życzy redakcja

Drogi i Czcigodny Księże Proboszczu - Solenizancie
Przyjmij serdeczne i szczere życzenia imieninowe.
Niech Cię strzeże i wspomaga Pan
niech otoczy opieką św. Józef
we wszelkich zmaganiach ducha i ciała dla budowania dobrego świata.
Wraz z życzeniami składamy podziękowanie za każdą pomoc w
trwaniu przy podjętych zobowiązaniach
Akcja Katolicka i red Naszej Wiary

Czcigodnemu Księdzu Józefowi Dominikowi serdeczne
życzenia imieninowe i podziękowanie za ofiarną i cichą obecność
w społeczności parafialnej.
składa redakcja
Życzymy owocnego zmagania ze słabościami ciała
oraz wszelkiego dobra.

Imieninowe życzenia kierujemy w stronę administratora
strony parafialnej
Pana Józefa Konara
Niech święty Patron wyprasza zdrowie, radość, pokój.

redakcja
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Ksiądz proboszcz Józef
„Oto idę, abym pełnił, o Boże, wolę Twoją”

(z obrazka prymicyjnego ks. J. Góry)

Ksiądz proboszcz Józef z Jasienia Brzeskiego
rocznik osiemnasty dwudziestego wieku gdy Polska zrzucała kajdany zaborów.
Wybrał tarnowskie seminarium, co oznaczało
konspirację wojenną, tajne nauczanie
pod ojcowską pieczą Metropolity
Księcia Adama Stefana Sapiehy.
Kapłanem został w czterdziestym czwartym w kraju trwał jeszcze niemiecki okupant,
a bolszewicy parli ze wschodu.
Wikariusz w Szczucinie, wikariusz w Borowej.
Po ośmiu latach od kapłańskich święceń
w Marcinkowicach podjął boży siew.
Budowniczy kościoła ze strzelistą wieżą jednoczył parafian w heroicznym dziele.
*
Ksiądz proboszcz Józef z Jasienia Brzeskiego
rocznik czterdziesty ósmy dwudziestego wieku gdy Polska krwawiła w ubeckich katowniach.
Wybrał tarnowskie seminarium, co oznaczało
pobór do wojska na poniewierkę szczytnych wartości
deptanych brudnym butem politruka.
W jednostce kleryckiej w Szczecinie-Podjuchach
hartował mężne serce, powołanie.
Kapłanem został w siedemdziesiątym piątym w kraju rządziła mafia towarzyszy, bolszewia wschodu.
Wikariusz w Pilźnie, w Zbylitowskej Górze
w Krościenku nad Dunajcem, wikariusz w Nowym Sączu.
Po dwunastu latach od kapłańskich święceń
w Marcinkowicach podjął boży siew.
Budowniczy domu parafialnego – zwornika kultury,
co przyciąga młodzież, jednoczy parafian.
Ksiądz Józef Góra - Ksiądz Józef Babicz
ta sama wiara nadzieja miłość
i ten sam zapał w bożej winnicy do sił ostatka, po ostatni grosz.
jemroz (na dzień imienin)
2016

4

Nasza Wiara 3/2016

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH
Z MATKĄ MIŁOSIERDZIA DO CHRYSTUSA
Sobota, – A pod krzyżem stoi moja Matka
godz. 17.00

Msza Święta na rozpoczęcie renowacji misji przy krzyżu misyjnym

Niedziela, – Dałam Was sześć dni do pracy, a Wy nie chcecie
mi go przyznać./ M.B. z La Salettte/
Porządek nabożeństw niedzielny
godz. 16.00 Gorzkie Żale i Msza św.
godz. 17.30 Nauka misyjna dla młodzieży
godz. 20.00 Apel Maryjny

Poniedziałek, – Czy dobrze się modlicie moje dzieci?/ Matka
Boża z La Salettte/
godz. 7.30 Różaniec
godz. 8.00
godz. 16.45
godz. 17.00
godz. 18.00
godz. 19.00
godz. 20.00

Msza Święta z ogólną nauką misyjną
Koronka
Msza Święta z ogólną nauką misyjną
Nauka misyjna dla kobiet
Nauka misyjna dla młodzieży starszej oraz gimnazjalnej
Apel Maryjny przychodzimy całymi rodzinami

Wtorek, - Od jak dawna cierpię za Was /Matka Boża z La Salette/
godz. 7.30 – Różaniec
godz. 8.00 – Msza św. z ogólną nauką misyjną i naboż. pokutnym
godz. 16.45 - Koronka
godz. 17.00 – Msza św. z ogólną nauką misyjną i naboż. Pokutnym
godz. 18.00 – Nauka misyjna dla mężczyzn
godz.19.00 – Apel Maryjny przychodzimy całymi rodzinami

Środa, – W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem – DZIEŃ SPOWIEDZI
godz. 9.00 Różaniec
godz. 9.30 Msza Święta z nauką ogólną
SPOWIEDŹ ŚW.
godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i SPOWIEDŹ ŚW.
godz. 18.00 Msza Święta za zmarłych i procesja na cmentarz

Czwartek – Maryja Matką miłosierdzia
godz. 7.30 Różaniec
godz. 8.00 Msza Święta z ogólną nauką misyjną z intronizacją Matki Miłosierdzia
godz. 11.00 Msza Święta dla starszych i chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
godz. 16.30 Koronka
godz. 17.00 Msza Święta z intronizacją Matki Miłosierdzia i zakończenie renowacji
misji.
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TRIDUUM PASCHALNE – PROGRAM
Wielki Czwartek
Godz. 9.00 – obrzęd Komunii Św.
18.00 – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej
19.30 – adoracja P. Jezusa w „ciemnicy”.
Od 19.30 do 20.30 adorację prowadzi Caritas a następnie młodzież.

Wielki Piątek
Całodzienna adoracja P. Jezusa w „ciemnicy”
Godz. 9.00 – obrzęd Komunii Św.
16.15 – Droga Krzyżowa
Liturgia Męki Pańskiej
„Gorzkie Żale”, ostatnie kazanie pasyjne

CZUWANIE PRZY GROBIE P. JEZUSA
Godz. 19.00 – 20.00, Klęczany, Drzykowa, Dzioł
20.00 – 21.00, Dąbrówki, Rdziostów, Łążek
21.00 – 22.00, Łazy, Zasmolnicze, Stawiska, domy przy kaplicy
22.00 – 23.00, Kolonia, bloki przy Zespole Szkół
23.00 – 24.00, Marcinkowice-Centrum, domy nad stacją kolejową
24.00 – 1.00, domy obok i nad kościołem, lewa i prawa strona.

Wielka Sobota
Święcenie pokarmów: 9.00, 10.00, 11.00,12.00, 13.00
Dla Rdziostowa w Szkole Podstawowej: godz. 11.00
Godz. 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
Uwaga! Dzieci do Chrztu Św. przynosimy na godz. 19.30

NIEDZIELA WIELKANOCNA
Godz. 6.30 – Procesja Rezurekcyjna
Pozostałe Msze św. 10.00, 11.30, 16.00
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Lament Wielkopiątkowy
Jezusie na krzyżu - przybity przez kata
patrzysz na mizerię człowieczego świata.
Ułomna pamięci, niewdzięczny rozumie znów nic nie pamiętasz złorzeczący tłumie:
uzdrowień, napomnień, rozmnożenia chleba
odpuszczania grzechów, obietnicy nieba.
Oto, co przynosisz dla Bożego Syna:
dwa kawałki drewna, gwoździe, śmiech, plwocina.
Oto, co zostało z niedzieli palmowej trzcina, którą biją po Najświętszej głowie.
Nierozumną wrzawą głuszą prawdy słowa korona monarsza rani jak cierniowa
płaszcz królewski ciąży jak sukno szkarłatne
w które przyobleka Cię żołdactwo płatne.
Przekupni sędziowie i fałszywe świadki
nie bacząc na Serce Bolejącej Matki
snu Cię pozbawili, wody i jedzenia
a nie żałowali wzgardy i cierpienia.
Ręce nieskalane wiążą powrozami
bardziej niźli rózgą, ranią szyderstwami
kije bezlitosne tną ciało do kości
Jezu wyszydzony w skrwawionej nagości!
Wstajesz sił ostatkiem, chociaż śmierć się zbliża
unosisz z miłością ciężką belkę krzyża.
Drzewo ziemskiej hańby miażdży Twe ramiona
starczy sił by donieść krzyż, Jezu, nim skonasz?
Golgoto! Golgoto! płaczesz łzy krwawémi
na barkach Jezusa grzechy całej ziemi.
Golgoto! Golgoto! ołtarzu ołtarzy
na krzyżu ofiarnym Baranek bez zmazy.
Zapadły ciemności i ziemia zadrżała
a serce człowiecze mniej czułe, niż skała.
Choć Bóg wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzi
jeno w twardej skale zlitowanie budzi.
Jezusie Chrystusie! Sędzio Sprawiedliwy
zmiłuj się nad nami Panie Dobrotliwy!
Pomny na ostatnie ziemskie Twoje tchnienie
wyrzuć z ludzkich piersi nieczułe kamienie.
Nakłoń nasze uszy do Bożego słowa
naucz iść za Tobą w pokorze, od nowa...
jemroz
2016
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* * *
Chrystus Bóg zmartwychwstał
w ziemskiej samotności
nie znamy godziny jeno przedział czasu
pozostały chusty i płótno grzebalne
przełamana pieczęć odsunięty kamień
w opuszczonym grobie mimo licznej straży
nie zagościł pośpiech…
imiona żołnierzy okryła niepamięć przetrwało ich kłamstwo
brzęk strwożonej zbroi
*
świadectwo poranka po pierwszym szabacie
radość Jedenastu
przemieniły świat

jemroz
2016

Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
1. Nie sądziłem, że będzie dalszy ciąg przygody z sową uszatką...
Jak przestępca wraca na miejsce zbrodni, tak ja po czasie wróciłem do miejsca, gdzie
spotkałem sowę uszatkę. Podszedłem pod koronę świerka i zacząłem wzdłuż pnia szukać
jej wzrokiem. Nagle, zanim dokończyłem przepatrywania, usłyszałem wielki łopot skrzydeł
- z tegoż świerka w popłochu, wystraszonych moją obecnością, odleciało siedem sów.
Wyglądało to jak jakiś kadr z filmu Hitchcock’a. Sowa uszatka nie jest małym ptakiem.
Rozpiętość jej skrzydeł wynosi: 90 – 100 cm, natomiast długość ciała samicy 37 – 49 cm.
Moja obserwacja potwierdziła to, że sowy uszatki zimują w stadach w jakimś ulubionym dla siebie miejscu.
Dlaczego poznane przeze mnie stado sów wybrało miejsce, gdzie je spotykam? Sowy
można dokarmiać kawałkami mięsa. Okazuje się, że nasze znajome uszatki prawdopodobnie dokarmia pies Borys, który, zanim coś zje, to wcześniej roznosi różne odpady mięsne
i kawałki wędliny po podwórzu, pośród którego stoi świerk, który razem z rosnącym obok
niego drugim świerkiem tworzy iglastą gęstwę – jest ona świetną kryjówką dla sów. Sowy
żerujące w nocy prawdopodobnie dojadają reszki śniadań i kolacji psa Borysa.
Sowy uszatki rzadko gnieżdżą się w dziuplach, najczęściej zamieszkują opuszczone
gniazda wron czy srok. W zawieszonym koszyku wiklinowy na drzewie też chętnie osiedlą
się sowy, należy tylko wrzucić im do tego kosza trochę drobnych gałązek, gdyż sowy same
nie budują gniazd.
2. „...i jeszcze jedno nawiązanie do Dobrawy, żony Mieszka I, z obrazu Ewy
Harsdorf.
Dobrawa zwana Dąbrówką to piękny kwiat, który wyrósł i zakwitł w ogrodzie cierni i
chaszczy. Wywodziła się ona z jednej z najpotężniejszych dynastii kontynentu. W połowie X
w. Przemyślidzi trzęśli całą środkową Europą. Ojciec Dobrawy, Bolesław Okrutny, stworzył
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imperium obejmujące Śląsk, Morawy, Małopolskę i część Słowacji. Kontrolował najważniejszy w świecie chrześcijańskim targ niewolników w Pradze. Nazwano go także dlatego
Okrutnikiem, bo do władzy doszedł mordując swojego starszego brata.
Należy też wiedzieć, że najwięcej informacji na temat Dobrawy dostarczyli nam dwaj
kronikarze – bp Thietmar i i Gall Anonim.
3. Wiadomość z ostatniej chwili.
Odkryliśmy w naszej parafialnej kancelarii „Księgę urodzin i chrztów wsi Marcinkowice” z lat: 1927 – 1952. Została ona przekazana do Marcinkowic przez proboszcza
Chomranic, gdy powstała nasza parafia, czyli w 1952 r. Byliśmy przekonani, że taka księga
nie istnieje, gdyż ks. prałat Józef Góra opowiadał, że wiele ksiąg metrykalnych na plebanii
w Chomranicach zostało zniszczonych przez Sowietów, gdy w czasie II wojny światowej
wkroczyli do tej wsi. Żołnierze sowieccy kartki z tych ksiąg używali do robienia skrętów.
Z kartek metrykalnych robili tutki papierosowe.

Ks. Józef Babicz

„Ścieżka”
„Kot wpadł do dziury. Trwa akcja ratownicza”,
„W sklepach osiedlowych zabrakło sera.
Przyczyna to brak mleka”
Te, chyba najważniejsze informacje dnia,
przewijały się na pasku wydarzeń telewizji
informacyjnej. W dziwny sposób ze sobą połączone, bo równie dobrze mogłyby brzmieć:
„Kot wpadł do dziury. Przyczyna to brak
mleka”
„W sklepach osiedlowych zabrakło sera.
Trwa akcja ratownicza.”
Postanowiłem jednak dłużej nie roztrząsać losów biednego kota i serów oraz
nie tworzyć kolejnych kombinacji tych zdań.
Wyłączyłem telewizor i zadecydowałem, że
spacer pozwoli mi zregenerować myśli, które
zostały nieco poszarpane przez te wieści.
Był październik, jeszcze nie taki zimny, bo
temperatura powietrza była znośna, a ściślej
mówiąc temperatura mgły, która dość gęsto
zalegała od kilku dni nad okolicą. Postanowiłem wpisać się w ten tajemniczy i baśniowy
klimat panujący na zewnątrz i udać się w głąb
wsi, w miejsce gdzie jeszcze nie byłem, choć
miejsc takich jest niewiele. Wspomniałem
sobie, że jest taka ścieżka, na którą kiedyś
wstąpiłem, ale z niej zawróciłem i od tamtego

momentu ścieżka ta prześladuje mnie i woła
często do siebie. Teraz więc jest idealny
moment, aby się tam udać i z ową ścieżką
się zapoznać.
Ten mityczny(oczywiście tylko w mojej
głowie), wiejski zakamarek znajduje się
około 15 minut marszu od miejsca gdzie
mieszkam. Podczas przejścia do miejsca
docelowego usłyszałem dzwony. Ni to godzina 12, ni to 18, ani żadna inna, o której
zwykle dzwonią dzwony. Jednak tylko przez
chwilę zastanawiałem się, dlaczego dzwonią.
Zamiast zastanawiania wolałem się po prostu
wsłuchiwać, bo jest coś hipnotyzującego
w biciu dzwonów. Nie tylko sam poważny
i szlachetny dźwięk wydobywający się z ich
wnętrza, ale też rytm ich bicia. Każdy dzwon
bije swoim rytmem, odmiennym od pozostałych, przez co właściwie każdy takt ich
wspólnego bicia jest inny.
Tak zahipnotyzowany, przy stłumionym
nieco biciu dzwonów, dobywającym się
gdzieś z wnętrza mgły wkroczyłem na ową
ścieżkę. Przekroczyłem miejsce, gdzie niegdyś
zawróciłem i wszedłem w coś jakby parów
wyżłobiony w ziemi, z drzewami po bokach.
Nie był zbyt długi i wychodząc z niego ujrzałem polanę, którą ścieżka przecinała na ukos.
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Idąc dalej ścieżką usłyszałem delikatne, acz
z wysoką częstotliwością wydawane dźwięki.
Dochodziły z miejsca, gdzie widziałem kilka
zabudowań. Później okazało się, że to dwa
gospodarstwa wplecione między polanę,
ścieżkę i las, który rozpoczynał się tuż za nimi.
Przystanąłem, żeby lepiej usłyszeć i okazało, że to ktoś po prostu gra na skrzypcach.
Podszedłem jeszcze kilkanaście kroków
i słyszałem już dobrze. Grane z niesamowitą
biegłością dźwięki niskie, średnie i wysokie.
Byłem w lekkim szoku, że gdzieś pośrodku niczego słyszę takie zjawisko. Mimo
to udało mi się ustalić co to jest za utwór.
Był to bardzo charakterystyczny „Kaprys nr
1” Paganiniego. Utwór niezwykle efektowny
i cieszący ucho. Do tej pory przez ścieżkę szedłem dość niepewnie. Ta mgła, no i nieznane
miejsce, wprowadzały lekki niepokój w moje
myśli. Jednak usłyszane dźwięki spowodowały, że nabrałem odwagi, żeby podejść
bliżej zabudowań. Chciałem dowiedzieć się,
kto tak gra, jak wygląda? Na zewnątrz nie
było nikogo, żeby zapytać o cokolwiek. Do
domu nieznajomych było mi głupio zapukać.
Cóż miałbym powiedzieć? Rozglądając się
tak wokoło za kimś lub czymś, przed moimi
oczami stanęło drzewo. Całkiem spore, chyba
lipa, na moje oko miała ze 30 metrów. Drzewo
to stało na wprost domu, skąd słychać było
grę skrzypka. Od razu zaświtał mi w głowie
piękny plan. Po prostu wyjdę po drzewie.
Będę lepiej słyszeć, a może i uda mi się co
nieco zobaczyć. Ponadto wychodzenie na
drzewo całkiem dobrze wpisywało się w plan
przygody, która rozpoczęła się od wejścia
w nieznaną ścieżkę.
Wdrapałem się na pierwszą gałąź, która
nieco odstawała od ziemi. Pierwszy krok był
najtrudniejszy, potem tylko musiałem obrać
plan wyjścia wyżej. Trzeba mieć na uwadze,
że na jedną gałąź można wyjść łatwo, a na
następną w ogóle, dlatego też zdobywanie
drzewa wymaga chwili przemyślenia i trzeba
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wyznaczyć sobie trasę wyjścia. Można też
nie zawracać sobie głowy takimi głupstwami
i po prostu piąć się do góry. Tak też zrobiłem.
Podczas zdobywania kolejnych gałęzi
towarzyszyły mi znowu dźwięki pierwszego
kaprysu Paganiniego, tym razem grane
jeszcze szybciej i z większą zaciekłością.
Gdy udało mi się dotrzeć na wysokość,
z której mógłbym zobaczyć grajka, utwór
się skończył, a owego skrzypka w pokoju już
nie było. Trochę zawiedziony, postanowiłem
chociaż wykorzystać fakt, że jestem już na
tym imponującym drzewie i jako cel obrałem
sobie wyjście jak najwyżej. Wokół panowała
cisza, nie tylko dlatego, że nie było słychać
dźwięku skrzypiec, ale po prostu przyroda
nie wydawała żadnych odgłosów. W tych
okolicznościach udało mi się wyjść prawie
na sam czubek drzewa. Co prawda gałęzie
były już dużo cieńsze niż na dole, ale „na oko”
wydawały się, że będą w stanie wytrzymać
mój ciężar ciała. Rozejrzałem się wokoło.
Słońce wydawało ostatnie tchnienie dnia,
ale jeszcze potrafiło nieco rozjaśnić zamglony
krajobraz wsi. Ujrzałem las otulony białym
dymem oraz pojedyncze światła dochodzące
z odległych zabudować i z latarni przydrożnych. Usadowiłem się w możliwie najlepszej
pozycji na uginającej się pode mną gałęzi i tak
patrzyłem przed siebie, ciesząc się widokiem.
Co prawda ktoś mógłby powiedzieć, cóż to
za widok, kiedy nie bardzo cokolwiek widać,
ale właśnie te niejasności wydobywające
się z mgły sprawiały radość moim oczom,
a myślom nadawały spokój.
W tych niezwykłych okolicznościach, na
szczycie ogromnego drzewa, przy przygasającym za mgłą słońcu, zostałem porażony…
Zostałem porażony przez cztery dźwięki.
Wydobyły się one z taką przenikliwością,
że na chwilę zdrętwiałem. Po chwili, gdy
odzyskałem władzę nad sobą oraz częściowo
nad swoimi myślami, gdy po czterech
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dźwiękach nastąpiły kolejne,
uświadomiłem sobie, że skrzypek powrócił.
Utwór rozpoznałem od razu, to sonata g-moll
Bacha. Te cztery dźwięki na początku to: g d b
g, czyli najzwyklejsze składowe akordu g-moll.
Niby proste dźwięki, ale wydobyte znikąd,
robią piorunujące wrażenie. Postanowiłem jak
najszybciej zejść niżej, żeby w końcu ujrzeć
tego czarodzieja czterech strun. W tym czasie
melodia sonaty ciągnęła się dalej.
Dotarłem do miejsca naprzeciwko pokoju
skrzypka. Tylko że… to nie był żaden skrzypek, a skrzypaczka. To wcześniej grany kaprys
Paganiniego mnie zmylił. Po postu wydawało
mi się, że ten nieco szaleńczy utwór może
grać tylko mężczyzna. Owa czarodziejka
uzbrojona w różdżkę/smyczek ubrana była
w szary sweter, a we włosach wpleciony
miała kwiatek. Bardzo był to osobliwy widok.
Przytulona do skrzypiec dziewczyna grała
z wielką swobodą kolejne dźwięki sonaty.
Napisana przez genialnego Bacha melodia
nie ma w sobie żadnych niepotrzebnych
dźwięków. Jest to piękno w czystej postaci.
Swobodna melodia, nie powtarzająca się
w żadnym momencie, przypomina strumień,
który wypływa z jednego źródła ale przemierza

różne tereny. Wolne i melancholijne dźwięki
wydobywają się jakby nie z naszego świata.
Wydaje się, że to anioł został na chwilę zesłany na Ziemię i tak mu tęskno za tamtym
lepszym światem, że siedząc gdzieś na dachu
ponad wszystkimi snuje sobie tę smutną, ale
nieziemsko piękną melodię.
Dziewczyna skończyła pierwszą część
sonaty, odłożyła skrzypce, wyłączyła światło
i wyszła z pokoju. Trochę jeszcze posiedziałem
na drzewie, licząc na kolejne utwory, ale już
nic się nie wydarzyło. Właściwie to dobrze.
Wtedy nic więcej już mi nie było trzeba.
Dotykałem nieba będąc na drzewie, oraz
dotykałem Nieba słuchając i widząc jak gra
anioł z kwiatem we włosach.
Zszedłem z drzewa, by powrócić do
domu. Idąc z powrotem odczarowaną już
ścieżką zdawało mi się, że płynąłem mając
w głowie zdarzenia dnia dzisiejszego. Przedzierając się przez białą mgłę przypomniałem
sobie kota. Ciekawe czy go wyciągnęli? Dali
mu mleka?

Łukasz Babicz z Jasienia Brzeskiego
P.S. Tekst nagrodzony w konkursie literackim Akcji Katolickiej.

Drodzy Czytelnicy
Ośmielam się zwrócić uwagę na zdjęcia z tryptyku. Sceny ewangeliczne mają
wymowę podwójną. Por. Ofiarowanie: scena główna- Matka Boża z Dzieciątkiem- opatrzona jest wizją piety. Ofiara i ofiara.
Ł.W
Wiara wzmacnia się, gdy jest przekazywana
Do dobrych znaków, miłych Bogu i ludziom należy również zaliczyć kilkuletnią już
adorację Najświętszego Sakramentu – całodobowego w Parafii Niskowa. Biorący w niej
udział parafianie, nie zrezygnowali po latach, wręcz przeciwnie, przyłączają się do niej
młodsi wiekiem adorujący. Jest to wielki znak Bożej Łaski. Również ostatnie wydarzenia
w Polsce napawają nadzieją, że społeczeństwo obudziło się, że rzeczy idą ku dobremu.
„Nasza Wiara” ma duży wkład kształtując postawy czytelników, przez wiele cennych
artykułów historycznych i patriotycznych.

Elżbieta Górczyk
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Na Dzień Świętości Życia
Zmartwiona kobieta udała się do ginekologa i powiedziała:
- „Doktorze, mam poważny problem i bardzo potrzebuje twojej pomocy! Moje dziecko
nie ma nawet 1 roku, a ja jestem ponownie w ciąży. Nie chcę mieć dzieci w tak małym
odstępie czasu. „
Tak więc lekarz powiedział:
- „O.k, a co chcesz, abym czynił?”
Powiedziała:
- „Chcę, żebyś zakończył moją ciążę i liczę na pańską pomoc w tej sprawie.”
Lekarz pomyślał trochę i po chwili milczenia powiedział do pani:
- „Myślę, że lepszym rozwiązaniem dla tego problemu jest to, mniej niebezpieczne dla
Ciebie.
Uśmiechnęła się, myśląc, że lekarz zamierza przyjąć jej prośbę.
Następnie kontynuował:
- „Widzisz, abyś nie musiała zajmować się 2. dzieci w tym samym czasie zabij to jedno,
które trzymasz w ramionach. W ten sposób będziesz mogła odpocząć trochę, zanim narodzi
się drugie. Jeśli mamy zamiar zabić jedno z nich, to nie ma znaczenia, które to jest. Nie
byłoby ryzyka dla ciała, jeśli wybierzesz to, które trzymasz w ramionach. „
Ta pani przeraziła się i powiedziała:
„Nie, doktorze! To okropne! Zabicie dziecka to przestępstwo! „
- „Zgadzam się”,- odpowiedział doktor. - „Ale wydajesz się skłaniać ku temu rozwiązaniu,
więc pomyślałem, że może to najlepsze wyjście.”
Doktor uśmiechnął się, wiedząc, że osiągnął swój zamiar.
Przekonał matkę, że nie ma różnicy w zabiciu dziecka, które już się narodziło a takim,
które jest jeszcze w łonie matki. Przestępstwo jest takie samo!
Razem możemy zaoszczędzić cenne życie!
Miłość mówi: „Poświęcenie siebie dla dobra drugiej osoby.” Aborcja mówi: „Poświęcenie drugiej osoby, dla dobra samego siebie.

P.S. Ulotka przekazana przez p. Irenę Abramowicz- nauczycielkę Zespołu Szkół.

red

Czyńcie przeto pokutę i nawróćcie się,
aby zostały zgładzone grzechy wasze Dz. Ap 3,19-20
Kościół wyznacza nam 40 dni na przygotowanie się do świąt wielkanocnych.
Mają nam w tym pomóc praktyki religijne
związane z Męką Pana Jezusa. Takie jak:
częsta modlitwa, post, udział w Gorzkich
Żalach, Drodze Krzyżowej, pielgrzymkach na
Kalwarię, śpiewie Godzinek o Męce Pańskiej,
śpiewie pieśni postnych, także w domu.
Jako dzieci chętnie uczestniczyliśmy
w tych nabożeństwach. Kto nie mógł iść do
kościoła, to w domu łączył się z modlącymi.
Np. śp Anna Jojczyk, siostra o. Stanisława

Jojczyka, w czasie Gorzkich Żali, nie mogąc
pójść do kościoła, w domu pochylona nad
tekstem Gorzkich Żali- odeszła do Pana. Taką
ją zastała siostra Bronisława. Piękna śmierć.
Nasza mamusia była na Kalwarii, dużo
nam opowiadała, śpiewała, a potem dzieci
wysyłała. Na zawsze zakodowała mi się
pieśń:
„Gdy miły Jezus był w Betanii,
żałobną mowę uczynił Pannie Maryi.
Kochana Matko, smutna nowina,
bo już jutro pożegnasz swojego Syna”
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Po śmierci mamy zmarłej w sobotę przed Niedzielą Palmową, do Bożego
Narodzenia śpiewałyśmy pieśni postne,
zwłaszcza przy dojeniu 4 krów. Krowy o dziwo stały spokojnie, jakby słuchały śpiewu.
A nam śpiew goił ból i cierpienie. Ja miałam
śpiewnik, który w 1959 roku dostałam od ks.
kanonika, proboszcza. Na Gorzkich Żalach
śpiewaliśmy 3 części. Potem było kazanie.
Kościół wypełniony po brzegi. Nabieraliśmy
siły i mocy duchowej. Pokutą dla nas było
zimno, śnieg, zaspy, deszcz, błoto, daleka
droga, a tu liche ubrania. Nie było żadnych
rozrywek, zabaw itd.
Za czasów uwięzienia prymasa Wyszyńskiego w Komańczy, krążyło powiedzenie, że do kościoła chodzą wdowy, stare
babki i dewotki. Bardzo to nas bolało i jeszcze
bardziej zachęcało, by trzymać się kościoła.
Ale to właśnie my, młodzi, idąc do szkoły
średniej, przed i po lekcjach wstępowaliśmy
do kościoła. Kościoły były pełne młodych,
mądrych. A kiedy młodzi zaczęli pracować,
do kościoła ubierali się elegancko, odświętnie.
I znów docinki: „to rewia mody”. To nie rewia
mody ale szacunek dla miejsca świętego. Tak
to miałyśmy na uwadze. Bo na Ucztę Eucharystyczną trzeba było włożyć szatę godową.
„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając
szaty godowej?”(Mt 22, 12-13).

Droga Krzyżowa w niedzielę po sumie
była śpiewana przez tzw „przewodników”.
A w piątki prowadził ks. proboszcz. Trwała
przeważnie 1 godzinę i 30 minut. Było na niej
bardzo dużo dzieci, niezależnie od pogody.
Ważną osobistością był przewodnik kalwaryjski, sołtys z Trzetrzewiny- Leśniak. On
też prowadził pielgrzymki na Kalwarii. Miał
kalwaryjski śpiewnik i przepowiadał tekst. Po
powrocie z Kalwarii, po domach i w kościele
słychać było kalwaryjskie pieśni. Kilka razy
pielgrzymom na Kalwarii przewodniczył o.
St. Jojczyk. To było szczęście być z nim na
Kalwarii. Gromadził przy sobie tłumy ludzi
głodnych słowa Bożego i pięknego śpiewu.
To był święty zakonnik. Z postem nie było
problemu, bo ludzie byli biedni. Dzielili się
czym mieli a mieli niewiele. Pan Jezus
powiedział:
„Zawsze bowiem ubogich macie u siebie, gdy zechcecie” Mk 14,7,
„Choćby ci kto złożył cały świat u stóp,
to jeszcze mało tego co ci dał Bóg” o. Kazimierz Szymczycha sekr. KEP do spraw misji
Ach, jakaż to radość w poranek wielkanocny zaśpiewać Zmartwychwstał Pan!
Alleluja! Jezus żyje!.

Zofia Lorek

Kilka pytań do pana posła Jana Dudy
Zenon Tabor - Witam pana serdecznie
na łamach naszego parafialnego pisma, na
wstępie chciałbym panu podziękować za
wyrażenie zgody na rozmowę, wywiad dla
czytelników Naszej Wiary.
Poseł Jan Duda – Witam, to ja dziękuję
za umożliwienie mi spotkania się na Waszych
łamach z mieszkańcami parafii Marcinkowice.
Z T. Wielu ludzi, a myślę, że wszyscy
mieszkańcy naszej marcinkowickiej parafii
pana znają, ale pomimo to prosiłbym, aby
Pan na wstępie przybliżył swoją sylwetkę,
swoje dotychczasowe działania polityczne,

gospodarcze, które doprowadziły go do tak
zaszczytnego stanowiska.
Poseł Jan Duda - Działalność publiczną
zacząłem w roku 80. Byłem wtedy mieszkańcem gminy Stary Sącz, mieszkałem w Gołkowicach. Czynnie włączyłem się w budowę
struktur Solidarności Rolniczej w swojej wiosce, następnie w gminie i województwie. Po
wprowadzeniu stanu wojennego z kolegami,
którzy nie zostali internowani, rozpocząłem
budowę podziemnych struktur Solidarności
Rolniczej. W roku 1988 ujawniliśmy wojewodzie nowosądeckiemu swoją działalność
podziemną i rozpoczęło się jawne funkcjono-
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wanie związku. Od 1989 r. czynnie włączyłem
się w działalność polityczną poprzez Komitety
Obywatelskie, które współtworzyłem na
terenie całego województwa nowosądeckiego. Byłem założycielem PSL Solidarność.
Partii, która miała reprezentować środowiska wiejskie budowanej na bazie związku
zawodowego, następnie przekształconej
w Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie. 1991
r. startowałem w wyborach do Senatu. Mimo
zdobycia ponad 30 tys. głosów, mandatu nie
otrzymałem. Jeżeli chodzi o działalność w obszarze gospodarczym, to byłem założycielem
i pierwszym prezesem znanej na terenie naszej parafii – Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi
i Rolnictwa. Jednak, tak naprawdę, zawsze
byłem związany z Solidarnością Rolniczą i tak
to pozostało do dnia dzisiejszego.Obecnie
jestem członkiem prezydium Rady Krajowej
Solidarności Rolniczej.
Z T - Czy wybór na Posła RP VIII kadencji
był zaskoczeniem?, jeżeli nie, to czy był pan
przygotowany na podjęcie tej odpowiedzialnej
funkcji w tak trudnym czasie,?
Poseł Jan Duda – Wybory to zawsze
niepewność. Nigdy do końca nie wiadomo,
czy zdoła się przekonać wyborców do swoich
pomysłów na ułożenie życia politycznego,
gospodarczego. Założenie moje było takie, że
jest możliwość przekonania do siebie wielu
wyborców, zwłaszcza na terenach wiejskich,
które tak naprawdę nie miały swojej reprezentacji politycznej. Zrobiłem wszystko, co
mogłem, aby przekonać wyborców z tego
środowiska. Prawie 10 tys. mi zaufało i to
dało mi mandat. Obecny czas jest czasem
trudniejszym, musimy dokonać wielu zmian,
zwłaszcza w gospodarczej polityce kraju.
Zaniechania w tym obszarze sięgają nie
tylko ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej. Muszą to być o wiele głębsze zmiany,
sięgające początków III RP. Mówiąc krótko,
musimy przeorientować naszą gospodarkę
z dostarczyciela taniej siły roboczej dla gospodarki europejskiej na gospodarkę opartą na
produkcji, innowacyjności z wykorzystaniem
naszych zasobów naturalnych.
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Z T - Z woli wyborców zaistniał Pan na
arenie politycznej naszego kraju , regionu,
wsi, parafii, wiąże się to ze spełnieniem
wyborczych obietnic,co Pan zamierza dla
nich zrobić.?
Poseł Jan Duda – Najważniejszą rzeczą,
o której mówiłem w kampanii wyborczej, jest
sprawa uaktywnienia środowiska wiejskiego
gospodarczo. Można to osiągnąć poprzez
wprowadzenie przepisów umożliwiających
sprzedaż przetworzonych produktów rolnych
w ramach gospodarstwa (wędliny, przetwory
mleczne, owocowe).
Kolejnym, bardzo ważnym obszarem
aktywności na wsi może być wytwarzanie
energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Następnym takim działaniem są Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW). Do tej
pory jest tak, że zwykle ubezpieczamy się
w ubezpieczalniach komercyjnych nastawionych na zysk i przez to płacimy dużo wyższe
składki. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to
ubezpieczenie wzajemne, czyli cały zgromadzony kapitał jest własnością członków,
którzy się ubezpieczają i składki mogą być
niższe, a wypłaty odszkodowań wyższe. Dla
przykładu: rynek ubezpieczeń w Polsce to
Towarzystwa Ubezpieczeniowe – kilka % ,
reszta to ubezpieczenia komercyjne z kapitałem zachodnim. Natomiast na zachodzie udział
Towarzystw w rynku ubezpieczeń to około
30 %, a w krajach skandynawskich ponad
80%. To są najważniejsze tematy , którymi
się zajmuję. Oczywiście, aby je zrealizować,
potrzebny jest czas i przekonanie innych
parlamentarzystów do tej aktywizacji wsi.
Z T - To stopniowanie nie jest przypadkowe, ponieważ myślę, że ma pan jakiś plan,
strategię, schemat, na swoją czteroletnia
kadencję, który pozwoli realizować poselską
powinność. Czy coś takiego istnieje.?
Poseł Jan Duda – Podstawową powinnością posła jest tworzenie dobrego i przyjaznego prawa w skali całego kraju. W moim
przypadku to przede wszystkim w obszarach,
o których mówiłem już wcześniej.
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Z.T. Co na wstępie, jak się to mówi „na
dzień dobry” chce pan zrealizować?
Poseł Jan Duda – Działalność posła to
praca zespołowa, więc trudno jest mówić
o indywidualnych działaniach. Gdybym powiedział, że zrobię dobrą ustawę, byłbym niepoważny, bo tworzenie prawa to praca wielu
ludzi, w tym specjalistów. Moim zadaniem
jest przede wszystkim czuwanie, aby było
one przyjazne i dające możliwości rozwoju
mieszkańcom naszego regionu, który jest
bardzo odmienny od reszty Polski (górzyste
tereny, słabej klasy gleby, wysokie koszty
produkcji, niska opłacalność).
Z T - Na pewno ma Pan świadomość, że
jest pan mieszkańcem wsi, z której pochodzi
Stanisław Potoczek, poseł do Sejmu Krajowego, który 118 lat temu reprezentował powiat
nowosądecki. Jest pan, można powiedzieć,
jego spadkobiercą. Czy działania jego są panu
bliskie, ponieważ również jak pan, zajmował
się sprawami wsi polskiej.?
Poseł Jan Duda – Tak, mam tę świadomość, ale mam również świadomość różnicy
problemów, jakie są do rozwiązania teraz,
a jakie były w czasach, kiedy ta część naszego
kraju czyli Galicja była częścią składową monarchii habsburskiej. W związku z tym bardziej
jestem pełen uznania dla jego osiągnięć, ale
porównywać tego nie można, ponieważ to
odmienny czas gospodarczy i polityczny.
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Poseł Jan Duda - W Sejmie jest czterech
posłów noszących nazwisko Duda. Nie mówić
już o działaczach związkowych. Piotr Duda –
szef Solidarności Pracowniczej, ja w Prezydium
Solidarności Rolniczej Rady Krajowej, więc to
nazwisko na pewno rozpoznawalne.
Z T - W jakich komisjach sejmowych
będzie pan pracował ?
Poseł Jan Duda – Pracuję w dwóch
komisjach; Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Komisja Ochrony Środowiska, ale
również w zespołach poselskich; Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
oraz Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Jestem również członkiem kół
poselskich Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz Pożarnictwa Morskiego i Górskiego.
Z T Mamy wszyscy nadzieję, że strzał
w dziesiątkę na liście Prawa i Sprawiedliwości okaże się strzałem celnym, a nasz poseł
Jan Duda z Rdziostowa zapracuje sobie na
następną kadencję Sejmu ,
Poseł Jan Duda - .......

Z T - Ma pan nazwisko takie samo jak
nasz Prezydent RP, może łączy pana z nim
jakieś pokrewieństwo?
Poseł Jan Duda - Nazwisko Duda to
nazwisko dość popularne na naszym terenie.
Kiedy mnie ktoś pyta o związki rodzinne z prezydentem Dudą i jak one ewentualnie mogły
wpłynąć na wybory, to się pytam? „który
Duda któremu pomógł?”/ śmiech/

Z T – Dziękuję serdecznie, że pan znalazł
czas na tę rozmowę, ponieważ wiemy, że
sejm pracuje na okrągło, całą dobę i wiele
ważnych dla kraju decyzji zapada późnym
wieczorem, a nawet nocą. Poseł Jan Duda
- Ja też mam taką nadzieję, że swoją pracą zasłużę również na zaufanie wyborców za cztery
lata. To ja dziękuje za możliwość rozmowy.
Jeżeli chodzi o te prace nocne, to niestety
jest tak, że jak przyjmuje się dzienny porządek
posiedzenia sejmu, to trzeba go realizować,
bez względu na to, jak długo posiedzenie
trwa, a opozycja ma prawo do tego, ażeby
zadawać pytania, a czasami kilkadziesiąt do
poszczególnych punktów i to wydłuża czas
trwania obrad. Takie są prawidła demokracji.

Z T - Czy nie uważa pan, że to nazwisko
pomoże panu zaistnieć w sejmie? Myślę
jednak, jak wielu wyborców, że będzie pan
się starał przez swoją aktywność na sali sejmowej udowodnić, sobie, swoim wyborcom,
że nie jest pan tylko pionkiem, którym ktoś
będzie poruszał?

Z T - Z okazji świąt Wielkanocnych składam panu życzenia w imieniu Redakcji Nasza
Wiara i swoim własnym; Niech Chrystus
Zmartwychwstały da Panu siłę do pokonania
wielu trudności i problemów, jakie wiążą się
ze sprawowaniem zaszczytnej funkcji Posła,
jaką obarczyli pana wyborcy.
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Poseł Jan Duda-- Korzystając z okazji
dziękuję wszystkim mieszkańcom parafii
marcinowickiej za oddane na mnie głosy. Jest
to dla mnie zaszczyt a zarazem zobowiązanie,
o którym będę pamiętał. Na pewno nie zapomnę o Was, możecie na mnie zawsze liczyć.
Zbliżające się świętą wielkanocne zmuszają
wszystkich katolików do refleksji nad swoim
życiem. Niech wleją w nasze serca otuchę
i nadzieję na odrodzenie się wiary w Chrystusa i drugiego człowieka.Wielkanoc to czas
wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie

rodziny i przyjaciół Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie, napełni was pokojem,
niech da.silę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Dziękuje, i życzę również moim wyborcom Wesołych Świąt, zapraszam także
każdego w potrzebie do swojego biura na ul.
Jagiellońską 29/13, telefon 18 4423631 lub
517 436 429
Z T – Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi
na pytania

Jeszcze jeden sławny rdziostowianin
- Andrzej Potoczek c.d.
Na marcowy odcinek przygotowałam epizod dotyczący sfery dobroczynności i religijności
rdziostowianina. W zbiorze pamiątek zachowała się korespondencja A. Potoczka z kardynałem
Władysławem Rubinem – Delegatem Prymasa Polski dla Duszpasterstwa Emigracji Polskiej –
posługującego przy Stolicy Apostolskiej. Ze strony A. Potoczek jest tylko jedna informacja – może
brudnopis tylko, inne zostały wysłane do Rzymu. Oto jej treść:
„Eminencjo!
Proszę przyjąć najlepsze życzenia świąteczne oraz Błogosławieństwa Bożego w Nowym
Roku 1981.
P.S. Załączam kwotę DM 200 – na potrzeby wg uznania Waszej
Eminencji” (adres nadawcy trudny do odczytania).
Ze strony kard W. Rubina jest ich więcej, datowane na lata 1978
i 1980 i adresowane do Zurichu. Pisma podpisane są własnoręcznie, oryginalne i zawierają życzenia świąteczne i podziękowania za złożone ofiary.

Jeden z listów zawiera informację o założeniu w Rzymie na Via Cassia Domu Polskiego, który powstał z ofiar
ludzi dobrej woli.
Zredagowała Łucja Wróbel
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Kącik poetycki
Proszę Panie
Podnieś me powieki
I trzymaj w przebitych dłoniach
Niech Twa krew skropi me oczy
Oddaj mi część śwojego cierpienia
Niech wiem ile waży drzewo Twojego życia
Które stało się Twym grobem
Abym po trzech dniach
Razem z Tobą zmartwychwstał
Mój bok jest przebity włócznią miłości
Którą ofiaruję Tobie

		

Grzegorz Korczyński (absolwent Tech. Rol. w Marcinkowicach)

P.S. Wiersz ten drukowany w Naszej Wierze 13/1999 przypomniał prof. Józef Gościej
Psalm
Hymn uwielbienia Jezusa Chrystusa
Za miłość Twoją prawdziwą
Uwielbiamy Cię Panie Jezu
Za okrutny ból Ręki, na której niosłeś
swój Krzyż żłobiący głęboką ranę na ramieniu
Uwielbiamy Cię Panie Jezu
Za niewyobrażalny ból drugiej Ręki
wyrwany bark, sterczące w dłoniach gwoździe
spinające żyły broczące Krwią Świętą
Uwielbiamy Cię Panie Jezu
Za Święte Rany Nóg, które powodowały
z bólu drżenie Bożego Serca
Uwielbiamy Cię Panie Jezu
Za rany Twojej Głowy, cierniem ukoronowanej
z której kroplami krwi spływała po twarzy żałość Chrystusa
Uwielbiamy Cię Panie Jezu
Za przebite włócznią Twoje
Najświętsze Serce pełne łask dla grzeszników
Uwielbiamy Cię Panie Jezu
Za długie konanie na Krzyżu
i okrutną śmierć
Uwielbiamy Cię Panie Jezu
Amen
P.S. Wiersz inspirowany Dzienniczkiem s. Faustyny.

Maria Piniańska
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Miłosierny…
Za coś mnie karzesz
nie bez przyczyny
muszę brać baty
za wszelkie winy
i muszę przyjąć
je na mą skórę
choć kruchą ludzką
dałeś posturę

Pacierz utkany
słowami miłości
Bóg ofiarował nam
Wiosnę Zmartwychwstania
Marcowy poranek odsłonił
w szpalerze palm wielkanocnych
Jego Postać Świętą
Cichnę przed wielkością Majestatu
Dzwon sercem swym
w łzy uderza

Gdybym przynajmniej
był dzikim zwierzem
pod biczem każdym
na barkach leżę
oddal ode mnie
chociaż ich parę
bo choć są moje
ich wielką miarę
nie jestem w stanie
przyjąć w całości
Boże zgładź winy
bądź mi miłościw

Milczę i słucham
co mówi do mnie
Spojrzeniem Swym Miłosiernym
Jezu- zakryłeś Krzyż Swego Cierpienia
światłem Zwycięstwa
Bądź łaską na szlaku tęsknot- wsparciem

Anna Piniańska Kordyś (Niemcy)

Obudź mnie Jezu
Obudź mnie Jezu
z letargu zapomnienia
o godz. 15.00
gdy łaski
spadają kroplami dobra
z Miłosiernego Ojcowskiego Serca Twego
Obudź mnie Jezu
z letargu rozproszonych
ziemskich myśli (w czasie pacierza)
Konając na drzewie Krzyża
otwierasz nam Niebo
Obudź mnie także
z letargu grzechu
który zaciemnia
duszę moją
Obudź mnie Jezu mój…

Maria Piniańska

Twemu Sercu cześć składamy
Nadziei wypełniaj nas siłą
Rzeźbiarzu życia chwil i wieczności
Podpieraj miłość naszą
Twoją miłością
Zapomnij i przebacz grzechy ułomności
Amen
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Maria Piniańska

•
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Sprawa Romów w toku
Dnia 22.02.2016 radni wsi Marcinkowice,
Sołtys, Rada Sołecka oraz delegacja mieszkańców odbyli rozmowę z w-ce Wojewodą
Małopolski, Piotrem Ćwikiem , której treścią
było wyjaśnienie wątpliwości dotyczących
realizacji programu „Integracji Społeczności
Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”.
O wszelkich wątpliwościach informowaliśmy
w poprzednim numerze Naszej Wiary. Jednak
ostatecznie o ich niezgodności z prawem musi
zdecydować sąd. Aby jednak skorzystać z tej
możliwości, musiałby taką wolę wyrazić Wójt
Gminy Chełmiec jako organ wykonawczy. Sołtys, ani Rada Sołecka nie miała ani wcześniej,
ani teraz narzędzi i możliwości, aby powstrzymać realizację projektu realizowanego przez
Burmistrza Miasta Limanowa.
Mieliśmy tę świadomość od samego
początku, dlatego pierwsze zapytania i pisma

z prośbą o podjęcie stosownych kroków skierowane były do Wójta. Również teraz, po wizycie
Wojewody wystąpiliśmy do pana Wójta z kolejną prośbą o reprezentowanie mieszkańców we
wszelkich instytucjach pozwalających wyjaśnić
nieprawidłowości powstałe teraz, jak również
zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
Problem wystąpił po raz pierwszy w Marcinkowicach, ale brak reakcji na zawiłości programu
pozbawi sensu zarówno ustawę o samorządzie,
jak i podział terytorialny jednostek samorządu.
O wszystkich naszych wątpliwościach informowaliśmy również posłów ziemi sądeckiej
i mamy nadzieję, że sprawa zostanie poważnie
przez nich potraktowana.

sołtys, Katarzyna Bobak

Marcinkowice obawiają się Romów z Limanowej
i udają się na skargę do wojewody
Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik
przyjął wczoraj w nowosądeckiej delegaturze
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego delegację z Marcinkowic. Mieszkańcy wsi w gminie
Chełmiec wciąż nie chcą się zgodzić, aby w ich
miejscowości mieszkała rodzina Romów przesiedlona z Limanowej.
Wczoraj w kolejce do wizytującego w Nowym Sączu wojewody stał nawet Wojciech
Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
Najwięcej jednak emocji budziło spotkanie
z mieszkańcami Marcinkowic, którzy podobnie
jak burmistrz Czchowa Marek Chudoba liczą na
interwencję władz wojewódzkich w sprawie
kupowania przez burmistrza Limanowej domów
dla Romów w innych gminach. Spotkanie było
zamknięte dla mediów.
– Wojewoda nie mógł zdecydować jak rozwiązać ten problem. Powinien sprawę Czchowa
jak i naszą rozwiązać kompleksowo. Mam
nadzieję, że daliśmy dużo do myślenia panu
wojewodzie, jeśli chodzi o tę uchwałę i ten
program. Jeśli były pieniądze na rozwiązanie

romskich problemów w gminie Limanowa, to
dlaczego robi się to w innych gminach bez porozumienia z wójtami i burmistrzami. Nie czujemy
się bezpiecznie we własnej gminie, jeśli takie
kluczowe decyzje można podejmować w innej
gminie bez porozumienia z jej mieszkańcami –
mówi Danuta Tobiasz z Marcinkowic.
Mieszkańcy wsi są rozczarowani postawą
w tej sprawie wójta Bernarda Stawiarskiego.
– Wójt mówi nam, że wszystko jest
zgodnie z prawem i on też może sobie kupić
nieruchomość w Gdańsku i tam przenieść
swoich niewygodnych mieszkańców – dodaje.
Jak dotąd, mieszkańcy Marcinkowic nie
mieli podstaw do obawy o swoje bezpieczeństwo.
– To za krótki okres czasu, żeby ocenić
tę sytuację, ale obawiamy się o przyszłość.
Ten dom jest za blisko drogi publicznej. To jest
ośmioarowa działka, a bardzo duża rodzina,
dużo dzieci. Boimy się, żeby nie doszło do jakieś
tragedii – dodaje na koniec Tobiasz.

Przedruk z Sądeczanina
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Wspomnienia przed ŚDM 2016 w Krakowie
Na Ś. D. M. do Polski przyjechało bardzo dużo
młodzieży z całego świata. Wielu młodych wzięło
udział w pieszych pielgrzymkach, traktując je jako
przygotowanie do spotkania z Ojcem Świętym. Z Krakowa
pielgrzymowało około 20 tys. młodych na Jasną Górę,
w tym ok. 2 tys. wspaniałych Włochów.
Dla mnie wielkim szczęściem i radością było
pielgrzymować w grupie 6. pod przewodnictwem ks.
Franciszka Płonka, który nie pozwalał nam ani minuty
zmarnować. Na X Krakowskiej Pielgrzymce spotkałam
dwie młodziutkie krakowianki z podstawówki, które jakoś
się do mnie przywiązały. Było mi miło. Bały się noclegów
w stodołach, bo ich straszono myszami, szczurami. A ja
na to: „myszy i szczury jak usłyszą śpiew pielgrzymów,
klaskanie, to się wynoszą na dziesiątą wieś”. A w stodołach ze mną smacznie spały. Na
Przeprośnej Górce zapytały mnie, czy na XI Pielgrzymkę pójdę? A ja! „Chyba nie, bo to
dla młodzieży” a one na to.: „Niech siostra się wybierze, zapraszamy” - zachęcona takim
zaproszeniem , wybrałam się do Krakowa. Na Wawelu sama młodzież radosna, szczęśliwa, rozspiewana. Cały Kraków nas żegnał. Gościnność na trasie jak na weselu w Kanie
Galilejskiej.
Im bliżej Jasnej Góry, tym więcej pielgrzymów z całego świata. Spotykamy braci i siostry ze Wschodu. Odpoczywają i z podziwem patrzą na nas. Siostry mocno wymalowane.
Usta czerwone jak polskie, czerwone maki. Dla mnie to pielgrzymowanie to prawdziwa
radość. Łaska od Boga. 14 VIII rano po nadaniu bagaży pielgrzymka przeszła do Auli NMP
w Częstochowie, gdzie została oficjalnie zakończona. W tym roku jedyny raz pielgrzymka
nie przeszła przed obrazem Czarnej Madonny. Z żalem jak i z radością rozchodziliśmy się.
Ks. przewodnik Franciszek Płonka życzy nam owocnego uczestnictwa w Ś. D. M. i do
spotkania za rok. Wchodząc w kierunku Jasnej Góry, widzimy młodzież zagraniczną siedzącą na ulicy, ściśniętą, by nikt ich nie rozłączył, by zawsze byli razem. Ze wzruszeniem
spoglądamy na Jasną Górę i idziemy do znajomej pani Michasi, ul Kazimierza. Zostawiamy
bagaże i na Jasną Górę, ale dojście bliżej niemożliwe. Chcemy uczestniczyć w apelu
z Papieżem, ale odległość duża, nic nie słychać, ktoś włącza radio, ale bez skutku. Po apelu
wracamy na mieszkanie, by trochę przespać się i wcześnie rano udać się na Jasną Górę.
Przed szczytem noclegownia, ale z Alei udaje się nam zobaczyć Papieża, choć na chwilę,
włączyć się w hymn „Abba, Ojcze”, który napisał O. J. Góra. Musiał stoczyć ciężkie boje,
by młodzież dopuścić do głosu, do zaśpiewania. Dużo go to kosztowało. Hymn chwycił za
serce, a młodzi szaleli wraz z Papieżem. Ręce wznoszone na słowa „Abba, Ojcze” same
nas porywały ku Ojcu, bo:
„Kościół jak drzewo życia, w wieczności zapuszcza korzenie”
Ś D M. Jego główną ideą było zgłębienie planu Bożego wobec ludzi, zadziwienie
wobec jego zawrotnej perspektywy i przylgnięcia do Niego. Tym planem jest to, abyśmy
w Chrystusie, mocą Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, stali się dziećmi Boga. Słowa
św. Pawła wprowadzają w tajemnicę powołania chrześcijańskiego. Chodziło o powołanie
przeżywane przez młodych w aktualnej, konkretnej rzeczywistości, w obliczu wymagających
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wyzwań społeczeństwa i historii, w perspektywie nowego tysiąclecia chrześcijaństwa
i nowej ewangelizacjii. Przyjęcie Bożego planu przez młode pokolenie i przejęcie się nim,
stanowić będzie o przyszłości Kościoła w świecie, w wieku XXI. Natomiat życie wg tego
planu jest jedyną gwarancją zbudowania prawdziwie braterskiej cywilizacji prawdy,
wolności, miłości i służby. Wszystko to można najlepiej zabezpieczyć w dłonaich Maryi,
powierzając Jej w Akcie Zawierzenia godność Dzieci Bożych. Na tym tle jawi się wyraźniej
sens wyboru przez Ojca Świętego – na światowe spotkanie – Jasnej Góry w Częstochowie,
miejsca szczególnego świadectwa w tym narodzie i tym miejscu Europy i świata.
Strategia Ojca Świętego jest bardzo jasna. Na gruzach iluzji, która obiecywała prawdziwe braterstwo mięzy ludźmi i w miejscu, gdzie zawsze „byliśmy wolni”, trzeba dać
świadectwo wiary i nadziei o wartościach nieprzemijających, zakorzenionych w godności
chceścijańskiego powołania.
Ubogaceni duchowo, obdarzeni zdrojem łask, pełni wdzięczności Bogu, zostajemy na
kilka dni na Jasnej Górze. Udaje się nam wejść do Cudownej Kaplicy i w sercu zaśpiewać:
„Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być!”

Zofia Lorek

Nie szargać świętości!
W usta Stańczyka w „Weselu” Stanisław Wyspiański wkłada takie słowa, które
są przestrogą:
„Ale świętości nie szargać, bo trza żeby
święte były”.
„Szargać – obchodzić się z czymś
niedbale, poniewierać, niszczyć (zwykle
o ubraniu)
2 przynosić ujmę, bezcześcić, obrażać,
psuć komuś opinię, wyrażać się o kimś
ujemnie, szargać czyjeś dobre imię”.
Słownik PWN
„Szargać: brudzić, chlapać błotem,wlec
po błocie, sz. majątek = obdłużać, sz. cudzą
sławę, sz. poczciwe imię ojców = kalać, bezcześcić, sz. siebie= kalać, hańbić. Sł. M. Arta
Ktoś poprosił, żeby napisać o złym
zachowaniu się w kościele ludzi dorosłych,
także o niewłaściwym wyrażaniu się
w sprawach wiary i obyczajów. Osoba ta,
całkiem nie starsza, z ust kupującego gazety
w naszym kiosku usłyszała: „święta gazeta
dla świętej rodziny”. Poczuła zawstydzenie,
bowiem odebrała tę odzywkę – jako lekceważącą, a jej autor, być może, chciał się
wykazać dowcipem.

Niby to wydaje się małej wagi, ale…
Gdy zdarza się często, staje się czymś
normalnym.
Dowcipy z użyciem cytatów z Biblii,
modlitw, obrzędów – np. kolędniczych wcale nie są smaczne. Przynajmniej dla ludzi
wrażliwych, tym bardziej w towarzyskich
zabawach, w mgiełkach alkoholu.
Święte niech zostanie święte. Jeśli
nie szanujemy świętości, nie dziwmy się,
że ktoś wyrywa kartki z Księgi i rozrzuca je
jako nic nie warte.
Zraziłam się mocno do twórczości
kabaretowej – zarówno do twórców jak
i publiczności, która świetnie się bawi
i nagradza oklaskami sceny z aniołami i samym Bogiem, którego udaje niby artysta,
recytując głupawe teksty. Jeśli nie umiesz
zaprotestować to przynajmniej nie okazuj
zadowolenia. Zbliża się dzień Świętości
Życia. Dobrze, że świat ogarnięty jest modlitwą i innymi działaniami w obronie życia.
Aby zrozumieć jego świętość, aby nie kpić
z rodzin wielodzietnych, z ludzi niesprawnych – fizycznie czy umysłowo.
Szarga się świętość małżeństwa, nie
uznając jego świętości, przez zdrady, roz-
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wody i cudzołóstwa, przez dopominanie się
o uznanie za małżeństwa par homo...
Poniewierana jest ojczyzna. Dla wielu
ojczyzna jest tam, gdzie łatwiej żyć, więcej
zarobić, nie martwić się wyborami. Dobrze,
że znalazł się ktoś rozsądny, kto skrytykował
prezydencki pomysł (byłego Prezydenta RP)
wystawienia do publicznej konsumpcji czekoladowego polskiego orła. Dobrze, że nie
udał się czyjś odlotowy pomysł zastąpienia
orzełka na koszulkach naszych piłakrzy
jakimś bohomazem.
Szarga się Polską, kalając jej imię złym
słowem, grubym dowcipem, narzekaniem
na wszystkich z pominięciem siebie. Szarga
się świętością, jeśli podczas Mszy świętej
stoi się po za kościołem, jeśli prowadzi się
towarzyskie pogawędki, najczęściej jest
to wymiana uwag na nieświęte tematyz sąsiadem.
Nie poniewierać, nie bezcześcić. To boli.
To się obróci przeciw hańbiącemu.
Gdy w drobnych rzeczach będziemy
nieroztropni, jakże wielkim podołamy.
* * *

Znawcy przedmiotu twierdzą, że wyznawcy islamu kierują się tam, gdzie nie
uznaje się Boga, gdzie wypycha się go ze
swoich sumień, z rodziny, z życia publicznego. Te czyste karty wierni mahometanie
chcą zapisać islamem.
* * *
U Wyspiańskiego, we wspomnianym
na początku „Weselu”, z nocnej pomroki
wychodzą upiory tych z Polaków, którzy
skarżyli się u carycy Katarzyny na rzekome
zagrożenie wolności z powodu uchwalenia
Konstytucji. (Por. sprawa Trybunału Konstytucyjnego.)
* * *
Kościół, wiara, życie, rodzina, ojczyzna,
sumienie to rzeczy święte.
* * *
Pana Boga szanuje się też przez godziwe ubranie. Każde nabożeństwo to
spotkanie z Bogiem a nie z przyjacielem na
pogawędkę.

Ł.W.

Listy czytelników
Całej Redakcji serdeczne podziękowania za redagowanie „Naszej Wiary”. Między innymi, dziękujemy za cenny felieton
„Dobre znaki i stare przyzwyczajenia” (N.
W. nr 215, styczeń 2016). Wdzięczność naszą trafnie oddają słowa Ps 40 „Przychodzę,
Boże, pełnić Twoją wolę”
- Oto przychodzę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane.
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę,
Mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim
sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość
w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie”
Z radością zauważa Pani Łucja, jak coraz więcej mężczyzn, zwłaszcza młodych,
sięga po różaniec.
Bogu niech będą za to dzięki!

Dzieci na rękach ojców to wzór do
naśladowania, bo mamy podjęły prace
zarobkowe poza domem. Dołączyć do Akcji
Katolickiej, kiedy jest tak dużo możliwości
udzielania się w parafii, to „Chwała Panu”.
Stanie na polu podczas nabożeństwa to lekceważenie Pana, który mówi:
„Przyjdźcie do mnie wszyscy”. Gdyby
przyszedł Pan Jezus z biczem, to kogo by
najpierw bił? Kupowanie w niedzielę i święta….. „Święto niechaj świętym będzie! Tak
bywało zawsze, wszędzie. Ludzie przedtem
Boga czcili i wszystko na czas zrobili. I ziemia hojnie rodziła, bo pobożność Bogu miła
była” I. Krasicki
Za czasów Gierka tak prosiliśmy:
„Gierku, aniele! Zabierz wolne soboty
a oddaj niedziele!”

		

Z. Lorek
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Kochane dzieci
Nauczyciele sieroty c. d.
Tak wiele jakoś razem rzeczy nowych dla
niego obiło się o jego oczy i uszy, że sierota
przysiadł na ziemi, aby to wszystko rozważyć
i zrozumieć. W polu było cicho, kilka chmur
przebiegało po niebie, przysłaniając słońce,
które dopiekało. Rozbierając wszystko co mu
się przytrafiło, sierota najprzód zapamiętał
wróbla naukę, że pracować potrzeba; potem
z historii jastrzębia i ludzi wyciągnął sobie ten
pewnik, że wiele jest i złych ptaków i niedobrych istot na ziemi, których się wystrzegać
potrzeba. Położenie jego wydało mu się
strasznym, ale obawiać się i płakać na nic się
zdało. Obaczył znowu wróbla, który wyleciał z
gniazda, nosił słomki i w piasku się trzepotał.
- Czy ci nie strach? – zapytał.
- A co pomoże, gdybym się lękał? –
wesoło odfurknął wróbel – swoje robić
potrzeba, a o biedzie nie myśleć, boć się
od niej wykręca, przysiadłszy w gnieźdźie .
juścisz kiedyś jastrząb mnie zje albo człowiek
zastrzeli, albo wielka sowa zadziobie śpiącego
w nocy, ale nim do tego przyjdzie, śpiewam
sobie i pracuję.
- Jaki to mądry wróbel! westchnął chłopak zazdroszcząc mu – taki mały, niepozorny,
a taki rozumny, trzeba go słuchać.
Wstał tedy i szedł, gdy na gałęzi zobaczył
bardzo ładnego ptaka z czubkiem, dużego
wzrostu, który piórka muskał. Wszedłszy
już w znajomość z ptakami, miał sobie za
obowiązek i temu się pokłonić, ale ptaszę
niewiele na niego zważało; pomiarkował, że
to być musiał jakiś znakomity jegomość, kiedy
był taki niegrzeczny. Stanął jednak naprzeciw
niego, aby mu się dobrze przypatrzeć, a że
wiatr powiewał od gałęzi ku niemu, poczuł
zapach nie bardzo miły, który zdawał się
pochodzić od ptaka. Był to śmierdzący dudek,
ale wydawał się pański, z czubem na głowie
i strasznie miał minę dumną.
- Dzień dobry jegomości – rzekł chłopak.
- Mógłbyś mnie trochę lepiej nazwać,
niż jegomością – odparł dudek, napuszając

się. – Co to? ty mnie masz za głupią srokę, czy
ladajakiego majstra dzięcioła, który cały dzień
w drzewach dłubie i nos sobie psuje? Przecie
powinieneś wiedzieć, że jestem dudek i że mój
prapradziadek był dudek, a moja praprababka
pochodziła od najpiękniejszego dudka, jakiego
świat widział.
- O tym nie wiedziałem – rzekł chłopiec
– przepraszam, ale czy nie raczysz, dudku
wielmożny…
- Jaśnie, jaśnie wielmożny – przerwał
dudek.
- No więc jaśnie – mówił sierota – czy
nie raczysz mi pokazać drogi do miasteczka,
bom ją, włócząc się po krzakach, zgubił, a boję
się, żeby mnie noc nie zastała w polu?
- Co mnie tam drogi obchodzą! – krzyknął
dudek – mnie droga wszędzie, gdzie lecieć
chcę, a gawędzieć z lada żebrakiem, jak ty,
nie lubię, bywaj zdrów.
To rzekłszy, dudek głową pokręcił i poleciał. Ale gdy już miał odchodzić niegrzecznością jego oburzony chłopak, coś mu żółłtego
mignęło przed oczymi, i na gałęzi zjawiła się
wiewiórka, z orzeszkiem w łapkach. Nie była
to wcale pora na orzechy, mocno się chłopak
zdziwił, skąd ona dostać go mogła.
Obawiając się, aby wiewiórki nie obrazić, a chcąc się koniecznie jej sekretu od niej
dowiedzieć, chłopiec zdjął czapkę i począł:
- Jaśnie oświecona wiewiórko!
Ta podniosłą główkę, trzymając orzeszek
w łapkach, i zaśmiałą się wesoło.
- Głupi chłopcze – rzekłą, - dlaczego ty
mnie tak nazywasz?
- A, bo mnie dudek rozumu nauczył –
odparł sierota – obraził się, żem go tylko
jegomością z początku nazywał, obawiałem
się uchybić.
- A czego ty tam chcesz?
- Drogem zgubił i nie wiem, co z sobą
robić? Ale, moja dobrodziejko wiewiórko,
naucz ty mnie, proszę skąd, wziełaś orzeszek,
kiedy one jeszcze nie dojrzałe?
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- Jeszcze zeszłoroczny – rzekła wiewiórka żywo. – Widzisz, uzbierałam ich dużo w jesieni, schowałam w dziuplę drzewa, i teraz
po jednym sobie na obiad zjadam. Gdybym
byławszystkie, którem wówczas mieć mogła,
pozjadałą, a słowo honoru ci daję, były bardzo
smaczne, dziśbym z głodu musiała zdychać.
Zróbże i ty tak, gdy sobie czego uzbierasz,
zostaw trochę na jutro.
Dobra to bardzo była nauka i sierotka
pomyśał, że się jednak dużo od ptaków
i stworzeń można nauczyć, gdy się do nich
przybliży.

- Ponieważ taka jesteś pani rozumna
i przezorna – rzekł – czy nie byłabyś łaskawa
trochę mi drogi do miasteczka pokazać?
- Ja nie mogę - odpowiedziała wiewiórka
– boby mnie tam ludzie mogli złąpać i albo
do klatki wsadzić, a kazać wiekuiście nudne
kółko obracać, alboby się połakomili na mój
ogon dla złotników i malarzy…. Ale niedaleko
widzę sroczkę, która przywykłą latać wszędzie i wywijać się z biedy. Jest to usłużne
stworzenie, przy tym paplać lubi; ona ci drogę
pokaże, a nawet przeprowadzić gotowa, gdy
grzecznie poprosisz. cdn

Helena Gocowa

Zmartwychwstał Pan
Szczytem, do którego zmierzaliśmy
przez 40 dni Wielkiego Postu, jest Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego. Oczywiście, trudno sobie wyobrazić naukę Chrystusa, Jego zapowiedzi odkupienia, gdyby
nie Jego Zmartwychwstanie. Sensu by też
nie miały przykazania nauki i uzdrowienia,
gdyby nie Jego Męka na Krzyżu Jego
Chwalebne Zmartwychwstanie. Zdobycie
tego szczytu, jakim jest Niedziela Wielkanocna, wydaje się dość proste, jednak ta
droga jest drogą pełną wyrzeczeń, trudna,
męcząca ale na której znajdujemy Prawdę.
W paśmie Pienin, o czym każdy Polak
i Polka wie, znajdują się Trzy Korony 982
m.n.p.m. Wprawdzie szczyt posiada trzy
wierzchołki, jednak najbardziej liczy się ten
jeden, najwyższy –Okrąglica, gdzie znajduje
się platforma widokowa dla ludzi, którzy
wspięli się na nią.
Drogą, którą musi pokonać każdy
katolik, jest Triduum Paschalne. Te trzy
dni są oczywiście święte i godne czci,
poczynając od Wielkiego Czwartku, który
jest dniem ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, następnym dniem jest Wielki
Piątek i odczuć musimy boleść krzyża oraz
śmierć Chrystusa. Dopiero Wielka Sobota
po Wigilii Paschalnej jest ukoronowaniem
zwycięstwa, bo Chrystus Zmartwychwstał.

Ciężko było zdobyć ten szczyt Świąt
Wielkanocnych, lecz ich przeżywanie
było konieczne, aby zrozumieć treść tych
Świąt oraz drogę Jezusa, która daje nam
wyzwolenie z sideł szatana i zapewnia
wieczne życie.
Trzy szyty pienińskie Okrąglica, (982m
npm.) Płaska Skała (950m n.p.m.) Nad
Ogródki (940 m n.p.m.) możemy porównać
do trzech cnót naszej wiary: wiary, nadziei,
miłości.
Wielki Czwartek to jakby wiara w powierzenie kapłanom ich wielkiej misji (Msza
św. I inne sakramenty)
Wielki Piątek - dzień męki, to także
dzień nadziei. Nadziei, jaką daje nam krzyż
w naszych doświadczeniach i cierpieniach.
Z jakąż nadzieją zawsze patrzymy w krzyż,
gdy w modlitwie do niego zanoszonej
mamy nadzieję na wysłuchanie naszych
próśb.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to Dzień Miłości. Odkrywamy na nowo
fakt, że to Miłość nas zbawiła. I także tylko
dzięki niej możemy sami sobie otworzyć
bramy do raju. Choć kłódkę z tej bramy
zdjął swym cierpieniem i mocą Chrystus.
Śmierć nie ma już nad nami całkowitego
władania. Chrystus ostrzega nas jednak
i mówi: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają
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ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie
się raczej Tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle” (Mt 10, 28).
Śmierć otrzymała potężny cios. Wprowadzony został pokój miedzy Niebem
i ziemią (jak słyszymy w Modlitwie Eucharystycznej). Ostateczną klęskę śmierć
poniesie jednak dopiero w dniu Sądu
Ostatecznego („Jako ostatni wróg, zostanie
pokonana śmierć” - 1 Kor 15,26).
Głośmy zatem Chrystusa Zmartwychwstałego!
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejszy szczyt naszej
wiary. Moment, w którym człowiek został
niezasłużenie wyróżniony, wywyższony do
rangi istoty nieśmiertelnej, jeśli tylko spełni
Wolę Ojca i pójdzie śladem Chrystusa. Nie
zmarnujmy, nie zaprzepaśćmy tej jedynej
w swym rodzaju promocji Bożego Miłosierdzia!
Uroczystość świąt Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się wczesnym
rankiem procesją i Mszą świętą, w kościele
katolickim zwaną rezurekcją. Święta wielkanocne odznaczają się wśród wiernych
szczególną radością ponieważ Zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego
zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
Poranne bicie dzwonów, pieśni wielkanocne
rozbrzmiewają we wszystkich zakątkach
naszego kraju, w uroczystych procesjach
obnoszony jest wokół kościoła Najświętszy
Sakrament . Kiedyś Msza rezurekcyjna
była dla wiernych niemal obowiązkowa, bo
wierzono, że nieobecność na porannej Mszy
przynosiła nieszczęście i choroby.
Z oktawą Wielkanocy związane są
różnorodne zwyczaje świąteczne: Dyngus, w tradycji ludowej, to poniedziałek
wielkanocny. Kiedyś to były dwa odrębne
zwyczaje śmigus oznaczał smaganie rózgami po nogach, zaś dyngus, oblewanie
wodą i zbieranie datków stanowiących
wielkanocny „okup”. W Polsce przez długi
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czas do XVII wieku świętowano Wielkanoc
przez trzy dni, zaś dyngus trwał dwa. Poniedziałek należał do panów, którzy polewali
wodą panie, we wtorek, zwanym trzecim
świętem wielkanocnym, panie oblewały
panów. W miastach bardzo skromnie
obchodzono śmigus ,spryskując jedynie
panie wodą różaną....zaś na wsiach panna
przemoczona „ do suchej nitki”, miała
wielkie powodzenie.
W Wielkanoc, podobnie jak w inne
święta, Polacy starają się zachować tradycję, jeżeli chodzi o obrzędy, potrawy czy
też wspólne śniadanie. W tradycji ludowej
obchody wielkanocne rozpoczynały się od
pójścia na Mszę rezurekcyjną., później były
kanonady, a na koniec domownicy spotykali się przy uroczystym, świątecznym
śniadaniu. Śniadanie wielkanocne nie mogło się obyć bez chrzanu, zjadano go przed
rozpoczęciem posiłku, jego ostry, cierpki
smak przypomnieć miał mękę Chrystusa.
Zbawienie przyszło przez krzyż i jest
to wielka tajemnica. Krzyż, bez którego nie
ma zmartwychwstania, staje się jedyną
drogą prowadzącą człowieka do zbawienia.
Wydarzenie na Golgocie należy do faktu
historycznego, ale co roku na nowo przeżywamy Paschę, pokutujemy, nawracamy
się i śpiewamy Alleluja!
Ojcze mój! Twa łódź wprost na most płynie
Maszt uderzy!...wróć... Lub wszystko zginie
Patrz! Jaki tam krzyż, Krzyż niebezpieczny.
Maszt się niesie wzwyż, Most mu poprzecznySynku! Trwogi zbądź! To znak zbawienia;
Płyńmy!
Bądź co bądź – Patrz jak? się zmienia
Oto-wszerz i wzwyż. Wszystko, toż samo.
Gdzie się podział krzyż? Stał się nam bramą.

Cyprian Kamil Norwid Krzyż i dziecko
Zenon Tabor
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WYPISY z Księgi prokołów
Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Rdziostowie
7 VI 1936 – posiedzenie kierowników
prowadzone przez Falkową.
„Zwrócono uwagę na potrzebę zachęcenia
członków i nie członków do licznego udziału w
procesji Bożego Ciała, a odpowiednim zachowaniem się w czasie procesjii- okazywania
głębokiej czci Chrystusowi Utajonemu”. Z okazji
10- lecia proboszczowania w Farze ks. prałata
Mazura, postanowiono uczcić tę uroczystość
– spowiedź, Msza św., wspólna Komunia św.,
deklamacje i śpiewy oraz referat n.t. Ojciec
ostoją rodziny.
14 VI 1936 Wykład katechizmowy o Mszy
św. i artykuł w sprawie wychowania młodzieży.
16 VIII 1936 O znaczeniu Mszy św. wykłada
p. Andrzej Potoczek. Odczytano z Przewodnika
Katolickiego informacje o stosunkach w Hiszpanii, Meksyku i inne
20 IX 1936 „Wiadomości ze świata katolickiego: Pożoga hiszpańska – czy możliwa jest
w Polsce – odczytał sekretarz.
17 X 1936 „Na wniosek sekretarza - nieobecnych na zebraniu członków- na polecenie
prezesa odwiedzić i o przebiegu zebrania informować będą najbliżej nich mieszkający członkowie i zgłąszać to będą na następnym zebraniu.
15 XI 1936 „Modlitwa o pokój w Hiszpanii.
Zebranie zakończono.
I1937 Zatwierdzono skład Zarządu:
Fr. Potoczek
- prezes
I. Szkaradek
- z-cz prezesa
J. Mróz
- sekretarz
A. Potoczek
- z-cz sekretarza
G. Smajdor
- skarbnik
W. Mróz
- z-ca skarbnika
Tylko trzech członków nie opuściło w ub.
roku żadnego zebrania.
Przyjęto postanowienia: modlić się za
kapłanów, otoczyć opieką młodzież, młodzieży
pozaszkolnnej ułatwić godziwą rozrywkę i nie
dopuszczać do nocnych wspólnych zebrań
młodzieży obojga płci.
7 II 1937 prezes zachęcał do wstępowania
do kółek rolniczych.
14 II 1937 na zjazd delegatów do Tarnowa
zgłosili się: Potoczek Jan i Potoczek Tomasz.
Postanowiono urządzić święcone dla młodzieży.
21 III 1937 Przypomniano o adoracji Najśw.
Sakramentu w W. Piątek

13 VI 1937 Rozdział z książki Modlitwy
mszalne odczytał I. Szkaradek. Pismo św. czytał
Opoka Piotr. Na pielgrzymkę do Częstochowy
zgłosiło się 5 osób.
12 IX 1937 Modlitwy mszalne odczytał za
sekret. Bł. Potoczek i St. Potoczek.
17 X 1937 Postanowiono, że czł. przynajmniej raz w tygodniu będą odczytywać swoim
domownikom jakiś art. o treści religijnej.
7 XI 1937 Prezes z Piątkowej omówił sprawę chrześcijańskich związków zawodowych.
5 XI 1937 Prezes z oddziału z Piątkowej
postawił wniosek, aby nie kupować u Żydów
stroików na drzewka.

c. d. n.

wypisów dokonała Ł. Wróbel

Reklama umieszczona
w kalendarzu wojennym z 1940 r.
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Ojczyzna polszczyzna
Imiona słowiańskie c.d.
P

Pakosław
Pęcisław, a
Pękosław
Prosimierz
Przecław, a
Przedbór
Przedpełk
Przedwoj
Przemił
Przemysł
Przybyczest
Przybygniew
Przybymierz
Przybyrad
Przybysław, a
Przybywoj

R
Racibor
Racimierz
Racisław
Radociech
Radogest
Radomierz
Radomił, a
Radomysł
Radosław, a
Radowit
Radowój
Radzimierz
Radzisław, a
Radziwoj
Rościgniew
Rościmierz
Rościsław, a

S
Sambor
Sądomierz
Sądosław
Sędzimierz
Sędzisław, a
Sędziwoj
Seciesław, a
Siemiedrog
Siemirad
Siemisław
Siemomysł
Siemowit
Sierosław, a
Siestrzemił
Siestrzewit
Skarbimierz
Słowobór

Sławomierz, a
Sobiesąd
Sobiesław, a
Spyciegniew
Spycimierz
Spycisłarz
Stanimierz
Stanisław, a
Stojgniew
Stojmierz
Stojsław
Stronisław, a
Strzeżymierz
Strzeżysław, a
Strzeżywoj
Sulibor
Sulimierz

Sulirad
Sulisław, a
Suliwoj

z red Ł. W.

14 kwietnia 966 r
Wiemy przecież, że za przedziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności weszliśmy jako naród
na arenę historii świata poprzez chrzest święty. Tak więc dzieje naszego Narodu - bogate
i trudne dzieje - narodziły się poprzez chrzest i w chrzcie narodził się nasz polski Naród.
Jan Paweł II, Brazylia,10 lipca 1980 r.
Kiedy wprowadzono chrześcijaństwo w Polsce? Na to pytanie odpowie każde dziecko, że w
966 roku i jako pierwszy przyjął chrzest Mieszko I. a wraz z nim podległe mu plemiona. Poprzez
przyjęcie chrztu Polska weszła do grona ówczesnych państw cywilizacyjnych Mało jednak ktoś
wie, że prawdopodobnie już sto lat wcześniej rozpoczęła się chrystianizacja znacznej części naszego kraju, zapewne w obrządku wschodnim. Trwała ona jednak bardzo krótko i dlatego prawie nie
pozostawiła po sobie śladów.
Polska zetknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem w IV w., kiedy to rzymscy kupcy,
którzy byli chrześcijanami, handlowali z polskimi kupcami. Wpłynęli oni na pochówek ludzi.
Nie spalano już zwłok przed pochówkiem. Pojawiały się również budynki, które służyły kultowi.
Po dramatycznym spięciu między Goplanami a Polanami, ci ostatni zajęli miejsce czołowe. Opierając
się na żyznej i zagospodarowanej krainie, kolejni władcy z rodu Piastów budowali swoje państwo.
Pierwszym władcą Polski został Mieszko I, który pomny groźby ze strony Niemiec próbował nawiązać
sojusz albo z Wieletami albo z Czechami. Wybrał sojusz z tymi drugimi, bo był łatwiejszy ale również
dlatego, że Czesi zdążyli przyjąć kulturę zachodnią i chrześcijaństwo, a Mieszko chciał ujednolicić
kult, dlatego chciał wprowadzić chrześcijaństwo, bo w tym czasie rządził około 30 plemionami.
Źródła historyczne nie podają, kiedy na ziemiach polskich pojawiły się pierwsze wpływy
chrześcijaństwa. Można przyjąć, że plemiona zamieszkujące ziemie obecnej Polski miały z nim
kontakt poprzez kupców z południa, którzy przychodzili wraz z nową kulturą. Niekoniecznie musieli
nawracać Słowian, wystarczyło, że byli nośnikiem pewnej cywilizacji, przynosili ze sobą terminologię, sposób myślenia i życia.
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Pierwszą wzmianką o chrześcijaństwie na ziemiach polskich jest fragment Żywotu Świętego
Metodego, zwanego Legendą Panońską; „Był zaś w nim także dar proroczy, tak że spełniło się
wiele przepowiedni jego. Jedną lub dwie wam opowiemy. Książę pogański, silny bardzo, siedzący
na Wiśle, urągał wiele chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego /kazał mu/
powiedzieć /Metody/: Dobrze /będzie/ dla ciebie, synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi,
abyś nie był przymusem ochrzczony w niewoli na ziemi cudzej, i będziesz mnie wspominał. Tak się
też stało.”wspomina „Żywot św. Metodego”,z roku 885.1
W 863 roku książę Rościsław, władca państwa wielkomorawskiego, wystosował do cesarza
bizantyńskiego Michała prośbę, by przysłał mu zamiast niemieckich duchownych- misjonarzy, którzy
potrafiliby szerzyć chrześcijaństwo w języku zrozumiałym dla mieszkańców tych ziem. Słynący jako
kaznodzieje - Konstantyn i Metody - znakomicie nadawali się do pełnienia tej misji.
Działalność Cyryla i Metodego cieszyła się początkowo poparciem papieży. Wszystko to działo
się na długo przed schizmą wschodnią w 1054 roku. Już wówczas jednak dochodziło do rozdźwięków.
W 861 roku papież Mikołaj I odmówił zaakceptowania wybranego na patriarchę Konstantynopola
Focjusza. Focjusz nie chciał ustąpić i papież w 863 roku go ekskomunikował. Konstantyn i Metody
w 867 roku musieli pojechać do Rzymu, by przekonać papieża, że to, iż prowadzą liturgię w języku
Słowian nie oznacza dążenia do rozłamu i opowiadania się po stronie Focjusza. Konstantyn zmarł w
Rzymie w 869, ale Metody wrócił do państwa wielkomorawskiego jako arcybiskup, z zezwoleniem
na kontynuowanie działalności. Wówczas, za panowania księcia Świętopełka (871-894) państwo
wielkomorawskie było lokalną potęgą i prowadziło ekspansję na sąsiednie tereny. Zajęło część
dzisiejszych Węgier, Czechy, Łużyce, a także zapewne część obecnych ziem polskich: Górny Śląsk
i państwo Wiślan. Chrzest księcia Wiślan musiał więc nastąpić pomiędzy objęciem władzy przez
Świętopełka w 871, a śmiercią Metodego w 885. „Żywot św. Metodego”, z którego pochodzi
wzmianka o ochrzczeniu księcia Wiślan, został spisany w tym samym roku, tuż po śmierci świętego.
Dlatego należy przypuszczać, że informacja zawarta w tym źródle jest wiarygodna, ponieważ autor
jej żył w tym samym czasie. 885 roku papież Stefan V wydał zakaz liturgii w języku słowiańskim
w państwie wielkomorawskim.
Około 888 roku uczniowie Konstantyna i Metodego zostali wygnani z państwa wielkomorawskiego i kontynuowali działalność w Bułgarii. Państwo wielkomorawskie rozpadło się po śmierci
Świętopełka w 894 roku, a na początku X wieku (ok. 906) zniszczyli je ostatecznie Węgrzy. Najpóźniej też wówczas plemiona górnośląskie oraz Wiślanie odzyskali niepodległość. Chrystianizacja
tych ziem pod koniec IX wieku trwała więc najwyżej 20-30 lat. Zapewne po 885 roku obrządek
słowiański został zastąpiony łacińskim. Badacze historyczni uważają, że w Krakowie istniało w tym
czasie biskupstwo. Według ówczesnego prawa Europy, za wolne państwo uznawano to,w którym
zostało ustanowione arcybiskupstwo. Wszelkie kraje bez arcybiskupstwa traktowano jako ziemie
do podbicia. Papież więc dążył na Wschód, co wykorzystał Mieszko, który jako dobry strateg, by
uniknąć podbicia, zwrócił się do papieża o przysłanie misjonarzy. Niechętny Niemcom zwrócił się
do Czech do pośredniczenia w tym akcie. Za misjonarzami przyjechała do Polski Dobrawa, nazwana
później Dąbrówką, która w 965 roku poślubiła księcia Mieszka .Pod wpływem chrześcijańskiej żony
Mieszko dość szybko, bo zaledwie rok później, przyjął chrzest w obrządku zachodnim. Wiele śladów
historycznych wskazywało Gniezno jako miejsce uroczystego chrztu Polski ale ostatnie badania
wskazują, że wydarzenie to miało miejsce w Poznaniu. W tym to właśnie mieście ustanowiono
tzw. biskupstwo misyjne. Księża zaś przeszli z kropidłami przez wsie i miasteczka oficjalnie czyniąc
Polskę krajem chrześcijańskim, ale mało zorientowani mieszkańcy wciąż uprawiali pogański kult.

1

Żywot świętego Metodego to księga poświęcona działalności misyjnej dwóch braci,
bizantyjskich duchownych. Greków z Salonik, gdzie przebywało w tym czasie wielu
Słowian. Obaj bracia znali ten język jeszcze nie wykształcony dlatego Cyryl opierając
się częściowo na alfabecie greckim stworzył pismo staro-cerkiewnosłowiańskie zwany
gogolicą. Cyryl przetłumaczył na język słowiański Ewangelię i pisma liturgiczne.
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Nawracanie słowiańskich pogan po chrzcie Mieszka I nie było łatwe, jednak mądrość papieża
Grzegorza I Wielkiego, który dawał wskazówki misjonarzom, potrafiła zapobiec wielu konfliktom.
Nakazał nie burzyć świątyń pogańskich, ale chrzcić je woda święconą. Wznosić w nich ołtarze,
umieszczając w nich relikwie, a tam gdzie istnieje zwyczaj składania bożkom diabelskim ofiary,
obchodzić w tym samym dniu uroczystości chrześcijańskie w innej formie. (…) „Nie można od razu
usunąć z tych dzikich serc całej przeszłości” pisał papież2. Niektórzy władcy i hierarchowie Kościoła,
jak ówczesny chociażby biskup kołobrzeski, nie posłuchali papieża i zabrali się stanowczo do tępienia
pogaństwa, niszcząc i paląc świątynie starych bogów, wskutek czego zraził sobie ludność i musiał
uchodzić ze swojej diecezji.3
Nawracanie pogan w plemionach słowiańskich wiązało się z wieloma konfliktami, ponieważ
kolejni władcy też próbowali zerwać więzy z Kościołem. Do dziś niewyjaśnione są do końca kontrowersje wokół postaci syna Mieszka II Bolesława Zapomnianego, zwanego też Okrutnym, który
tak skutecznie został wymazany z kart historii Polski, że niektórzy historycy mają wątpliwości, czy
w ogóle istniał.4
Jak dalej pisze Leśniewski: „Fragment tekstu autorstwa Jana Długosza daje wyobrażenie o sile
pogańskiej reakcji i determinacji, z jaką trzecie pokolenie ochrzczonych Polan pragnęło powrócić
pod opiekuńcze skrzydła starych bogów”. Tolerowane prze ochrzczonego Mieszka przejawy starej
wiary prawdopodobnie pomogły uniknąć oporu zbrojnego lub nawet powstania przeciwko chrześcijaństwu. Jednak w miarę, gdy Kościół stawał się coraz mocniejszy, zaczął od władcy domagać się
kar dla praktykujących pogańskie obrządki. I tak za Chrobrego wybijano zęby winnym złapanym na
jedzeniu mięsa w dni postne. Znane są też przypadki chłosty za najcięższe wykroczenia; morderstwa,
cudzołóstwo, świętokradztwo, nakładano publiczne pokuty jak: post, pielgrzymkę a dla możnych
fundowanie kościołów. Stare obyczaje były wypierane bądź też mieszały się z nowymi w formach
możliwych do zaakceptowania zarówno przez lud, jak i przez Kościół.
Mieszko zmarł w 992 roku, na książęcym tronie zasiadł jego syn Bolesław Chrobry. Chociaż w swoje
władanie wziął kraj chrześcijański, wciąż istniało zagrożenie podbicia naszych ziem, ponieważ Polska nie
miała arcybiskupstwa. Chrobry jako polityk i dobry strateg zamierzał schrystianizować i przyłączyć do Polski
Prusy. W 997 na jego prośbę do Polski z Czech przyjeżdża Wojciech, który podjął się nawracać Prusów,
jednak Mazurzy zabijają go. Chrobry wykupuje ciało Wojciecha, jego relikwie umieszcza w Gnieźnie,
ponieważ relikwie, podobnie jak arcybiskupstwo, niosły ze sobą uznanie państwowości.
Zbliża się rok 1000. Milenium niosło katastroficzne nastroje, głoszono, że zbliża się koniec świata
i dlatego Europa powinna się zjednoczyć pod chrześcijańskim sztandarem. Na tronie niemieckim
zasiadł Otton III, jako gorliwy chrześcijanin przyjeżdża do Gniezna, aby pokłonić się relikwiom św.
Wojciecha. W tej atmosferze millenijnej doszło do Zjazdu Gnieźnieńskiego, a Chrobry wykorzystuje
sytuację, dostał zgodę Ottona III na zorganizowanie biskupstwa w Gnieźnie.
Tak to Polska zaistniała na arenie politycznej jako państwo, od tej pory nie wolno było jej najeżdżać, a Bolesław Chrobry mógł się koronować na króla Polski, co uczynił w 1025 r.- rok przed śmiercią.
Teraz po 1050 latach, całe nasze bogactwo duchowe, nasza narodowa kultura są owocem
przyjęcia chrztu św. przez księcia Mieszka I i naszych praojców. My, obecni, jako spadkobiercy tej
wielkiej duchowej spuścizny, mamy prawo do wielkiej dumy, ale także mamy święty obowiązek
obrony wiary naszych ojców, chrześcijańskich wartości, z których wyrosła Polska. Dzięki tym
wszystkim wydarzeniom, jakie zaistniały na przestrzeni wieków, wiara naszych przodków uświadamia nam, że nasz Naród i Polacy wiary ojców dotrzymali. „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym
znakiem ,Polska jet Polską, a Polak Polakiem” /Adam Mickiewicz/ ,pamiętajmy, aby nasza wiara
była wiarą naszych dzieci.
2

Dola K. „Udział chrześcijaństwa kształtowaniu się państwowości i kultury polskiej pod
red. Cioch B., Wydawnictwo Sowa, Opole 1996, s 23.

3

Dziewulski W. - Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa …....wyd. Ossolińskich, Wrocław 1964 s,40
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W naszym skonsolidowanym społeczeństwie wyraźnie zaznaczyła się z świadomość narodowa
i zakorzenienie we wspólnocie Kościoła i Europy. To przyjęcie wiary sprzyjało religijnemu scaleniu
państwa oraz społecznemu umocnieniu. Obchody Jubileuszu 1050–lecia chrztu Polski pokażą nam
wszystkim, ile z tego wielkiego historycznego dziedzictwa przetrwało do naszych czasów.
Nie nadaremnie jest ten krzyż, który przykuwa trzepot rąk.
Posłuchaj tylko; czas jak mysz podgryza rozłożysty dąb.
Nie nadaremny jest ten krzyż, jakby obdarty z czaszki mózg,
gdzie tysiąc młotem wieków łzy.
tak jakbyś ziemię w dłoniach niósł.

Krzysztof Kamil Baczyński Psalm 2. O krzyku
Zenon Tabor

Z parafii, kraju i ze świata
Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie skierował do naszej
parafii na praktykę duszpasterską od 13 lutego do 22 kwietnia br. diakona Piotra Węża,
którego serdecznie witamy w naszej parafii,
zawierzając opiece naszej patronce NMP Jej
Niepokalanemu Sercu.
***
Kontynuując kilkuletnią tradycję, redemptoryści proponują w internecie krótkie
rozważania Słowa Bożego na każdy dzień
Wielkiego Postu. Na Portalu Kaznodziejskim
Redemptorystów slowo.redemptor.pl publikowane są homilie na poszczególne dni
okresu wielkopostnego. Przygotowują je
redemptoryści zaangażowani w różne rodzaje
posługi apostolskiej w Polsce i na misjach:
o. Mariusz Simonicz, o. Piotr Andrukiewicz,
o. Edmund Kowalski, o. Marian Krakowski,
o. Witold Szamburski i o. Marcin Zubik.
Rozważania te nawiązują do czytań biblijnych
i przeżywanego obecnie w całym Kościele
Roku Miłosierdzia. Zgodnie z apelem Papieża
Franciszka oprócz tradycyjnych wielkopostnych rekolekcji parafialnych redemptoryści
chcą również poprzez internet podejmować
drogę formacji ludzkich serc, by otwierać je
na dar Bożego miłosierdzia i zachęcać do podejmowania czynów miłosierdzia. Na Portalu
Kaznodziejskim Redemptorystów znajdują się
również homilie na niedziele i święta, kazania
obrzędowe oraz ciekawe materiały do osobistego wykorzystania zamieszczone w dziale
„Czytelnia”. Publikowane są tam ponadto cykle
kazań na nabożeństwo Nowenny Nieustannej
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz

rozważania o świętych i błogosławionych
redemptorystach.
***
W związku z obywatelskim projektem
prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii,
które wniosły organizacje lewicowe i liberalne
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oficjalny komunikat w którym biskupi polscy
przypominają, że nauczanie religii w szkole
wpisuje się w długą historię polskiej edukacji.
Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas
zaborów, religia znajdowała się w wykazie
przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi
około 30-letni okres w czasie rządów władz
komunistycznych w Polsce. Dzisiaj Kościół
może bez przeszkód prowadzić nauczanie religii
w szkołach. Minęły czasy zmagań o swobodę
katechizacji. Zgodnie z danymi przekazanymi
przez diecezje do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w roku
szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87% dzieci i młodzieży. Biorąc
pod uwagę fakt, iż lekcje religii jako przedmiot
nieobowiązkowy są organizowane na życzenie
rodziców lub pełnoletnich uczniów, na mocy
art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, należy stwierdzić, że nauczanie religii
jest odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę
obywateli i stanowi poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
(art. 48). Finansowanie lekcji religii związków
wyznaniowych z budżetu państwa nie tylko
nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady
bezstronności władz publicznych, ale jest

30

formą realizowania zasady współdziałania
Kościołów i innych związków wyznaniowych
oraz Państwa dla dobra człowieka i dobra
wspólnego (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP).
Domaganie się przez autorów projektu ustawy,
aby nauczanie religii było finansowane przez
Kościół lub rodziców, oznacza w istocie dodatkowe obciążenie rodziców – członków Kościoła, których dzieci uczęszczają na katechezę
w szkole. Nie można przy tym zapominać, iż
zdecydowana większość podatników w Polsce
to katolicy, którzy przeznaczają swoje podatki
także na finansowanie szkół. Należy ponadto
zauważyć, że nauczanie religii w publicznym
systemie oświaty ma miejsce w wielu krajach
Europy i jest ono finansowane ze środków
publicznych. Regulacje prawne w tej materii
przyjęte w prawie polskim odpowiadają zatem
standardom europejskim. Nie jest bowiem
możliwe świadczenie pracy przez pracownika
bez ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia
wypłacanego przez pracodawcę.
***
TVP będzie Oficjalnym Nadawcą Telewizyjnym transmisji wizyty Ojca Świętego
oraz ŚDM Kraków 2016 , została podpisana
umowa między Telewizją Polską a Konferencją
Episkopatu Polski i Archidiecezją Krakowską
„Relacjonowanie Światowych Dni Młodzieży
dla Telewizji Polskiej jest po pierwsze obowiązkiem, po drugie misją, po trzecie powołaniem,
po czwarte wielkim zaszczytem” – powiedział
prezes TVP, Jacek Kurski. Na mocy podpisanego porozumienia TVP otrzymała status Oficjalnego Nadawcy wizyty Ojca Świętego oraz
ŚDM Kraków 2016. „Jest to dla nas niezwykle
ważne, że będziemy mogli być z naszym
społeczeństwem, z naszym narodem, w tej
niezwykle ważnej, budującej wspólnotę chwili.
Chwili, która będzie trwała w czasie samych Dni
Młodzieży, ale będziemy relacjonować to wydarzenie dużo, dużo wcześniej” – powiedział prezes
Kurski. Wszystkie ważne wydarzenia z udziałem
papieża Franciszka – zarówno na Błoniach, jak
i na Campus Misericordiae – będą transmitowały
TVP 1 i TVP Polonia. TVP Info będzie pokazywać
wydarzenia o charakterze mniej oficjalnym
a bardziej emocjonalnym. TVP 3 będzie anteną rezerwową. „Jestem przekonany, że to wydarzenie
przejdzie do historii i Kościoła, i świata. Cieszę się,
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ze TVP uzyskała status oficjalnego nadawcy tych
wydarzeń” – stwierdził Jacek Kurski. Podkreślił,
że ŚDM będzie największym wydarzenie w tym
roku dla Telewizji Polskiej. Pierwszą telewizją,
z którą TVP podpisze umowę na udostępnienie
sygnału będzie Telewizja Trwam – zapowiedział
prezes TVP.
***
Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO wpisała
na listę światowego dziedzictwa miejsce chrztu
Jezusa nad rzeką Jordan. W odbywającej się
2 lutego w Paryżu ceremonii wzięli udział m.in.
wikariusz jordańskiej części łacińskiego patriarchatu Jerozolimy i przedstawiciele rządu Jordanii.
W okolicznościowym przemówieniu ks.
abp Maroun Lahham podkreślił, że jest to
miejsce szczególne, bo „wciąż rozbrzmiewa
tam głos Chrystusa”, a dla samej Jordanii
jest ono „ostoją ciszy i bezpieczeństwa dla
pogrążonego w ogniu Bliskiego Wschodu”.
Zaznaczył, że jego wyjątkowość została uznana
już przez księgi Ewangelii dwa tysiące lat temu
i potwierdzona przez trwającą nieustannie pobożność ludową. Dowodem na to są również
przeprowadzone tam badania archeologiczne.
Wikariusz patriarchatu jerozolimskiego dodał
także, że do tego szczególnego miejsca pielgrzymowało już czterech Papieży, co oznacza,
że dla chrześcijan ma ono rzeczywiście wymiar wyjątkowy. – Za Ziemię Świętą uważa
się przede wszystkim Jerozolimę, Betlejem
i Nazaret, ale powiedzmy to głośno, że jest nią
także Jordania – podkreślił ks. abp Lahham.
***
12 lutego na lotnisku w stolicy Kuby
Hawanie odbyło się historyczne spotkanie
papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego
i całej Rusi Cyryla. Na zakończenie pierwszego
w historii spotkania głowy Kościoła katolickiego i zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego papież Franciszek i patriarcha Cyryl
podpisali wspólną deklarację. Dotyczy ona nie
tylko ich stosunków dwustronnych, ale także
największych bolączek współczesnego świata
i zawiera skierowane do obu Kościołów wezwanie do stawienia im czoła Franciszek i Cyryl
z bólem wyznają, że od prawie tysiąca lat
katolicy i prawosławni są podzieleni z powodu
zadawnionych konfliktów. Spodziewają się, że
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ich spotkanie będzie znakiem
nadziei dla ludzi dobrej woli,
oni sami zaś będą mogli odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Chodzi tu
przede wszystkim o dramat
prześladowanych chrześcijan,
na Bliskim Wschodzie i gdzie
indziej. O sytuację w Syrii i w Iraku, i o terroryzm.
Wyrażają troskę o Europę,
która oddala się od swoich chrześcijańskich korzeni.
Potępiamy konflikt na Ukrainie, piszą papież i patriarcha, wzywając jego strony
do ostrożności, solidarności
społecznej i budowy pokoju.
Na zakończenie stwierdzają,
że od ich wspólnego świadectwa zależy w dużej mierze
przyszłość ludzkości w tych
trudnych czasach.
***
W dniach 13 – 18 lutego
Ojciec Święty Franciszek
przebywał z wizytą apostolską
w Meksyku. Franciszek wskazał, że duchowym środkiem
ciężkości jego pielgrzymki do
Meksyku była modlitwa przed
cudownym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. – Podobnie jak moi poprzednicy, także
i ja udałem się, aby umocnić
wiarę narodu meksykańskiego, ale jednocześnie aby samemu być nim umocnionym.
Zebrałem pełnymi garściami
ten dar, aby służył dobru
Kościoła powszechnego –
podkreślił Papież.

(opr)  Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl
www.chelmiec.pl
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi
dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
13.02.2016 r.
Alicja Chmura ur. Gorlice zam. Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych
Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński
w naszym kościele zawarli:
06.02.2016 r.
Teresa Jacak i Tomasz Gładysz
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus
obecny w ich życiu umacniał ich miłość
i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli
do Domu Ojca:
+ Stefania Kwiatkowska l. 96 zam. Marcinkowice
+ Czesław Musiał l.76 zam. Nowy Sącz  

Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją
najdroższą Krwią i otwórz przed nimi bramy
Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.

Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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