Nasza Wiara 3/2015

1

Słowo wstępne

W Wielkim Poście upodabniać się do Jezusa
Pośród przebłysków słońca między gałęziami drzew możemy
dostrzec pierwsze pąki kwiatów. Są one oznaką zbliżającej się
wiosny – czasu, gdy wszystko rodzi się do życia. W ten przyrodniczy wymiar wzrostu dobrze wpisuje się rozpoczęty Wielki Post.
To jak wiemy, czas owocnego przygotowania do przeżycia Liturgii
Triduum Paschalnego i całego okresu wielkanocnego.
Podczas całego okresu postu mamy nasze życie przemieniać na wzór Jezusa, który przemienił się wobec swoich
uczniów na Górze Tabor (zob. Mk 9, 2-8). W Środę
Popielcową usłyszeliśmy w Ewangelii trzy sposoby
upodabniania się do Pana: modlitwa, post i jałmużna.
Modlitwa, to przede wszystkim przylgnięcie do
Boga całym sercem, wsłuchiwanie się w Boże Serce
i „nastrajanie” naszego, na podobieństwo Boga-Miłości. Jezus zachęca, abyśmy nie byli, jak poganie, a więc nie
koniecznie dużo mówili ustami, ale by nasze serce otwierało się przed Bogiem.
Tak po prostu, zwyczajnie... Mówić Bogu o swoich radościach, o swoim szczęściu,
ale także trudnościach, słabościach i tym, co nie jest łatwe. Św. Teresa z Avila
często powtarzała zdanie „Solo Dios basta” - tylko Bóg wystarczy. Gdy On jest
na pierwszym miejscu, wtedy każde inne dobro jest na swoim, właściwym sobie
miejscu.
Drugim środkiem jest post. Najczęściej kojarzymy go z postem od jedzenia – dzieci rezygnują ze słodyczy, dorośli z kawy czy alkoholu. A post, to tak
naprawdę umiejętność rezygnacji z siebie. Postem może być poświęcony czas dla
drugiego – tak całkowicie bezinteresownie. Jezus był cały dla wszystkich, każdy
mógł do Niego podejść, otrzymać odrobinę otuchy, dobroci.
Jałmużna – to nie tylko dany pieniądz. To umiejętność dawania dobroci.
Dawania, ale i przyjmowania. Św. Jakub napisze, że ona uwalnia od wielu grzechów, a św. Jan od Krzyża, mistyk Zakonu Karmelitańskiego powiedział, że „pod
wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości”.
Wielki Post jest czasem do nawrócenia. Obecny rok duszpasterski w Polskim
Kościele przeżywamy pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Aby upodobnić się do Pana, trzeba najpierw Go słuchać. Trzeba zmieniać myślenie, na myślenie Bożymi kategoriami. Módlmy się, korzystając z nabożeństw
pasyjnych, z Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, byśmy się przemieniali. Niech
czas wielkopostnej refleksji będzie okazją do poznania godności dziecka Bożego,
jaką nas obdarzył Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
dk. Sławomir Czub
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Życzenia
Czcigodny Księże Proboszczu Józefie
przekazujemy Ci słowa szacunku i wierności
oraz bardzo serdeczne życzenia imieninowe:
zdrowia, Bożej pomocy w spełnianiu wszystkich powinności,
życzliwości otoczenia i wewnętrznego pokoju.
Wdzięczny za opiekę i życzliwość zespół Naszej Wiary
Drogi Księże Józefie Seniorze
Redakcja składa szczere życzenia
zdrowia, pogody ducha i sił do codziennych obowiązków
Drogiej współpracownicy redakcyjnej Marii Piniańskiej
z okazji imienin zdrowia, pokoju
i nieskończonych natchnień
z podziękowaniem za wierność i każde dobre słowo
życzy redakcja
Imieninowe życzenia ślemy też Panu Józefowi Konarowi,
Założycielowi i Administratorowi
strony internetowej naszej parafiiniech Pan Bóg błogosławi w tej
i wszystkich innych poczynaniach
oraz w życiu rodzinnym.
Redakcja
Panu Kazimierzowi Mrozowi,
autorowi ciekawych artykułów o naszych dziejach,
zdrowia i wszelkiej pomyślności
życzy redakcja
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PROGRAM REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH
Niedziela – „Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem”
(Iz 31,33)
czyli zaproszeni przez Boga
(Iz 31, 31-34, J 12, 20-30)
• Msze św. z kazaniem ogólnym: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
• Kazanie Pasyjne – 16.00
Poniedziałek – „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził
w ciemności”
(J 8,12) czyli dlaczego upadamy?
(Dn 13,41-62 Ps 23 J 8,1-11)
• Msza św. z kazaniem ogólnym: 8.00, 17.00
• Po Mszach św. nauka dla małżonków – Jak budować dobrą relację?
Wtorek – „ Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać” (J 8,21)
czyli za czym tęskni moje serce
(Lb 21,4-9 Ps 102 J 8,21-30)
• Msza św. z nauką o godz. 8.00 i 17.00
Środa – Niech będzie błogosławiony Bóg (Da 3,95)
czy Bóg troszczy się o mnie?
(Dn 3, 14-20.91-92.95 Dn 3 J 8,31-42)
• Msze św. z kazaniem ogólnym: 9.30 i 19.00
• Spowiedź: 10.30-12, 15.30-17.00, 17.30-19.00
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TRIDUUM PASCHALNE – PROGRAM.
Wielki 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.

Wielki 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. 19 – 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.
00

Wielka Sobota
Święcenie pokarmów : 9 , 1000, 1100,1200, 1300
Dla Rdziostowa w Szkole Podstawowej: godz. 1100
00

Godz. 1900 – Liturgia Wigilii Paschalnej
Uwaga! Dzieci do Chrztu Św. przynosimy na godz. 1930

NIEDZIELA WIELKANOCNA
Godz. 630 – Procesja Rezurekcyjna
Pozostałe Msze św. 1000, 1130, 1600
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Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
1. O skowronku - pierwszym zwiastunie wiosny.
że skowronek, gdy umierał P. Jezus na krzyżu,
starał się dziobem wyrywać ciernie, które raniły
boleśnie głowę Zbawiciela. Za tę przysługę Pan
Bóg dał skowronkowi taki dar, że może, wisząc
w powietrzu, głośno i pięknie śpiewać.
2. Wiadomość z ostatniej chwili...

Góral emigrant tęskni za górami, za halami...ale my, cepry, też mamy swoje tęsknoty.
Jako krakowiak spod Brzeska, przesiedlony
wolą Kurii na Sądecczyznę, tęsknię za: prawdziwymi wschodami i zachodami słońca i za
śpiewem skowronków. W górach słońce nie
zachodzi prawdziwie – w odmętach widnokręgu
- tylko chowa się za lada góreczkę; i skowronków raczej się tutaj nie słyszy, występują one
zazwyczaj w rejonach dużych upraw rolniczych,
rozległych koszonych łąk.
Skowronki to szpica powracającego
na wiosnę ptactwa. Z krótkiej zagranicznej
wędrówki zimowej wraca skowronek do kraju
bardzo wcześnie, już z początkiem marca lub
nawet z końcem lutego. Może zdarzały się
i wcześniejsze przyloty, skoro polskie przysłowie mówi: „Agnieszka wypuszcza skowronka
z mieszka”, lub w innej wersji: „Agnieszka
łaskawa wypuszcza skowronka z rękawa”.
Wspomnienie św. Agnieszki mamy 21 stycznia.
Skowronek znany jest z tego, że koncertuje
w powietrzu, nie na gałęzi. Któż nie zna tego
widoku, kiedy ten stosunkowo mały ptaszek,
silnie bijąc skrzydłami wznosi się stromo w górę
i jednocześnie śpiewa bardzo głośno i to nie byle
jak; śpiew skowronka jest melodyjny, wesoły,
ognisty, rozbrzmiewa bardzo daleko. Śpiewa
niezwykle chętnie - na wydechu i na wdechu,
intensywnie przy tym pracując skrzydłami (tzn.
wykonując 10 do 12 uderzeń na sekundę).
Śpiewa wytrwale, pewien rekordzista śpiewał
bez przerwy przez godzinę.
Swego czasu jakieś dziecko na katechezie
opowiedziało mi taką legendę o skowronku:

Dzisiaj, 22 lutego, pierwszy, wyjątkowo
wczesny, wielki oblot pszczół. Żeby pszczoły
wyleciały z ula, musi być w cieniu przynajmniej +10 stopni Celsjusza. Nie miały oblotu
tylko pszczoły z głębokich, czy zacienionych
uli. Głębokie są np. ule warszawskie. Musi być
duże słońce, żeby dotarło ono swoim ciepłem
do wnętrza tych uli. Pszczoły dzisiaj nie tylko
się obleciały, ale zaczęły nosić pyłek, być może
z przebiśniegów, być może z wikliny, a być może
z leszczyny, która gdzieś w ciepłym miejscu już
zakwitła. Stary pszczelarz jednak nie cieszy się
zbytnio z takich wczesnych oblotów, bo czy
pszczoły przeżyły w dobrej kondycji zimowlę,
to okaże się dopiero w maju.
3. Czy przypadki nie są po prostu cudami?
Mówi się dzisiaj, że produkty ewolucji
są dziełem serii przypadków. Ks prof. Michał
Heller, wybitny kosmolog uważa jednak, że tymi
przypadkami kieruje Bóg, że dokonują się one
wg zamysłu Bożego (The Minde of Gog - jak
powie A. Einstein).
To nie przypadek..., opowiadał mi w tych
dniach pewien znajomy. Z grupą Francuzów poszliśmy na Mszę Św. do kościoła. Razem z nami
zabrała się także Mirel - Francuska o polskich
korzeniach, ateistka; poszła z nami na Mszę Św.
tylko z wymuszonej grzeczności. Gdy doszło do
Podniesienia, wszyscy uklęknęliśmy, tylko Mirel
mimo Przeistoczenia siedziała. Ale wtedy osa,
która nie wiadomo skąd się wzięła, użądliła boleśnie Mirel w policzek. Wszyscy, także jej mąż,
uważali, że to nie było przypadkowe użądlenie,
ale że w tym był „Palec Boży”.

Redakcja tekstu ks. Józef Babicz
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Święta Teresa od Jezusa
				
				

… wszystko mija. lecz Bóg jest niezmienny.
(Święta Teresa z Ávili)

dziś nie ma nawet dwustu mieszkańców –
Gotarrendura w prowincji Ávila gdzie
…w środę, dwudziestego ósmego marca
tysiąc pięćset piętnastego roku
przy pierwszych blaskach jutrzenki,
około godziny wpół do szóstej
urodziła się nasza córka Teresa wyśpiewał piórem w księdze domowej
don Alonso de Cepeda
Teresa Ali Fatim Corella
Sánchez de Cepeda y Ahumada
z matki Beatriz de Ahumada
zmarłej przedwcześnie
szlachcianka piękna zdolna majętna
rozkwitłe szczęście w kaskadach śmiechu
biegła w poezji radosnym śpiewie –
głos jej podrywał pieśni kastylijskie
do tańca wznosząc rwące kastaniety
pierwsze nauki i wyjazd z domu
szkoła dla panien u Augustianek
a potem Zakon Karmelitanek
Wcielenia Pana Jezusa wÁvila
nagła choroba – wyrok: malaria
pomroka śmierci konanie letarg…
cztery dni ślepej wiary Alonso
choć w domownikach zgasła nadzieja
i wykopany zaczerniał grób
Anioł Stróż poniósł siwe łzy ojca
przed tron niebieski… i widział Bóg
po trzech miesiącach ustał paraliż
sekretną ścieżką stąpało zdrowie
przydając oczom dawniejszych barw
u stóp Jezusa biczowanego
złożyła przeszłe i przyszłe dni

ufundowała nowe klasztory –
róże w surowej hiszpańskiej ziemi
trwała odważnie przy swoim dziele
na przekór sądom i oskarżeniom
poparł ją papież Grzegorz XIII
wspierał król Filip II Hiszpański
kanonizował Grzegorz XV
*
mistyczka z trzeźwym osądem rzeczy
odnowicielka zrębów Karmelu
głęboki umysł doktor Kościoła
patronka matek, pisarzy, chorych
prześladowanych za wiarę w Boga –
nasz sprzymierzeniec w dzisiejszym świecie
z płonącym sercem w Alba de Tormes
doszła do miejsca gdzie błękit niebios
dotyka ziemi
a Boży Anioł zdrożonej duszy
otwiera drzwi
Mój Panie, nadszedł czas by ruszyć dalej.
Niechaj więc spełni się Twoja wola…
Solo Dios basta!

2015
jemroz
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w lustrze
lewica jest prawa
źródło wypija rzekę
uśmiech zwija się w pąk
krzyk skleja kruchą ciszę
łza nie forsuje rzęs
serce wypluwa miecz
przekleństwo kąsa grzech
stopy oddają drogę
dłoń powraca do dłoni
z popiołu strzela ogień…

ufność naciska klamkę
w źrenicach kwili blask
wychodzi z cienia szczęście
i zapodziany sens
tylko skąd mgielny dreszcz
skąd zimna łza
gdy z nagła dotkniesz
bastionu szkła

2015
jemroz

Beskidzkimi śladami partyzanckiego oddziału
,,Wilk’’ – ku pamięci niezłomnych
W mroźny niedzielny
poranek 15.02.2015r w oczekiwaniu na wymarsz z osiedla
w Tylmanowej wraz z grupą
rekonstrukcyjną ,,Żandarmeria’’ Patryk, Kinga, Paulina
i Wiktor, serdecznym uściskiem dłoni witają się z sześcioma chłopakami ubranymi
na ,,partyzancką modę roku
42’’ i uzgadniają plan wyjścia szlakiem partyzanckim.
Rekonstruktorzy historyczni
z nowosądeckiej grupy żandarmeria są organizatorami
przejścia ,,śladami partyzantów’’ na przełęcz Przysłop
gdzie po dotarciu na miejsce
odbędzie się przy pomniku
apel poległych, modlitwa
i przybliżenie historii miejsca.
Warunki podczas pochodu są
ciężkie, ponieważ leży prawie
70cm świeżo nasypanego
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śniegu, a szlak dodatkowo jest nieprzetarty. Cztero - godzinny marsz skłania
do refleksji a szczera rozmowa o historii i partyzanckim losie o beznadziejnej
walce z hitlerowskim okupantem a potem sowieckim agresorem sprawia, że
droga, choć zaśnieżona i pod górę wcale
się nie dłuży. Około godziny 13 docieramy do pomnika na przełęczy Przysłop, wspaniała pogoda i znaczna grupa

- Na partyzanckim szlaku –

turystów, która zgromadziła się na apel
poległych partyzantów z oddziału Wilk
podnoszą rangę uroczystości. Jesteśmy
szczęśliwi, że dotarliśmy aż tutaj w ten
sposób składając hołd tym, którzy zginęli w obronie suwerenności naszej
Ojczyzny. Uważam, że to odpowiednia
forma nowoczesnego patriotyzmu.
Nasza pamięć utrwala tożsamość
z tymi, co zginęli w przekonaniu, że
walczą o słuszną sprawę
nie bacząc na tragiczne
konsekwencję, szykany ich rodzin a nawet
utratę życia. Chciejmy
pamiętać o ich bohaterstwie, umiłowaniu
B OGA, HONORU
i OJCZYZNY.
Dzień 1 marca
to święto żołnierzy
niezłomnych – tych,
których postanowiono
wymazać z pamięci. Na
Sądecczyźnie i Podhalu
jest wiele śladów obecności i walki żołnierzy
wyklętych. Przełęcz
Przysłop w czasie okupacji był bazą partyzancką i pamięta nie
jeden oddział partyzancki, to tu w dniu
21 lutego 1944r OP
AK ,,Wilk’’ został zaskoczony urządzoną
przez Niemców obławą w wyniku, której
śmierć poniosło 5 partyzantów:
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pchor. Bolesław Durkalec ps.
,,Sławek’’
strz Jan Rogal ps. ,,Żbik’’
strz Józef Rogal ps. ,,Strzała’’
strz Józef Cyrwus ps. ,,Kruk’’
strz Franciszek Klimowski ps.
,,Wicher’’
19 lutego 1944 roku oddział (wraz
z posiłkami AK z Zabrzeży i Kamienicy) opanował znajdujący się w Ochotnicy Dolnej posterunek niemieckiej
policji. Zdobyto dzięki temu dużą część
uzbrojenia i wyposażenia wojskowego.
Planem por. „Zawiszy” było dotrzeć
do zbudowanej przez szczawnickich
konspiratorów, ziemianki pod polaną
Koszarki. Niestety, droga okazała się
zbyt odległa. Pomimo tego, że obciążeni łupem partyzanci maszerowali całą
noc i dzień, nie udało im się dotrzeć do
celu. W zupełnych ciemnościach, wykończeni forsownym marszem prowadzonym w bardzo ciężkich warunkach,
zatrzymali się na nocleg w górskim
osiedlu Przysłop nad Szczawnicą,
w zabudowaniach Marii Walkowskiej.
Por. „Zawisza” podobnie jak reszta
jego żołnierzy skrajnie wyczerpany
ciężką drogą, źle ocenił sytuację. Od
samego początku liczył się, z bowiem,
z rychłym niemieckim pościgiem, ale
… miał nadzieję, że Niemcy pójdą
w stronę Lubania, o którym wiedzieli,
że to tam właśnie przebywają partyzanci. Tak się jednak nie stało. Niemiecka
ekspedycja, złożona z gestapowców
i żandarmów, od razu odnalazła ślady
partyzantów i poszła ich tropem. Czując się bezpiecznym w tak ustronnym
miejscu, jakim jest w zimie Przysłop,
por. „Zawisza” nie wystawił warty, co
niebawem doprowadziło do tragedii.
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21 lutego 1944 roku, około godziny 7 rano, niemiecka obława dotarła
w pobliże odpoczywającego oddziału
por. „Zawiszy”. W ostatniej chwili, zupełnie przypadkowo partyzanci pierwsi
zauważyli nieprzyjaciela. Niemal natychmiast rozpoczęła się walka. W jej
wyniku całkowicie zaskoczony polski
oddział, tracąc niemalże cały swój łup,
wyrwał się z okrążenia. Niestety, straty,
jakie ponieśli partyzanci, były bardzo
wysokie. W walce z hitlerowcami,
poległo ich pięciu, w tym czterech
ludzi z dawnego oddziału Józefa Kurasia „Ognia. Wierni przysiędze Armii
Krajowej, partyzanci z Waksmundu
i Nowego Targu, którzy dopiero, co
powrócili pod rozkazy por. Więckowskiego na Przysłopie znaleźli swoją
śmierć. Feralnego dnia, spełniając swój
żołnierski obowiązek, polegli śmiercią
partyzancką.
Po stronie niemieckiej straty również były duże (zginęło 3 żołnierzy,
w tym SS - Oberscharfὔhrer Franz
Maywald, oprawca z Palace – niemieckie więzienie w Zakopanem, a dwóch
zostało rannych). Ponieważ straty po
obu stronach były bardzo dotkliwe,
Niemcy nie kontynuowali pościgu.
Nie był to jednak koniec tragedii. Tego
dnia gestapowcy w zakopiańskim „Palace” krwawo zemścili się na swoich
więźniach.
Przełęcz Przysłop była świadkiem
nie tylko tych wydarzeń, zatrzymywali się tu na odpoczynek kurierzy
przeprowadzający ludzi przez granicę,
łącznie znalazło tam gościnę kilkaset osób. To tu 30 października 43r.
Niemcy zastrzelili bacę Wojciecha
Słowika, który mimo okrutnych tortur nie wydał nazwisk partyzantów. 8
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grudnia 1944r. została przeprowadzona
obława na radzieckich partyzantów,
lecz Ci zdołali zbiec, ale w odwecie
hitlerowcy spalili 6-osobową rodzinę
Fijasów wraz z zabudowaniami i inwentarzem, najmłodsza Helena miała 1
rok. Na miejscu domu Fijasów później
zbudowano drewnianą kaplicę w stylu
podhalańskim i co roku 3 maja odbywa
się tam msza święta upamiętniająca to
tragiczne wydarzenie. Ostatnią egzekucję wykonali Niemcy na Przysłopie
22 grudnia 44 roku zabijając dwóch
napotkanych mężczyzn Walentego
Klimka i Sebastiana Saratę.
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Zachęcam rówieśników i nie tylko,
którzy od siebie potrafią wymagać, aby
w podobny sposób demonstrowali
swój patriotyzm, pielęgnowali historię
i pamięć, a dla obojętnych to taki marsz
to zbicie zbędnych kalorii, wspaniała
widokowa trasa w naszych cudownych Beskidach. Wspomnę również że
tymi drogami chodził nasz największy
patriota, Ojciec Święty Jan Paweł II
w słynnej ,,powtórce z geografii’’ wypowiedzianej w Starym Sączu.
Patryk, Kinga Cięciwa
Paulina, Wiktor Sojka
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Kącik misyjny
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Pan jest blisko
Zajrzyj do mego serca
pełnego samotności
Powiedz- Jestem przy Tobie

Jezu powiązany grubymi sznurami,
rzucany od ściany do ściany
w ciemności lochu
Wybacz grzechy nasze
Jezu kamieniowany, przypalany pochodniami,
kaleczony i poniżany
Wybacz grzechy nasze

=Jesteś=
w melodii,
której słucham
w piosence
którą nucę

Jezu kłuty szpikulcami, z żelazną
obręczą na głowie.
Wybacz grzechy nasze

w pracy
która uczłowiecza

Jezu skrępowany węzłami tak mocno
że nie mogłeś złapać oddechu
Wybacz grzechy nasze

w milczeniu
i łzach serdecznych

Jezu deptany, bity rózgami
i upokarzany
Wybacz grzechy nasze

w cierpieniuniesienia krzyża
w radości,
którą nam zsyłasz
i błogosławionej ciszy pacierzem
szeptanym do Ciebie Jezu

Maria Piniańska

P.S
Serdecznie pozdrawiam, otaczam modlitwą.

Któryś za nas cierpiał…
Panie mój i Boże Miłosierny
Któryś na nas cierpiał rany…
cześć Ci oddaję i łzą zraszam
Twoje umęczone Najświętsze Ciało
O Jezu mój Krwawym Potem
w Ogrójcu zlany
Wybacz grzechy nasze

Jezu, któremu oprawcy rozrywali hakami
święte Ciało i wyrywali włosy
wybacz grzechy nasze
Zniosłeś o Jezu wszystkie niewyobrażalne
tortury
- stałeś się ofiarą za zło naszych grzechów,
by nas ocalić od śmierci wiecznej
Klękamy przed Twoim Miłosierdziem
prosząc o łaski wybaczenia
króluj nam Chryste zawsze i wszędzie
Amen
Aforyzm: Upokorzenie podwaja cierpienie

Maria Piniańska

Inspiracją do powyższych treści były opisy św.
Siostry Faustyny w Jej Dzienniczku
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Wywiad z Panem Józefem Konarem przeprowadzony
przez Zenona Tabora
Zenon Tabor -.Zaistniał Pan w naszej gazetce już kilka razy. Tematem wywiadu były:
LKS Zamczysko, sprawy gminy Chełmiec z racji pełnienia urzędu radnego, mówiliśmy także o Pana zamiłowaniach do przyrody. Sprawom gminy przygląda się Pan niejako z boku,
natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o Pana znacznym udziale w życiu parafii.
Józef Konar - Powiem, że tematy gminy i ostatnich wyborów leżą mi na sercu. Reprezentuję stanowisko, że lepsza jest szczera prawda, nie zawsze zgodna z oczekiwaniem rozmówcy,
niż dobre kłamstwo, choć ta druga zasada bywa często stosowana. To starałem się czynić
i o tym mówiłem na zebraniach i na ile było to możliwe służyłem naszej społeczności. Chociaż
docierały do mnie ( i to od znanych mi osób) bardzo przykre oceny, nawet kalumnie.
Nie mogę się obrażać na tych, którzy na mnie nie głosowali, bo różne są aspekty oceny
kandydata a ponieważ radnym byłem 20 lat i nie spełniłem wszystkich oczekiwań, to przeniesiono je na inne osoby. Jedynie mogę mieć pretensje, że starałem się z niektórymi pracować
na zasadzie koleżeńskiej a rzeczywistość stała się inna.
Bo do podstawowych czterech funkcji radnego należą:
• utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
• uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych
do których został wybrany lub desygnowany,
• wybór przewodniczącego rady,
• reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych
oraz troszczenie się o ich sprawy.
Jak widać główna praca radnego to praca w gminie gdzie decyduje się o sposobie
zagospodarowania dużych milionów złotych a potem trzeba czuwać nad prawidłowością ich
wydatkowania. Aby tak robić trzeba się zapoznać z ustawą o samorządach, ustawą o finansach
w oparciu, o które funkcjonuje gmina. Dyskutowałbym nad użytym słowem „porażka” czy
w tym przypadku jest to właściwe słowo. Większość mówiąc o porażce czy szlochając po
przegranych wyborach patrzy na to nie, jako na utratę wpływu na rozwój środowiska, w którym
żyje mając na uwadze działalność społeczną, ale w kategorii utraconej z tego powodu diety
w nowych czasach przysługującej radnemu.
Ja uważam, że dieta uzyskiwana z tytułu bycia radnym ma służyć, jako pokrycie kosztów paliwa, nieobecności w pracy i innych kosztów związanych z realizacją mandatu a nie
powinna być jedynie składnikiem zarabiania, co się kłóci z zasadą posłannictwa. Myślę, że
czytelnicy są ciekawi, jaka jest wysokość diety, dlatego podam, że w poprzedniej kadencji
radni z Marcinkowic pobierali dietę w wysokości 800 zł. miesięcznie a w obecnej kadencji
diety naszych radnych wynoszą 1250 zł.
Z.T-. Jako radny Marcinkowic niejako w „czynie społecznym” założył Pan stronę
internetową „www.parafiamarcinkowice.pl” której jest Pan również administratorem.
Czy teraz zamierza Pan nadal ją prowadzić, czy pozostawił Pan w spadku swoim następcom.?
J. K.- Jak zaznaczyłem na wstępie mój udział w różnych imprezach i świeckich i kościelnych wynikał przede wszystkim z poczucia obowiązku, jako radnego. Stronę parafialną
założyłem nie do końca w czynie społecznym, bo koszt założenia i utrzymania domeny
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pokrywałem właśnie z diety radnego. Jako radny również uważałem się za zwykłego mieszkańca Marcinkowic, tylko z pewną misją do spełnienia. W zakładzie, w którym pracuję sam
administruję stronę internetową, dlatego nie miałem trudności z administrowaniem strony
kościelnej, jako drugiej. Pomysł na założenie strony spodobał się ks. proboszczowi i zaakceptował go. W naszej parafii jest się czym pochwalić i kolega, z którym stronę zakładaliśmy
stwierdził, że działalnością w naszej parafii, można by obdzielić kilka innych. Trudności były
na początku, gdyż potrzeba było dużo materiałów na raz. Pomocnych osób było wiele, ale na
szczególną pochwałę zasługuje pani Zofia Golińska i oczywiście nasz ks. proboszcz. Przy okazji
przełożyliśmy naszą zabytkową kronikę parafialną na płytki CD, aby zapobiec jej zniszczeniu.
Moim celem było od samego początku założyć stronę i ją przekazać komuś do administrowania. Niestety do chwili obecnej nikt nie chce tej funkcji przejąć i nadal ją prowadzę. Aby był
sens prowadzenia strony to musi ona być aktualna a to wiąże się z pewnymi obowiązkami.
Nie zamierzam przerwać tej czynności, bo mogłoby to być poczytane, że się obraziłem, ale
skoro większość parafian nie widziała mnie, jako radnego to w jakimś sensie czuję się z tej
czynności zwolniony. Myślę, że jeżeli do tego dojdzie to w uzgodnieniu, z ks. proboszczem,
widać, że jest zapotrzebowanie na tego typu informację. Podam tyko, że stronę tą odwiedza
dziennie około 400 osób a rekord, jaki padł w święta to 1300 osób
Stronę naszą odwiedzają mieszkańcy Ameryki, Australii i prawie całej Europy.
Z.T-. Czy będą Pana interesować nadal sprawy gminy? Przecież Pan miał duży udział
w kształtowaniu polityki gminnej o czym mogli się przekonać mieszkańcy na ostatnim
zebraniu wiejskim?
J K- Nie da się całkowicie odizolować od życia społecznego w gminie i sołectwie.
W poprzednim wywiadzie do NW zaznaczyłem, że to właśnie Pan zaszczepił we mnie pracę
społeczną poprzez wyznaczenie mnie na przewodniczącego komitetu telefonizacji. Teraz ten
temat wydaje się śmieszny, ale wtedy był to nie lada wyczyn.
Pan też był radnym i wie Pan, na czym polegała praca społeczna. Nie było diet i może
dobrze, bo nikt nam nie ubliżał, „że nic nie robi tylko bierze dietę”. Teraz podejście jest inne, co
widać po naszym stadionie. Większość tych urządzeń w czynie społecznym załatwiał Staszek
Kafliński a dach na kontenerach, ławki wykonywaliśmy u mnie w domu ze Staszkiem Kaflińskim, Markiem Kwiatkowskim, Wójsem Tadeuszem, Marianem Wójsem, Kaziem Leśnikiem
i taki stan istnieje do dzisiaj.
Z.T.-. W jaki sposób zamierza pan wykorzystać czas wolny? To na pewno bardzo
osobiste pytanie, lecz wiem że zawsze był pan związany z LZS Zamczysko i nadal lubi
pan turystykę i podróże, a dotarły do mnie pogłoski, że odwiedził pan Państwo Środka
i że nie będzie to ostatnia podróż. Czy byłby pan skłonny do podzielenia się z czytelnikami
swoimi wrażeniami z odbytych podróży przez napisanie kilu słów do Naszej Wiary?
J K- Na naszej stronie internetowej parafii zrobiłem zakładkę w obiektywie mieszkańców
z myślą, że przy obecnie otwartych granicach parafianie podzielą się wrażeniami. Byłoby fajnie
gdyby nawet rodziny osiedlone za granicą, czy wyjeżdżający na wycieczki zamieściły w formie
zdjęć i opisu swoje wrażenia. Co do mojej osoby nie przewiduję zasadniczych zmian. Istotnie
zauważyłem, że czasu mam więcej, ale za to stresów mniej. Wszystko, co robię staram się
robić w miarę dobrze, nie wszystko wychodziło jakby się chciało, chociażby, dlatego, że byliśmy w mniejszości. Obecni radni mają komfort gdyż radni wprowadzeni przez komitet Pana
Kwiatkowskiego są w większości i będą mogli przegłosować uchwały jak rada chce. Powinny
na tym skorzystać Marcinkowice i tematy trudne jak oświetlenie koło technikum, czy chodniki.
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Tak się złożyło, że w październiku 2014r. byliśmy z żoną w Chinach a na wiosnę, tego roku
wybieramy się do Brazylii i Argentyny, aby poznać kraj naszego Papieża Franciszka. Planujemy
również wyjazd do Rzymu, z czego postaram się zdać relację.
Z.T. - Dziękuję panu serdecznie za tę rozmowę, chcę również osobiście i w imieniu
całego pańskiego elektoratu podziękować za ciężką, niewdzięczną, ale owocną służbę.
Nie wiem czy wszyscy się ze mną zgodzą, ale nadal twierdzę, że radny to obecnie bardzo ciężka funkcja i każdy z mieszkańców ma otwartą drogę i prawo do startowania
w wyborach.
J.K - Bardzo mi się podoba to ostatnie stwierdzenie, bo faktycznie najczęściej ci, którzy
nie chodzą na wybory, na zebrania najczęściej krytykują radnych a faktycznie nie ma tak, że
jakikolwiek radny nie stara się o swoją miejscowość. Trzeba wziąć pod uwagę, że w radzie
często interesy są rozbieżne nawet w koalicji i aby osiągnąć cel trzeba wykazać dużo sprytu
i osobistego zaangażowania. W radzie byłem 20 lat jak zaznaczyłem wyżej, dlatego doświadczenie było po mojej stronie. Również moja praca zawodowa ułatwiała mi poruszanie się po
problemach gospodarczych i prawnych, ale mimo to nie zawsze było łatwo. Nie będę wymieniał, co w okresie pełnienia funkcji radnego zrobiłem, bo uważam to za płytkie określenie.
Obecny poziom, jaki osiągnęły Marcinkowice to praca Stanisława Antkiewicza, Łucji Wróbel,
Staszka Koseckiego, Zenka Tabora, Danusi Tobiasz, Zbyszka Leśniaka, Tadka Lisa, sołtysów
Glińskiej Genowefy, Krysi Chrupek, Joli Kwiatkowskiej, Kasi Bobak, a nie tyko moja, dlatego
tą drogą chciałem im podziękować a nowym radnym życzyć sukcesów. Dziękuję również tym,
którzy głosowali za mną bo było ich 230 i w wielu innych okręgach ta ilość wystarczyłaby na
mandat. Dziękuję również tym, którzy na mnie nie głosowali, bo przecież nie wszystkie głosy
należą się mnie ale przez to że wzięli udział w głosowaniu zachwali się z poczuciem obowiązku.
Z.T- .Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Z okazji zbliżających się imienin
pragnę Panu złożyć serdeczne życzenia; wszelkiej pomyślności i radości z życia.

OŚWIADCZENIE
Rady Naukowej
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Ze zdumieniem przyjęliśmy informację
o liście, który minister Joanna Kluzik-Rostkowska skierowała do wszystkich szkół
w Polsce, przestrzegając w nim przed
organizowaniem w szkołach warsztatów
dziennikarskich prowadzonych przez
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nie mogliśmy uwierzyć,
ze szefowa resortu edukacji narodowej, mogła na podstawie podejrzenia („w związku
z dochodzącymi do MEN informacjami”- to
cytat z owego listu) o nieokreślonych, jednostkowych „nieprawidłowościach” („w
jednym z liceów publicznych” – to znowu
z listu szefowej resortu), bez sprawdzenia

rzetelności owego jednostkowego donosu
uruchomić akcję przeciwko bardzo cennej
inicjatywie.
Konieczna jest refleksja nad sprawami,
które dobrze opisują następujące pytania:
Dlaczego szefowej resortu edukacji przeszkadzają warsztaty organizowane przez
WSKSiM, natomiast nie przeszkadza
niekontrolowane wchodzenie do placówek
oświatowych tzw. seksedukatorów?
Dlaczego w przypadku podmiotów forsujących w szkołach edukację seksualną lub
przemycających ideologię gender nie było
podobnej reakcji, jak w przypadku warsztatów „Zrozumieć media”? Dlaczego nie
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było reakcji na liczne protesty rodziców,
którzy interweniowali w sprawie programu
„Równościowe przedszkole”?
Tym, którzy chcą odpowiedzialnie
podjąć taką refleksję przekazujemy poniższe
informacje. Przekazujemy je jako świadkowie, którzy – chociaż reprezentują różne
środowiska akademickie w Polsce – z racji
swego uczestniczenia w Radzie Naukowej
dobrze znają opisywaną aktywność.
Wszyscy, którzy otrzymali list od minister edukacji narodowej oraz ci, do których
dotarła – często wypaczona - informacja
o nim, powinni wiedzieć więcej o cennej
inicjatywie toruńskiej uczelni.
Warsztaty medialne WSKSiM organizowane są już od pięciu lat. Wzięło w nich
udział przeszło pięć tysięcy uczniów gimnazjów i liceów. Początkowo prowadzone
były w siedzibie uczelni, w Toruniu w czasie
wakacji letnich i zimowych. Wobec dużego
zainteresowania warsztatami ze strony
młodzieży, zdecydowano się na prowadzenie
takich warsztatów na spotkaniach środowiskowych w różnych miastach w Polsce.
Dobrym miejscem do ich odbywania były
duże sale dostępne w szkołach. Informacje
o organizowaniu warsztatów są jawne, a
relacje słowne i fotograficzne z przebiegu
warsztatów są dostępne na stronie internetowej WSKSiM w Toruniu. Można też o
nich przeczytać np. w „Naszym Dzienniku”.
Warto spojrzeć na dokumentację dostępną
na stronie internetowej uczelni. Fotografie
świadczą dobitnie, iż licznie zgromadzeni
uczestnicy spotkań warsztatowych z zainteresowaniem biorą w nich udział.
Musimy tu również podkreślić, iż
warsztaty medialne prowadzi uczelnia
legitymująca się znacznymi osiągnięciami
w kształceniu studentów, organizująca
konferencje naukowe dotyczące mediów o
zasięgu międzynarodowym, uczelnia, którą
odwiedzają i wyrażają się o niej z wielkim
uznaniem naukowcy z wielu uniwersytetów
w świecie. A ostatnio z tą uczelnią podpisał
umowę o współpracy Papieski Uniwer-
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sytet Laterański. Podczas warsztatów
wykładowcy WSKSiM oraz dziennikarze
radia i telewizji zapoznają uczestniczących
w tych spotkaniach z funkcjonowaniem
telewizji, zasadami pracy w stacjach radiowych i redakcjach prasowych. Młodzi
uczestnicy warsztatów poznają również
prawidła obowiązujące przy tworzeniu stron
internetowych.
Jeśli powyższe informacje skonfrontuje
się z zaleceniami ministerstwa edukacji narodowej odnośnie do zasad kształcenia młodych ludzi oraz realizowanym programem, to
z łatwością zauważy się, ze warsztaty stanowią potrzebne uzupełnienie kształcenia
młodego pokolenia. Nikt bowiem tego nie
realizuje tak profesjonalnie i ze zrozumieniem
potrzeb młodzieży jak czyni to WSKSiM. Nic
więc dziwnego, że cieszą się one tak dużym
zainteresowaniem uczniów.
List szefowej resortu edukacji skierowany do szkół zamiast wytwarzania i
upowszechniania złej opinii na podstawie
domniemanej, incydentalnej sytuacji, która
– w naszym odczuciu - miała przestrzec
kierownictwa szkół przed współpracą z
organizatorami warsztatów, powinien zawierać słowa podziękowania ze strony
ministerstwa skierowane do środowiska
akademickiego Wyższej Szkoły Kultury
z Społecznej i Medialnej w Toruniu za
podjęcie – z powodzeniem - trudnego zadania upowszechnienia wśród młodzieży
wiedzy na temat mediów.
Właśnie rozpoczęły się zimowe warsztaty dziennikarskie organizowane w toruńskiej uczelni. Odbywają się pod hasłem:
„Nowe widnokręgi: dziennikarstwo, polityka, kultura i nowoczesność”. Zajęcia prasowe, radiowe, telewizyjne i informatyczne
przebiegają pod okiem specjalistów, którzy
na co dzień pracują w środkach masowego
przekazu. Zamiast przestrzegać przed
warsztatami, może zechce szefowa resoru edukacji sama zobaczyć na własne
oczy, jak one przebiegają. A potem – spodziewamy się – odpowiedniego listu z mini-
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sterstwa z poparciem dla tej formy edukacji,
podobnym do edukacji wspieranej przez
ministerstwo w zakresie prawa, normalizacji
czy bezpieczeństwa na drodze. O poparciu
dla tych form edukacji prowadzonych w
szkołach czytamy na stronie internetowej
ministerstwa.
W Roku Jana Pawła II, ustanowionym
decyzją Sejmu Rzeczypospolitej warto sięgnąć do nauczania tego Wielkiego Rodaka i
przypomnieć ocenę wielokrotnie wypowiadaną przez Papieża-Polaka, iż współczesny
człowiek woli słuchać świadków niż nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to tylko
wtedy, gdy są świadkami. Takimi właśnie
świadkami i jednocześnie profesjonalistami
w problematyce przedstawianej na warsztatach organizowanych przez WSKSiM są
prowadzący zajęcia. Nic więc dziwnego,
że warsztaty te cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Skład Rady Naukowej
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu:
prof. dr hab. Krystyna Czuba
prof. dr hab. dr h. c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. Henryk Kiereś
dr Leszek Kożuchowski
dr Łucja Łukaszewicz
prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk
prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak
prof. dr hab. Anna Raźny
dr o. Tadeusz Rydzyk
prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski
Toruń, dnia 14 lutego 2015 r.
Przedruk listu nadesłanego przez prof. dr hab. inż.
Janusza Kaweckiego

Polska ziemia bez ochrony!
Protestujący rolnicy przed kancelarią premiera nie tylko domagają się rekompensat
za szkody spowodowane przez dziki, nie sprzedane plony, czy limity, ale też protestują
przeciwko sprzedaży polskiej ziemi obcemu kapitałowi. Rolnicy skarżą się, że obcokrajowcom łatwiej jest kupić państwową ziemię niż Polakom! Problem ten szczególnie jest
widoczny w województwie zachodniopomorskim gdzie powstały wielkie, o powierzchni
kilku tysięcy hektarów gospodarstwa obcokrajowców: Niemców, Duńczyków, Francuzów,
Holendrów. Z nimi nie są w stanie konkurować małe polskie gospodarstwa. W których
polskojęzycznych mediach porusza się te ważne sprawy? Według rolników, w okolicach
Pyrzyc( zachodniopomorskie) około 60 % najlepszych ziem przejęły spółki z obcym kapitałem.
W Polsce obowiązująca ustawa z 1920 r. chroniła dość skutecznie polską ziemię. Wprawdzie
dopuszczała ona sprzedaż nieruchomości obcokrajowcom, ale za zezwoleniem ministra
spraw wewnętrznych. Po wejściu Polski do UE to ograniczenie zniknęło. Obecnie spółki z
obcym kapitałem, które kupują polską ziemię, nie podlegają kontroli. Agencja Nieruchomości
Rolnych nawet nie rejestruje tych transakcji. Przez obcokrajowców wykupywane są też
tereny i obiekty atrakcyjne turystycznie w innych województwach, widocznie jest na to
przyzwolenie polskich władz państwowych. Należy tu przypomnieć, że po 1 maja 2016
r. ma być uwolniona możliwość wykupu polskiej ziemi przez obcokrajowców (teraz mogą
to robić zagraniczne przedsiębiorstwa). Ilu z naszych rodaków rozumie te zagrożenia? A ilu
Polaków stać na zakup ziemi np. w Niemczech, Francji czy innych krajach UE? Popierajmy
naszych protestujących rolników, aby wytrwali w obronie polskiej ziemi, bo jeśli ją
utracimy, co zostawimy naszym dzieciom i wnukom?
ROTA
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Ksiądz Jan Nepomucen Machaczek – mistrz humoru
z czasów Galicji
Urodził się w 1794 r. w Jiczinie w Czechach, miejscowości znanej z rozbójnika Rumcajsa. Mówił dobrze po polsku,
z czeskim akcentem. Studiował teologię
w Ołomuńcu i Pradze, w 1818 roku przyjął święcenia kapłańskie. Najpierw był
wikarym w Czechach, a później został
kapelanem wojskowym i jako kapelan
przyjechał na ziemie polskie. Później został
katechetą i dyrektorem w szkołach w Cieszynie, Myślenicach i Brzesku. Z Brzeska
przyjechał furmanką konną do Nowego
Sącza przez Limanową latem 1853 roku, by
objąć probostwo w parafii Św. Małgorzaty
po księdzu dziekanie Bartłomieju Janczym.
Po drodze wstąpił do księdza proboszcza
Jana Warpechy w Limanowej. Z tym wydarzeniem związana jest pierwsza anegdota
dotycząca księdza Machaczka. Gdy dotarł do
parafii, spotkał przed kościołem księdza wikarego Windykę, pochodzącego z Brzeska,
będącego jego byłym uczniem. Zapytał się
go o drogę na plebanię, lecz ksiądz wikary
bardzo niegrzecznie go potraktował. Gdy
ksiądz Machaczek został przedstawiony wikaremu przez proboszcza Warpechę, młody
duchowny poznał w nim swego dawnego
katechetę. Zrobiło mu się wstyd i zaczął go
przepraszać, na co ksiądz Machaczek odparł:
„Gdybym cię w szkole lepiej bił w skórę,
byłbyś mnie od razu poznał”.
Po drodze z Limanowej do Nowego
Sącza ksiądz Machaczek zatrzymał się w Kaninie, gdzie odwiedził księdza proboszcza
Jana Bieleckiego, który poczęstował go
winem. Trunek niezbyt mu smakował, więc
pił niedużo. Gospodarz zachęcał go słowami:
„Proszę pić, bo wino jest bardzo stare”,
na co ksiądz Machaczek odparł: „Ja już
zauważyłem, że to winko jest bardzo stare,
ono nawet swój smak ze starości straciło”.
W Nowym Sączu już jako proboszcz
ksiądz Machaczek znany był ze swych niezwykłych zwyczajów. Codziennie wczesnym

rankiem szedł przez rynek nad Dunajec, gdzie
zażywał kąpieli, niezależnie od temperatury
i pory roku. W zimie, gdy rzeka Dunajec była
skuta lodem, to ksiądz Machaczek kąpał się
w przerębli o dużej powierzchni, wyrąbanej
przez rybaków.
Po odprawieniu Mszy świętej chodził
na spacery zazwyczaj w kierunku Chełmca.
Pewnego razu spotkał przy drodze płaczącego chłopca i zapytał się go dlaczego
płacze. Chłopczyk powiedział księdzu, że
zgubił grajcara (monetę) i nie może go
znaleźć. Proboszcz dał mu monetę i poszedł
w dalszą drogę. Po pewnym czasie, gdy
wracał z powrotem, chłopiec nadal płakał,
a proboszcz, zdziwiony, zapytał się go: „O co
znowu płaczesz, dałem ci przecież grajcara?”. Dziecko odpowiedziało: „Tak, ale teraz
mam jednego, a gdybym nie zgubił swojego
to miałbym dwa”. Ksiądz Machaczek roześmiał się i odparł: „Muszę ja powiedzieć
Chostynkowi [ówczesny nauczyciel szkoły
normalnej w Nowym Sączu – przyp. aut.] by
ci dał z matematyki bardzo dobrze”.
Proboszcz Machaczek przyjaźnił się
z pastorami ewangelickimi Michałem
Kochutem i Filipkiem, którzy towarzyszyli
mu w jego spacerach. Lubił również dyskutować z cadykiem gminy chasydzkiej
Chaimem Halberstramem. Proboszcz fary
był zwolennikiem zgodnego współżycia
różnych wyznań i współpracy wszystkich
chrześcijan.
Oryginalnie wychowywał księży wikarych. Jeden z wikarych prosił w sobotę
proboszcza, by powiedział za niego niedzielne kazanie, bo nie miał czasu przygotować
się do niego. Na to odrzekł proboszcz: „Ja
sem powiem”. Ksiądz wikary uspokojony
poszedł spać. W niedzielę ksiądz Machaczek
wyszedł na ambonę i rzekł: „Kazania dzisiaj
nie będzie, bo wikary się nie przygotował”.
Pewnego razu ksiądz Machaczek został
zaproszony przez proboszcza w Starym Sączu
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– ks. Matuzińskiego na odpust. Na uroczystościach zebrało się wielu księży, jednym z nich
był młody wikary z łysiną na głowie. Żaden
z obecnych na odpuście księży nie zdołał
znaleźć wytłumaczenia dla utraty włosów
przez wikarego w tak młodym wieku. Wtedy
ksiądz Machaczek odezwał się tymi słowami:
„Ten frater ma krótkie łóżko i w czasie snu
uderzał głową o szczyt łóżka i w ten sposób
włosy sobie wytarł”.
Proboszcz uważał, że poczuciem humoru, nawet z ambony kościelnej można wiele
dobrego zdziałać,kazania głosił oryginalne.
Ksiądz Machaczek wszystkich parafian uczył szacunku dla bliźniego. Gdy
umarła jawnogrzesznica sądecka, która
swoje usługi oferowała żołnierzom z pobliskiego garnizonu, na pogrzeb przyszło
wielu wojskowych, którzy byli ciekawi,
co też proboszcz powie o zmarłej. Ksiądz
mówił o miłosierdziu Boskim, które nie ma
granic i jest okazywane przez Najwyższego
każdemu grzesznikowi. Mowę pożegnalną
zakończył słowami: „- Kto z obecnych nie
zgrzeszył ze zmarłą, niech na jej trumnę
rzuci grudkę ziemi.” Niestety ziemia się nie
posypała.
Na Rynku głównym mieścił się w II
połowie XIX wieku sklep państwa Kosterkiewiczów. Okoliczni mieszkańcy przychodzili
tu często na drugie śniadania w godzinach
przedpołudniowych. Zajrzał tu również
w Wielki Piątek ksiądz Machaczek. zobaczył
wtedy dwóch jegomościów zajadających

kiełbasę. Ku ich zdziwieniu sam również
zamówił to danie, jednak nie zjadł tylko
rzucił swojemu psu na podłogę, mówiąc:
„Jedz i ty piesku, boś taki dobry katolik, jak
ci panowie, którzy teraz jedzą kiełbasę!”.
Ksiądz Machaczek był bardzo lubiany
i szanowany przez parafian i mieszkańców Sądecczyzny. Proboszczem kościoła
pw. Św. Małgorzaty był przez 29 lat – od
1853 do 1882 roku. Odnowił sądecką
Farę, wyremontował kaplicę Św. Heleny,
w dzielnicy Helena i kościół pw. Św. Rocha
w Dąbrówce.
Gdy umierał, powiedział do swego
lekarza Slavika: „Z Machaczkiem już bardzo
źle, bo nie chce nawet jeść tego, co mu
doktorzy zabraniają.”
Do historii przeszedł jako współtwórca
i bohater rozlicznych anegdot. Musiał być
człowiekiem wielkim, bo tylko o takich
ludziach opowiada się anegdoty.
Proboszcz Machaczek zmarł 28 marca
1882 r. Żegnały go niezliczone tłumy wiernych, jego nagrobek znajduje się na Starym
Cmentarzu w Nowym Sączu. W prezbiterium w Bazylice Św. Małgorzaty, w głównej
nawie po prawej stronie, znajduje się tablica
upamiętniająca tego nowosądeckiego proboszcza. W tym roku 28 marca przypada
133 rocznica jego śmierci.
Następcą proboszcza Machaczka został
ksiądz infułat Alojzy Góralik.

Kazimierz Mróz

Kochani Parafianie,
Drodzy Czciciele Cudownego Oblicza Jezusa Przemienionego!
Nie tak dawno witaliśmy rok 2015,
a tu już drugi miesiąc tego roku przed
nami. Dziękujemy Wam, Drodzy Parafianie,
za życzliwe przyjmowanie nas w domach
i mieszkaniach podczas odwiedzin kolędowych, dziękujemy z każdą sugestię duszpasterską, będącą przejawem waszego
zatroskania o wspólnotę parafialną.

Luty obfituje w wiele ważnych wydarzeń, 2 lutego przypada Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego, w którym
będziemy się szczególnie modlić w intencji
sióstr zakonnych pracujących w naszej
parafii, jak również osób konsekrowanych
pochodzących z parafii św. Małgorzaty
i o nowe powołania do służby Bożej. 9 lu-
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tego przypada 70 rocznica powrotu biskupa
lubelskiego Mariana Fulmana z Nowego
Sącza do Lublina. Bp Fulman w latach
1940 do 1945 mieszkał na plebanii parafii
św. Małgorzaty, z której kierował diecezją
lubelską, święcąc także księży. Był to czas
internowania, na który został skazany przez
hitlerowców, powiązany z zakazem publicznego odprawiania nabożeństw w kościele.
9 lutego o godz. 12.00 w poniedziałek
w Bazylice odbyła się uroczysta Msza
św. pod przewodnictwem pasterza naszej
diecezji bpa Andrzeja Jeża i arcybiskupa lubelskiego Stanisława Budzika. Po Mszy św.
została odsłonięta na plebanii pamiątkowa
tablica poświęcona biskupowi Fulmanowi.
W środę popielcową, 18 lutego rozpoczyna się Wielki Post, czas przemiany
i nawrócenia. Zapraszam Was na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, które
niech nam wszystkim pomogą realizować
hasło obecnego roku duszpasterskiego
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię’.
Drodzy Parafianie, to niektóre wydarzenia wyznaczające rytm naszego
parafialnego życia. Zapraszamy Was do
uczestnictwa w nich. Są to niepowtarzalne
chwile darowane nam przez Pana Boga,
które już się nie powtórzą. Skorzystajmy
z tego zaproszenia.
Ks Jerzy Jurkiewicz z Księżmi
Współpracownikami
Z Archiwum Parafialnego!
Przedstawiamy postać bp Mariana
Leona Fulmana, który został internowany
w okresie II wojny światowej w Nowym
Sączu, przy parafii św. Małgorzaty. Informację o biskupie zaczerpnięto ze strony
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
bowiem bp Fulman był współtwórcą,
pierwszym i wielkim kanclerzem tegoż
uniwersytetu.
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Pewnie dostał się do Nowego Sącza
dlatego, że tu komendantem był gestapowiec, osławiony kat Haman, który ma na
sumieniu wielu Polaków i okolic, a Niemcy
mieli pewność iż tu pod okiem tego łotra,
nie będzie dla nich niebezpieczny.
W archiwach naszej bazyliki zachowały się zdjęcia przedstawiające tego aktywnego, bohaterskiego i odważnego biskupa.
Bp. Marian Leon Fulman
(1866-1945)
Urodził się 27 marca 1866 r. w Starym
Mieście k. Konina. Od 1882 r. studiował
w Diecezjalnym Seminarium Duchownym
we Włocławku, a następnie w Akademii
Duchownej w Petersburgu (1886-1890).
W 1889 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Po zakończeniu studiów przez pięć lat
wykładał teologię dogmatyczną i liturgikę
we Włocławku. Pełnił także funkcję prefekta gimnazjalnego. Swoją patriotyczną
postawą (m.in. działalnością w Związku
Kapłanów Absolwentów Akademii Petersburskiej) naraził się władzom carskim, za
co najpierw został pozbawiony praw do
nauczania, a następnie osadzony w więzieniu na Pawiaku i skazany na pięć lat
zsyłki w Niżnym Nowogrodzie. Po blisko
roku zesłania został zwolniony dzięki
amnestii ogłoszonej w związku z koronacją
Mikołaja II. Po powrocie na ziemie polskie
zaangażował się w pracę duszpasterską
w Piotrkowie Trybunalskim, Lubiniu, Kowalu i Rozprzy, a także w działalność Ligi
Narodowej. W 1905 r. został wybrany na
posła do Dumy Państwowej. Od 1907 r.
pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Zygmunta w Częstochowie. Podczas I wojny
światowej prowadził akcję charytatywną.
17 listopada 1918 r. w Warszawie
został wyświęcony na biskupa lubelskiego. Sakrę przyjął z rąk abpa Aleksandra
Kakowskiego. Brał aktywny udział w or-
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ganizacji Uniwersytetu Lubelskiego. Został
mianowany delegatem Episkopatu Polski
przy Uniwersytecie (1918-1939) oraz jego
pierwszym kanclerzem (1928-1933), a następnie wielkim kanclerzem (1928-1939).
Jako ordynariusz lubelski wprowadził
szereg nowoczesnych zmian w zarządzaniu
diecezją, opierając się przede wszystkim
na dekanatach, a nie na kurii. Dzięki jego
zabiegom na terenie diecezji wybudowano
ponad czterdzieści kościołów oraz gimnazjum biskupie w Lublinie (1923). Erygował
7 dekanatów i 86 parafii, przekształcając na
katolickie kościoły wiele świątyń pounickich. Propagował kult Najświętszego Serca
Jezusa, przeprowadził pierwszy synod
diecezjalny, powołał do życia Instytut Wyższej Kultury Religijnej, zakładał katolickie
uniwersytety ludowe i robotnicze. W 1939
r. afiliował do Wydziału Teologicznego KUL
Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie.
W początku okupacji niemieckiej został aresztowany pod fikcyjnym zarzutem
gromadzenia broni i w listopadzie 1939 r.
skazany przez Niemców na karę śmierci,
którą zamieniono na obóz koncentracyjny
w Sachsenhausen. Zwolniony z obozu
dzięki staraniom papieża Piusa XII, w latach
1940-1945 był internowany w Nowym
Sączu, skąd potajemnie kierował diecezją
za pośrednictwem wikariuszy generalnych
– ks. Z. Surdackiego i ks. J. Kruszyńskiego
(byłego rektora KUL). Do Lublina powrócił
9 lutego 1945 r.
Podczas pełnienia posługi kapłańskiej
i biskupiej bardzo aktywnie działał jako
duszpasterz. Założył i redagował „Wiadomości Pasterskie” i „Kronikę Diecezji
Kujawsko-Kaliskiej”, a następnie „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”, gdzie
zamieszczał swoje listy pasterskie. Poza
tym publikował w „Przeglądzie Katolickim”
i „Ateneum Kapłańskim”. Osobno wydał:
Skarbiec odpustów (Warszawa 1893), Maj
i październik w nabożeństwach kościelnych
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(Włocławek 1893), Orate invicem – modlitwy za współkapłanów (Włocławek 1894),
Rytuał rzymski a piotrkowski (Włocławek
1896), Święci Pańscy, czyli dzieje Kościoła
Katolickiego w żywotach świętych (Warszawa 1899). Odznaczony został wielką
wstęgą z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
(9 listopada 1931 r.).
Zmarł 18 grudnia 1945 r. Pochowany
został w grobowcu biskupów lubelskich
pod katedrą św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty.
Przedruk z gazety parafialnej „Nasze
Spotkania” nr2, 2015
W tym kapłańskim domu mieszkał od
25. II. 1940 do 9. II. 1945r.
Bp Marian Leon Fulman - pasterz
diecezji lubelskiej w latach 1918-1945.
Pierwszy wielki kanclerz KUL. Aresztowany
przez Niemców 17. XI. 1939 r. Osadzony na
zamku lubelskim. Skazany na karę śmierci.
Więziony w Oranienburgu - Sachsenhausen. Po zamianie wyroku na internowanie
znalazł gościnne przyjęcie, opiekę szacunek
na tutejszej plebanii. Stąd potajemnie
kierował diecezją lubelską. Tutaj sekretnie
udzielał święceń kapłańskich. Tablicę kładą
w 70 rocznicę uwolnienia internowanego
pasterza.
Metropolita lubelski Stanisław Budzik
i bp tarnowski Andrzej Jeż.
Informacje nadesłała Zofia Lorek
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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 - 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.
Wydarzenie, jakim było Zwiastowanie,
zakończyło też czas wyczekiwania na nadejście Mesjasza, o którym przed 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 .
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, wznosząc małżeństwo na
takie szczyty czystości jakie Bóg zaplanował, stwarzając pierwszych rodziców.
Maryja całkowicie zaufała Bogu
zgadza się nie tylko na niezwykłe macierzyństwo, Jej zgoda dotyczy też jej Syna
Jezusa Chrystusa, którego czeka męka na
krzyżu i śmierć, a wciągu ziemskiego życia,
niezrozumienie nawet wśród osób najbliższych. Wraz z tymi słowami Maryi spełniła
się nadzieja ludzkości, spełniła się ważna
tajemnica, tajemnica odkupienia, wtedy
otwarło się niebo dla każdego człowieka,
bo Maryja naprawia to co zepsuła przez
swoje nieposłuszeństwo pierwsza kobieta
Ewa. Odkupienie zostało nam ofiarowane
w formie nadziei, a nadzieja doda nam siły
do pokonania naszej teraźniejszości, która
upewnia nas, że człowiek dostępuje darowania długu zaciągniętego przez grzech
i otrzymuje łaskę pojednania z Bogiem.
Nadzieja nie jest tylko daremną ufnością, podyktowaną przez przekonanie, że
przyszłość będzie lepsza niż przeszłość.
Nadzieja i ufność są podstawą odpowiedzialnego działania, a tylko lęk paraliżuje
wolność i rodzi niepewność. W Zwiastowaniu spostrzegamy, że wiara i nadzieja
Maryi pozwoliły jej przezwyciężyć lęk
i wypowiedzieć‚ „O to ja Służebnica Pańska.

Stała się służebnicą Pana w ciele,
w sposobie życia i w duchu. Powierzyła
się całkowicie Bogu. Jest to wielka
ofiara, być służebnica Pańską.
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Właśnie dlatego w dniu święta
Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny, prośmy szczególnie o cnotę nadziei, ponieważ nadzieja jest absolutnie
potrzebna do osiągnięcia tego, czego
pożądamy w naszym codziennym życiu.
Nadzieja pozwoli nam przezwyciężyć
lęk przed samym sobą, przed światem,
przed innymi ludźmi, przed potęgami
tego świata, przed systemem, przed
wszystkim co jest przejawem zniewolenia.
Podziękowaniem Maryi za dobra
otrzymane w Zwiastowanie jest modlitwa Anioł Pański, to chrześcijańska
modlitwa Maryjna.
Zwyczaj odmawiania tej modlitwy
zaistniał na przełomie XII – XIII wieku.

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 odkrywają
„Pozdrowienie Anielskie” i odmawiają je
razem z papieżem.
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

Łążek - wg archiwalnej księgi cz II
Tym razem przedstawię nazwiska zapisanych w Księdze parafialnej Łążka. Dotyczą
one mieszkańców i ochrzczonych dzieci, nowożeńców, kumów, świadków, osób zmarłych,
osób stwierdzających zgon czy świadków oświadczeń przy podpisach krzyżykiem stwierdzonych. Nazwiska podaję w zapisie chronologicznym. Być może znajdą Czytelnicy swoje
rodowe nazwiska, nazwiska chrzestnych czy osób spokrewnionych. Księga rozpoczyna
zapisy w 1795 r (lata wcześniejsze zawierają informacje ogólne w języku łacińskim).
Zieliński
Witek
Gryzło
Zakrzewski (colonus)
Szkaradek
Szydłowski
Dziubanowski (od
1857
Smajdor// Smaidor
Tokarz
Rola
Koszut
Cekada// Czekada
(od 1891)
Gwóźdź
Adamczyk

Potoczek
Bocheński
Domenik
Zelek
Gondek
Miczek
Sikorka
Śmiałek
Świerczek
Potoczek
Liber
Szczurek
Krzykawski
Wątroba
Cyrkiel
Berdychowski
Ścibała

Iwański
Fecko
Słupiński
Borzęcki (od 1857)
Zięba
Płachta
Czop
Szewczyk
Kucia
Grzesiak
Gerl(?)
Wideł
Wójs
Pędzich
Gargula
Majkowski
Kamiński

Mróz
Michalik
Sobczyk (1884)
Łatka
Stańczyk
Krzyżak
Gadzina
Zagajska
Krzykalski
Widlak
Cichoń
Dadał
Mrożek
Szyguła
Ziembowicz
Lelito
Torba
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Sekuła
Halerz
Bogacz
Jacak
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Lebda
Szczepaniec
Marszałek
Kica

Słonka
Ruchała
Konar
Wróbel

Opiela
Stanek
Olexy
Rola

Przypuszcza się, na podstawie powtarzających się nazwisk, że licznie reprezentowana
jest rodzina Dziubanowskich, Borzęckich, Potoczków, Czopów.
Ciekawy jest łaciński zapis imion, przy czym imię Adalbertus to polski Wojciech.
Jeżeli PT. Czytelnicy są zainteresowani bardziej, mogą skontaktować się z redakcją.

Łucja Wróbel

Kobieta to dar Boga dla rodzaju ludzkiego
Każdy mężczyzna powinien doceniać
kobietę przez okrągły rok, a nie tylko przypominać sobie o jej obecności w swoim
życiu w dniu 8 marca, kiedy przypada
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tak być powinno, ale jak jest. Na pewno nie wszyscy
mężczyźni zapominają o swych siostrach,
matkach i żonach i są na co dzień dla nich
szarmanccy i mili.
Jednakże początki każdego istnienia
ludzkiego Bóg powierzył kobiecie, a to
zawierzenie losów ludzkości, kobiecie
stanowi o jej szczególnym powołaniu
i misji, jaką ona ma do spełnienia, do
macierzyństwa. Macierzyństwo to dar,
którym obdarzył Bóg kobietę, to podstawowe powołanie kobiety, bo przecież
tylko kobieta może nosić w swoim łonie
bezbronne dzieciątko, które potrzebuje jej
tkliwości i opieki. A jeżeli kobieta może stać
się matką , to znaczy, że musi mieć jakiej
szczególne wewnętrzne predyspozycje do
pełnienia tej funkcji. Macierzyństwo to troska o zrodzone dziecię, to opieka nad nim,
to dawanie mu ciepła, miłości i wsparcia.
Każda kobieta może poświęcić się drugiemu, potrafi niejednokrotnie przebywać przy
chorym dziecku noce i dnie, spędzać przy
chorym długie godziny, udzielając innym
wsparcia emocjonalnego.
Ojcostwo zaś to nieustanna gotowość
do obrony i ochraniania ukochanych osób,

dawanie im poczucia bezpieczeństwa.
Ojciec to ten, który niesie na barkach
odpowiedzialność za rodzinę, który strzeże
wartości, jest autorytetem, wzorem cnót
i odbiciem ojcowskiej miłości Boga.
Dlatego w dniu święta kobiet należałoby się zastanowić i przyjrzeć naszym
mediom, które z jednej strony w szczególny
sposób poniżają kobiety i ich kobiecość,
a z drugiej strony okazują kobietę niezależną, radzącą sobie beż mężczyzny, kobietę
silną, dbającą o swój wygląd, kobietę
sukcesu, starającą się za wszelką cenę
zachować młodość, podkreślając swą
kobiecość.
Feminizm, który ma zadanie wyzwolić
kobietę spod panowania mężczyzn, zmienił
sposób myślenia wielu kobiet. Zdarza się
też, że kobieta przedstawiona jest jako zaniedbana, bo tak przejęta jest obowiązkami
domowymi.
A w tej chwili jest wiele kobiet, które
łamią dotychczasowe zasady, dążąc tylko
do władzy, rywalizując z mężczyzną; kto
lepszy, kto więcej potrafi, kto silniejszy,
a kto bardziej pokrzywdzony i dyskryminowany. Ta ciągła rywalizacja, podsycana
w mediach, doprowadzić wkrótce może
do zaprzeczenia kobiecości i męskości.
Czy naprawdę to prawdziwy cel „pseudo
polityków celebransów”, którzy chcą, aby
„rodzic A” i „rodzic B” zaistniał w naszym
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społeczeństwie.? Nie zapominajmy, że Bóg
stworzył człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1,27). Czy dzisiejszy człowiek
zapomniał o tym, czy teraz człowiek chce
sam stanowić o tym, czym jest męskość
i kobiecość, zaprzeczając równocześnie
przykazaniom Bożym i wszelkim zasadom
moralnym?. Czy ta sprzeciwiająca się mała
cząstka społeczności uważa, że Bóg się
pomylił, czy nie podoba się im, że człowiek
rodzi się już z pewnymi uwarunkowaniami
i uważa to za strzał wymierzony w jego
wolność? Niestety, niejednokrotnie istnieją
przeszkody natury biologicznej, że kobieta
nie może zostać matką, ale jeżeli kobieta
może stać się matką, to całym sercem
oddaje się tej funkcji, i wtedy na pewno
nie przestanie walczyć o swoja kobiecość.
Kobieta - Matka podejmie walkę też wtedy,
gdy macierzyństwo jest zagrożone przez
rządzących, którzy żądając legalizacji aborcji, a przecież jest to zezwoleniem na zabijanie bezbronnych, nienarodzonych dzieci.
A jak media przedstawią mężczyznę,
który powinien być wsparciem i przykładem dla rodziny. Mężczyzna w mediach
przedstawiony jest bez wyrazu, pozbawiony ideałów, wydaje się, że jego jedynym
największym osiągnięciem jest najnowszy
model samochodu, oraz maszynka do

golenia, która sprawia, że wszystkie kobiety szaleją za nim. Medialny mężczyzna
dba z przesadą o swój wygląd, ubiera
się w najnowsze ciuchy, podkreśla swój
wygląd opalenizną, uzyskaną w solarium
można powiedzieć, że zachowuje się jak
kobieta. Czy właśnie taki mężczyzna,
w którym nie widać wewnętrznej siły, jest
w stanie dać kobiecie poczucie bezpieczeństwa.? Czy taki mężczyzna, nieakceptujący
swego powołania ojcowskiego, nigdy się
nie nauczy odpowiedzialności a tylko za
szczyt swoich osiągnięć uznaje podbijanie
kobiecych serc.
Należy pamiętać, że żyjemy w świecie, który próbuje za wszelką cenę negować, naturalne różnice pomiędzy kobietami
i mężczyznami, takie działania spowodują
zniszczenie ich tożsamości. Toteż mężczyźni nie mogą zapomnieć, że istnieje
kobieta w ich życiu, toteż kobiecie nie tylko
w Dniu Kobiet trzeba, mówić miłe słówka,
oddawać jej hołd, kochać i szanować, ale
w każdym dniu roku, czy świeci słońce,
czy deszcz pada. Nie możemy się też dać
nabrać na manipulację i różnego rodzaju
lewicowe hasła, które są wypaczone chorymi ideami i wynaturzeniami i które tak
naprawdę uwłaczają kobiecie, kobiecości
i macierzyństwu.

Zenon Tabor

Strach

Świat zadrżał, kiedy 11 września 2001
roku runęły dwa nowojorskie drapacze
chmur zniszczone przez amerykańskie rejsowe samoloty z pasażerami na pokładzie,
pilotowane przez terrorystów z al-Kaidy.
W zgliszczach zniszczonych kompletnie
upadających budynków zginęło kilka
tysięcy ludzi. Europa wtedy jeszcze nie
przypuszczała, że islamiści w imię proroka
Mahometa mogą powtórzyć swoje samobójcze zamachy na Starym Kontynencie.
Jednak swoim zachowaniem i dziwnie

pojętą wolnością i tolerancją, politycy UE
wprost domagają się, aby konflikt pomiędzy chrześcijanami i islamistami trwał.
Przecież obrażanie i wyśmiewanie uczuć
religijnych chrześcijan i prowokowanie islamistów ma miejsce prawie każdego dnia
w na prasie, radio czy telewizji. Aczkolwiek
każdy ma prawo wypowiadać się na temat
religii, lecz są pewne granice, których nie
można przekraczać. Tolerancja, a ktoś inny
powie wolność, te dwa słowa powinny
mówić same za siebie, a jednak tolerancja
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i wolność wypaczona, źle interpretowana,
nie przestrzegana, jest powodem zła na
świecie. Na pewno niepotrzebne jest,
aby poruszać drażliwe tematy, czy też
wyśmiewać się z symboli religijnych, pokazując w prasie nieprzyzwoite karykatury
religijne, tłumacząc swoje postępowanie
tolerancją i wolnością prasy, bo w wielu
przypadkach ta tolerancja i wolność potrafi
być obłudnie tłumaczona.
Europa od zawsze bała się islamu i historia notuje wiele krwawych przypadków
spotkania z nim. Współcześnie zaś zbyt
skrajnie rozumiana tolerancja problem
ten wyciszała. Tymczasem W różnych
miejscach świata odbywają się krwawe
sceny spowodowane przez skrajnych
wyznawców Mahometa.
Już król Jan Sobieski pod Wiedniem
przekonał się o tym kiedy muzułmanie szli
na śmierć w imię Allacha, nie bacząc na
zadawane im duże straty, a wielki wezyr
został przez swoją świtę zabity w imię
Allacha. Wtedy król polski i jego wojska
zatrzymały 12 września 1863 r. zalew religią
islamską krajów europejskich, a teraz co
robi Europa?...... sama dopuszcza osiedlanie się uchodźców arabskich w swoich
krajach. Jednak nie trzeba zapomnieć, że
wielu ludzi z krajów arabskich, chce się
asymilować z Europejczykami i nie są w radykalnych grupach terrorystycznych. Wydaje się również, że Francja i Anglia z racji
swoich powiązań z koloniami zamorskimi
przyjmuje największą liczbę wyznawców
islamu. Sytuacja zmieniła się diametralnie,
kiedy nastąpiła wyraźna ekspansja islamu,
kiedy meczety zaczęły wrastać w krajobraz
europejski a islamska mniejszość zaczęła
się domagać przestrzegania zasad szariatu, kiedy zaczęły powstawać w miastach
wielotysięczne dzielnice zamieszkałe
przez wyznawców islamu, Rozrastała się
atmosfera wzajemnej podejrzliwości, coraz
częściej na ulicach miast europejskich
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da się słyszeć „my Europejczycy”, a „oni
muzułmanie”.
W dzisiejszym świecie słowa wolność
i tolerancja są głoszone przez wszystkie
partie lewicowe i nawet są wprowadzana
w życie. Ludzie przewrotni używają słowa
wolność i tolerancja tylko po to, by nimi
przykryć różne niegodne pomysły.
Natomiast wolność i tolerancja, zrozumiana jako dobro, to błogosławieństwo
i życie za, którym opowiadają się ludzie
dojrzali, którzy faktycznie stoją po stronie
dobra, prawdy, piękna i miłości, stoją po
stronie świętości życia, nawet oddając za
nie życie.
W Konstytucji RP jest zapis gwarantujący każdemu obywatelowi wolność
sumienia i religii jednak w świetle ostatnich
wydarzeń wydaje się, że jest to zapis, który
nie obowiązuje dużej części rządzących.
Nie biorą pod uwagę odwiecznych praw
wyznawanych przez ludzkość. Nie tylko
oni stanowią zagrożenie dla wolności
sumienia w Polsce, lecz wiele różnych
organizacji mieniących się „obrońcami”
praw człowieka, które usiłują określać
istotne zasady wolności człowieka, które
w rzeczywistości je ograniczają. Definicji
„obrońców” praw człowieka nie przewiduje
przecież obrony praw Kościoła, szpitala katolickiego, czy innych instytucji związanych
z katolicyzmem, natomiast szykanowane
są osoby, którym wymierza się karę gdy
kierują się sumieniem.
Dlaczego mam żyć w świecie zakłamanym, w świecie przemocy i erotyki. Dochodzę do wniosku, że nie liczy się mądrość,
miłość, wolność i szlachetność, bo coraz
częściej szerzy się głupota i bezprawie, bo
w naszym społeczeństwie najważniejsza
jest kasa, bo dzień bez afery to dla wielu
dzień stracony. Dzisiaj w naszym wolnym
kraju wygrywa strach, strach przed obcymi, strach przed utratą i tak niskiej płacy,
strach przed władzą, która utraciła rozsądek
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i dawno nie reprezentuje interesów naszego społeczeństwa, lecz interesy zachodnich
„sojuszników”.
A przecież „Kolos” na glinianych nogach, coraz bardziej chwieje się i kieruje
ku upadkowi, bo zaprzecza prawdzie, bo
jego korzenie chrześcijańskie usychają,
które są tak potrzebne do podtrzymywania
miłości, pokoju, wolności i równowagi
we współczesnym świecie. Liberalizm
Sprawozdania

rządu światowego, to mądre słowo, jednak
wykracza poza wszelkie możliwe normy
moralne i społeczne ludzi je wypowiadane
bo czy można promować tylko te „mniejszości” społeczne, które sprzeciwia się
moralności i dobru człowieka.
A teraz strach ogarnął świat, bo
islam…

Zenon Tabor

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka zbiera się dwa razy w miesiącu. Zadaniem członków jest praca
nad sobą i pomoc, w miarę możliwości i potrzeb, w parafii - w propagowaniu postawy
chrześcijańskiej.
Za rok 2014 członków zapisanych jest 25, jedna osoba powróciła po latach nieobecności a 1 osoba zginęła tragicznie- Zofia Wolak- pełniąca funkcję sekretarza.
Praca formacyjna to:
- udział w rekolekcjach diecezjalnych
- rozważanie fragmentów Pisma świętego i aktualnych materiałów formacyjnych
- prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu (4 x)
- udział w diecezjalnych spotkaniach (3x)
-zorganizowanie parafialnej pielgrzymki na Jasną Górę i do Łagiewnik
- prowadzenie Drogi Krzyżowej
- prowadzenie nabożeństwa koronki do Miłosierdzia Bożego przy 3 kapliczkach
- modlitwa za parlamentarzystów
- spotkanie opłatkowe
Praca w zakresie kultury
- prowadzenie fotogabloty, wystaw okolicznościowych
- pomoc w konkursie palm i wieczorze kolęd
- zbiórka na rzecz Fundacji Jana Pawła II
- zorganizowanie podpisów w akcjach obywatelskich na rzecz obrony życia i inne.
- wydanie kalendarza
- kontynuacja wydawnictwa parafialnego Nasza Wiara
- współorganizacja XIV parafiady
Działalność misyjna
Współpraca z placówką misyjną ss. Karmelitanek w Burundi (Afryka) i adopcja
serca dziewczynki Racheli.

Łucja Wróbel

P.S
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza w swoje szeregi nowych
członków.
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Ruch Światło Życie
Wspólnota parafialna Ruchu Światło-Życie tworzona jest
przez młodzież oraz dzieci pod bacznym okiem księdza Moderatora Andrzeja Kmiecika oraz animatorek Ani, Eli i Karoliny.
Rok formacyjny Oazy Żywego Kościoła zawsze rozpoczyna się
w lutym Kongregacją Odpowiedzialnych RŚŻ na Jasnej Górze,
podczas której ogłaszane jest hasło roku oraz plan formacyjny.
Ubiegłorocznym hasłem roku było „Radość Ewangelii” i była to XXIX
KO. Głównym celem istnienia Ruchu jest aktywne włączanie się w
działalność parafii. Co miesiąc, w I piątek, organizowaliśmy czuwania dla młodzieży, aby poprzez chwilę adoracji przed Najświętszym
Sakramentem być bliżej Jezusa, oderwać się od codziennych zajęć. W Wielkim Poście
prowadziliśmy Drogi Krzyżowe dla młodzieży, a także plenerową DK na Grodzisko, podczas
której młodzież niesie ze sobą drewniany krzyż.
Tradycją stał się także wyjazd młodzieży
na Niedzielę Palmową do Tarnowa. Przygotowaliśmy także czuwanie dziękczynne przed
kanonizacją Jana Pawła II. Okres wakacyjny to
czas 2 tygodniowych rekolekcji oazowych. Jest
to uwieńczenie pracy rocznej oraz czas na wypoczynek i modlitwę. Oazy odbywają się w różnych
częściach diecezji tarnowskiej. W tamtym roku
nasza młodzież uczestniczyła w rekolekcjach
w Męcinie, Florynce, Czermnej i w Starej Wsi.
Istotą formacji w małej grupie są cotygodniowe spotkania nad Słowem Bożym. Jest to
okazja do rozmowy, zabawy oraz modlitwy we wspólnocie. W listopadzie odbyły się
już VI Andrzejki Rodzinne, a tematem przewodnim były lata 60., 70. i 80. Zabawa jak
zawsze była udana. Poprowadziliśmy Jutrznię przed Pasterką oraz podjęliśmy się również
przygotowaniu Jasełek. Wzięły w nich udział 22 osoby, a oprawą muzyczną zajął się
zespół młodzieżowy Glorifico. Uczestniczyliśmy także w rekolekcjach weekendowych,
zwanych Rabanami Oazowymi, które organizowane są w Ciężkowicach w myśl Papieża
Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janerio tak zachęcał
młodzież: „Chcę, byście poszli na ulice robić raban. Chcę rabanu w waszych diecezjach!
Chcę, aby Kościół wyszedł na ulicę!”. Jest to doskonała forma spędzenia czasu oraz
przygotowania do ŚDM w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność Ruchu. Spotkania dla dzieci
i młodzieży są w każdy piątek w Domu Parafialnym sali 24.
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Ojczyzna polszczyzna
Skąd wzięły się w naszej pisowni: „u”, „ó” ?
Najpierw o tym, że polski język jest w rodzinie słowiańskiej i można czynić porównania, przyjmując, że każdy z języków słowiańskich, choć z jednego przodka się wywodzący,
rozwijał się i zmieniał odrębnie.
Wspomnę również, że istniało kiedyś zjawisko fonetyczne zwane iloczasem czyli
samogłoski wymawiane były- jak dźwięki w muzyce- krócej lub dłużej (w języku rosyjskim
zachowały się jeszcze o krótkie i o długie.)
Zanik tego pozostawił ślady. Jednym z nich jest ó. Ó wyrosło z długiego o.
wół
brzmiał kiedyś jako wooł (tak też pisano)
góra
to dawna goora (por ros.)
krówka to dawna kroowka
Spróbujmy wymawiać wyraz z długim o, z czego prawdopodobnie wyjdzie dźwięk
podobny do u, a że w innych formach tego wyrazu jest o, stąd potrzeba była taka, żeby
wymyślić literę odrębną.
Wiemy wszyscy, że ó piszemy, gdy w innych formach lub wyrazach pokrewnych
występuje o, czyli jest to zasada wymiany. Nie zawsze jest to możliwe. Jakkolwiek
„obracalibyśmy” górę, o nie pojawi się. Ale jest rosyjska gora, jest Medjugorie i inne.
Wymowa ó i u jest jedna, ale dla zachowania porządku historycznego musi być to
rozróżnione w piśmie.
Gdyby jakiś reformator ortografii chciał zlikwidować ó i zastąpić je u, pojawiłby się
niezły bałagan:
Czy byłaby możliwa taka sytuacja: krowa- kruwka albo mrowie- mruwka?
A co byłoby z wszystkimi tekstami pisanymi, jak by się je czytało? Czy wszystko
przepisywać? Taka rewolucja przyniosłaby wielki zamęt, większy problem niż zapamiętanie zasady pisania ó.
Wyjątki z zasady - ówka to skuwka i zasuwka
A skąd się wzięły? Skuwka pochodzi od słowa skuwać czy kuć; zasuwka- od zasuwać, suwać, posunąć.
Prawda, że to ciekawe? Warunek: kochać swój język. Z życzeniami tego kochania

Łucja Wróbel
P.S.
1.W języku elektronicznym nie ma znaków specyficznych dla polszczyzny.
2. W niektórych nazwiskach mogą pojawić się błędy, taką pisownię trzeba uszanować.
3.Moje rodowe nazwisko w czasach zaborów, w zaborze pruskim, pisano w urzędach
jako Wrobel.
4. W wyrazach obcych nie ma ó.
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Różowa wstążka
Zaobserwowaną sytuację w programie telewizyjnym dla dzieci- w bliższym
otoczeniu opowiadałam, dlatego przepraszam mych słuchaczy za powtórkę,
niemniej jednak przytoczę to dla szerszego grona, przypuszczając, że nie wszyscy
oglądają filmy dla dzieci.
Jest taki serial z pingwinami, animowany. Czasem migną mi przed oczami
jakieś obrazy - szybkie a krzykliwe, ale jaka jest idea całości - nie wiem.
Przypadkiem obejrzałam krótki fragment, który streszczę. W gronie męsko
- żeńskim owych pingwinów pojawił się nagle ich znajomy - pan pingwin- z różową kokardą na głowie. Towarzystwo, zdziwione tą dekoracją, pyta - co to ma
znaczyć? On odpowiada: chcę być kobietą!. Co mam robić - pyta koleżanekjaki makijaż, jakie kosmetyki, może trzeba zmienić uczesanie - słowem, jak być
kobietą? Pan pingwin szuka rad - jedni mówią poważnie, inni żartują. Wreszcie
zdejmuje różową kokardę i oświadcza, że pozostaje mężczyzną. Ktoś z otoczenia
komentuje: nieważna jest płeć, ważne jest to, kim kto chce być.
Historia z happy andem? Ale puenta zgoła doktrynalna w świetle programu
gender.
Wprawdzie pan pingwin zrezygnował z możliwości przejścia na stronę
przeciwną, ale…. jest tu zaprezentowanie oswajanie z tematem już od młodych
lat. A wiadomo, że sugestie bywają czasem niebezpieczne: wchodzą w umysł
i drążą w nim.
Czy bawienie się z ogniem kończy się zawsze dobrze?
Różowy kolor opanował modę, szczególnie dziewczęcą. Różowy - od delikatnego odcienia przez coraz wyrazistszy aż do wściekle różowych. Przez wiele
lat, np. w czasach mej młodości, nikt szanujący się nie pokazałby się w odcieniu
tej barwy. Róż- szczególnie ten agresywny- odnoszono do kramarskich bibelotów.
Tak, to moda, to obyczaj. Niech będzie tak.
Co mówią domy z różowym światłem w oknach? Jakie kolory dominują
w kostiumach uczestników tzw. parady równości?
Biedne dziewczynki- ubrane od stóp do głów w róż- czyli od bucików po
pompon na czapce! Różowe parasole, wózki, lale, piłki, dywaniki, kocyki, sukienki, fartuszki, klocki, łóżeczka….
I jeszcze jedno, choć rzadkie zjawisko w modzie dziecięcej: zabawki i ubranka
z serii Halo! Kitty! Czyli zarysy twarzy ludzkiej lub „twarzy” zwierzęcej bez ust.
Podobno to produkcja jakieś sekty? Radzę sprawdzić! Internet powie.
Kolorowych ale różowych snów życzę.
Łucja Wróbel
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Humor
Stoją dwie blondynki na przystanku i czekają na autobus. Autobus
podjeżdża, a one podchodzą do drzwi kierowcy i jedna się pyta:
- Dojadę tym autobusem do centrum?
- Nie - odpowiada kierowca.
- A ja? - pyta druga.
Pewien pan poszedł do księgarni i pyta:
- Czy dostane książkę pod tytułem „Mężczyzna panem domu”?
- Niestety, nasza księgarnia nie prowadzi bajek.
Młody agronom ogląda sad i poucza właściciela:
Pan ciągle pracuje starymi metodami. Będę zdziwiony, jeśli z tego
drzewa uda się panu uzbierać choćby 10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, gdyż zawsze zbierałem z niego gruszki.
- Wiesz, mówi kolega do blondynki - podrożało paliwo
- Ja się nie martwię - odpowiada - zawsze tankuję za 50 zł.
W bibliotece:
- Czego pan szuka?
- Nietzschego. (czyt. niczego)
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi, przez łaskę
chrztu świętego stali się:
31.01.2015 r.
Ewa Bernadeta Pietrakiewicz ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice,
15.02.2015 r.
Natalia Anna Kościółek ur. Nowy Sącz zam. Rdziostów
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
14.02.2015 r.
Agnieszka Janus i Marcin Hornik

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

Redakcja: ks. Józef Babicz (asystent kościelny), Zofia Golińska,
Jacek Kwiatkowski, ks. Andrzej Kmiecik, ks. Krzysztof Mirek, Jerzy Mróz,
Marta Gródek-Piotrowska, Zenon Tabor, Monika Tobiasz (oprawa graficzna),
Łucja Wróbel (redaktor naczelny).
Konto parafialne BGŻ Nowy Sącz 04 2030 0045 1110 0000 0024 1660
Skład, druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji tekstów,
a także opatrywania ich własnymi tytułami

