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Jaki jestem?
„Człowiek jest tym czym jest jego miłość.” Te słowa świętego Augustyna
warto rozważyć w duchu kolejnego już w naszym życiu Wielkiego Postu. Kogo
lub co kochasz? Może żonę, dzieci, wnuki. Być może nie kochasz człowieka
a twoja miłość jest już tylko pragnieniem lepszego i wygodniejszego życia.
Zdobywasz rzeczy, pochłaniasz swój czas, aby zapewnić godne warunki życia
swojej rodzinie. Mimo to może jesteś dla swoich najbliższych jak obcy? Co dla
ciebie jest najważniejsze? Najważniejsze pytanie weryfikujące prawdę zostanie dopiero zadane. Nie jest to kolejne pytanie, które słyszałeś już tak często
i znasz je na pamięć. Ono zmusza do myślenia. Po głębszej analizie swojego
życia daje właściwie już gotową odpowiedź-kogo lub co kochasz. Oto ono.
Jaka jest twoja tęsknota? Za czym tęsknisz? Tęsknota wyraża naszą miłość,
czy lepiej pragnienie miłości. Miłość zaś pokaże, jakim jesteś człowiekiem.
Czas Wielkiego Postu, który rozpoczniemy, każe nam oprócz naszych
tęsknot ziemskich, dostrzec tęsknotę naszego serca. Post jeszcze raz ukazuje
to wielkie ludzkie pragnienie, które rozpoczęło się już w raju. Wtedy gdy
pierwsi rodzice ostatni raz oglądali swoimi ziemskimi oczyma samego Boga.
Wizja ta zapisała się na naturze całej ludzkości jako odwieczna tęsknota za
doskonałą miłością, która może być wypełniona tylko w Bogu, gdyż tylko
On jest Miłością. Tęsknota za miłością przypomina nam o prawdzie zapisanej
w Księdze Rodzaju, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.
Rozpoczynamy miesiąc marzec. Czas intensywnego przygotowania do
wiosny. Niewątpliwie jest on czasem większej nadziei i radości z długich
dni, pojawiającej się coraz odważniej zieleni i promieni słońca. Przesilenie
wiosenne symbolizuje zwycięstwo światła nad ciemnością, dobra nad złem
i przede wszystkim zwycięstwem Chrystusa nad grzechem. Przyroda wskazuje nam, że my również jesteśmy w sposób naturalny w nią wpisani i od niej
uzależnieni. Niech więc radość wiosny i przeżywania Wielkiego Postu będą
dla nas okazją do zrobienia porządku w naszych sumieniach. Pojednajmy się
w rodzinach, w sąsiedztwach, starajmy się poważnie potraktować okazję do
nawrócenia. Może to ostatni Wielki Post w naszym życiu? Jest okazja. Nie
bądźmy obojętni „nie zatwardzajmy serc, zbawienia nadszedł czas, bo Chrystus
puka znów, może ostatni raz.”
Ks. Krzysztof Mirek
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Kalendarium na marzec 2014 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.
Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.
1 III
2 III
3 III
4 III

5 III
6 III
7 III
8 III
9 III
10 III
11 III
12 III
13 III
14 III
15 III
16 III
17 III

Sobota. Dzień powszedni. Jk 5, 13-20; Ps 141 (140), 1-2. 3 i 8 (R.: por.
2a); Por. Mt 11, 25; Mk 10, 13-16;
Ósma Niedziela zwykła. Iz 49, 14-15; Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab (R.:
por. 2a); 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 33; Mt 6, 24-34;
Poniedziałek. Dzień powszedni. 1 P 1, 3-9; Ps 111 (110), 1-2. 5-6. 9 i 10c
(R.: 5b); 2 Kor 8, 9; Mk 10, 17-27;
Wtorek. Święto św. Kazimierza, królewicza.W kościołach, w których
nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Syr 51, 13-20; Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a); Flp 3, 8-14; J 15, 16;
J 15, 9-17;
Środa Popielcowa. Jl 2, 12-18; Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.:
por. 3a); 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Jl 2, 13; Mt 6, 1-6. 16 18;
Czwartek po Popielcu. Pwt 30, 15-20; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: Ps 40 (39),
5a); Mt 4, 17; Łk 9, 22-25;
Piątek po Popielcu. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św.
Perpetuy i Felicyty, męczennic. Iz 58, 1-9; Ps 51 (50), 3-4. 5-6. 18-19
(R.: por. 19b); Am 5, 14; Mt 9, 14-15;
Sobota po Popielcu. Dzień powszedni albo wspomnienie dowolne św.
Jana Bożego, zakonnika.Iz 58, 9b-14; Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por.
11); Ez 33, 11; Łk 5, 27-32;
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Rdz 2, 7-9; 3, 1-7 ; Ps 51 (50),
3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17; Rz 5, 12-19 (krótsze: Rz 5, 12. 17-19); Mt 4,
4b; Mt 4, 1-11;
Poniedziałek. Dzień powszedni. Kpł 19, 1-2. 11-18; Ps 19 (18), 8-9. 10
i 15 (R.: por. J 6, 63b); 2 Kor 6, 2b; Mt 25, 31-46;
Wtorek. Dzień powszedni. Iz 55, 10-11; Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 1819 (R.: por. 18); Mt 4, 4b; Mt 6, 7-15;
Środa. Dzień powszedni. Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.:
por. 19); Jl 2, 13; Łk 11, 29-32;
Czwartek. Dzień powszedni. Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 138 (137),
1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a); Ps 51, 12a. 14a; Mt 7, 7-12;
Piątek. Dzień powszedni . Ez 18, 21-28; Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc8 (R.: por. 3); Ez 33, 11; Mt 5, 20-26;
Sobota. Dzień powszedni. Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.:
por. 1); 2 Kor 6, 2b; Mt 5, 43-48;
Druga Niedziela Wielkiego Postu. Rdz 12, 1-4a; Ps 33 (32), 4-5. 1819. 20 i 22 (R.: por. 22); 2 Tm 1, 8b-l0; Por. Mt 17, 7; Mt 17, 1-9;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Patryka,
biskupa. Dn 9, 4b-10; Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. Ps 103 (102),
10a); Am 5,14; Łk 6, 36-38;
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18 III Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla
Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła. Iz 1, 10. 16-20; Ps 50 (49),
8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b); Ez 18, 31; Mt 23, 1-12;
19 III Środa. Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. 2
Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a); Rz 4, 13.
16-18. 22; por. Ps 84 (83), 5; Mt 1, 16. 18-21. 24a lub Łk 2, 41-51a;
20 III Czwartek. Dzień powszedni. Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 40
(39), 5a); por. Łk 8, 15; Łk 16, 19-31;
21 III Piątek. Dzień powszedni. Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 105 (106), 1617. 18-19. 2021 (R.: por. 5a); J 3, 16; Mt 21, 33-43. 45-46;
22 III Sobota. Dzień powszedni. Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 103, 1-4. 9-12; Łk 15,
18; Łk 15, 1-3. 11-32;
23 III Trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Wj 17, 3-7; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab.
7c-9 (R.: por. 7c-8a); Rz 5, 1-2. 5-8; Por. J 4, 42. 15; J 4, 5-42 (krótsza:
J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42);
24 III Poniedziałek. Dzień powszedni. 2 Krl 5, 1-15a; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43
(42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3); Ps 130 (129), 5. 7; Łk 4, 24-30;
25 III Wtorek. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Iz 7, 10-14; Ps 40 (39),
7-8a. 8b-10. 11 (R.: 8a i 9a); Hbr 10, 4-10; J 1, 14ab; Łk 1, 26-38;
26 II Środa. Dzień powszedni. Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20 (R.:
por. 12a); J 6, 63b. 68b; Mt 5, 17-19;
27 III Czwartek. Dzień powszedni. Jr 7, 23-28; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.:
por. 7c-8a); Jl 2, 13; Łk 11, 14-23;
28 III Piątek. Dzień powszedni. Oz 14, 2-10; Ps 81 (80), 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab.
14 i 17 (R.: zob. 11 i 9a); Mt 4, 17; Mk 12, 28b-34;
29 III Sobota. Dzień powszedni. Oz 6, 1-6; Ps 51 (50), 3-4. 18-19. 20-21a (R.:
Oz 6, 6); Ps 95 (94), 8ab; Łk 18, 9-14;
30 III Czwarta Niedziela Wielkiego Postu. 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ps 23
(22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Ef 5, 8-14; J 8, 12b; J 9, 1-41
(krótsza: J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38);
31 III Poniedziałek. Dzień powszedni. Iz 65, 17-21; Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 1112a i 13b (R.: 2a); Ps 130 (129), 5. 7; J 4, 43-54;

Przysłowia na marzec
4 marca – św. Kazimierza
– Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza.
9 marca – Franciszki
- Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.
10 marca
– Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści dni mrozu
takiego.
12 marca – św. Grzegorza
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– Na św. Grzegorza idzie zima do morza.
16 marca – Hilarego.
– Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada.
19 marca – św. Józefa
– Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.
21 marca – Benedykty
– Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.
25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
– Gdy przed Zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to mokrą wiosnę nam
przywoła.
28 marca – Jana
– Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uważaj jak będzie
w Jana Damasceńskiego.
opracował Jacek Kwiatkowski
źródło:
www. niedziela. pl
www. rozaniec.eu
www. kalbi.pl

Życzenia
Czcigodny, drogi Księże Józefie – Proboszczu i Opiekunie.
Z okazji imienin życzymy, aby każdy dzień
był tak miły i serdeczny jak ten – wyjątkowy.
Niech święty Patron wstawia się za Tobą
i wyprasza łaski potrzebne dla duszy i ciała.
Współredaktorzy
Drogi i czcigodny księże Józefie – Seniorze.
Przyjmij od nas szczere życzenia imieninowe – pogody ducha w
chwilach dobrych i trudnych, zdrowia i wielu łask na dalsze lata życia.
Redakcja
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Pożegnanie z kolędą
Pod takim hasłem 02 lutego 2014 roku odbyła się ciekawa impreza:
Pierwsze tego typu spotkanie zorganizowała sołtys Marcinkowic - Katarzyna Bobak wraz z radnymi J. Konarem i T. Lisem oraz prezesem
Stowarzyszenia Lachów Sądeckich.
Głównym tematem był występ zespołu „Niskowioki“, w skład którego
wchodzi grupa dzieci z Marcinkowic powołana do życia przez p. Bobak.
Kierownikiem zespołu jest Jan Smoleń - prezes Stowarzyszenia
Lachów Sądeckich działającego w naszej gminie. Nasze dzieci w liczbie
oko. 20 ćwiczą tańce i śpiew w sali gimnastycznej SP Marcinkowice pod
kierunkiem Marzeny Pajor. głównym choreografem jest Grażyna Smoleń. Kolędowanie na linii zespół - goście kończyło imprezę, ale przedtem
nastąpiła uroczystość niecodzienna: nagrodzenie dwóch zasłużonych osób
Złotym Sercem Lachowskim. Jest to nagroda prestiżowa przyznawana
jeden raz w roku, tym razem Stowarzyszenie uhonorowało ks. proboszcza
Józefa Babicza i Marię Sikorską.
Uzasadnienie podali prowadzący - K. Bobak i J. Smoleń.
Ks. J. Babicz od wielu lat wspiera cierpliwie i z determinacją kulturę w ogólnym pojęciu z odrodzeniem kultury ludowej - lachowskiej
w szczególności, zakłada szaty liturgiczne z motywami lachowskimi na
uroczystości religijne.
Maria Sikorska jako artystka jest trudną do pokonania w takich dziedzinach jak sztuka tworzenia palm, wieńców dożynkowych, pająków,
podłaźniczek, okolicznościowych dekoracji, różdżek weselnych, kwiatów
z bibuły. W imieniu redakcji składamy pani sołtys i współpracownikom
serdeczne gratulacje za całokształt działań dla wsi i parafii.
Łucja Wróbel
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1 MARCA
rwane rozkazy tłumione kroki
sen niespokojny niewzeszły świt
łopoce sztandar bezgłośnej pieśni
broń zardzewiała w ziemnym wykrocie
po lasach drzemie bitewny dreszcz
niesiony wiatrem przewlekły krzyk
*
puste kieszenie skąpo na stole
znowu bez pracy pogarda w klasie
stężała rozpacz znikąd pociechy
pod powiekami najcichszy ból
w sekretni duszy strzęp fotografii
najukochańszy ojciec brat syn
*
- nie masz mogiły trumny munduru
nikt w sztywne palce nie włożył świecy
nikt cię nie okrył modlitwy giezłem
nie obmył z bólu zakrzepłej krwi
wodą świeconą nie skropił czoła
nie zamknął oczu zsiniałych ust
*
na świętą pamięć - pieczęć bezpieki
plwocina kłamstwa ubeckich pomyj
nad ciemnym dołem morderca grabarz
liczy obole nędzne srebrniki
sowiecki Charon z wapnem łopatą
pojętny sługa barbarii wschodu
*
młodzieńcze plany wielkie marzenia
biblijny zaczyn niezłomny duch…
paciorki czaszek gorzki fundament
pod zręby wolnej Rzeczpospolitej
łka przestrzelony polski różaniec
proch się przesiewa przez nieme kości
jemroz
2014
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„ My z Wilna, Lubelszczyzny, Gorców czy Łabowskiej Hali
Dźwigamy to samo brzemię
Razy w katowniach ubeckich tak samo bolały
A brak nadziei przywodził do desperacji”
(myśli własne)

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor”
„Niech z kości naszych powstanie mściciel”
Wacław Kuchnio „Spokojny”
Chłodny niedzielny poranek 9 czerwca 1946 roku.
Mgły lekko unoszą się nad ziemią, a świergot ptaków
dochodzący z dala jakby chciał wykrzyczeć wieść, która
dziś się wydarzy.
Bezszelestnie i czujnie lecz pewnym krokiem zbliża
się do zagajnika przy kościółku w Okrzei, II pluton pod
dowództwem Bolesława Mikusa „Żbika”
II Pluton pod dowództwem Bolesława Mikusa
„Żbik”
Dowódca rozprowadza swoich ludzi tak, by stali się niewidzialni - lecz aby
oni na wszystko mieli oko.
- Miejcie oczy szeroko otwarte – upewnia.
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Dziś niecodzienna uroczystość w partyzanckich szeregach. Adiutant „Orlika”,
jego stary druh i niezastąpiony przyjaciel Wacław Kuchnio o pseudonimie „Spokojny” w pełnej dyskrecji ma wstąpić w związek małżeński z sanitariuszką AK
pochodzącą jak i on z Ryk panną Zofią Leokadią Mączyńską (w akcie małżeńskim
występuje nazwisko Muczyńska), w konspiracji nazywano ją po prostu „Zosia”.
Długo się znali, ale czas był niepewny, ciągła ucieczka, przemieszczanie
z miejsca na miejsce, obławy a czasem wielotygodniowe rozłąki. Życie uciekało
miedzy palcami, a ich uczucie rozkwitało jak „barwny kwiat” w czasie pożogi. Sam
komendant Marian Bernaciak „Orlik” nieraz natrącał, by Wacek się zdecydował
na ślub - a wszystko z Bożą pomocą jakoś się ułoży.
Teren był czysty, więc dano znać państwu młodym i gościom, którzy im
towarzyszyli, aby weszli do kościoła. Zaprzyjaźniony proboszcz z Okrzei przygotowywał się do Mszy weselnej. Kościół wypełnij się szczelnie ”chłopcami z lasu”
- były też dziewczęta z AK i wszyscy, którzy w tajemnicy zostali powiadomieni
i mogli przybyć.
„Orlik” jako jeden ze świadków wesela w swym odświętnym mundurze,
brydżesach i w biało-czerwonej opasce na prawej ręce wprowadził pannę młodą. To wielkie szczęście i zaszczyt, czuł, jakby on sam się żenił a przecież nie
przypuszczał, że za dwa tygodnie przyjdzie na niego śmierć. Ale tu i teraz był
szczęśliwy, że jego najlepszy druh, nie mniej sterany i umęczony wojaczką zaczyna
stabilizować swe życie - tak mu się przynajmniej wydawało.
Kapłan z serdecznością i nie krytym wzruszeniem powitał młodych, znał
dobrze ich wojenne losy - te okupacyjne za Niemca i te dzisiejsze, pod rządami
komunistów. Młodzi wreszcie stanęli naprzeciw siebie, splecieni stułą , wypowiadali słowa przysięgi małżeńskiej - ”…ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
i że Cię nie opuszczę aż do śmierci” -jakiś
dziwny dreszcz przeszył „Spokojnego”
i Zosię, jakby czuli jakimś nadprzyrodzonym zmysłem, że niebawem to się
spełni - do końca.
- Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.
Dalszą część Mszy ksiądz prowadził
po łacinie. Cichy pomruk zadowolenia
i szloch koleżanek Zosi przemknął przez
kościół - nabożeństwo z wolna dobiegało końca.
Ślub kościelny Zofii Leokadii Mączyńskiej „Zosi” i Wacława Kuchnio
„Spokojnego” – przywitanie chlebem
i solą.
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Gdy w kościele trwało jeszcze nabożeństwo, w ubezpieczeniu na zewnątrz
kościoła stali: Tadeusz Sałacki „Tokarz” i Zygmunt Kultys „Lis” . Wprawdzie
dochodziły do nich odgłosy Mszy, lecz oni w najlepsze ucięli sobie pogawędkę
o Wacławie. Dobrze go znali, toż to przecież ich krajan.
Urodzony 23 marca 1917 roku w Rykach w rodzinie wielodzietnej, miał
siedmioro rodzeństwa. Ukończył szkołę powszechną i zdobył zawód masarza.
W latach 1936-38 odbył zasadnicza służbę wojskową w pododdziale saperów 15 pp
„Wilków” w Dęblinie, a podczas kampanii wrześniowej walczył w zgrupowaniu
„ Łódź” w okolicach Wielunia. Od samego początku wojny działał w podziemiu
niepodległościowym ZWZ i AK. To tu zyskał pseudonim „Spokojny”- bo takim
zawsze był. Rozwaga, głębokie myślenie, przebiegłość, dokładny plan to jego
cechy. Choć nie brakowało mu odwagi i brawury - jako dowódca nie szafował
ludzkim życiem. Wspomina „Lis,” że gdy w sierpniu w 1943 roku został zdekonspirowany przez Niemców, to on właśnie wraz z pięcioma jeszcze „spalonymi”
organizował struktury pododdziału „Orlika”, który od wiosny 1944 roku działał
formalnie jako I kompania I batalionu 15 pułku piechoty „Wilków” AK.
- A pamiętasz jakeśmy szli na odsiecz Warszawie, jak NKWD „ogarnęło” Wacka
i jak dał dyla – ani się spostrzegli i już go nie było - gieroj z niego - co.
Nagle ujadanie psów zaniepokoiło ukrytych w zaroślach ludzi „ Żbika”.
Jednym susem pobiegli w tamtą stronę - nastała głucha cisza. Zgromadzeniu
w kościele nawet się nie spostrzegli gdy wrócili zwiadowcy.
- Fałszywy alarm - to tylko psy dojadały na biegnące opodal sarny.
Trzeba być czujnym - bo byłaby to nie lada gratka dla „czerwonych”, tyle „ważnych figur” w jednym miejscu - uśmiechnął się „Żbik” przechodząc obok „Lisa” i „Tokarza”.
Tu zatrzymał się i dalej już we trzech gwarzyli nieco uspokojeni. W przedsionku kościoła spostrzegli kilku chłopów i kobietę.
„Żbik” poznał ich - to ci sami, którzy dziękowali na wiosnę 44 roku „Spokojnemu” za to, że „uwolnił ich” raz na zawsze od perfidnej bandy grasantów,
pospolitych zbójów i złodziei. We wsi Kawęczyn napotkał 20-osobową bandę
tychże złodziei, którą długo śledził. Wraz z oddziałem wybił 16 z nich a tylko
4 udało się uciec. Zrabowane przedmioty rozdał ludziom. Lubili go za to - szanowali a niejednokrotnie pomogli przetrwać ciężkie chwile. Był jednym z nich
był dla nich, jak brat.
Fala terroru i gwałtów ze strony komunistów i ubeków na AK-owcach
i ludności cywilnej po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski przyjęła dotąd
niespotykane rozmiary. Znowu więc sięgnięto po broń. 12 września w biały dzień
na ulicy Poniatowskiego w Rykach „ Spokojny” wykonał wyrok na kapitanie Nikołaju Paramonowie, który pracował wtedy w KW MO w Lublinie i sprawował
pieczę nad Rykami. Towarzyszący mu Julian Gransztow (znienawidzony AL-owiec) a obecnie komendant MO w Rykach został kilkakrotnie trafiony, lecz
cudem przeżył, ale do Ryk już nie powrócił.
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- Paramonow i Gransztow - to prawdziwe kanalie, wystarczająco spiły krwi cywilom i nam-dorzucił Lis - trochę przyhamowali po tym wypadku. Lecz nie na długo, bo
przecież chcieli pomścić swoich - nękali nas jeszcze więcej. Wacek przecież przyprowadził
do „Orlika” skrabowiaków, posłał po księdza by ich wyspowiadał i udzielił „absolutorium”- czas był niepewny.
I znów przez chwilę nasłuchiwali we trzech, jakby chcieli upewnić się czy
wszystko w porządku.
- A pamiętacie 45 rok - przerwał głuche milczenie Lis - przecież gdyby nie „Spokojny” to w Woli Zadybskiej byliby nas „ogarnęli” - było ich dużo więcej, ale daliśmy radę.
A w lesie Stockim - to była przecież prawdziwa bitwa, zażarta i krwawa i gdyby nie
to przypadkowe najście „Spokojnego” na sztab całego zgrupowania i likwidacja go, to kto
wie, jaki byłby finał - a tak to pouciekali we wszystkie strony - uśmiechnął się „Żbik”.
- Wiecie kogo tam „Spokojny” zostawił. Zginął tam najbliższy współpracownik
Adama Humera, naczelnik wydziału do walki z bandytyzmem WUBP Lublin, kpt.
Henryk Deresiewicz i jego zastępca z Puław Aleksander Ligęza… zostawili wielu naszych
w lochach - zamyślił się Tokarz.
Niespodziewanie ich rozmowę przerwał tumult przy wyjściu z kościoła.
Uroczysta Msza zakończona, wyszli państwo młodzi a za nimi reszta. Krótkie
serdeczne staropolskie przywitanie chlebem i solą, życzenia, uśmiechy, drobne
upominki - nie ma czasu - ktoś powiedział, bo istotnie pora była późna, a i czas
na następne Msze niedzielne.
Trzeba iść
„Spokojny” z „Zosią ” przebywali w leśnym schronie, gdy jak piorun gruchnęła wieść, że komendant zabity na skraju wsi Piotrówek.
- Wacław zanurzył twarz w rękach a Zosia przytuliła się do niego - co teraz
będzie-zapytała - to już chyba koniec?
Nierówna walka trwała jeszcze przez ponad 10 miesięcy - oddziały poszły
w rozsypkę, chłopcy byli zmizerowani, wycieńczeni do granic wytrzymałości,
zmęczeni ciągłym przemieszczaniem się, brakiem żywności i amunicji, ciągłą
obławą. Gdy „Spokojny” nieraz nocami wpatrywał się w „Zosię ”w jej wychudnięte, zżółkłe i nerwowo drgające ciało-zadawał sobie pytanie - jak długo jeszcze
da radę tak żyć? - co ich czeka, czy się ujawnić, poddać oddział i spróbować normalnie żyć?
25 marca w 1947 roku rozpoczęły się długie i żmudne negocjacje dotyczące
ujawnienia oddziału.
„Spokojny” zdecydował się poddać oddział po otrzymaniu na piśmie odpowiedniego nakazu od swojego przełożonego inspektora Piotra Ignaczaka „Justa”,
który przywiózł do Garwolina ostatni komendant podobwodu „A” kpt Agner
Walusiński „Willy” prowadzący wówczas rokowania w WUPB w Warszawie.
„Spokojny” skorzystał z możliwości pozostawienia przy sobie krótkiej broni,
którą niebawem miał wykorzystać. Łącznie w Garwolinie ujawniło się 200 osób-zarówno partyzantów jak i członków placówek.
,,Spokojny’’ z rozpaczą w sercu patrzył, jak jego podkomendni oddawali broń
w milczeniu, z zaciśniętym gardłem, pozbawieni nadziei i złudzeń. To była ich
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klęska. Prawdziwy koniec ich siedmioletniej wojny. Mało kto wierzył, że teraz
będą mogli żyć w pokoju; bezbronni, zdani na łaskę i niełaskę nieprzyjaciela,
wiedzieli, że teraz rozpocznie się gehenna, a ,,czerwoni’’ wystawią im rachunek.
- Co dalej czynić, jak ochronić ,,Zosię’’ – pytał sam siebie Wacław, maszerując
po skrzypiącej podłodze z rękami założonymi do tyłu. Radził mu przecież Stasiu
Warowny ,,Mściciel’’, dawny kolega z oddziału, by wyjechał w Polskę. Tam się
zamelinował - zaczął nowe, normalne życie.
- Masz żonę, załóż rodzinę, znajdź jakąś pracę a wszystko się ułoży – posłuchał.
Wyjechał najpierw do Bielawy gdzie otworzył sklep i zakład masarski, a później przeniósł się do podwarszawskiej Radości.
Ale i tutaj go znaleźli.
- Ta amnestia to lipa, powtarzał sam do siebie – nie dadzą mi spokoju.
Jak ochronić ,,Zosię’’, gdzie się ukryć, by zapewnić jej bezpieczeństwo po tym, co
dotąd przeszła. Czuł, że pętla na jego szyi zaciska się coraz bardziej a oddech
,,tajniaków’’ odczuwał na swych plecach.
I stało się to najgorsze, to co od dawna przeczuwał… 6 czerwca 1948 r. nad
ranem do mieszkania Kuchniów ktoś załomotał w drzwi. ,,Spokojny’’ wiedział,
że to UB.
Było ich dwóch - ale on był szybszy – zastrzelił ich, a porwawszy roztrzęsioną
,,Zosię” za rękę, wybiegli tak jak stali. Dotarli do placu Mirowskiego, do zaprzyjaźnionego Czesława Cygana z żoną (mieszkała z nimi jeszcze jedna kobieta)
,,Spokojny’’ wiedział, że bezpieka poruszy niebo i ziemię, by ich odnaleźć. I tak
się stało. W dwa dni potem, tuż przed świtem, obudził czujnie śpiącego Wacława stukot nadjeżdżających ciężarówek, było ich trzy – naliczył. W jednej z nich
siedział zbity i załamany szwagier Cygana, który po brutalnym przesłuchaniu
ujawnił miejsce pobytu „Spokojnego”. Poczęli wysypywać się z nich milicjanci,
ubecy i żołnierze KBW. Obstawili wszystkie wejścia tak, że ani mysz się nie
prześlizgnęła.
Wacław trzeźwo ocenił sytuację - to był koniec.
Wacław Kuchnio „Spokojny” adiutant słynnego komendanta „Orlika”, jego
najlepszy przyjaciel i powiernik losu partyzanckiego, z granatem w dłoni i pistoletem w ręku stanął przy drzwiach.
- Nie rób tego! Tu są ludzie! - krzyknęła „Zosia” obudzona dobiegającym z pola
jazgotem.
„Spokojny” ostatni raz spojrzał błyszczącymi oczyma na swą ukochaną, z jej
wielkich niebieskich oczu wypłynęła łza, a jej usta jakby chciały szepnąć - zostań
tu…nie odchodź.
Mówią, iż człowiek tuż przed śmiercią widzi całe swe życie. Przez te parę
sekund zobaczył swoje 30 lat, które przeżył: trud wojny, przyjaciół, tych co
„odeszli,” chwile tryumfu i zwątpienia - ujrzał Zosię i siebie jak ślubowali przed
Bogiem „…miłość, wierność i uczciwość oraz, że ......”
Jak przez mgłę zobaczył swego druha Mariana Bernaciaka, który skinął ręką
w jego kierunku.
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…nagle huk, wystrzał prosto w skroń. Bezwładne ciało legło w kałuży krwi.
Osobisty pistolet, który pozwolono mu nosić, upadł na podłogę.
- Co czuła „Zosia”, gdy podniosła go z podłogi?
- O czym myślała, gdy przykładała go do skroni?
- Jak mocno musiała kochać swego męża, dowódcę, człowieka, którego całe
życie podziwiała za jego odwagę i oddanie sprawie, za którym poszłaby w ogień,
z którym tyle przeżyła: dolę i niedolę, głód, bezsenność, poniewierkę.
Bez wahania pociągnęła za spust - uczuła ból, a potem już nic i tylko jakiś
głos w oddali szeptał „miłość, wierność, i …że Cię nie opuszczę aż do śmierci”do śmierci…
Dwa ciała bezwładnie leżały na podłodze w kałużach krwi wśród cichego
łkania kobiet a żołdacy pastwili się nad nimi siarczyście klnąc - przecież znów im
się wymknęli i to na dobre. Zwłoki „Spokojnego” i jego żony wywieziono samochodem w nieznanym kierunku. Nikt dotychczas nie wie, gdzie są pochowani.
P.S.
Ileż podobnych jak ten „bez nadziei” związków, o których tylko Bóg jeden
wie, przeżyło podobne tragedie, ileż dziewcząt opłakiwało tych, którzy w czasie
zawieruchy wojennej czy w czasie „represji stalinowskich” - przedłożyli swe
osobiste szczęście na poczet miłej ojczyzny.
Złożyć w ofierze życie dla ojczyzny to heroizm, poświęcić swą miłość i uczucie w imię sprawy to bohaterstwo. Być wiernym aż po próg
wieczności - dziś chyba to niemożliwe.
Czy dzisiaj potrafimy tak kochać, tak myśleć, tak czuć?- jako młody człowiek „czasu dzisiejszego” próbuję odpowiadać na takie pytania.
„Przechodniu, jeśli jesteś poganinem, nie spoglądaj z nienawiścią na miejsce
mego ukrytego pochówku, jeśli zbliżysz się jako chrześcijanin, pomódl się za nasze
dusze do Boga. Kimkolwiek jesteś, ucz się od nas, jak słodko i zaszczytnie jest
umierać za ojczyznę. Godnie dbaliśmy o Polskę w czas wojny i pokoju. I wy, pola
skropione krwią naszą, bądźcie nam wiernymi świadkami w wiecznym wspomnieniu naszego poświęcenia Bogu i oddaniu miłej ojczyźnie”
Patryk Cięciwa
Bibliografia:
Jerzy Ślaski: Żołnierze Wyklęci, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 1996
Wspomnienia por. Tadeusza Stysia ps. „Młody”
Wspomnienia mjr Henryka Gośniaka ps. „Cezary”
Wspomnienia kpt. Zygmunta Kultysa ps. „Lis”
Daniel Zawadka: Amnestia z 22 II 1947 r. cz. II, „Twój Głos” 2010, nr 9, s. 23
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z cyklu: proste słowa

popiół
na pochylone odkryte głowy
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cień ognia – popiół
zastygły nurt
		
na pochylone odkryte głowy
		
esencja starań spełnionych snów
		
przestroga trwania
		
rozbrat żałości
		
wyrocznia – popiół
		
wielkość upadek
na pochylone odkryte głowy
wieniec zwycięzcy w prawdzie po kres
świadek wielkości
i przemijania
zaduma – popiół
korne milczenie
		
na pochylone odkryte głowy
		
w pobrzęku złota szeleście mennic
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jak miękki woal pokutny deszcz
		
sława znaczenie
		
ambicja pycha
		
popiół...
		
a popiół
		
osądza wiatr
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W dzień Zwiastowania
Bądź od nas pozdrowiona, o Najświętsza Panno! w tym dniu, w którym
Cię niegdyś pozdrowił anioł z nieba, do Ciebie posłany. Jesteś pełną łaski, Pan
jest z Tobą znalazłaś łaskę u Boga nad wszystkie córki ludzkie, błogosławionaś
Ty między niewiastami. Bóg Cię wyniósł do najwyższej godności w niebie i na
ziemi. Zostałaś obraną za Matkę temu, który jest Synem Najwyższego od wieków, a który w czasie za sprawą Ducha Świętego, miał się jako człowiek począć
w Twoim żywocie, i narodzić się z Ciebie. Szczególnie w tym dniu cieszymy
się o najświętsza Maryo Panno z Twojej godności i tej tajemnicy wcielenia Syna
Bożego, na której się zasadza zbawienie całego rodzaju ludzkiego Dzięki składamy i wielbimy Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił Tobie i nam: przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa. Amen
Ze starego modlitewnika

Litania do św. Kazimierza Królewicza
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święty Kazimierzu, Patronie narodu polskiego,
Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca,
Święty Kazimierzu, różdżko szczepu Jagiellonów,
Święty Kazimierzu, Wilna skarbie i zaszczycie,
Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący,
Święty Kazimierzu, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie lubiący,
Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco,
Święty Kazimierzu, blaskiem korony polskiej gardzący,
Święty Kazimierzu, serdeczny czcicielu Boga utajonego w Przenajświętszym
Sakramencie,
Święty Kazimierzu, gorącym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający,
Święty Kazimierzu, nieprzyjacielu bezbożnych,
Święty Kazimierzu, ziemskiej ojczyzny twojej pobożny miłośniku i obrońco,
Święty Kazimierzu, do ojczyzny niebieskiej przewodniku cudowny,
Święty Kazimierzu, lilio niewinności przed tronem Boga wiernie kwitnąca,
Święty Kazimierzu, ojcze ubogich,
Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany,
Święty Kazimierzu, aniele wcielony,
Święty Kazimierzu, chwało, wzorze i pociecho,
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Abyśmy do wiary i pobożności ojców naszych wrócili,
Aby miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła,
Abyśmy wśród utrapień i przeciwności mężnie przy wierze świętej dotrwali,
Abyśmy Kościół rzymski i najwyższą Głowę jego gorącym sercem kochali,
Abyśmy pasterzy naszych duchownych szanowali, a z nauki ich życia cnotliwego
pobudkę do świętości mieli,
Abyśmy wśród nieszczęść i utrapień błogosławili wyroki Boskiej Opatrzności,
Aby młodzież nasza za przykładem i przyczyną św. Kazimierza pobożność i czystość miłowała,
Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli,
Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z miłością i odwagą nosili,
Abyśmy nieprzyjaciół naszych szczerze miłowali,
Abyśmy w dobrem postępując królestwo Boże pośród nas widzieć i sprawować
mogli,
Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili,
Abyśmy, co Bóg zsyła i dopuszcza, z miłością cierpieli,
Abyśmy św. Kazimierza w niebie oglądali i z Nim razem Boga na wieki chwalili,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
P. Módl się za nami święty Kazimierzu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś świętego Kazimierza darami swej łaski ubogacał, pośród zepsucia i dostatków niezmierzonych od grzechu zachował i wśród
majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzył, daj nam, prosimy, abyśmy
w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego anielską naśladowali,
Matkę Twoją jak On pobożnie wychwalali i, gardząc ziemskich dóbr próżnością,
do niebieskich nieustannie wzdychali. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem
i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.
Pieśń o świętym Kazimierzu
Kazimierzu przewyborny. Młodzieńcze czysty, pokorny. Któż może ku twojej
chwale uwielbiać cię doskonale. Gdyż tu w małości dziecięcej, w rozkoszy życia
książęcej, zupełnie światem wzgardziłeś a w Bogu się zatopiłeś. Chwałę Jezusa
miłego i Maryi Matki Jego całą siłą pomnażałeś, nadto i w nocy czuwałeś. A ciało
twoje pieszczone jak srodze przez cię martwione- postami, dyscyplinami, ostremi
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włosienicami. Jak syn królewski na dworze, tak w pustelniczej komorze. Pełen
cnót, Bogomyślności, Bogu służy w swej młodości. Wreszcie chorobą złożony,
gdy był do złego kuszony wolał niewinnie umierać niż przez grzech zdrowie
odbierać. Boże, jakeś łaskawy! Gdy świętych sług Twoich sprawy tak wielce sobie
szanujesz, iż ich w niebie koronujesz. Przez Kazimierza zasługi odpuść grzechów
naszych długi. Zbaw nas od wszelkiego złego doczesnego i wiecznego. Uproś,
święty Kazimierzu, abyśmy z Bogiem w przymierzu trwali wiernie i statecznie,
potem w niebie żyli wiecznie.
Ze starego modlitewnika
W bieżącym roku przyjrzyjmy się uważniej postaci niezwykłej dziewczyny
z ludu, która przed stu laty poniosła męczeńską śmierć w obronie dziewczęcej
godności. Żyła krótko ale bardzo intensywnie: pracowicie i święcie. Beatyfikował
ją Jan Paweł II w Tarnowie podczas pielgrzymki w 1987 roku. W naszej parafii
przygotowana i wystawiona była sztuka dramatyczna o niej pt: „Gwiazda Ludu”.
W tym numerze zaczynamy drukować wiersze Józefa Trytka (z wykształcenia
matematyka)z parafii Radłów, niedaleko Zabawy. Jego autorstwa jest też obszerna
praca o życiu, męczeństwie i kulcie błogosławionej, której fragmenty czytane
były podczas nabożeństw różańcowych.

Na Wał-Rudzkiej Kalwarii

Wyrok

Na ziemi tyle różnych dróg.
A pośród nich Krzyżowa Droga,
Po której przeszedł dla nas BógSzukamy na niej śladów Boga.

Ten, który będzie sądził świat z miłości,
Dziś wolą ludu na śmierć jest skazany
Przed trybunałem nie zaznał miłości,
Do drzewa krzyża będzie przybijany.

On nam objawił się przez krzyż,
Na którym za nas grzesznych kona;
Droga do Niego nie jest czyż
Krwią męczenników naznaczona?

Umrze w męczarniach dla zbawienia świata
Cierpiąc jak człowiek straszliwe katusze
Przez co z cierpieniem człowieczym się zbrata
I od udręki zbawi grzeszną duszę

Módlmy się, idąc poprzez las
Szlakiem męczeństwa Karoliny,
By śmierć nie zaskoczyła nas,
Chociaż nie znamy jej godziny.
Módlmy się, by Jej życia wzór
Był także naszym życia wzoremNiech echo niesie głosów chór,
Niech śpiew nasz się poniesie borem.
Módlmy się idąc wśród tych drzew
By nam oszczędził cierpień los
Przez Jej niewinnie przelaną krew
Próśb naszych w Niebie słychać głos.

Ten, który przecież stworzył świat z miłości
A w nim człowieka na swe podobieństwo
Przez mękę Syna uczy nas godności
Dziecka Bożego, przez krzyża szaleństwo
Nadaje życiu głębszy sens istnienia
Bowiem w obliczu kresu, co się zbliża
Nie można pojąć ludzkiego cierpienia
Bez zrozumienia paradoksu krzyża.

Józef Trytek
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Kącik poetycki
Ojczyzna
Tyleś swych wrogów w dal przepędziła,
gdy nadjeżdżały obce oddziały
Tyleś cierpiała Polsko miła,
gdy cię głębokie bolały rany
Minął wiek wojen- miejmy nadzieję,
że już nie wróci, że skończy się męka
I choć zły wiatr z zachodu wieje
osłoni nas przecież Maryi ręka
Lecz teraz od środka, nasi rodacy
oddają bezcenne ziemi obszary
Odpowiedz Ojczyzno- czy to są Polacy?
Jakie przewidzieć dla zdrajców kary?
Ojczyzno moja cała poraniona
kiedy zabliźnią się twoje rany?
Otwórz dla nas swoje ramiona,
my cię nie zdradzimy, my cię kochamy!

Ks. Krzysztof Romański

Maryjo - Matko Bolesna
Szukamy przebaczenia
Stoję z Tobą
boimy się kary
pod krzyżem
Krzyż swe ramiona
gdy tulisz
dobroci rozpostarł
martwe Ciało Syna
Wybacz o Matko
wszystkie Jego rany
przez grzech
nasz zadane
dłonie skrwawione
i ostrą koronę…
Nawet wiatr klęka
i kamień łzy roni
a my błagamy
o Twoją obronę

Litości moje serce
woła przemiany
dla mnie
i dla całej Polski

Maria Piniańska
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Patronka bezsilnych
W bezsilności swojej do św. Rity idziemy
i o wstawiennictwo prosić dzisiaj chcemy
Kiedyś dla swych synów Eden wymodliła
całym sercem Bogu wtedy zawierzyła
On ją wysłuchał w swojej wielkiej mocy
i zapobiegł zemście i bratniej przemocy
Pomóż Święta Rito, by w nas wiara żyła
i nadzieję Twoim filarem wzmocniła

Anna PiniańskaKordyś

Walentynkowe zwierzenia
Mamy słodkie prezenty
leżą na półkach
na wysokości wzroku
od wnucząt
dla babci i dziadka

Nieporozumienie
Kleimy się do tych
którzy mogą pomóc

Mamy słodkie wnuczęta
przychodzą z własnej woli
przynoszą miłość
w sercu, oczach. dłoniach
nasze promyki ożywcze
Maria Piniańska

ustawiamy się w kolejce
do awansu

drepczemy za tymi
co coś znaczą

komplementujemy
zarozumiałych snobów
czy jesteśmy
jeszcze sobą?!

Zwątpienie i Nadzieja
Droga… odkrywców, błędnych rycerzy
śmiałków, bohaterów- jednakowo krótkotrwała
Droga = linia życia, istoty myślącej- człowieka
obciążonego grzechem pierworodnym
dziedziczności, skłonności, zdolności, chęci.
Na ile wolnego na ile będącego
ofiarą od bliźniego zależną
Droga wyboista zadana dla gatunku przetrwania
cierpiętnicza, męczeńska, krzyżowa
nie dla wszystkich jednakowa
Droga- krótka, wąska, chybotliwa,
kładka do Drugiego Brzegu…

Maria Piniańska

Elżbieta Janicka
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Święci są wśród nas
Być świętym dzisiaj
Kto dziś może zobaczyć świętego? Czy w ogóle są jeszcze święci?. Jeden
z uczniów klasy gimnazjalnej stwierdził: „Na pewno tak, ale oni to tak jak papież
Jan Paweł II czy Matka Teresa są ludźmi wielkiego formatu, są na medialnym
świeczniku, są to osoby, o których się wie, że to święty człowiek. Oni są po
prostu świętymi”. I po chwili dodał: „Tak normalnie, to świętych nie ma”.
Leszek Ekstowicz. Kraków
Błogosławiony Jan Paweł II w książce „Dar i tajemnica” 1996 r. „wkrótce
święty” tak pisze do kapłanów: „Świat dzisiaj woła o kapłanów świętych. Tylko
kapłan święty może stać się w dzisiejszym świecie, coraz bardziej zsekularyzowanym, przejrzystym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tylko w ten sposób
może stać się dla ludzi przewodnikiem, nauczycielem na drodze do świętości”.
A my mamy pamiętać, że tacy będą kapłani, jacy rodzice, szkoła , środowisko.
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:
„Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym
Miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej Męki, przez nie, jak przez
kanały, spływa na ludzkość Miłosierdzie Moje”.
Znani, święci kapłani:
Dla mnie wzorami służby kapłańskiej są księża: Stanisław Pieprznik, Stanisław Jojczyk, Bolesław Kumor, ks. Stanisław Olesiak i wielu, wielu innych.
dzieciństwo upłynęło mi pod duchowym kierownictwem ks. Stanisława Pieprznika: tak wyobrażałam sobie Boga, dobrego Ojca.
Rozejrzyjmy się wokół siebie i poszukajmy świętych..
Jakie to piękne rodzinne życie, kiedy z dziecięciem zgadza się dziecię.
Jedno drugiemu na pomoc spieszy i jedno drugie w smutku pocieszy
Święci, którzy 10.IV. 2010 r. zginęli pod Smoleńskiem.
„A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”
Złożyli dar modlitwy, cierpienia, życia dla ukochanej Ojczyzny- Matki.
„Gość w dom, Bóg w dom”
Święta cała Polska otwierająca gościnnie drzwi pielgrzymom na Jasną Górę.
Spotkałam dwie przemiłe siostry: Marysię (w czerwcu zmarła jej mama) i Krysię
(od roku walczy z rakiem). Tak się dzielą swymi doświadczeniami.
W czerwcu byłam na pieszej pielgrzymce z Łomianek k Warszawy do Gietrzwałdu.
Myślę, że nie był to przypadek, że mogłam iść. Cała pielgrzymka liczyła ok. 70 osób, 2
księży: z Lublina, ze Szczecina. Codziennie cztery części Różańca św., Nowenna do
Chrystusa Króla, modlitwy do św. Józefa, inne modlitwy.
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Jestem bardzo zadowolona, że mogłam to przeżyć i wzmocnić wiarę. W życiu
codziennym trochę smutno, mieszkam sama, odwiedza mnie brat, pomaga co trzeba,
czuję jego dobroć. Ma swoją rodzinę i problemy, ale jest i mogę liczyć na niego. Z Krysią
mam kontakt, jeżdżę z nią do szpitala. Przeżyła trudny rok leczenia, jest w pełni oddana
Bogu, żyje, nie myśli tylko o chorobie. Wiem, że łatwo się mówi, też z pewnością ma
trudne chwile.
Marysia Wilk
A jak nazwać starszą panią, która na święta wysyła prawie 30 kartek?. Bierzmy z niej wzór do naśladowania. A my, ileż kartek, listów, życzeń pięknych
otrzymujemy. Dużo. Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie!
Uderz w Pasterza, a rozproszą się owce. Boli mnie, kiedy uderzają w Pasterza!. A ciebie? Ufam, że też cię boli. Malchus wymierzył Jezusowi policzek.
Jezus: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem, a jeśli dobrze, dlaczego
mnie bijesz? (J. 18,23)
Zofia Lorek

Stąpałem pośladach Chrystusa
Ks. Stanisław Jojczyk - pallotyn
1984 luty
Czwarty dzień pielgrzymowania z okazji 25 lat kapłaństwa

W gościnie w domu św. Anny i Joachima
Po krótkiej południowej sjeście nawiedzamy kościół św. Anny. Świątynia ta
należy do nielicznych budowli sakralnych, które ocalały z czasów krzyżowców.
Kościół znajduje się w pobliżu placu Świątyni Jerozolimskiej i Sadzawki Pięciu
Krużganków. Został zbudowany na miejscu, gdzie stał dom rodzinny Maryi, co
potwierdzają przekazy historyczne, apokryficzne i stara tradycja chrześcijańska.
Świątynią opiekują się bardzo zasłużeni w dziele misyjnym ojcowie Biali.
Idąc do świątyni św. Anny, przechodzimy koło Złotej Bramy, przy której
po raz pierwszy spotkali się Anna i Joachim. Można powiedzieć, że przy Złotej
Bramie rodzi się i dojrzewa miłość narzeczeńska, którą Anna i Joachim uświęcą
sakralnymi zaślubinami. Dla nas pozostanie tajemnicą, czy Anna i Joachim w czasie narzeczeństwa doznali oświecenia Bożego, że to właśnie ich wybrał Stwórca
na rodziców zapowiadanej w Starym Testamencie Matki Mesjasza. Raczej tak
jeśli się przyjmie, że Bóg stopniowo wtajemnicza ludzi w Swoje odwieczne plany.
Przy wejściu do kościoła uderza nas tajemniczy półmrok. Świątynia podzielona jest dostojnymi kolumnami na trzy nawy, zwieńczona kopułą, przez którą
spływa snop słonecznego światła. Architekt wprowadzając światło przenikające
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mrok świątyni, ukazuje moment ustępującego Starego Przymierza i początki
Dziejów Mesjanistycznych. Po prostu kończy się mrok dziejów, a świta nowe
Przymierze Boga z ludzkością. Kościół jest bogatoprzystrojony obrazami, mozaikami i freskami, w których artysta zapisuje życiorysy świętych małżonków,
ich córki Miriam i dziecinne lata Chrystusa. Na dwóch kolumnach umieścił
ewangelistów: Mateusza i Łukasza, którym zawdzięczamy przekazy o dzieciństwie Syna Bożego. Natomiast o dziecięcych latach Maryi milczy Ewangelia.
Może dlatego opisy apokryficzne jakby chciały uzupełnić ten brak. W Domu
św. Anny, bo tak nazwano tę Świątynię, czujemy głęboki pokój i radość serca,
które w modlitwie zachwyca się Misterium Wszechmocy Bożej, objawionej
w życiu ziemskim Joachima i Anny. To prawda, mali jesteśmy Panie, by wielce
Ci dziękować, że prowadzisz nas jak Ojciec po ścieżkach Twojej Mocy i Łaski.
Po tych artystycznych i duchowych przeżyciach schodzimy do podziemi kościoła, gdzie znajduje się Grota Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Za czasów
muzułmańskiej niewoli schody do groty zostały zamurowane by odciąć drogę
i uniemożliwić chrześcijanom nawiedzanie miejsca narodzenia Matki Zbawiciela.
Jak podają kroniki ojców franciszkanów, którzy mieszkali przy kościele św. Anny,
by nawiedzić Grotę po sznurze spuszczali się w dół, i w imieniu całej wspólnoty
katolickiej dziękowali Panu za Maryję, która dla Syna Bożego jest Matką a dla nas
Pośredniczką wszelkich łask. Grota w której mieszkali Anna i Joachim, znajduje
się dokładnie pod prezbiterium świątyni, ma charakter izby, o wielkości 5 na 7
metrów. W centrum groty ustawiona jest złota kołyska, a w niej w bielusieńkim
beciku figurka niemowlęcia o imieniu Miriam. Z kołyski i malusieńkiej Miriam
bije blask niebiańskiego piękna. Cieszą się nasze oczy, a wzrusza serce czarem
Jej nieskalaności. Pokłady ducha napełnia łaska wiary, w której odnajdujemy
Wielką Tajemnicę spełnienia się proroctwa i metafor Starego Testamentu, zapowiadających Niewiastę obleczoną w słońce, z koroną z gwiazd dwunastu, jako
Matkę Mesjasza świata. Zginamy kolana, by w pokornej modlitwie nie tylko
wyśpiewać: „Była cicha i piękna jak wiosna”, ale złożyć hołd naszych kapłańskich
serc Stwórcy za to, że tu właśnie, w Grocie Narodzenia Maryi zaistniałą Nadzieja
łaski odkupieńczej w Jezusie Chrystusie dla pokoleń ludzkich, które odrodzone
ofiarą Krzyża i mocą Zmartwychwstania zdążać będą w pokoju do Domu Ojca.
Płynął czas modlitewnego hołdu i szeptanych intencji. Przedstawiamy je Maryi,
Gwieździe Zarannej, by świeciła w adwentowym oczekiwaniu na Tego, który
ciągle przychodzi i przyjdzie. W znaku fatimskim, z La Sallet, Lourdes czy ikonie
częstochowskiej nieustannie Maryja potwierdza Swą obecność, abyśmy nie zwątpili, bo dana jest nam jako Pomoc Nieustająca na drogach życia w pielgrzymim
trudzie do Domu Ojca. W tym pogłębionym przeświadczeniu, z dozą wielkiego
pokoju w duszy opuszczamy Dom Anny i Joachima.
Zofia Lorek
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KARAWANA NA PUSTYNI
Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, a w ślad za nim postępowała długa
karawana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie złota i drogocennych kamieni.
Podczas drogi jeden z wielbłądów oślepiony rozżarzonym piaskiem runął z westchnieniem
na kolana i więcej się już nie podniósł.
Skrzynie, które dźwigał, zsunęły się z jego boków na ziemię, roztrzaskując się a perły
i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem.
Król nie zatrzymał pochodu, bowiem nie miał już więcej skrzyń a wszystkie wielbłądy
były i tak przeciążone.
Z gestem wyrażającym tyleż żalu, co i wielkoduszności, zezwolił swym paziom i giermkom
pozbierać te cenne kamienie, które zdołają odszukać.
Podczas gdy poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach, król kontynuował
swą podróż po pustyni.
Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje nieustannie jego śladem.
Odwrócił się i zobaczył, że biegnie za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów.
- A ty - zapytał go monarcha - nie zatrzymałeś się, by pozbierać bogactwa?
Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą:
- Ja idę za moim królem!!!
A może i ty pozostajesz gdzieś na pustyni?
Idź za Twoim Królem, bo w przeciwnym razie zostaniesz sam na pustyni
- a wtedy bogactwa nic nie będą znaczyć!

Bruno Ferrero
Rozwiązaniem krzyżówki z lutowego numeru było hasło - Dzień Chorego.
Prawidłowe rozwiązania nadesłali: Jessica Janus kl. IV z Marcinkowic oraz
Gracja Karpiel kl. III z Rdziostowa. Gratulujemy. Nagrody dostarczymy. Pozostali widocznie zbyt szybko chcieli odgadnąć hasło i podali je nieco zmienione.
Prosimy o większą uwagę.

Krzyżówka
1.
2.

Telewizja z siedzibą w Toruniu.
Obraz sakralny malowany na
desce.
3. Wyjeżdżają na nie księża, zakonnicy i zakonnice a także
osoby świeckie- do krajów
potrzebujących.
4. Zakon z Jasnej Góry.
5. Święta ze Starego Sącza.
6. Pustelnik z Tropia.
7. … Jasnogórski o 21.00.
8. Jeden ze sposobów oddawania
czci Bogu.
9. Film M. Gibsona o ostatnich
godzinach Jezusa przed Ukrzyżowaniem.
10. … Paschalne. Trzy dni- W.
Czwartek, W. Piątek i W. Sobota.
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Listy do Redakcji
Pozdrowienia z dżungli (Nikaragui) dla wszystkich Parafian z Marcinkowic.
Szczęść Boże.
O. Gabriel Szewczyk.
(…)Cioteczna siostra przeprowadza się do Domu Opieki w Tarnowie - to
także przygnębia nie pozwalając wznieść się duchowi - tak to sobie tłumaczęna wyżyny - tu uznanie, choć zastrzegam - nie pochlebstwo dla „jemroza” za
wiele jego poetycznych zwrotów, ostatnio: „kiedy ze źrenic ulatuje światło”, a
tak realne w rzeczywistości.
Elżbieta Janicka

Wiem, skąd mój ród
O rodzie Mrozów i Niemasów z Rdziostowa

Wydaje się rzeczą słuszną, aby jak za dawnych czasów znać lepiej swojego sąsiada, przyjaciela, rodaka. Ale ta znajomość niech będzie przyjazna,
nie plotkarska. Często dzięki poznaniu człowieka, dziejów przodków,
poznaniu różnych zdarzeń- z sympatią spoglądamy na dom przechowujący
ludzkie tajemnice, a człowiek staje się bliższy. Na wsi tak jest, że ludzie nie
są anonimowi, nie przylecieli tylko na lato, ale ziemia, po której kroczą,
nasycona jest pamięcią o czasach, które odeszły. Górale wyrażają prawdę
o następstwie pokoleń w przyśpiewce:
Beli chłopcy, beli
Ale się mineli
I my się miniemy
Po malućkiej chwili
O swoich przodkach i krewnych, szczególnie tych rdziostowskich,
opowiedziała Jadwiga Marciniak z d. Niemas. Przede wszystkim pokazała
kopię cennego rodzinnego dokumentu o własności ziemi. Pójdę więc i
ja tym torem:
Dokument - Akt Notarialny - operuje datą 25 czerwca 1900 r. Notariusz nosi godność Jan Marynowski. Tekst rozpoczyna się tak: „Działo
się to w Galicji w Nowym Sączu w domu pod numerem 265 w biurze
podpisanego c.k. Notariusza” (…) Dalej jest tak: „Przede mną Janem
Marynowskim (…) stawili się Jędrzej Mróz i syn jego Jan Mróz, wieśniacy
w Rdziostowie zamieszkali według własnego oświadczenia do działań
prawnych, aktem tych objętych zdolni i po stwierdzeniu tożsamości ich
osób przez dwóch osobiście mi znanych, wiarygodnych, prawnemu wyłączeniu nie ulegających, na końcu wymienionych świadków aktu, zeznali
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jawnie, rozmyślnie i dobrowolnie---- Darowiznę osnowy następującej--(…)” Ów Jędrzej Mróz - notuje c.k. urzędnik - ustępuje z kompleksu
tej własnej posiadłości parcele gruntowe” tu numery parcel- pola i łąki.
„Wraz z wszelkimi prawami i przynależnościami jak sam posiadał, obrabiał
i używał tytułem darowizny (…) tudzież opłatę od przeniesienia prawa
własności… (…)
Po odczytaniu aktu zgodę na jego treść wyrazili ojciec Jędrzej Mróz
i syn Jan oraz świadkowie: Jędrzej Potoczek z Rdziostowa i Józef Fecko
z Roszkowic.
Dodatkową informację podaje dokument z września tego roku o
ustaleniu „ciała hipotecznego”.
Po co te szczegóły? Dla wyobrażenia sobie urzędów sprzed 114 lat,
aby poznać język tych czasów, i sposoby traktowania klientów.
Spadkobierca majątku- Jan Mróz - to dziadek Jadwigi, uprawiał rolę
i trudnił się kowalstwem. Ożenił się z panną z dobrej rodziny- dość majętnej, z Mszany Dolnej. Regina Murzyn umiała czytać i pisać, miała dar
opowiadania. Między innymi wspominała brata, który na „sifkartę” wyjechał do Chicago. Pani Jadwiga była pod opieką babci Reginy przez 4 lata.
Jan i Regina mieli 5 synów i dwie córki: Piotra Jana Franciszka Stanisława i Władysława, Marię i Katarzynę. Właśnie Maria to mama opowiadającej. Żaden z synów nie przejął po ojcu kowalstwa. W 1939 roku Maria
znalazła się na terenie Niemiec na tzw robotach. Tam poznała Władysława
Niemasa pochodzącego z okolic Stróż i w 1942 r. wzięli ślub w rodzinnej
parafii. Za ubite na wesele prosię, na skutek donosu, został ukarany, m. in
.ogoleniem głowy. Znów przeznaczony „na roboty” tym razem do Austrii,
uciekł z transportu w Myślenicach i nocami wracał do rodziny.
Po wojnie przyszła fala migracji, z terenów biedniejszych czy przeludnionych wędrowali ludzie na tzw ziemie odzyskane. Ruszył i Władysław
Niemas z kuzynem w tamte strony. Osiedlił się w Raszowie k. Kamiennej
Góry, przejął gospodarstwo poniemieckie. W tych stronach pozostawały
jeszcze kobiety - Niemki, przyjazne dla osiedleńców. Jedna z nich pokazała
schowek z bogatymi zapasami żywności.
Polscy osiedleńcy tworzyli straż, jej komendantem był stryjek Jadwigi-Mróz.
„Do Raszowa sprowadził tato mamę i nas, tj. mnie i Kazika. Gdy dorosłam do obowiązku szkolnego, przywieźli mnie do babci na Rdziostów,
bo w Raszowie nie było szkoły.
Gdy babcia oświadczyła, że zapisze rodzicom pole, wrócili w 1954 r.
Na budowę nowego domu Gmina wyznaczyła pole.
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Władysław Niemas uczestniczył w życiu gromady. Przez pewien czas
pracował przy skupie żywca jako komisarz społeczny w Klęczanach, stąd
miał kontakt z ludźmi. Brał także udział w spisie rolnym. Mama umiała
szyć i haftować. Przed wojną była „na terminie” u krawcowej, tam uczyła
się także haftu i innych robótek. Przez pewien czas prowadziła naukę robót
ręcznych w Klęczanach- w tamtejszej świetlicy i oczywiście w Rdziostowie. „Jest nas dziewięcioro: Stanisław, Kazimierz, Zbigniew, Henryk,
Wanda, Halina, Władysław, Czesław i ja. Bogusia zmarła we wczesnym
dzieciństwie”.
I jeszcze wróćmy do wojny. Praca przy budowaniu okopów była przymusowa. Sołtys wyznaczał osoby- Niemiec pilnował. Władysław Niemas
był odpowiedzialny za rozdzielanie skromnych porcji żywnościowych i
przydziału wódki. Towar ten był składowany w rodzinnym domu. Bywało,
że mężczyźni częstowali wódką dozorującego Niemca, aż zasypiał, a w
tym czasie młodsi i silniejsi odpracowywali za zmęczone kobiety. Rowy
przebiegały przez Wierzchowinę w kierunku Marcinkowic.
Inne zdarzenie, bardzo tragiczne, dotyczyło egzekucji Żydów. Przywieziono ciężarówkę z Żydami, w drugim aucie byli pijani Niemcy. Małżonkowie- Władysław i Maria pracowali w polu, a gdy usłyszeli strzały,
położyli się w rzędach, bo Niemcy lornetkowali teren. Po tej akcji sołtys
zebrał kilku mężczyzn do przysypywania ciał. Niemcy nakazali tempo i
ziemia spadała nieraz na żywych jeszcze ludzi.
Egzekucji dokonywano także w lesie rdziostowskim.
W latach 60 Władysław Niemas wraz z Józefem Jurczakiem na zlecenie
gminy dokonali ekshumacji szczątków pochowanych w leśnym grobie
ludzi. Znaleźli kości i strzępy ubrań. Wyjęli z ziemi i złożyli w przygotowanej skrzyni, którą przywieziono na uformowany już wtedy cmentarz.
Opowieść przygotowała Jadwiga Marciniak- z domu Niemas.
Zredagowała Łucja Wróbel.

P.S.
Redakcja proponuje i prosi o podobne „świadectwa”. W „Panu Tadeuszu”
jest takie wspomnienie:
„U panów rozmowa była to historyja żyjąca. A między szlachtą dzieje
domowe powiatu. Dawano przez to poznać szlachcicowi bratu, że wszyscy o
nim wiedzą, lekce go nie ważą. Więc szlachcic obyczaje swe trzymał pod strażą.
Dziś człowieka nie pytaj: co zacz, kto go rodzi? Z kim on żył, co porabiał?
Każdy gdzie chce, wchodzi.
Łucja Wróbel
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TV TRWAM na multipleksie!
Po ponad trzech latach starań katolicka Telewizja TRWAM znalazła się
wreszcie na cyfrowym multipleksie. Nie byłoby to możliwe bez wielkiego zaangażowania milionów ludzi nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Dzięki Bożej
Opatrzności i walczących o swe prawa ludzi wierzących, tę katolicką telewizję
w wersji cyfrowej naziemnej może każdy oglądać w swym domu.
Specjaliści od spraw mediów uważają to za fenomen w Europie, a może
i w świecie lutego br. uroczysta Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej
Górze w Częstochowie. Przewodniczył jej ks. abp. Wacław Depo.
Warto tu przypomnieć, że zebrano ponad 2,5 miliona indywidualnych podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radia i Telewizji w sprawie dyskryminacji
TV TRWAM, odbyło się ponad 180 marszów w całej Polsce i kilkanaście za
granicą w obronie wolności słowa i pluralizmu medialnego w naszej ojczyźnie,
ponad 100 samorządów różnych szczebli podjęło uchwały w obronie tej telewizji.
Także Episkopat Polski aż czterokrotnie upominał się o TV TRWAM. W Sejmie
i Senacie, a też w Parlamencie Europejskim odbyły się specjalne debaty poświęcone dyskryminacji tej jedynej w Polsce telewizji katolickiej.
TV TRWAM to wielkie osiągnięcie o. Redemptorystów, a szczególnie
o. Tadeusza Rydzyka. Jako Polacy i katolicy uzyskaliśmy nie tylko nowe narzędzie
ewangelizacji, ale też możliwość porównania treści przekazywanych przez inne
media o nastawieniu lewicowo- liberalnym. Jest to zapewne dla nas wierzących
wielki dar Opatrzności na obecne, trudne czasy. Czy potrafimy z tego daru
skorzystać?
ROTA
Błogosławiona Regina Protmann
Warmia może się poszczycić ogromną
liczbą zasłużonych osób, które swoje życie
poświęciły służbie tej „świętej ziemi” i jej
mieszk ańcom. Wśród nich znajdowali się
wybitni biskupi, pisarze, naukowcy, politycy
i inni. Lista byłaby długa i nie sposób wszystkich wymienić: bp Ignacy Krasicki, kardynał
Stanisław Hozjusz, Mikołaj Kopernik, Feliks
Nowow iejs ki, Maria Zientara–Malewska.
Na szczególna uwagę zasługuje mieszkanka
Braniewa bł. Regina Protmann, założycielka
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.
Kobieta, która odważyła się wyjść poza
ramy panującego w XVI wieku modelu życia
zakonnego i pozycji kobiety w społeczeństwie.
Wyprzedziła epokę, w której żyła wykorzystu
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jąc wykształcenie otrzymane w domu
rodzinn ym, wrod zoną intel ig en
cję, zmysł organizatorski, a przede
wszystkim otrzymaną od Boga łaskę.
Błogosławiona Regina w 1571 r.
w swoim rodzinnym mieście Brniewie,
na Warmii założyła zgromadzenie zakonne o charakterze kontemplacyjno
– czynnym, tym samym otwierając
nowy rozd ział w histor ii żeńskich
zgromadzeń zakonnych, można więc
śmiało ją nazwać pionierką apostolatu
kobiet w Kościele.
Regina Protm
 a n n p r z y s z ł a
na świat w 1552 r. w zamożnej rodzi
nie braniewskich patrycjuszy, Reginy
i Piotra Protmannów. W tym czasie
biskup em diec ez ji był Stan is ław
Hozjusz, który gorliwie wprowadzał
reformy Soboru Trydenckiego (1545
– 1563) i bronił katolickiej Warmii
przed luteranizmem. Ojciec ReginyPiotr Protmann trudnił się kupiec
twem, z racji przyn al eżn oś ci Bra
niewa do Związku Hanzeatyckiego,
natom iast matka Regina (z domu
Tingel) była córką Szymona — długo
letniego burmistrza Braniewa. Córka
Reginy i Piotra w domu rodzinnym
otrzym ała star anne wykształc en ie.
Posiadła wiedzę religijną, znajomość
kultury towarzyskiej i dobrych oby
czajów, a przede wszystkim przejęła
zasady moralne rodzinn ego domu.
Środowisko mieszczańskie, w którym
wzrastała miało duży wpływ na jej
młod zieńc ze życie. Młoda Regina
brała czynny udział w rozrywkach
charakterystycznych dla jej warstwy
społecznej. Obdarzona urodą i inteli
gencją, lubiła stroić się w piękne stroje
i dominować wśród swoich rówieśnic.
Cechy przywódcze, które zdradzała już
w wieku młodzieńczym, sprawiły iż
stanęła na czele tworzącej się wspól
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noty kobiet pragnących oddać swoje
życie Bogu i służbie bliźnim.
Przełom w życiu młodej Reginy
nastąpił w 1571 r. Wówczas, wbrew
woli rodziców i przyjaciół, opuściła
dom rodzinny i wraz z dwiema, podob
nie jak ona myślącymi dziewczętami
zamieszk ała nied al eko rodzinn ego
domu w starym, opustoszałym budynku należącym do majątku ojca.
Co wpłynęło na podjęcie tak rady
kalnej decyzji przez młodą, zamożną
braniewiankę? Nigdy nie będziemy
w stanie pojąć tajemnicy powołania.
Pytając o motywy jej wyboru, zapewne
usłyszelibyśmy: secretum meum mihi.
Jedn ak znan ych jest kilka fakt ów
historycznych, które mogły przyczy
nić się do duchowej przemiany Reginy
i ukierunkowania jej życia na Boga.
Jednym z nich była epidemia dżumy
panuj ąca w Bran iew ie i okol ic ach
w roku 1564 oraz od 1571do1572,
która musiała sprowokować młodą
mieszczankę do głębokich przemy
śleń na temat marności życia i dóbr
tego świata. Niezliczona ilość ofiar,
chorych i pozostawionych bez opieki
sierot wyzwoliła w niej pragnienie
oddania się służbie potrzebującym.
Niewątpliwie ogromny wpływ na Reginę miała też form ac ja duchowa,
którą otrzymywała poprzez kontakt
z ojcami jezuitami, sprowadzonymi
do Braniewa przez kardynała Stani
sława Hozjusza w 1565 r.
Jako młoda dziewczyna należała
do Sodal ic ji Mariańs kiej, a także
korzystała z kierownictwa duchowego
tego zgromadzenia, które towarzy
szyło jej w podjęciu zmiany stylu życia.
Rozwój nowej wspólnoty Regina
powierzyła św. Katarzynie Aleksan
dryjskiej, patronce kościoła parafial
nego w Braniewie. Pierwsza Reguła
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zgromadzenia została zatwierdzona
w 1583 r. przez biskupa Marcina Kro
mera, pomimo tego, że nie otrzymał
on aprobaty Kapituły Warmińskiej
na dział aln ość pobożn ych dziew ic.
Ogromne zapotrzebowanie społecz
ności warmińskiej na pomoc duchową i charytatywną spowodowały, iż
pierwsza wspólnota Reginy zyskała
poparc ie biskupa warm ińs kiego.
Po zatwierdzeniu Reguły przez władze
Kościelne nastąpił rozwój Zgroma
dzenia. Na terenie diecezji warmiń
skiej powstawały kolejne klasztory
sióstr katarzynek: w Ornecie (1586
r.), w Lidzbarku Warmińskim (1587
r.), w Reszlu (1593 r.). Odnowiona
i poszerzona Reguła została ponow
nie zatwierdzona przez ówczesnego
biskupa warmińskiego Piotra Tylic
kiego oraz Stolicę Apostolską w 1602r.
w imieniu nuncjusza apostolskiego
Klaudiusza Rangoniego, za pontyfi
katu papieża Klemensa VII. Tak krótki
czas, od momentu zatwierdzenia reguły przez miejscowego biskupa do apro
baty ze strony Stolicy Apostolskiej,
jest ewenementem na skalę światową.
Kościół zatwierdził tym samym nowy
model życia zakonnego o charakterze
kont emp lac yjno – czynn ym, któ
rego prekursorką stała się pierwsza
błog os ław iona ziemi warm ińs kiej
Regina Protmann.
Do XVI wieku prawie nie było
żeńskich zgrom ad zeń zakonn ych
na Warmii. W 1458 r. siostry brygidki
utwor zyły w Elblągu filię swoj ego
gdańs kiego klaszt oru, jedn ak nie
zadomowiły się na dłużej, bowiem
nie znalazły poparcia u władzy die
cezji warmińskiej. Znany jest epizod,
który wskazywałby na niechęć wobec
zakonów żeńskich samego biskupa
Marc ina Krom era, który odmów ił
przyjęcia do Braniewa dwóch sióstr
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brygidek uciekających z pogrążonego
w wojnie Gdańska. Dlatego dziwić
może fakt, iż nowe zgrom ad zen ie
założone przez Reginę zyskało w tak
szybkim czasie aprobatę biskupa Kro
mera, który dał siostrom pieniądze
na remont domu i uposażył posiadło
ściami ziemskimi. Do końca swego
życia wspierał duchowo i materialnie
konwenty sióstr katarzynek. Powodem
tego mogło być zaangażowanie Reginy
i jej towarzyszek w udzielanie pomocy
mieszk ańc om Bran iewa, a późn iej
także wszystkim mieszkańcom War
mii. Świadczyły pomoc pielęgniarską,
wychowawczą, edukacyjną. Założy
cielka sióstr katar zyn ek posiad ała
doskonały zmysł i wyczucie aktual
nych potrzeb społeczeństwa warmiń
skiego i otworzyła się na znaki czasu.
Siostry katarzynki słusznie można nazwać oryg in aln ym zakon em
warmińskim, bowiem od początku
swojego istnienia były ściśle związane
z Warmią. Dalszy rozwój zgromadze
nia spowodował rozprzestrzenienie się
jego działalności także poza granice
diecezji warmińskiej, jednakże macie
rzystą ziemią dla sióstr katarzynek
zawsze była i pozostanie ziemia war
mińska, na której Regina Protmann
rozpoczęła działalność socjalną, cha
rytatywną i wychowawczą. Za jej życia
Warmia była doświadczana przez liczne klęski żywiołowe, epidemie dżumy,
wojny i wpływy luteranizmu. Ludność
tej ziemi cierpiała głód i coraz bardziej
ubożała, nie tylko materialnie ale też
duchowo. Liczne ofiary dżumy pozo
stawiały po sobie osierocone dzieci.
Wojny polsko-krzyżackie i reforma
cja przyczyniły się także do upadku
szkolnictwa na tym terenie. Naprze
ciw zapotrzebowaniom społecznym
ziemi warmińskiej wyszła wspólnota
zakonna pod przewodnictwem Reginy
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Protmann, która poruszona ludzkim
cierpieniem pragnęła dotrzeć z pomocą do wszystkich potrzebujących.
Swoją opieką otaczała chorych w róż
nych punkt ach Bran iewa: w szpi
tal ach położ on ych poza gran ic ami
miasta oraz w domach prywatnych,
do których chodziły po dwie siostry.
W szczególnie ciężkich przypadkach
mogły pozostać przy chorym przez
całą noc. Ten rodzaj posłann ict wa
rozpoczęty przez Reginę spowodował,
iż biskup Marcin Kromer nie mógł
wprowadzić do Reguły zgromadze
nia klauzury czynnej. Siostry mogły
wychodzić poza mury klasztoru, aby
służ yć potrzeb uj ąc ym. Z przek azu
ojca Engelberta Keilerta (spowied
nika i biografa Reginy) wiadomo, iż
sama przyrządzała lekarstwa i posiłki
dla chorych, troszczyła się o ludzi
opuszczonych i niedołężnych. W zakres obow iązk ów włąc zyła także
tros kę o przedm ioty liturg iczne,
wystrój kościoł ów: przyg ot ow uj ąc
świece, szaty liturgiczne. Rozpoczęła
kształcenie młodzieży żeńskiej, która
do tej pory była pozostawiona bez
możliwości zdobycia wykształcenia.
Sprowadzeni do Braniewa przez kar
dynała Stanisława Hozjusz ojcowie
jezuici założyli w 1565 r. Collegium
Hosianum i seminarium duchowne,
które kształc iło młod zież męską
i przyszłych kapłanów. Zainspirowana
tym dziełem Regina także pragnęła
włączyć się w potrydencką odnowę
religijno – moralną ludności Warmii,
dlatego podjęła się organizacji naucza
nia i katolickiego wychowania mło
dzieży żeńskiej. Swoją dydaktyczno
– edukacyjną aktywność uwieńczyła
założ en iem szkoły dla dziewc ząt
w bran iews kim konw enc ie sióstr.
Kolejno zakładane konwenty sióstr
jako priorytet swojej pracy uznawały,
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obok opieki nad chorymi, kształcenie
dziewcząt w prowadzonych przez sie
bie szkołach. Nawet szlachta polska
zabiegała o kształcenie swoich córek
przez siostry katarzynki. Regina udo
stępniła naukę czytania i pisania także
uboższej warstwie społecznej, uważa
jąc te umiejętności za niezbędne w roz
woju cnót chrześcijańskich. Dzięki
temu zyskiwała poparcie i konkretną
pomoc materialną ze strony kolejnych
biskupów warmińskich. Apostolską
działalność zalecała łączyć z modlitwą
i kontemplacją. Jej żarliwa postawa
służby wobec lokalnej społeczności
Kościoła warmińskiego zaowocowała
licznymi powołaniami wśród dziew
cząt, które pragnęły pójść w jej ślady
i żyć zaproponowanym przez nią sty
lem życia. Na owoce nie trzeba było
długo czekać, bowiem jeszcze za życia
Reginy powstały kolejne konwenty
sióstr katarzynek: w Ornecie, Lidz
barku Warmińskim i Reszlu. Warmia
okazała się żyzną glebą dla nowator
skiej działalności Reginy Protmann,
która obok potrzeb mater ialn ych,
dbała także o odnowienie i pogłębienie
życia religijno-moralnego ówczesnych
katolików.
Char yz mat yczne posłann ict wo
bł. Reginy Protmann nie zakończyło
się w momencie jej śmierci (18.01.1613
r.), ale trwa do dnia dzisiejszego kon
tynuowane przez Zgromadzenie Sióstr
św. Katarzyny nie tylko na rodzimej
Warmii. W dziedzinie zadań socjalno
– charytatywnych i wychowawczo –
edukacyjnych siostry do dziś na całym
świecie posługują się metodami przy
jętymi przez swoją Założycielkę.
W czerwcu 1999 roku, podczas
pielgrzymki do Polski, nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił
Reginę Protmann błogosławioną. Tym
uroczystym aktem potwierdził, że jej
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życie, które przebiegało na przełomie
XVI i XVII wieku ma sens dla nas żyjących dzisiaj, ma znaczenie dla całego
Kościoła Powszechnego. Ma znaczenie
nie tylko dlatego, że założyła Zgromadzenie, które istnieje i kontynuuje Jej
dzieło po dziś dzień, ale także i przede
wszystkim dlatego, że przykład jej
życia ukazuje jak żyć Ewangelią, jak
odpowiadając na potrzeby Kościoła
i świata wypełniać wolę Bożą w konkrecie naszej codzienności.
Dziś, po 400 latach od jej śmierci
Siostry św. Katarzyny, duchowe córki
bł. Reginy Protmann, nadal podążają
wyznaczonym przez nią szlakiem. Realizują zadania zapoczątkowane przez
Założycielkę, a hasło jej życia „jak Bóg
chce”, jest nieustannym zaproszeniem
by szukając woli Bożej nazywać piękno
Ewangelii.
W ramach Jubileuszu Zgromadzenia siostry wkroczyły na drogę
intensywniejszego przybliżania się do
Misterium Eucharystii. W tym darze
Jezus Chrystus przekazał Kościołowi
nieustanne uobecnianie Tajemnicy
Paschalnej, tak bardzo ważnej w życiu
bł. Reginy. Poprzez refleksję i kontemplację tych Tajemnic, siostry pragną
pogłębić charyzmat i duchowość
swojej Założycielki. We wszystkich
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wspólnotach katarzynek przyjmowane są Relikwie bł. Matki Reginy, aby
jeszcze raz głębiej wsłuchać się w jej
słowa, podjąć refleksję nad jej życiem
i testamentem, który pozostawiła.
Jednocześnie Relikwie bł. Reginy odwiedzają parafie na Warmii i nie tylko.
Modlitwa za wstawiennictwem
Błogosławionej Reginy Protmann
O Panie i Boże mój, zrań grzeszne
serce moje ognistą strzałą miłości Twej,
która wszystko przewyższa, abym nie miała upodobania w żadnym stworzeniu, lecz
tylko w Tobie jedynie, Boże mój i Panie.
Daj mi taką miłość, abym się cała spaliła
i w Tobie rozpłynęła. Jezu mój najukochańszy, tylko Ty bądź w sercu moim
i przyjmij mnie do Serca Swego, abym już
tylko Tobie podobać się mogła na wieki.
Jezu mój słodki, o Panie i Boże mój, ach,
kiedyż ja będę miłować Cię doskonale?
Kiedyż ja Ciebie obejmę, Oblubieńcze
mój najmilszy, w ramionach mej duszy
niegodnej i w Sercu Twym odpocznę na
wieki? O Panie Jezu, słodyczy duszy
mojej, Oblubieńcze serca mego, ach obym
mogła z czystej miłości ku Tobie pogardzać
sobą i światem całym. Ach, oby dusza moja
z miłości ku Tobie stopniała jak wosk od
słońca i z Tobą się zjednoczyła, o Panie
i Boże mój. (Żywot..., s.18).

Marta Gródek-Piotrowska

Św. Józef opiekun Jezusa i mąż św. Bożej Rodzicielki
Święty Józef opiekun Jezusa i Oblubieniec Maryi to jeden z najbardziej
milczących i zarazem tajemniczych
świętych, który odegrał istotną rolę
w dziele zbawienia. Wiemy o nim bardzo
niewiele, choć był On mężem Maryi według prawa żydowskiego, to nie był według ciała ojcem Jezusa. Po Zwiastowaniu Józef usunął się dyskretnie w cień,
aby nie narażać Maryi na zhańbienia

i obmowy. Udręki duszy i wątpliwości,
jakie miał Józef, rozwiał anioł, który
objawił mu tajemnicę wcielenia Jezusa.
Po tej wizji Józef stał się posłuszny
woli Bożej i podjął się opieki Świętej
Rodziny. Poślubił brzemienną Maryję
i zabrał Ją do swego domu w Nazarecie.
Podporządkowując się cesarskiemu dekretowi o spisie ludności, udaje się wraz
z poślubiona Maryją do Betlejem, gdzie
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urodził się Jezus. Po nadaniu Synowi
imienia i przedstawieniu Go w świątyni,
prowadzony ręką Boga, ucieka przed
Herodem do Egiptu. Po śmierci tyrana
Heroda wraca do Nazaretu, gdzie pracuje jako cieśla, wykonując narzędzia
gospodarskie.
Święty Józef ciężko pracował na
utrzymanie rodziny, zapewniał opiekę
i czuwał nad bezpieczeństwem swoich
najbliższych. Nie buntował się i nie narzekał, ale przyjmował każde słowo pochodzące od Boga, chociaż nie wszystko
rozumiał. Chociaż o św. Józefie tak mało
jest wiadomości na kartach Ewangelii, to
przekazy mówią o nim jako człowieku
kochającym, troskliwym i cierpliwym,
który z oddaniem służył swojej rodzinie.
Jednak Józef stał się czytelnym i widocznym obrazem ojcowskiej miłości Boga.
Wychowywał Syna według prawa żydowskiego, uczył Go modlitwy i pracy,
prowadził do świątyni. Na pewno wielką
nagrodą dla Józefa była piękna śmierć,
jaką można sobie wyobrazić, bo byli
przy nim do ostatniej chwili jego życia
Jezus i Maryja. Pewno dlatego tradycja
przedstawia Józefa jako patrona dobrej
śmierci.
Według zachowanych rękopisów
w klasztorze benedyktyńskim w Reichenau pierwszy raz wprowadzono
wspomnienie o świętym Józefie, którego
śmierć prawdopodobnie przypada na 19
marca. Papież Sykstus IV wprowadził
w Kościele Rzymskim w 1479 roku
święto ku czci św. Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny, a w 1621
roku papież Grzegorz XV wprowadził
to święto w całym Kościele. Największy
rozwój kultu ku czci św. Józefa przyniósł
dopiero wiek XX, w którym przez papieża została zatwierdzona litania do
św. Józefa, a w roku 1911 papież Pius
XII ustanowił na dzień 19 marca uroczystość św. Józefa. Papież Jan XXIII
ogłosił św.Józefa patronem II Soboru
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Watykańskiego i włączył Go do kanonu
rzymskiego.
Z kolei w 1989 roku papież Polak
Jan Paweł II ogłosił adhortację apostolską Redomptoris Custos o św. Józefie
i jego posłannictwie w życiu Chrystusa
i Kościoła. Kult św. Józefa sięga w Polsce
XVII wieku , którego propagowali karmelici bosi. W klasztorach karmelitów
bosych św. Józef był uważany za ojca,
który skutecznie troszczy się o potrzeby
duchowe i materialne. Właśnie od 1670
roku jednym z najważniejszych i głównych miejsc kultu św. Józefa w Polsce
jest Kalisz, którego punkt kulminacyjny
przypada na rok 1796, kiedy to obraz
ukoronowano papieskimi koronami.
Tam także w sanktuarium w Kaliszu
w dniu 4 czerwca 1997 roku papież Jan
Paweł II zawierzył wszystkie polskie
rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych, w Polsce jak i na całym
świecie. To św. Józefowi w kościele karmelitów bosych w Wadowicach papież
Polak podarował Papieski Pierścień Rybaka, którym przyozdobił dłoń na obrazie Józefa. W naszym marcinkowickim
kościele dzięki inicjatywie i staraniom
proboszcza ks. Józefa Babicza z fundacji
Marii Chmielowskiej został wykonany
i poświęcony ołtarz św. Józefowi z dzieciątkiem Jezus na ręku. Ołtarz wykonał
nieżyjący już artysta rzeźbiarz Alfred
Kotkowski.
Święty Józef z Nazaretu jest patronem mężczyzn, ojców, małżeństw
wychowawców, dzieci, młodzieży, sierot, podróżujących, bezdomnych, ludzi
pracy, cieśli, stolarzy, drwali i rzemieślników. Jest również patronem czystej
miłości, opiekunem rodzin i całego
Kościoła. Modlimy się do niego we
wszystkich naszych potrzebach i sytuacjach beznadziejnych, módlmy się
o łaskę życia i szczęśliwej śmierci.
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Pokuta, post i jałmużna
Kościół katolicki obchodzi w dniu 5 marca 2014 Wstępną Środę, zwaną
dzisiaj Środą Popielcową. W tym szczególnym dniu podczas Mszy św. kapłan
posypuje głowy wiernych popiołem, wygłaszając; „Prochem jesteś i w proch się
obrócisz” lub; „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, te słowa mają przypominać człowiekowi o kruchości jego życia, potrzebie pokuty i przemianie życia tj.
wewnętrznego nawrócenia. Słowa; „Prochem jesteś iw proch się obrócisz” brzmią
jak wyrok wydany na człowieka, budzą respekt i grozę. Słowa te odnoszą się do
człowieka, bowiem proch jest symbolem każdego człowieka, symbolem, który
jest czymś pełniejszym i głębszym niż nasze ulotne niematerialne pojęcie.
Na pewno popiół to symbol zwyczajności i anonimowości, zawsze jest go
dużo, a każde ziarnko jest warte tyle samo co inne, każde ziarnko jest podobne
do drugiego, więc jakie to ma znaczenie czy to ten proch, czy inny, przecież
każdy jest taki sam jak inne. Człowiek jest prochem, i jeśli ten fakt akceptuje
i ciałem i duszą go doświadcza, jest istotą stale umierającą, która od pierwszej
chwili swego istnienia zmierza do śmierci, która o swojej śmierci wie. Człowiek
jest prochem i oczywiście jest też duchem, jest tak bardzo duchem, że może
poznać Boga. Popiół ta symbol znikomości, bo kiedy umrzemy, to ksiądz na
nasza trumnę rzuci odrobinę ziemi i powtórzy dokładnie te same słowa, lecz
doda „Ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.” Te słowa są esencją
i przesłaniem w wielkanocne święta i są nie tylko życiem ku śmierci, a bardzie
życiem ku życiu. Symbolika popiołu jest powszechnym znakiem o istotnej
wymowie, bo przecież popiół to pozostałość rzeczy zniszczonej przez ogień,
który przypomina, że wszystko jest błahe, bez znaczenia, dlatego jest to symbol
kruchości i oczyszczenia.
Popiół jest symbolem przemijania człowieka, jest również znakiem żałoby,
pokuty i nawrócenia. Najbardziej wymownym tego przykładem jest biblijny
Hiob, który zmaga się z cierpieniem, spiera się z Bogiem, jednak w końcu dochodzi do wniosku, że Bóg jest jednak sprawiedliwy i wyznaje; „Przeto odwołuję
moje słowa i kajam się w popiele”(Hi 42,6). Posypywanie głów, Kościół wprowadził do liturgii około IV wieku, ale aż do X wieku był tylko przeznaczony dla
tych, którzy publicznie odprawiali pokutę. Były to osoby, które dopuściły się
najcięższych grzechów, takich jak morderstwa, nierząd czy zaparcie się wiary.
Wtedy ci grzesznicy posypywali głowy popiołem, przywdziewali włosiennice,
żyli o chlebie i wodzie, nie mieli także wstępu do kościoła, aż do Wielkiego
Czwartku, kiedy mogli przystąpić do spowiedzi, gdyż był to dzień odpuszczenia
grzechów. Papież Urban II wprowadził w XI wieku obrzęd błogosławieństwa
popiołu i posypywania nim głów wszystkich wiernych, najpierw w pierwszą
niedzielę Wielkiego Postu, a później w Środę Popielcową. Posypywanie głowy
popiołem zawsze wyraża; żal za grzechy, pokutę i ukorzenia się przed Bogiem.
Środa Popielcowa rozpoczyna trwający 40 dni Wielki Post na pamiątkę
postu Pana Jezusa przed rozpoczęciem jego działalności publicznej. Wielki Post
jest przygotowaniem nas wszystkich do Wielkanocy, a poprzez naśladownictwo
Jezusa Chrystusa zbliżenie się do Boga. Pan Jezus w tym Wielkim Poście nie
tylko dał przykład powstrzymania się od pokarmu, ale nadał temu postowi głębsze fizyczne znaczenie. Wielki Post to także czas wyciszenia, medytacji, podczas
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której nie tylko ciało, ale także dusza ma się leczyć i wzmacniać. Na pewno gdy
powstrzymujemy się od zabaw i pokarmów mięsnych stwarzamy więcej miejsca
dla Boga , bo przecież musimy usunąć to, co może rozpraszać i przeszkadzać nam
w kontakcie z Bogiem. Nawet już samo postanowienie o ograniczeniu pokarmów
może nas uwrażliwić na sytuację ludzi, którzy być może maja jeszcze mniej niż
ja sam. Gdy z czegoś rezygnujemy, to nie tylko żeby zrezygnować, bo to jest złe,
ale zrezygnować i otworzyć się na potrzeby innych, to jest dobre. Musimy zatem
widzieć to co nam umyka na co dzień, musimy wyostrzyć swoje spojrzenie i
otworzyć się jeszcze bardziej na potrzeby innych. Wielki Post to również czas
wyciszenia, pokuty, żalu za grzechy, dlatego wiele sytuacji nie pasuje do nich,
dlatego rezygnacja z zabaw i tańca dla wielu z nas jest pewnego rodzaju wyrzeczeniem. Okres pokuty to także czas na to, aby prosić Pana Boga, o łaskę i siłę
do zmiany sposobu naszego myślenia i o łaskę nawrócenia, a gdy Bóg już użyczy
nam siły, to uświadomimy sobie, że On jest zawsze z nami i obok nas. Przecież
wiemy ,że Bogu nieobce są ludzkie doświadczenia Na pewno głośna muzyka,
tańce nie idą z nastrojem czasu Wielkiego Postu, wydaje mi się, że przynajmniej
dla ludzi wierzących.
Sam Wielki Post jest nie tylko czasem pokuty i postu, ale również czasem
intensywnego życia chrześcijańskiego, czasem naprawy błędów, otwarcia się
na potrzeby innych, jest to czas, który pozwala na dobre przygotowanie się
do Wielkanocy. Jednak jednym z poważnych błędów naszego pokolenia jest
lekceważenie Wielkiego Postu, a przecież wiemy, że człowiek to istota przemijająca, wiemy także, do czego zostaliśmy powołani, mimo to lekceważenie
Postu wynika niejednokrotnie z wygodnictwa, beztroski, wyrachowania lub
zwykłego zaniedbania. Wynika to nieraz z przewrotności człowieka lub jest też
zwykłym strachem przed przyznaniem się do wyznawania wiary katolickiej, bo
to może pozbawić nas pracy lub kontaktów towarzyskich. Dlatego potrzebujemy właśnie wyjścia na pustynię, z całym naszym bagażem życiowym i tam w
ciszy, z dala od zgiełku świata, zmierzyć się z „Goliatem grzechu”, posilając się
tylko chlebem i wodą. Wchodząc w ciszę pustyni, łatwiej nam jest spotkać się
z Bogiem i przestrzegać Jego przykazania. Przecież przez całe wieki post był w
Kościele traktowany zgodnie z Ewangelią, jako jeden z istotnych elementów życia
religijnego. Chrystus w kazaniu na górze wzywa do modlitwy, jałmużny i postu.
Chodzi Mu o trzy zasadnicze płaszczyzny naszego życia. O właściwy stosunek
do Boga, który wyraża się w modlitwie, o właściwe odniesienie do ludzi, zawarte
w jałmużnie, oraz o moc i harmonię wnętrza człowieka, którą osiąga się przez
post. Post to nic innego jak umiejętność rezygnacji z rzeczy dobrej dla lepszej.
Często przez post rozumiemy jedynie samą rezygnację, ale tak ustawiony post
nie ma nic wspólnego z duchem Ewangelii. W szkole Chrystusa, uczeń wyrzeka
się pewnych wartości po to, by zachować lub osiągnąć jeszcze większe.
Jest wielu ludzi próbujących przesłonić Boga innymi rzeczami, które przynoszą im krótkie chwile zadowolenia, ale nie dają trwałego szczęścia. W biblijnej
księdze Starego Testamentu Kohelet mówi: marność nad marnościami i wszystko
marność. Święty Augustyn, który po wielu błądzeniach odnalazł Boga, wyznał:
niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Panu.
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Pietas, trivium, quadrivium - pobożność, ciekawość,
nauka
Gdy król Kazimierz Jagiellończyk poślubiał księżniczkę Elżbietę z wielkiego
rodu habsburskiego, cała współczesna Europa żyła tym wydarzeniem. Europejscy
władcy mieli nadzieję, że spowinowacenie dwóch potężnych dynastii- habsburskiej i jagiellońskiej będzie początkiem jakiegoś trwałego przymierza przeciw
Turcji, mocarstwu, które coraz bardziej zagrażało chrześcijańskiej Europie.
Królowa Elżbieta zwana też „matką królów Jagiellonów”, miała trzynaścioro
dzieci, w tym sześciu synów. Trzech z nich nosiło królewską koronę polskąJan Olbracht, Aleksander i Zygmunt. Władysław natomiast był królem Czech
i Węgier; Fryderyk kardynałem, biskupem gnieźnieńskim i Prymasem Polski.
Królewicz Kazimierz Jagiellończyk dostąpił uznania świętości i stał się patronem
Polski i Litwy.
Kazimierz przyszedł na świat w 1458 roku w Krakowie na Wawelu, jako drugi
syn króla Kazimierza Jagiellończyka i matki Elżbiety. Kazimierz, przygotowywany
na następcę tronu przez ojca, nie objął jednak tronu, zmarł w Grodnie 4 marca
1484 roku, mając 26 lat. Najstarszy królewicz Władysław, zdolnościami się nie
odznaczał, był kompromisowy, nie miał zazwyczaj swojego własnego zdania i na
wszystko zwykł odpowiadać „dobrze”. Zyskał przydomek łaciński „rex bene”,
co po polsku znaczy „król Dobrze”. Przeciwieństwem królewicza Władysława
był drugi według starszeństwa, królewicz Kazimierz, o czym dawał świadectwo
nie tylko nauczyciel, sławny historyk i kronikarz ks. kanonik Jan Długosz. O
mądrości, rozwadze i wielu cnotach królewicza Kazimierza pisze także niezwiązany i daleki od dworu królewskiego biskup przemyski, Jan z Targowiska;
„Książę zdumiewającej cnoty i mądrości, tudzież nauki nadzwyczajnej i tymi
przymiotami pociągnął ku sobie serca wielu narodów do miłości”.
Królewicz Kazimierz nigdy nie chciał być takim jak mnich, nie czuł też
powołania do stanu duchownego, lecz marzył o czynach godnych monarchy
katolickiego. Odznaczał się wielka bogobojnością, modląc się nie tylko słowami,
ale także czynami; skromnie jadał i ubierał się, od dziecięcych lat musiał przyzwyczajać się do niewygód, jakie panują w obozie wojskowym. „Zwolennikiem
takiego surowego wychowania był sam król Kazimierz IV Jagiellończyk,” jak pisał
ks. Piotr Skarga w „Żywotach świętych”. Za podstawę w kształceniu młodych
królewiczów, a szczególnie chrześcijańskich władców, za fundament uważano wychowanie religijne. Nauczyciel królewskich synów Jan Długosz nie zaniedbywał
jednak też świeckiego wychowania swojego najlepszego wychowanka, którym był
Kazimierza, realizując program nauk pietas /pobożność/, trivium i quadrivium.
Wykształcenie dzieliło się na dwa poziomy; trivium-gramatyka,dialektyka,
retoryka, które rozwijały umiejętności mówienia i myślenia. Quadrivium – geometria, muzyka, astronomia, na nie składały się sztuki wyzwolone, a więc umiejętności wolnego umysłu. Ks. Długosz kładł też duży nacisk na naukę historii,
twierdząc, że „historia staje się dla książąt ze wszech miar korzystna, ponieważ
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nie tylko zaznajamia ich z czynami i zapatrywaniami godnymi zapamiętania lecz i
dlatego, że poznając przypadki i losy innych ludzi- naucza.” Królewicz Kazimierz
opanował łacinę i język niemiecki, zapoznał się z muzyką, astronomią, arytmetyką i matematyką. Wykształcenie, jakie otrzymał młody królewicz Kazimierz,
wywarło ogromny wpływ na jego dorosłe życie, było bez wątpliwości nieocenione dla przyszłego władcy państwa, a przydatne przy powitaniach po łacinie
zagranicznych gości, którzy przyjeżdżali do Polski. Królewicz Kazimierz i jego
starszy brat Władysław mieli być powołani na ościenne trony, czeski i węgierski.
Za zgodą papieża Urbana VIII. Władysław, starszy brat Kazimierza, miał
zapewniony tron czeski, natomiast królewicz Kazimierz musiał dopiero walczyć
o swój tron węgierski. Na pewno nie chodziło mu o osobiste wyniesienie na tron
węgierski, bo był przecież prawowitym następcą tronu w Polsce i na Litwie i nie
musiał szukać sobie korony na świecie. Jednak jego marzenia o koronie na Węgrzech miały fundament religijny. Młody królewicz bierze przykład z ze swego
stryja Władysława III Warneńczyka, także króla Węgier, który zginął w obronie
wiary w wojnie z Turkami, chciał również walczyć przeciwko zagrażającemu
Europie islamowi. Marzeniem królewicza było więc objecie tronu węgierskiego,
ażeby w wraz z ojcem i bratem urządzić wielka wyprawę krzyżowa połączonymi
siłami Polski, Litwy, Węgier i Czech. Skutkiem tego rycerski zapał i gorliwość
chrześcijańska łączyły się w umyśle królewicza w jedno pragnienie, żeby jak najprędzej być tam, na Węgrzech i uczestniczyć w tym wszystkim. co go zbliży do
upragnionej krucjaty. Rwał się młody królewicz do walki pod znakiem Krzyża,
a wyprawę na Węgry uważał tylko za wstęp do wielkiego dzieła. Dlatego ustąpił
król -ojciec, który kiedyś myślał i sam kierował nie tylko królewicza Kazimierza
w stronę Carogrodu i dlatego pozwolił na wyprawę, chociaż wolałby mieć go przy
sobie, lecz słowa raz danego nie mógł cofnąć. Kazimierz zaś na pewno cieszył
się wtedy dobrym zdrowiem, skoro uważano, że może podjąć trudy wyprawy.
Królewicz wraz z wojskiem ruszył drogą na Sącz do Węgier żeby tam zbuntowanego Macieja Korwina pozbawić korony węgierskiej, a przyłączyć ją do
państwa Jagiellonów. Dociera tylko pod miasto Koszyce, ale zawiedli wszyscy,
którzy obiecywali królewiczowi koronę, żadnych posiłków w oblężonej Nitrze
nie doczekano, obiecana pomoc nie nadeszła, królewicz musiał wracać do Korony.
Wyprawa po tron węgierski nie udała się, królewicz wraca z niej w marcu 1472r .
Jego marzenia rozwiały się, ale pozostały gorzkie wspomnienia. Wraca do nauki
do Długosza, ma przecież dopiero 14 lat. Otwarcie roku szkolnego młodych
Jagiellończyków odbyło się tym razem aktem bardzo ciekawym, bo cała rodzina
królewska wpisała się do bractwa częstochowskiego, a królewicz, mając zawsze
szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, ucieszył się tym bardzo.
Święty królewicz, ukończywszy 15 lat, przebywał stale przy ojcu, przygotowując
się do rządów, jako następca tronu. Nigdy nie stronił od spraw państwowych
i radował się cnotami i doskonalił się w spełnianiu obowiązków jak królowi
przystało. Bywał na uroczystych audiencjach obcych poselstw, a w 1476 roku

Nasza Wiara 3/2014

37

pojechał z ojcem -królem do Malborka, na zjazd z wielkim mistrzem krzyżackim.
W 1478 królewicz Kazimierz towarzyszył swojemu ojcu na sejm do Piotrkowa.
Jan Długosz, nauczyciel królewicza, umiera w 1480 r. w Krakowie lecz
królewicza Kazimierza nie ma na pogrzebie, bo w tym czasie przebywa wraz
z ojcem na Litwie. Z Litwy wraca do Korony jako współrządca i jako władza
namiestnicza. Uczy się dalej sztuki rządzenia, aby jego państwo było najsilniejsze w przyszłej rozprawie z półksiężycem. O jego rządach w Polsce tak pisano:
„Był bardzo mądrym i obyczajnym, a równo dwa lata panował od czasu jak go
król i pan nasz dopuścił do władzy, a całe państwo i wszyscy ludzie głosili jego
pochwałę.” Po dwóch latach wraca znowu na Litwę, bo Litwini sami się o niego upominali, bo chcieli, aby następca tronu również zaprawiał się do rządów
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale przyjeżdżając latem w 1483 roku do Wilna,
czuł się już niezdrów. Zapadł na chorobę piersiową, która szybko czyniła postępy.
Święty królewicz, przewidując swoja śmierć, nie mogąc wskutek osłabienia nadążyć z pracami państwowymi, do czego był usilnie namawiany, oddał się teraz
wyłącznie przygotowaniami na śmierć. Pogrążył się w rozmyślaniach o rzeczach
ostatecznych, rozwijając akcję miłosierną tak bardzo, że w Wilnie nazwano go
„obrońcą ubogich”. Życie królewicza, chociaż krótkie, należy przypomnieć, bo
był to jeden z pierwszych święty wywodzący się z królewskiego domu. Wśród
współczesnych królewicz Kazimierz cieszył się opinią świętego, jednak proces
kanonizacji toczył się długo. Oficjalne staranie o kanonizację rozpoczęto za
panowania brata Kazimierza, króla Zygmunta Starego.
Zenon Tabor

Sufrażystki
Sufrażystkami nazywano zwolenniczki przyznawania praw wyborczych
kobietom. Ruch ten narodził się w Stanach Zjednoczonych w połowie XIX
wieku, wkrótce dołączyły do niego kobiety z Wielkiej Brytanii. Sufrażystki
walczyły o swoje prawa lecz nie naruszały podstawowych praw i obszaru kulturowego. Według nich kobiety nadal miały rodzić dzieci i zajmować się domem,
ale równocześnie chciały mieć prawo do zaistnienia na arenie politycznej i mieć
możliwość godnego życia. Kobiety chciały mieć wpływ na losy świata oraz swoje
i rodziny, chciały mieć coś do powiedzenia, by z nimi się liczono, bo uważały za
niesprawiedliwe, że tylko mężczyźni mają prawa wyborcze.
Do najbardziej znanych sufrażystek należy Angielka Emmaline Pankhurst,
która wraz ze swymi córkami w 1903 roku założyła Społeczno-Polityczną Unię
Kobiet. Sufrażystki chciały, żeby kobiety i mężczyźni mieli równe uprawnienia
i udało się im to, otrzymały prawo głosu. Jako pierwsze prawa wyborcze uzyskały w 1869 roku kobiety w Stanach Zjednoczonych, a w Europie najwcześniej
prawa wyborcze otrzymały kobiety w 1906 roku w Finlandii. Najpóźniej prawo
do głosowania otrzymały kobiety w Szwajcarii, bo dopiero w 1971r. Odmowa
praw kobietom, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę,
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język, wyznanie polityczne, byłaby nie tylko krzywdą dla nich, ale także sprzyjałaby niepokojom społecznym i politycznym i prowadziłaby, by do powstawania
konfliktów. Jednak dyskusja i walka o prawa człowieka i godności ludzkiej zawsze sprowadzana jest do religii i jest uwikłana w rywalizację światopoglądów
i systemów politycznych.
Światopoglądy mogą się ścierać, ale faktem niezaprzeczalnym jest, że źródłem
praw człowieka jest religia i żadne nowe demagogiczne odkrycia i idee nie mogą
temu zaprzeczyć. A jeżeli człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo
Boga, należy wierzyć, że zajmuje on szczególne miejsce w świecie i ma godność,
która wymaga ochrony bez względu na płeć. Czy w Polsce istnieje zjawisko
dyskryminacji kobiet? Czy nasza przyszłość będzie zależeć od płci pięknej? Czy
kobiety będą rządzić światem Część naszego społeczeństwa twierdzi, że nie.
Osoby te uważają, że o dyskryminacji kobiet można mówić w przypadku starożytnych Aten, gdzie tylko mężczyźni mogli być pełnoprawnymi obywatelami,
w przypadku dawnej Polski, kiedy to jeszcze kobiety nie były objęte systemem
szkolnictwa i do roku 1919 nie posiadały praw wyborczych, czy w przypadku
Arabii Saudyjskiej, gdzie kobiety po dziś dzień nie mogą uczestniczyć w wyborach.
Jednak prawda jest taka, że choć współczesne Polki mogą kształcić się na
dowolnej uczelni, dysponować swoim majątkiem i kandydować na wysokie
stanowiska państwowe, jednak odczucie dyskryminacja kobiet jest tak głęboko
zakorzeniona w tradycji i kulturze, że w dalszym ciągu wydaje się, że ono istnieje.
Wydaje mi się, że niestety są to złe wyobrażenia, jednak pomimo to faktem jest,
że jeżeli kobieta decyduje się na jakąkolwiek działalność społeczną musi liczyć
się z pewnymi zależnościami, które uniemożliwia jej podejmowanie decyzji życiowych. Przecież rola kobiety „wczoraj” i „dziś” jest nam dobrze zanana, dlatego
kobiety, które decydują się na zmianę stylu życia, muszą przewidzieć częściowe
zaniechanie domowych obowiązków i próbę pogodzenia tego z mężem i rodziną.
Jednak nie wszystkie kobiety potrafią pogodzić się z taka rolą, bo celem wielu
kobiet jest nie tylko dorównanie, naśladowanie czy tez zmiana miejsc lecz do
równości kobiet i mężczyzn. Głównym celem takich kobiet zwanych feministkami jest przekonanie o dyskryminacji kobiet ze względu na płeć.
Postać feministki pojawia się w literaturze stosunkowo rzadko, a już na
pewno nie ma jej w tekstach ze szkolnego kanonu lektur. Feministka, jako postać
groteskowa, agresywna i trudna do zrozumienia, występuje niekiedy we współczesnych tekstach kultury. Inne kreacje, które można by uznać za feministyczne,
przechodzą często bez echa, feministka kojarzy się bowiem, wedle stereotypu, z
osobą nienawidzącą mężczyzn.
I tak- od upominania się kobiet o prawa wyborcze- z roku na rok postępowały zmiany obyczajowe na linii mężczyzna- kobieta; niektóre postulaty były
słuszne, inne zaś wywrotowe. I mamy dzisiaj ideologię gender. Nie chodzi tu
ani o wolność czy dominację jednej płci nad drugą ale zgoła o coś, co nie mieści
się w głowach ludzi myślących trzeźwo. Głosi się, że ani kobieta, ani mężczyzna
nie muszą być tym, kim się urodzili. Każde z nich (zwolenników tej szalonej
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ideologii) chce mieć prawo wymiany płci na przeciwną lub powrót- i wiele innych niezdrowych kombinacji. Ta fala idzie przez świat i w Polsce nabiera siły,
wciągając w to najwyższe władze, by wkraczać we wszystkie środowiska życia i
wszystkie grupy wiekowe.
Współczesne feministki reprezentujące wszystkie kontynenty i wyspy bywają
kobietami biznesu, kariery zawodowej czy politycznej, czasem bez odpowiednich
kwalifikacji. Nasyciwszy się tymi dobrami pozostają często na starsze lata samotne i zgorzkniałe. W tym przenikaniu się ról zatraca się nieraz właściwa naturze
kobiecość a los mężczyzn bywa czasem godny pożałowania.
Kobieta w moim przekonaniu to, matka, żona, babcia, córka to każda kobieta, która dobrze przygląda się swemu powołaniu i realizuje je. Niech żyją
prawdziwe kobiety.
Zenon Tabor

Ojczyzna polszczyzna – frazeologizmy
Są to połączenia wyrazów, rozumiane najczęściej jako powiedzenia. Ciekawe
są trwałe związki wyrazów, powstałe w pewnych sytuacjach i funkcjonujące jako
przenośnie, przysłowia i morały.
Przypomnijmy sobie różne powiedzenia związane z wzrokiem:
w cztery oczy,
mieć na coś oko
rzucić okiem,
bystre oko
spojrzeć prosto w oczy
uciekać oczami
chować oczy
mieć na oku kogoś
zimne oczy
lub powiedzenia z wyrazem głowa:
mieć głowę na karku
mieć kapuścianą głowę
ruszyć głową 		
bić głową o mur 		
pochylić głowę 		
tęga głowa 			
łamać sobie głowę (łamigłówka)

głowa nie od parady
mieć wszystko na głowie
robić coś z głową || bez głowy
głowić się
nieść wysoko głowę
przyszedł mi pomysł do głowy
główkować

W „Panu Tadeuszu” jest w zdaniu powiedzenie: „za wysokie progi na Jacka
Wojewodzica nogi”.
Połączenia wyrazowe są nieraz nieprzetłumaczalne na inny język. Niekiedy
wyrazy tak trwale są połączone, że nie da się wymienić żadnego członu bez
zmiany znaczenia całości. Takim trwałym połączeniem jest powiedzenie łamać
sobie głowę (nad czymś). Można łamać pióro, kręcić głową – ale to już inne znaczenie (skrótem jednowyrazowym od łamać sobie głowę jest łamigłówka lub
główkować). Jest to przenośnia, bowiem głowy się nie łamie a raczej chodzi o
pracę mózgu przy podejmowaniu decyzji.
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Przenośne znaczenie ma też wyrażenie „w cztery oczy”.
Chodzi tu bowiem o rozmowę raczej niż o spojrzenie - a w całości znaczy rozmowę dwojga, bez świadków. Wyrażenie ruszyć głową nie
ma już takiej mocy wiążącej jak np. mieć głowę na karu, w którym to
związku nie da się wymienić żadnego wyrazu, by nie zburzyć całości.
Zamiast ruszyć głową, można rzec: rusz mózgownicą, użyj swej głowy.
„Ten człowiek to alfa i omega“. Znaczy po prostu: mający dużo wiadomości.
Łucja Wróbel

Z parafii, kraju i ze świata
Nasza parafia ma nową stronę
internetową www.parafiamarcinkowice.pl/. Dotychczas odwiedziło ją już
ponad 4 tys. osób. Na nowej stronie internetowej można nie tylko dowiedzieć
się o historii naszej parafii, ale również
obejrzeć aktualną i bardzo bogatą galerię zdjęć, zapoznać się z aktualnymi
ogłoszeniami duszpasterskimi, czy
przeczytać wszystkie numery Naszej
Wiary z ubiegłego roku.
***

26 lutego w ramach ogólnopolskiego protestu rolników przeciw
podejmowanym przez rząd i parlament
działaniom zmierzającym do zniszczenia gospodarki leśnej i rolnictwa
zamiast wspierania tych ważnych gałęzi
gospodarki narodowej.
***

W niedzielę, 23 lutego, biskup
tarnowski Andrzej Jeż konsekrował
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Louvakou w Republice Konga. Kościół
wybudował tarnowski misjonarz ks.
Marian Pazdan, który od 24 lat głosi
Ewangelię w tamtym kraju. Jest to
pierwsze sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Republice Konga. Zostało
wybudowane przede wszystkim dzięki
ofiarom pochodzącym z diecezji tarnowskiej. W uroczystości wzięli udział

wszyscy biskupi kongijscy, nuncjusz
apostolski i 40 kapłanów. Były też obecne władze państwowe i przedstawiciele
parlamentu. Ponadto przybyło półtora
tysiąca czcicieli Miłosierdzia Bożego.
Msza św. trwała 3,5 godziny. Podczas
uroczystej konsekracji świątyni, biskup tarnowski Andrzej Jeż przekazał
tamtejszej wspólnocie relikwie św. s.
Faustyny. Biskup tarnowski odznaczył
ks. Mariana Pazdana godnością kanonika gremialnego kapituły tarnowskiej.
Nominacja, w obecności wszystkich
uczestników uroczystości została
przyjęta z wielkim aplauzem ze strony
wiernych.
***

15 lutego Telewizja Trwam rozpoczęła nadawanie na multipleksie cyfrowym MUX 1. Transmisja rozpoczęła
się o północy z 14/15 lutego uroczystą
dziękczynną Mszą św. na Jasnej Górze, której przewodniczył abp Wacław
Depo, metropolita częstochowski.
Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu,
metropolita częstochowski abp Wacław
Depo mówił w homilii: - To nasze
zjednoczenie na Eucharystii w „Wieczerniku Narodu” i przekaz Mszy św.
na multipleksie jest kolejnym znakiem
zwycięstwa Maryi w historii zmagań
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o prawdę i wolność. To prowadzi nas
nie do triumfalizmu, ale do większej
odpowiedzialności za kształt Ojczyzny
i wiary Kościoła w Polsce. Dyrektor
Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk dziękował za walkę o Telewizję Trwam.
„Niektórzy nie wierzyli, że dostaniemy to miejsce. Ja nie wątpiłem w ani
jednym momencie, ja wiedziałem,
musimy dostać. I zwyciężyliście, to
wy zwyciężyliście, wszyscy, te marsze,
te prawie dwa lata stania pod Krajową
Radą Radiofonii i Telewizji. Czy to
nie wielkie? Na deszczu, na chłodzie,
zobaczcie tyle działań” – mówił o. Rydzyk. Uroczystej Mszy św. sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki
Bożej przewodniczył abp Zygmunt
Zimowski.
***

W sobotę 22 lutego w Suchedniowie, w kościele św. Andrzeja, biskupi,
kapłani, rzesze wiernych, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń,
grup parafialnych, bożogrobcy i Rycerze Kolumba żegnali śp. ks. infułata
Józefa Wójcika. Dzień pogrzebu w
Suchedniowie został ogłoszony przez
władze lokalne dniem żałoby. Ksiądz
infułat od ponad 40 lat był proboszczem suchedniowskiej parafii. Był
kapłanem, który swoją niezłomną
postawą odmówił współpracy z SB, był
wielokrotnie aresztowany, więziony i
sądzony za obronę praw Bożych oraz
Kościoła w Polsce Ludowej. W 1972 r.
uwolnił z Jasnej Góry więzioną przez
władze PRL kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
by mogła peregrynować po Polsce.
Życie księdza Józefa Wójcika mogłoby
stać się kanwą sensacyjnej opowieści
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o czasach PRL. Kiedy władza ludowa
zdecydowała się aresztować kopię
jasnogórskiego obrazu Madonny i
parafie oraz diecezje odwiedzały puste
ramy, ksiądz Józef Wójcik wykradł
płótno. „Miłość” ludowej władzy do
niego objawiła się dziewięciokrotnym
więzieniem, wyrokami sądów i kolegiów PRL. Skazywano go za obronę
krzyży w szkole w parafii w Ożarowie
k. Ostrowca Świętokrzyskiego oraz
odprawianie mszy i nauczanie religii
w Wierzbicy koło Radomia. Nie dał
się przekonać odwiedzającym go ubekom, by w zamian za odstąpienie od
wykonania wyroku opuścił miasteczko. Jego dokonania docenił prezydent
RP nadając mu Order Orła Białego
i… dzieci – odznaczając go Orderem
Uśmiechu. Uroczystościom żałobnym
przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik,
ordynariusz radomski, a homilię wygłosił ks. bp Antoni Dydycz. W ostatniej
drodze ks. Józefa Wójcika towarzyszyli
księża biskupi: Kazimierz Gurda z diecezji kieleckiej, Piotr Sawczuk z diecezji
siedleckiej i Adam Odzimek z diecezji
radomskiej. Mszę Świętą transmitowały
Telewizja Trwam i Radio Maryja.– Jesteśmy głęboko przekonani, kochany
Księże Józiu, że Pan znalazł Cię godnym
siebie. Przyjął Twoją ofiarę, gdyż okazałeś się wierny „w miłości”. I dlatego
korzystasz z nieśmiertelności – mówił
ks. bp Antoni Dydycz.
***

Parlament Belgii przyjął 13 lutego
2014 r. przerażającą ustawę dopuszczającą eutanazję dzieci. Lekarze
mają teraz prawo do mordowania
osób poniżej 18 roku życia, które są
nieuleczalnie chore i cierpią z powodu silnego bólu, bez perspektyw na
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polepszenie stanu zdrowia. Nowe
prawo stanowi, że taka decyzja musi
być zatwierdzona przez rodziców i
lekarza, a młody pacjent musi być świadomy sytuacji i rozumieć, co oznacza
eutanazja Mieszkańcy naszej diecezji
mogą poprzeć petycję do króla Belgii.
Podpisy są zbierane na całym świecie,
by Filip I nie podpisywał tej nieludzkiej - Człowiek, nie dostał od nikogo
upoważnienia, aby zabijać drugiego
człowieka- mówi Stanisław Klimek,
prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.
-Tylko Bóg może odebrać życie, bo
Bóg daje życie i jest kiedyś koniec i odbiera, ale Bóg wie, kiedy człowiek ma
zejść z ziemi, a nie człowiek drugiemu
człowiekowi ma taki los gotować. Mam
nadzieję, że król belgijski sprzeciwi
się ustawie. Już było tak raz, że się
sprzeciwił i mam nadzieję, że stanie
na wysokości zadania i nie podpisze
tej niedobrej ustawy. Trzeba zbierać
podpisy, trzeba protestować i aby żadnemu politykowi w Polsce taka myśl
nie przyszła do głowy - dodaje. Organizatorem kampanii zbierania podpisów
pod petycją jest hiszpańska fundacja
CitizenGO. Podpisy można składać
za pośrednictwem Internetu http://
www.citizengo.org/pl/4183-petycja-do-krola-belgow-filipa-iaby-nie-podpisal-sie-pod-ustawadopuszczajaca-eutanazja-dzieci
***

O budowaniu relacji miłości na
Chrystusie mówił Ojciec Święty Franciszek do narzeczonych z okazji dnia
św. Walentego. Wśród par, z którymi
Papież przywitał się na podium, była
także para z Polski. Na propozycję spotkania z Franciszkiem odpowiedziało po-

nad 20 tysięcy młodych z całego świata,
z tego względu przeniesiono spotkanie z
Auli Pawła VI na plac św. Piotra, mogący
pomieścić więcej ludzi. Młodzi przyjechali do Watykanu z inicjatywy Papieskiej
Rady ds. Rodziny. Spotkanie było adresowane do par, które już przeszły lub są
w trakcie kursu przygotowania do małżeństwa. Przewodniczący Rady ks. abp
Vincenzo Paglia przypomniał postać św.
Walentego, biskupa Terni z IV wieku, i
zaznaczył, iż zebrani w Watykanie młodzi
gotowi są iść wbrew utartym schematom
i pragną żyć, nie budując na egoizmie,
lecz na darze z siebie na całe życie.
Wskazał na konieczność odpowiedniej
polityki wspierającej rodzinę ze strony
władz odpowiedzialnych za życie publiczne. Następnie pary mogły zapytać
Ojca Świętego o sprawy istotne dla
osoby stojącej u progu zawarcia związku
małżeńskiego. Kwestią poruszoną przez
młodych było egzystencjalne pytanie,
jak nie lękać się deklaracji miłości na
całe życie. W szerokim wyjaśnieniu
Franciszek wskazał, że małżeństwo jest
codzienną pracą i rozwijaniem w sobie
nawzajem człowieczeństwa we współpracy z Panem Bogiem. To właśnie Bóg
jest gwarantem dozgonności ludzkiej
miłości w małżeństwie. Ojciec Święty
podkreślił rangę sprzyjania rozwojowi
rodziny, tak by młody człowiek nie bał
się rozwodowej presji otoczenia.- Proszę
was, nie możemy ulec „kulturze tego, co
prowizoryczne”! – zaapelował Ojciec
Święty.
opracował
Jacek Kwiatkowski
na podstawie:
www. diecezja.tarnow.pl
www. naszdziennik.pl
www. e.kai.pl
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Sprawozdania
Katolicka Poradnia Rodzinna
Katolicka poradnia rodzinna powstała w marcu 2004roku. Spotkania
dla narzeczonych zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin w ramach przygotowania do małżeństwa odbywają się trzy razy w miesiącu,w szczególnych sytuacjach-dogodnie z terminem i godziną dla samych
zainteresowanych.
Podczas spotkań przekazywana jest wiedza dotycząca naturalnych
metod rozpoznawania płodności i niepłodności w cyklu kobiety. Metody
służą: budowaniu miłości i więzi małżeńskiej, przyjmowaniu dziecka z miłością jako wspaniałego daru Stwórcy, szkodliwości i niedopuszczalności:
antykoncepcji,stosowania środków poronnych i sztucznych zapłodnień.
W ubiegłym roku kalendarzowym, w poradni rodzinnej w Marcinkowicach w spotkaniach dla narzeczonych wzięło udział 85 par narzeczonych, w tym z innych parafii.
Wśród par są przeważnie ludzie młodzi, rzadziej starsi. Bywa, że zgłaszają się pary żyjące jakiś czas bez ślubu i decydujące się na małżeństwo
sakramentalne. Pewien kłopot sprawiają polscy emigranci, którzy na
krótki urlop przyjeżdżają do rodziny na krótki urlop i chcę ekspresowo
wszystko załatwić, nieraz mówią po prostu, że przyszli po pieczątkę. Takich życzeń się nie spełnia, bo odpowiednie pouczenia i materiały muszą
być przerobione.
Cieszy mnie, jeśli przychodzące osoby wykazują zainteresowanie
tematem, zgłaszają problemy, które próbujemy razem omówić.
Wszystkim parom życzę udanego życia małżeńskiego i rodzinnego.
Anna Smajdor

P. S.
Poradnia Rodzinna jest elementem troski o poszanowanie życia i rodziny. 25 marca obchodzony będzie Dzień Świętości Życia
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Regionalizm i patriotyzm
felieton na marzec

Powinien w tym momencie być esej ale będzie tylko felieton czyli zapiski
luźnych myśli, może słusznych ale nie będących obowiązującymi normami.
A może szkoda?
W latach mej wczesnej edukacji dzieciom szkolnym wpajano miłość
ojczyzny, nieco później do Związku Radzieckiego. Jak to można było pogodzić? Dwie wykluczające się miłości? Inżynierowie od indoktrynacji jakoś
sobie radzili.
Ach, tak: polski żołnierz bił się z radzieckim o wspólną sprawę.
O parę lat starszy brat cytował czasem wyuczony w podstawówce wiersz o
Iwanie i Stanisławie, którzy ramię w ramię, w wielkiej przyjaźni bili Niemca.
Tylko wtajemniczeni wiedzieli, o co chodzi. Ale przejdę do rzeczy.
Nasze czasy, czasy ostatnich dziesiątków lat, naznaczone są wzrostem
zainteresowania najbliższą ojczyzną: regionem. Te właśnie regiony to obszary
kulturowe charakteryzujące się odrębnymi od innych cechami. Najbardziej
widoczna jest odmienność ludowych strojów, pieśni (co wieś, to inna pieśń),
obrzędów, architektury, słownictwa itp. Jest to zjawisko ze wszech miar pożyteczne. Rodzi się lub cementuje więź z rodziną i rodem, sąsiadami, ziemią,
mową. Spotkania zwane przeglądami kultury regionów pogłębiają poczucie
odrębności a zarazem świadomość wspólnych zainteresowań: bo u nas palmy
robi się tak, wy inaczej upinacie czepce – ale i u Was i u nas robi się palmy
wielkanocne, stroje wasze i nasze są pięknie haftowane, ale używamy innych
motywów.
Tak, regionalizm czyli poznawanie i propagowanie kultury i historii małych ojczyzn jest rzeczą potrzebną (chwalebną). Ale – czy nie cierpi na tym
patriotyzm czyli poczucie wspólnoty wszystkich regionów zjednoczonych
pod Orłem i Biało – Czerwoną? Czy ojczyzna nie zaczyna pękać na liniach
granicznych – regionów właśnie. Najbardziej chyba widoczne jest to przy
bystrzejszym przyjrzeniu się Śląskowi. Choć wielu tam bojowników było – a
może i jest nadal – głoszących związek z Macierzą, tu i ówdzie słyszy się głosy
o chęci samostanowienia. Jesteśmy Ślązakami – mówią jedni a inni siedzą
cicho. (Śląsk ma ciężkie dzieje).
Co to takiego – patriotyzm? Ze znaczenia słowa (pochodzenia łacińskiego)
wynika, że jest to skłonność ku patrii czyli ojczyźnie, skłonność przyjazna,
serdeczna, wierna, zobowiązująca.
Że mój ród po kądzieli jest stąd, a po mieczu z Kaszub, spina Polskę od
Morza do Tatr moja myśl o ojczyźnie. Wiadomości ojczyźniane zaczęłam
czerpać z nauki w rdziostowskiej szkole, a dalej w miejscowym Technikum
przy rodzinnych konsultacjach, za co wszystkim jestem wdzięczna.
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Zdziwiona niemile byłam, gdy zapytawszy wysokiego powiatowego urzędnika, dlaczego uroczystości 11 listopada kurczą się z roku na rok, odrzekł, że
powinniśmy po amerykańsku świętować – flaga tak ale z wesołymi festynami.
A gdzie Polsce do Ameryki z jej poczuciem bezpieczeństwa i dobrobytu? A
gdzie Ameryce do Polski z jej krwawą historią i złośliwymi sąsiadami? Całe
szczęście, że Kościół przechowywał i przechowuje w chwilach najtrudniejszych pamięć narodową. I włączają się w to szkoły dostarczając wzruszających
przeżyć. A nasz ks. proboszcz dba i o regionalizm i o patriotyzm. „Boże coś
Polskę, przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały...”. śpiewamy
w ważniejsze uroczystości, łącząc wiarę z miłością ojczyzny. Orkiestra Dęta
daje 11 listopada koncert patriotycznych melodii. KSM rozprowadza flagi
biało – czerwone. Poeta oddaje hołd tym, których serca biły polskim rytmem,
żeby nie zginęła....
***

Ukraińska Partia Regionów – jak to funkcjonuje?
***

Krakowiak i mazur awansowały do miana tańców narodowych.
***

Dożynki parafialne podtrzymują tradycję polską przez ofiarowanie podczas Mszy św. bochna chleba, który obdarzony jest pocałunkiem miłości
przez celebransa.
***

Patrioci podpisują listy w obronie lasów polskich.
***

Jeden z ostatnich koncertów listopadowych sądeckiego chóru Scherzo
obfitował w pieśni rozmaite, także obconarodowe i obcojęzykowe, ale nie
doczekałam się ani jednej narodowej, choćby na finał zaśpiewanej.
***

Podczas lekcji polskiego przy analizie Mojej piosnki II Norwida, zaistniała
rozmowa o ucałowaniu kruszyny chleba, którą podnosi się z ziemi, gdy niechcący upadła, jeden z gimnazjalistów odezwał się w te słowa: Oczywiście, że
całuje się chleb, ja także całuję pieniądz, gdy upadnie! Cisza, śmiech na sali! A
on – tak, bo jestem patriotą. Na każdym pieniążku jest nasz herb narodowy.
Ł.W.
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Humor
Pani na lekcji do Jasia:
- Jakie kroki trzeba podjąć, kiedy spotka się wściekłego psa?
- Jak najdłuższe.
Jaś pyta dziadka:
- Dziadku, czy leciałeś już samolotem?
- Tak.
- A bałeś się?
- Tylko za pierwszym razem.
- A później?
- Później już nie latałem.
Do pewnej rodziny przychodzi sąsiad:
- Czy mama jest w domu?
- Nie ma - odpowiada Jaś.
- A tato?
- Nie ma.
- A może jest babcia?
- Babcia też zdążyła się schować
Zbliża się 10 rocznica ślubu małżeństwa.
Dzień przed tą rocznicą żona mówi do męża:
- Kochanie, może zabijemy świnię na naszą rocznicę?
Mąż smutno odpowiada:
- Przecież to nie jego wina.
- Jak się czuje ten pacjent spod 3?
- Lepiej, już zaczął mówić.
- I co powiedział?
- Że czuje się gorzej.
Policjant zatrzymuje pijanego kierowcę i mówi:
- proszę dmuchać.
A kierowca odpowiada:
- a gdzie pana boli?
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi
dziećmi Bożymi, przez łaskę chrztu
świętego stali się:
09.02.2014 r.
Julia Paulina Mróz ur. Nowy Sącz zam. Klęczany
09.02.2014 r.
Honorata Maria Smajdor ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
01.02.2014 r.
Lena Karolina Kaczka ur. Northampton zam. Klęczany
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach i Braciach.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
21.02.2014 r.
+ Jerzy Orawin l. 62 zam. Marcinkowice
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią
i otwórz przed nim 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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