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„Bez rozważania tajemnic nie ma różańca”
Kolejny raz w życiu przeżywamy miesiąc październik. Szczególny czas
modlitwy różańcowej, przez przyczynę Maryi. Różaniec ma przeogromną moc.
Maryja w Lourdes i Fatimie wzywa nas do jego odmawiania, bo ta modlitwa
może odmienić dzieje świata i losy każdego człowieka. Różaniec może także
odmienić nasze życie osobiste, małżeńskie i rodzinne, zawsze wtedy, kiedy
jesteśmy w potrzebie. Dzięki tej modlitwie możemy stawać się coraz lepszymi,
odważnie i radośnie iść przez życie i bardziej zbliżać się do Boga przez Jego
Matkę. Nawet wyobrazić sobie nie możemy, jak wielkie łaski spływają przez te
modlitwę na nas samych i na cały świat. Dzięki niej nasza Pośredniczka-Maryja
może nam wyprosić u Boga wiele łask- trzeba tylko ufnie się modlić. Wzywając
nas do Różańca, Maryja zaprasza nas do swego życia i do życia Jej syna, do życia,
które jest Zbawieniem. O mocy różańca można pisać wiele - jednak to każdy
osobiście musi się o niej przekonać. Warto spróbować może już dziś porozmawiać
z Maryją trzymając w ręku różaniec.
Październik sprzyja nie tylko modlitwie wielbiącej Stwórcę, ale i dziękczynieniu za wszystko, co Bóg, uczynił dla swego stworzenia; posłał na świat
swego umiłowanego Syna - Jezusa Chrystusa - aby nas odkupił, dał nam Jego
Matkę - Maryję, by była i naszą Matką, Pośredniczką i Orędowniczką. Doskonałą
modlitwą dziękczynną jest różaniec. Odmawiając go oddajemy wszystkie nasze
sprawy w ręce Maryi, która zanosi je do Jezusa. W różańcu rozważamy także
tajemnice naszego zbawienia, a zarazem całą historię Jezusa - od Zwiastowania, poprzez Jego ziemskie życie oraz mękę i śmierć, aż po Zmartwychwstanie
i prawdy o niebie. A wszystko to zawarte w 4 częściach: w tajemnicach radosnych
(odmawianych w poniedziałki i soboty), tajemnicach światła (odmawianych
w czwartki), tajemnicach bolesnych (odmawianych we wtorki i w piątki) i w tajemnicach chwalebnych (rozważanych w środy i w niedziele).
Odmawianie różańca to równoczesne połączenie modlitwy ustnej z rozważaniem Ewangelii. Rozważanie wydarzeń zawartych w tajemnicach różańcowych
ma prowadzić do pogłębienia znajomości wiary. Jeśli Matka Boża przy każdej
okazji prosi nas o Różaniec, to prosi właśnie o poznanie tajemnic wiary i o życie
tymi tajemnicami. Ona chce nam pomagać wnikać w te tajemnice.
W naszej modlitwie różańcowej pamiętajmy o kończącym się Roku Wiary
i zastanówmy się czy naszą wiarę próbowaliśmy umacniać i rozwijać? Wykorzystajmy ten wyjątkowy czas różańcowy aby modlitwa odmawiana na paciorkach
a połączona z rozważaniem Ewangelii przyczyniała się do pogłębienia naszych
osobistych relacji z Panem Bogiem. Modlitewna atmosfera tego miesiąca ubogacona jest przez naszą doniosłe wydarzenie zapowiadające kanonizację naszego
Ojca świętego bł. Jana Pawła II w dniu 27.04.2014r. Niech przez październikowe
dni prowadzi nas również bł. Jan Paweł II ten, który tak bardzo ukochał modlitwę
różańcową. Przez gorliwe odmawianie i medytację tajemnic niech pokocha ją
każdy z nas.
Ks. Andrzej Kmiecik
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Kalendarium na październik 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że
pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.
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Dwudziesta siódma Niedziela zwykła. Ha 1, 2-3; 2, 2-4; Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9
(R.: por. 8a); 2 Tm 1, 6-8. 13-14; 1 P 1, 25; Łk 17, 5-10;
Poniedziałek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.Dz 1, 12-14;
Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;
Wtorek. Dzień powszedni. Jon 3, 1-10; Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 7bc-8 (R.: por. 3); Łk
11, 28; Łk 10, 38-42;
Środa. Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. Syr 39. 1-3. 4c-11; Ps 34
(33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Mt 25, 23; Mt 25, 14-30;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Męczenników
Dionizego, biskupa, i Towarzyszy, albo św. Jana Leonardiego, prezbitera, albo bł.
Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy. Ml 3, 13-20a; Ps 1, 1-2a. 3. 4 i 6 (R.: por.
Ps 39, 5ab); por. Dz 16, 14b; Łk 11, 5-13;
Piątek. Dzień powszedni.Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9 (R.: por. 9a); J 12,
31b-32; Łk 11, 15-26;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera. Jl 4,
12-21; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a); Łk 11, 28; Łk 11, 27-28;
Dwudziesta ósma Niedziela zwykła. 2 Krl 5, 14-17; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.:
por. 2); 2 Tm 2, 8-13; 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19;
Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i
męczennika, albo św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy. Rz 1, 1-7; Ps 98 (97),
1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2a); Ps 95 (94), 8; Łk 11, 29-32;
Wtorek. Wspomnienie św. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Kościoła.Rz 8, 22-27;
Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68); J 15, 9B. 5B; J 15, 1-8;
Środa. Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 103 (102),
1-2. 3-4. 8 i 13 17-18 (R.: por. 1a); 1 Tm 5, 3-10; Mt 5, 6; Mk 3, 31-35;
Czwartek. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.
Flp 3, 17 – 4, 1; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b); Jk 1, 12; J 12, 24-26;
Piątek. Święto św. Łukasza Ewangelisty. 2 Tm 4, 9-17a; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab.
17-18 (R.: por. 12); J 15, 16; Łk 10, 1-9;
Sobota. Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika. Rz 4, 13.
16-18; Ps 105 (106), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a); J 15, 26b. 27a; Łk 12, 8-12;
Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła. Wj 17, 8-13; Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
(R.: por. 2); 2 Tm 3, 14 – 4, 2; Hbr 4, 12; Łk 18, 1-8;
Poniedziałek. Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa. 1 Tes 2, 2b-8; Ps 96 (95),
1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3); J 10, 14; J 10, 11-16;
Wtorek. Wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża. Iz 52,7-10; Ps 96,1-2.3 i 7,8a i 10;
Ef 4,1-7.11-13; J 10,14; J 21,15-17;
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera. Rz 6,
12-18; Ps 124 (123), 1-2. 3-5. 6-8 (R.: por. 8a); Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48;
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Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta,
biskupa. Rz 6, 19-23; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5ab); Łk 12, 49; Łk 12, 49-53;
Piątek. Dzień powszedni. Rz 7, 18-24; Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por.
68b); Por. Mt 11, 25; Łk 12, 54-59;
Sobota. Dzień powszedni. Rz 8, 1-11; Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); Ez 33,
11; Łk 13, 1-9;
Trzydziesta Niedziela zwykła lub Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła
własnego. Syr 35, 12-14. 16-18; Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: 7a); 2 Tm 4, 6-9. 1618; 2 Kor 5, 19; Łk 18, 9-14;
Poniedziałek. Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Ef 2, 19-22;
Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a); Łk 6, 12-19;
Wtorek. Dzień powszedni. Rz 8, 18-25; Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a);
Por. Mt 11, 25; Łk 13, 18-21;
Środa. Dzień powszedni. Rz 8, 26-30; Ps 13 (12), 4-5. 6 (R.: 6a); 2 Tes 2, 14; Łk 13,
22-30;
Czwartek. Dzień powszedni. Rz 8, 31b-39; Ps 109 (108), 21-22. 26-27. 30-31 (R.: 26b);
Łk 19, 38; Łk 13, 31-35;

Przysłowia październikowe
6 października - św. Brunona.
– Św. Brunon nocny szron niesie i przypomina, że to jesień.
7 października - Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
– Łaskawa Matka, Różańcowa Maryja, pracowitemu ludowi całym sercem sprzyja.
8 października - Brygidy.
– Po Brygidzie babie lato górą idzie.
9 października - bł. Wincentego.
– Bł. Wincenty dla słońca łaskawy, na wiatr i słotę zawzięty.
11 października - Emila:
– Na Emila - babie lato się przechyla.
12 października – Eustachego.
– Jak suchy i słoneczny Eustachy, w grudniu będzie mróz i śniegu po pachy.
13 października – Edwarda.
– W Edwarda jesień twarda
16 października – św. Jadwigi.
– Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie.
17 października – św. Ignacego.
– Św. Ignacy liczy godziny, by pola czyścić i siać oziminy.
18 października – św. Łukasza.
– Na święty Łukasz czego jeszcze w polu szukasz?
19 października – Ziemowita.
– Bywa, że już w dzień Ziemowita okolica śniegiem okryta.
20 października – św. Jana Kantego.
– Gdy św. Jan Kanty suchy – do Wszystkich Świętych nie będzie pluchy
21 października – św. Urszuli.
– Od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli.
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22 października - Filipa.
– Gdy Filip deszczy lub obficie rosi, często gęsty śnieg przynosi!
23 października - Seweryna.
– Często od Seweryna czas wichrów i chłodu się zaczyna
24 października - Rafała.
– Jak Rafał oziminy gęstym śniegiem oprószy, rolnikowi radośnie na duszy.
25 października - Bonifacego.
– Od Bonifacego każdy się tuli do ognia i komina ciepłego.
26 października - Ewarysta.
– Ewaryst się chlubi, że resztę liści gubi.
27 października - Sabiny.
– Od Sabiny kraśnieją od mrozu policzki każdej dziewczyny.
28 października - św. Judy Tadeusza.
– Św. Juda Tadeusz lubi deszczem polać, śniegiem posypać i w kościach postrzykać.
30 października - Przemysława.
– Jak Przemysław gęstym deszczem na świat leje - na wiosnę dobrze się dzieje.

opracował: Jacek Kwiatkowski
źródło: www. niedziela. pl
www. rozaniec.eu

Życzenia
Szkoły istnieją przede wszystkim dzięki uczniom
i nauczycielom a wspomagane są przez instytucje
służebne.
Wszystkim Uczniom i Nauczycielom
redakcja składa pełne serdeczności życzenia:
mądrości cierpliwości i rodzicielskiej troski
o przyszłość Polski.
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Daj świadectwo!
Klęczańskie votum w Kalwarii za cud uratowania życia w czasie powodzi.
20 lipca br., jadąc z Akcją Katolicką do Wadowic i Oświęcimia, po drodze wstąpiliśmy do sanktuarium w Kalwarii. Cel miałem podwójny - najpierw by pokłonić się Matce
Bożej a następnie, by zobaczyć obraz ufundowany przez rodzinę Kusionów z Klęczan.
Obawiałem się, że ten obraz będzie może niepozorny, gdzieś z pogranicza sztuki ludowej
i kiczu, zawieszony wstydliwie w szarym kącie… Rzeczywistość okazała się całkowicie odmienna od moich obaw. Przede wszystkim obraz wisi w korytarzu przyległym do
głównej nawy świątyni. Korytarz ten stał się szacowną galerią historycznego malarstwa.
Nasz klęczański obraz jest dużych rozmiarów. Ma ok. 1,5 m. długości i 1 m. wysokości. Namalowany jest przez dobrego artystę, być może na zamówienie rodziny
Kusionów. Jest bogaty i w formie i w treści. Ukazuje przede wszystkim grozę sytuacji.
Złowrogie fale wdzierają się przez okna do wnętrza domu. Sześcioosobowa rodzina
Kusionów stłoczona jest na sklepieniu pieca, który coraz bardziej namaka i w każdej
chwili może się rozlecieć. Jęzory rozwścieczonych fal już sięgają dziecięcych bosych
stóp. Śmierć zagląda powodzianom w oczy. Pamiętamy, w czasie tej powodzi w naszej
okolicy zatonęło kilka osób…. Ale jest jeszcze jedna nadzieja, matka rodziny trzyma w
rękach obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, licząc na Jej pomoc. Nie zawiodła się…, po
latach można odczytać u dołu obrazu dalszy bieg tego wydarzenia, takie świadectwo:
„Rodzina Kusionów uratowana cudownie za przyczyną M.B. Kalwaryjskiej w Klęcznach
pod N. Sączem w czasie powodzi 16.VII.1934 r.”

Opracował ks. Józef Babicz

KILKA SŁÓW O NAUCZYCIELACH
O mnie nauczył pierwszych liter
On księgi otworzył i zobaczyłem,
Jak gorące, burzliwe były dzieje ojczyste
On mi pokazał piękno krajobrazów
Nazwy drzew odczytałem z listków – liści
Poznałem głosy ptaków,
Ich radosną mowę
On mnie nauczył wypowiadać słowa
O miłości, dobroci, o krainie słońca
Któż z nas nie nosi w sercu wspomnień o Tej, (Tym) nauczycielce(u),
który wywarł ogromny wpływ na
nasze życie. Jednych wspominamy
z rozrzewnieniem o innych chcielibyśmy zapomnieć. W październiku,
w związku z Dniem Edukacji, częściej

niż zwykle dokonujemy oceny pracy
nauczycieli. W miarę, gdy przybywa
nam lat potrafimy głębiej dokonywać
refleksji nad wpływem na nasze życie
„mądrości” przekazanych nam przez
nauczycieli, jakich spotkaliśmy na
wszystkich szczeblach naszej edukacji.
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Jakiego nauczyciela chcielibyśmy?
Jakimi cechami charakteru powinien
emanować?
Rola nauczyciela jest ściśle powiązana z przemianami w życiu społecznym, do którego przygotowuje on
swoich wychowanków. Na przestrzeni
wieków daje się zauważyć nieustanną
tęsknotę za nauczycielem, reprezentującym doskonałą osobowość, potrafiącym wycisnąć własne piętno na cechach
psychicznych ucznia. Rola społeczna
nauczyciela jest silnie związana z określonym systemem wartości ideologicznych, światopoglądowych i etycznych.
Co dzień staje wobec konieczności
oceniania zjawisk, faktów, informacji,
przygotować ma swoich uczniów do
pracy i życia w społeczeństwie. Równocześnie nauczyciel występuje jako
osoba kierująca i organizująca proces
nauczania i wychowania w szkole oraz
jako opiekun dzieci i młodzieży. Znajduje się on pod ustawiczną kontrolą,
każde jego potknięcie jest natychmiast
dostrzegane i komentowane. Musi
być ostrożny, zwłaszcza, że sędziami
są uczniowie. Łatwo można stracić ich
szacunek i zaufanie, ale trudno je odzyskać. Rezultat jego pracy zależy od stosunku uczniów do nauczyciela, od jego
autorytetu – nie może być narzucony
lub sztucznie wykreowany, ale winien
być uznany, wybrany i zaakceptowany
przez młodzież ze względu na wiedzę,
kompetencję i cechy moralne. Stanie
się on wówczas dla swoich uczniów
wzorem osobowym, przyjacielem,
doradcą i powiernikiem.
Mimo negacji odrzucania autorytetów wychowankowie potrzebują
osobowych wzorców. Potrzebny jest
młodemu pokoleniu przewodnik,
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który dobrze zna drogę, jasno widzący
cele, niezmordowany, bezwzględny
wobec siebie, wyrozumiały wobec
innych, opanowany, zdyscyplinowany, skoncentrowany na tym, co
najważniejsze oddany sprawie dzieci
i młodzieży, podchodzący z otwartym
sercem do tych, którzy jeszcze nie
potrafią tego docenić.
Niezwykle ważne jest indywidualne traktowanie każdego ucznia.
Jeśli nauczyciel używa wobec uczniów
obraźliwych epitetów, wykazuje się
brakiem cierpliwości, a nawet złośliwością – to wywołuje to u uczniów opór
i frustrację. Nie wolno nauczycielowi
obrażać się na ucznia, bo ze swoją
znajomością psychologii rozumie jego
potknięcia i ich przyczyny, a jako wychowawca ma obowiązek szukać dróg
zmierzających do likwidowania wad
i wykształcenia zalet.
Postępowanie nauczyciela zawsze
jest uwikłane w oceny moralne np.
sprawiedliwie czy niesprawiedliwie.
Sprawiedliwość wymaga, by oceniane
były nie same wyniki, ale także trud
i dobra wola włożone w ich osiągnięcie (niestety – egzaminy końcowe na
wszystkich szczeblach edukacji tego
nie uwzględniają). Dokładne poznanie
ucznia pomoże odróżnić pilność słabego od niedbalstwa czy lenistwa ucznia
zdolnego. Nauczyciel musi posiadać
duży zasób wiedzy. Ciągle więc musi
on dbać o rzetelne przygotowanie się
do lekcji, zaangażowanie i gotowość
podjęcia dodatkowego wysiłku, aby
pomóc uczniom, którzy tego wymagają. Nauczyciel ma za zadanie
wyposażyć ucznia w określoną wiedzę
i musi zadbać o uniezależnienie się
wychowanka, by miał własny pogląd
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na świat. Ma więc przekazywać to, w co
wierzy, o czym jest przekonany, i że ma
to wymiar uniwersalny. Jest mediatorem, który stara się znaleźć punkty
wspólne między wiedzą podręcznikową, a potrzebami i oczekiwaniami
ucznia. Przyjąć musi do wiadomości
fakt, że nadejdzie taki moment, gdy
uczeń przerośnie mistrza i poszuka
nowego autorytetu. Jest to naturalna
kolej rzeczy i należy to odczytać jako
swój sukces, a nie porażkę.
Jako rodzice mamy prawo wierzyć,
że nauczyciel rozpozna możliwości naszych dzieci i będzie starał się rozwijać
ich zdolności we właściwym kierunku.
Jakie są więc powinności i rola nauczyciela. Trafnie ocenił je już w XVIII
wieku Grzegorz Piramowicz:
Cel jest bardzo szlachetny
Przykładać się do szczęśliwości ludzi,
Przez dobre wychowanie
Co do zdrowia, co do wiary i cnoty
Co do nauki potrzebnej ku dobremu
Odbywaniu powinności i spraw życia
każdego przyzwoitych
A jakie wymagania stawiano nauczycielom w przeszłości np. w XIX wieku,
traktujmy to „z przymrużeniem oka”
1. Nauczyciel każdego dnia powinien
zadbać o to, aby lampy były napełnione,
a kominek czysty.
2. Każdy nauczyciel winien codziennie
przynosić wiadro wody i kubeł węgla.
3. Pióra należy przygotowywać starannie. Końcówki piór można ostrzyc
zgodnie z indywidualnymi upodobaniami
wychowanków.
4. Nauczycielowi płci męskiej zezwala
się na wykorzystanie jednego wieczoru
w tygodniu na sprawy osobiste (bądź też
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dwóch wieczorów, jeśli regularnie uczęszcza
do kościoła).
5. Po spędzeniu dziesięciu godzin
w szkole, nauczyciele mogą oddać się czytaniu Biblii lub innych pożytecznych ksiąg.
6. Nauczycielki, które wychodzą za
mąż bądź angażują się w romanse dostaną
natychmiastowe wypowiedzenie.
7. Nauczyciel, który pali, używa alkoholu w jakiejkolwiek formie, uczęszcza do
kasyna lub tez goli się u fryzjera dostarcza
znakomitych powodów, by żywić poważne
wątpliwości, co do jego wartości, zamiarów,
prawości i uczciwości.
8. Nauczyciel powinien odkładać
drobne sumy z każdej wypłacanej mu pensji,
aby w latach starości nie stać się ciężarem dla
społeczeństwa.
9. Nauczyciel wykonujący swą pracę
sumiennie i wiernie przez 5 lat spodziewać
się może podwyżki w wysokości dwudziestu pięciu centów tygodniowo, o ile zarząd
wyrazi na to zgodę.
Powyższe pytanie zadano podobno reprezentatywnej grupie
nauczycieli i 99% odpowiedziało,
że wolałoby nosić węgiel i strugać
pióra w 1872 roku niż uczyć współczesną młodzież...
I na koniec puenta
Im więcej, kto z nas umie
Tym bardziej wie jak mało
I łatwiej to rozumie
Im więcej, kto z nas umie
Bo okruch tylko w tłumie
Stanowi wiedzę całą
Im więcej, kto z nas umie
Tym bardziej wie jak mało
J.M.

8

Nasza Wiara 10/2013

Hekatomba - fresk
on Ukrainiec a my Polacy
zawsze tak było
jak z brata brat...
razem wzrastali-m żyli-m żenili-m
wspólne radości trudy i chleb
znajome twarze znajome ręce
w polu
na drodze witały nas
znajome ręce
widły sznur noże
znajome ręce
skrzypnięcie drzwi
w roztwarte oczy siekiery zamach
skuliłem się
obuch po wierzchu dziecięcej głowy
roztrzaskał łóżko spadłem na ziemię
a na mnie matka w pożodze snu
wstrząsane gradem tępych uderzeń
bezwładne ciało
w stygnącej krwi
uratowała mnie jeszcze raz
straciłem oddech
ciemność szum nic
nasza sąsiadka z lękiem o brzasku
też Ukrainka
wyniosła mnie
- wróć wróć szeptałem proszę cię zabierz
tam tata mama siostra i brat
ukryła w słomie
znalazła pociąg
do dzisiaj w strzępach
dusza i sny

2013r.
jemroz

Nasza Wiara 10/2013

9

Z księdzem Krzysztofem Mirkiem - naszym nowym wikarym
rozmawia Jacek Kwiatkowski
Szczęść Boże.
Serdecznie witamy Księdza w naszej parafii, chciałbym w imieniu
parafian zadać parę pytań, abyśmy
mogli lepiej Księdza poznać.
Jest już Ksiądz w naszej marcinowickiej parafii cały miesiąc. Jak się
Księdzu tutaj podoba, czy już zdążył
się Ksiądz u nas zaaklimatyzować?
Od początku czułem się jak
w domu. Okolice Nowego Sącza,
Beskid Sądecki i sam Nowy Sącz to
moja Ojczyzna.
Proszę powiedzieć kilka słów
o sobie, o swojej rodzinie, rodzicach
rodzeństwie, o swoich zainteresowaniach?
Prawdę mówiąc nie lubię mówić
o sobie. Dlatego na to pytanie odpowiem w kilku słowach.Pochodzę
z Piątkowej. Tam też mieszkają moi
rodzice i rodzeństwo. Tam ukończyłem szkołę podstawową. Ukończyłem
Technikum Elektryczne w Nowym
Sączu. Seminarium w Tarnowie.
Może czymś Ksiądz się szczególnie pasjonuje? Jeśli tak, to proszę
o tym szerzej opowiedzieć.
Chciałbym, żeby mnie kojarzono
raczej z Kościołem i głoszeniem Słowa
Bożego i to chyba jest podstawowe
zadanie i pasja każdego kapłana. Poza
tym oczywiście moje zainteresowania oscylują wokół wielu dyscyplin.
Zaczynając od pszczelarstwa, przez historię współczesną, do sportu. Jestem
lokalnym kibicem Sandecji i Cracovii.
Zimą narty na Sądecczyźnie. Cały
rok góry. Ostatnio słowackie Tatry
Wysokie.

Jaki wpływ na wybór kapłaństwa miała rodzina w której się
ksiądz wychował?
Każda rodzina jest kolebką wszelkiego dobra. W rodzinie dokonuje
się pierwsza katecheza. Rodzice są
pierwszymi katechetami i nauczycielami. Powiem więcej, pierwszymi
pośrednikami pomiędzy ludźmi a Bogiem. Klimat rodzinny, szacunek do
kapłanów, do Kościoła jest na pewno
ważny w wyborze takiej drogi.
Kiedy i jak Ksiądz rozpoznał
swoje powołanie? Co tak ostatecznie
zadecydowało o podjęciu tak ważnej
decyzji życiowej?
Byłem i jestem zwyczajnym człowiekiem. Nie potrafię na to tak łatwo
odpowiedzieć. Im dłużej żyję jestem
coraz bardziej przekonany, że jest to
dla mnie coraz większa tajemnica.
Tego wyboru dokonuje się codziennie. Coraz bardziej świadomie i coraz
bardziej odpowiedzialnie.
Proszę powiedzieć coś o swojej
dotychczasowej pracy duszpasterskiej, w jakich parafiach Ksiądz
pracował?
Zostałem wyświęcony w 1998
roku. Byłem na parafii w Wojniczu,
Tarnowie, Cikowicach i w Szymbarku. Próbowałem oprócz tradycyjnej
formy duszpasterstwa bardziej angażować się w duszpasterstwo poprzez
sport i turystykę górską. W czasie pobytu w Wojniczu byłem przewodnikiem grupy pielgrzymkowej świętego
Floriana. W ostatnim czasie zostałem
zaangażowany do prowadzenia grupy
świętego Świerada „Doliny Ropy”
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Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
W ostatnim czasie miałem przyjemność prowadzić „krąg biblijny”. Poza
tym coraz bardziej przekonuję się do
duszpasterstwa tradycyjnego opartego na sprawowaniu sakramentów
a przede wszystkim do głoszenia
Słowa Bożego.
Czy ma Ksiądz jakąś przestrzeń
duszpasterską w której się Ksiądz
spełnia ?, Jakie są Księdza priorytety
w pracy duszpasterskiej ?
Tak jak wspomniałem dzisiaj
moim priorytetem staje się głoszenie
Słowa Bożego. Dlaczego?
Ponieważ „wiara rodzi się ze
słuchania”. Uważam, że powinniśmy
się zachwycić logiką ewangelii. Nie
chcę aby te słowa były traktowane
jak typowy slogan. My jako kapłani
nie mamy żadnej broni ani nadzwyczajnych efektownych możliwości.
Nie jesteśmy ani najlepsi ani najinteligentniejsi. Posiadamy jednak
szczególny skarb, jakiego nikt poza
nami ludziom nie przekaże. Skarbem
tym jest Eucharystia i Ewangelia.
Nie chodzi więc o to aby ksiądz był
dobrym sportowcem, fachowcem
w jakiejś świeckiej dziedzinie. Kapłan
musi głosić Słowo, które przekazuje
Bożą prawdę, Jest to nasz obowiązek
ponieważ ta prawda „zawieść nie
może”gdyż pochodzi od Chrystusa,
który jest Prawdą i za prawde został zabity. Jeszcze jedno ta Prawda
daje nadzieję i przynosi prawdziwa
chrześcijańską radość. Mamy więc
obowiązek nieść ludziom szczególną
radość z przyjmowania cierpienia
i trudności ze względu na Chrystusa
i wiarę w Królestwo niebieskie.
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Z pewnością ma już Ksiądz przydzielony zakres obowiązków. Za jakie
grupy w naszej parafii będzie Ksiądz
odpowiedzialny ?
Prowadzę ministrantów i KSM.
Prowadzimy obecnie zapisy na ministrantów. Zapraszam także wszystkich
młodych ze szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Katolickim
Stowarzyszeniu młodzieży.
Czy jakieś doświadczenia duszpasterskie z poprzednich parafii
przeniesie Ksiądz do naszej ?
Jestem ciągle na etapie uczenia
się.
A jakie cechy ceni sobie Ksiądz
najbardziej w drugim człowieku ?
Cenię sobie prawdomówność. Na
pewno szczerość i otwartość na słabszego i cierpiącego. Poza tym mogę
powiedzieć najogólniej; cenię sobie
cechy człowieka, który jest człowiekiem sumienia.
Na zakończenie proszę powiedzieć jakie nadzieje towarzyszą Księdzu u progu posługi w naszej parafii ?
Ja tak naprawdę od życia wiele nie wymagam. Chciałbym nie
zmarnować tego czasu na jakieś
niepotrzebne sprawy. No cóż, znów
powiem to samo. Mam nadzieję,
że będę godnie sprawował liturgię
i z wiarą głosił Słowo Boże.
Bardzo dziękuję za rozmowę
i w imieniu wszystkich parafian życzę Księdzu wiele radości z posługi
kapłańskiej w naszej wspólnocie
parafialnej, obfitości łask Bożych
i ludzkiej życzliwości.
Bóg zapłać i Szczęść Boże

Nasza Wiara 10/2013
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XIII PARAFIADA – MARCINKOWICE 2013 ROK
W dniu 1 września 2013 r. (niedziela) na obiektach Klubu Sportowego LKS
„Zamczysko” odbyła się XIII Parafiada pod hasłem : BUDUJEMY ORGANY
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
Organizatorzy Parafiady:
Ksiądz Proboszcz Józef Babicz i księża współpracujący
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
– przew. mgr Łucja Wróbel
Duszpasterska Rada Parafialna 		
– przew. Tadeusz Lis
parafialny Oddział Caritas 		
– przew. Dorota Czub
Koło Gospodyń Wiejskich 		
– przew. Katarzyna Bobak
LKS „Zamczysko”
		
– prezes Rafał Gawlik
W programie min.było :
• aukcja dzieł sztuki
–– występ dziecięcego Zespołu Regionalnego NISKOWIOKI,
–– występ p. Jacka Ziobrowskiego z piosenką okolicznościową,
–– koncert zespołu „OREMUS” i „SUMERO”,
–– loteria fantowa,
–– pokaz wyszkolenia jednostki ratowniczo-gaśniczej Straży Pożarnej,
–– Konkurs plastyczny przeniesiony na prace domowe,
–– konkurs piosenki ojczyźnianej – odwołany
–– występ zespołu BREAK DANCE – odwołany
–– turniej piłki nożnej trampkarzy ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie odbył się.
Dodatkowe atrakcje:
• niespodzianki dla dzieci, przejażdżki bryczką,
• kiełbaski z grila, szaszłyki, karczek, domowe ciasta i inne przysmaki przygotowane przez niezawodne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich - mistrzynie
regionalnych walorów smakowych rozsławiających swoją parafialną marcinkowicką Ojczyznę w środowisku lokalnym gminy Chełmiec, pięknej
Ziemi Sądeckiej i województwa małopolskiego.
Paniom gospodyniom gratulujemy za zajęcie I miejsca w konkursie Kół Gospodyń Wiejskich organizowanym przez Gazetę Krakowską – jesteście Panie
kulinarną potęgą, wspaniałe zony, matki, babcie, koleżanki – zawsze na Was
liczyć można.
Niech Niepokalane Serce Matki Bożej Matki Pięknej Miłości wraz ze
Św. Kingą i Błogosławionym Janem Pawłem II obdarzają Was wartością,
która nigdy nie przemija.
			
Szczęść Boże Gospodynie Marcinkowic
			
wraz ze wszystkimi, którym szczerze ufacie.
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Dużym powodzeniem cieszyło się strzelanie z karabinka pneumatycznego
„Henel”, które przeprowadził Klub Ligi Obrony Kraju „Snajper” działający w
NEWAG S.A. Nowy Sącz.
Strzelano do tarcz o skali 12 stopniowej, odległość 10m – stanowiska odpowiednio zabezpieczone.
Przed przystąpieniem do konkurencji instruktorzy strzelectwa sportowego
mjr inż. Krzysztof Gozdecki, Kazimierz Wróbel i Józef Fiut udzielili fachowego
instruktażu, dotyczącego bezpiecznego posługiwania się bronią sportową oraz
umiejętnego zgrywania przyrządów celowniczych.
Rozgrywano konkurencje:
• Dziewczynki i chłopcy – Szkoła Podstawowa, Klasa I – III i IV - VI
• Dziewczyny i chłopcy – Gimnazjum,
• Kobiety i mężczyźni,
• Pary małżeńskie,
• Najmłodszy uczestnik

1.

KLASYFIKACJA

Dziewczynki Klasa I - III:
I
II
III

Martyna Kowalczyk
Katarzyna Bębenek
Karolina Pietrzak

55 pkt.
46 pkt.
41 pkt.

Chłopcy:
I
Jakub Kubacki
Mateusz Kowalczyk
II
Konrad Jacak
III Aleksander Król

53 pkt.
53 pkt.
52 pkt.
46 pkt.

Dziewczynki Klasa IV – VI:
I
Maja Tabor
Natalia Wójs
II
Gracja Karpiel
Laura Garbacz

48 pkt.
48 pkt.
43 pkt.
43 pkt.

Dziewczyny – Gimnazjum
I
Gabriela Stachoń
II
Kinga Radomińska
III Kinga Mordarska

44 pkt.
39 pkt.
26 pkt
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Chłopcy:
I
Dawid Borek
II
Damian Czop
III Mateusz Kumor
Sebastian Kosakowski
Wiktor Sojka

56 pkt.
54 pkt.
48 pkt.
48 pkt.
48 pkt.

Kobiety:
I
Marzena Gawlik
II
Katarzyna Sowa-Mleczko
Anna Potoczek
Karolina Karpiel
III Małgorzata Gutowska

57 pkt.
52 pkt
52 pkt.
52 pkt.
51 pkt.

Mężczyźni:
I
Mariusz Kafel
II
Łukasz Bąk
Bartłomiej Chmura
III Bolesław Kowalczyk
Dariusz Cichostępski

57 pkt.
56 pkt.
56 pkt.
55 pkt.
55 pkt.

Pary małżeńskie
I
Bożena Król
Mariusz Król

58 pkt.
56 pkt – razem: 114 pkt.

II

Jadwiga Tobiasz
Stanisław Tobiasz

55 pkt.
54 pkt. – razem; 109 pkt.

III

Aneta Gawlik
52 pkt.
Rafał Gawlik
55 pkt. – razem: 107 pkt.
-----------------------------------------------------------------------Jadwiga Popiela
53 pkt.
Jarosław Popiela
53 pkt. – razem: 106 pkt.
Jolanta Mordarska
Kazimierz Mordarski
Najmłodszy uczestnik :
Franciszek Smajdor

40 pkt.
53 pkt. – razem: 93 pkt.
– 42 pkt.

W konkurencjach strzeleckich udział wzięły łącznie 103 osoby.
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Były to 405 zawody organizowane przez Klub LOK „Snajper” w ciągu 25
letniej działalności Klubu LOK „ Snajper” – we wszystkich tych zawodach udział
wzięło łącznie 31 774 osoby.
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymali puchary.
Miejsca II i III – okolicznościowe dyplomy oraz upominki.
Pary małżeńskie za zajęcie I, II i III miejsca – puchary i upominki.
HONOROWI GOŚCIE MARCINKOWICKIEJ PARAFIADY:
Wiesław Janczyk
Józef Konar 		
Mgr Ryszard Wąsowicz
Nowym Sączu
Bogusław Pietrzak
mgr Ewa Pierzchała

– Poseł na Sejm RP z małżonką
– Radny Gminy Chełmiec
– Szef Pow. Centrum Zarządzania Kryzysowego w
– Radny Gminy Chełmiec
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach

Całość festynu jak zwykle w znakomity sposób prowadził Pan Andrzej Sowa
obdarzony wielkim twórczym i artystycznym talentem, najsłynniejszy drużba
weselny gminy Chełmiec. Wesołe skecze, kawały, dowcipy, rymowane układanki
do łez rozbawiły uczestników tej marcinowickiej parafiady, zorganizowanej z
wielkim rozmachem i na najwyższym z możliwych poziomie. Pana Andrzeja
nagradzano gromkimi brawami. Nie tak daleko trzeba jechać aby oglądać i słuchać kabaretowe popisy Pana Andrzeja, trzeba po prostu przyjechać i wspierać
tą marcinowicką parafiadę.
Początek parafiady nie był zbyt łaskawy pogodowo, ale z upływem czasu
zaczęła się stabilizacja pogodowa - myślę, że dzięki modlitwie kapłana specjalnie
wydelegowanego przez Księdza Proboszcza Józefa Babicza, który rano odprawił
Mszę św. i modlił się o pogodę na czas parafiady.
Wszyscy ci, którzy materialnie i finansowo wsparli tą parafiadę w znakomity
sposób nawiązują do słów Pana naszego Jezusa Chrystusa „Jednemu z Moich
Najmniejszych Braci co uczyniliście to Mnie uczyniliście”. Słowa naszego Zbawiciela
wzbudzają do głębokiej refleksji i zadumy nad wartością czynionego dobra i
czyńmy to dobro wszędzie tam, gdzie przebywać będziemy i gdzie nas prosić będą
w imię dobrze wypełnionego chrześcijańskiego , społecznego bezinteresownego
zaangażowania.
Nie ma większej wartości i miłości nad tę, gdy ktoś częścią posiadanego w sobie dobra
dzieli się z drugim potrzebującym.
Serce jest najwyższą wartością człowieka, które się nie kupuje, ani nie sprzedaje, ale
które szczerze się ofiaruje.
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Z ewangeliczną troską miłości otaczajmy dzieci, bez względu na to czy
dziecko jest chore czy zdrowe, biedne czy bogate, upośledzone umysłowo czy
ruchowo – kochajmy je wszystkie jednakowo, bo czym skorupka za młodu nasiąknie to taki wyda owoc wieku dojrzałego.
Czasami nie można zaradzić problemom wielu ludzi i dzieci, ale jeżeli jest
się z nimi, jest się dla nich i cokolwiek się dla nich zrobi, to już jest coś.
Gorące podziękowania kieruję na ręce Księdza Prałata Józefa Babicza
zasłużonego dla Ziemi Sądeckiej - Proboszcza Parafii Niepokalanego Serca
NMP w Marcinkowicach za zaproszenie nas do przeprowadzenia konkurencji
strzeleckich.
Życzę Księdzu Prałatowi bogatej twórczej kapłańskiej osobowości, spełnienia
wielu ukrytych kapłańskich marzeń w posługiwaniu ludowi Bożemu Parafii
NSNMP w Marcinkowicach i tym wszystkim , którzy potrzebować będą duchowego
wsparcia i modlitwy. Słowa, które Ksiądz Prałat głosi, wzbudzają do głębokiej
refleksji i zadumy nad wartością czynionego dobra na rzecz jedności ukochanych
swoich parafian.
Niech Niepokalane Serce Maryi Panny Matki Pięknej Miłości wraz ze Świętą
Kingą i Błogosławionym Janem Pawłem II obdarzają Księdza Proboszcza i Księży
Wikariuszy Bożymi Łaskami.
Szczęść Boże wspaniały Kapłanie
Słowa wielkiej wdzięczności i szacunku kieruję do Pani mgr Łucji Wróbel –
Przewodniczącej Akcji Katolickiej Parafii Marcinkowice. Pani Łucja jest kobietą
o wielkiej, nieposkromionej osobowości i szlachetnym sercu Bożej Miłości.
Pani Łucjo, życzę Pani wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, społecznym,
parafialnym, w czynieniu dobra tam, gdzie Pani przebywa i przebywać będzie.
Niech Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wraz ze Świętą Kingą
i Błogosławionym Janem Pawłem II obdarzają Panią Bożą Opieką.
Szczęść Boże Droga Pani Łucjo
Dziękuję strażakom OSP Klęczany i OSP Krasne Potockie za techniczne
zabezpieczenie uczestników parafiady , za wzorowy porządek - szczególnie Panom Bogusławowi Pietrzakowi i Rafałowi Kasieczce posiadaczowi Lachowskiego
Serca za kultywowanie tradycji Lachów Sądeckich.
Zatrzymaj się na chwilę nad pięknem tego świata
Zatrzymaj się na chwilę zauważ swego brata
Zatrzymaj się na chwilę nad tym co w sercu kryjesz
Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl po co żyjesz
Dobre drzewo dobrym owocem się okrywa - Dobry człowiek z dobrych
czynów poznawany bywa Szczęść Boże Parafialna Marcinkowicka Rodzino.
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Z powodu niepewnej pogody niektóre atrakcje znane z poprzednich lat nie
miały miejsca. Deszcz uniemożliwił konkurs plastyczny (mokre stoły), konkurs
piosenki (niebezpieczeństwo porażenia prądem na mokrej scenie), właściciele
wesołego miasteczka wprawdzie przybyli, ale na deszczu niemożliwe byłyby dziecięce zabawy. Nie pokazał swoich umiejętności młodzieżowy zespół break dance.
Zespół młodych sportowców na próżno czekał, aby rozegrać turniej piłki nożnej.
Wielkie powodzenie miała loteria fantowa. Nieprzerwanie paliło się ognisko
pod smakowitymi kiełbaskami, panie z KGW częstowały różnymi przysmakami,
dzielnie spisał się gospodarz boiska Rafał Gawlik.
Miejscowe talenty muzyczne spisały się doskonale. Po raz pierwszy na naszej
estradzie wystąpił solista pan Jacek Ziobrowski z Łazów, który na okoliczność
parafiady ułożył nowe piosenki, przygrywając sobie na keyboardzie. Wzbudził
zainteresowanie widowni, która go oklaskiwała. Po raz drugi na parafiadzie wystąpił młodzieżowy zespół „Wehikuł”, który także ubogaca liturgię Mszy św. w
kościele. Piękny koncert dała Orkiestra Dęta wspomagana przez gości z okolicy,
którzy chętnie przybywają do nas przy różnych okazjach, „aby sobie pograć”.
Odbyła się także aukcja dzieł sztuki.
Wszyscy organizatorzy parafiady na czele z księdzem proboszczem spisali
się dzielnie.

LISTA SPONSORÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Katarzyna i Krzysztof Bobakowie
Halina Brzęczek
Lucyna i Andrzej Burnagielowie
Maria Chmielowska
Wanda Chronowska
Magdalena Cięciwa
Piotr Czarnota
Magdalena i Tobiasz Czopowie
Dorota i Jerzy Czubowie
Ks. Józef Dominik
Magdalena Drwal
Celina Garbacz
Rafał Gibas
Ks. Sławomir Głodzik
Zofia Golińska
Michał Goliński
Stefania i Józef Gościejowie
Krystyna Hasior

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Sebastian Hasior
Irena Hefkaluk
Janusz Hornik
Anna i Krzysztof Janczyk
Aneta Kaczerska
Rafał Kasieczka
Maria Kądziołka
Barbara i Józef Kądziołkowie
Ks. Andrzej Kmiecik
Halina Kocemba
Teresa i Wiesław Kocembowie
Krystyna Konar
Barbara i Józef Konarowie
Barbara Kucharska
Natalia i Marek Kwiatkowscy
Agnieszka Kwiatkowska
Anna i Zbigniew Leśniakowie
Agata i Tadeusz Lisowie
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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Karolina Łazowska
Jadwiga i Zygmunt Marciniakowie
Joanna Mężyk
Teresa i Grzegorz Mrozowie
Irena Oleksy
Mirosław Piekarski
Zbigniew Piekarski
Anna Pietrzak
Maria i Jacek Popiół
Maria Poręba
Stanisława Porębska – Świniarsko
Aleksandra Potoczek
Teresa Potoczek
Maria i Tadeusz Romańscy
Maria i Jerzy Sikorscy
Janina Smajdor
Anna i Janusz Smajdorowie
Stanisława i Leszek Stopowie

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Anna i Edward Suliczowie
Anita i Grzegorz Taborowie
Franciszek Tokarczyk
Bożena i Ireneusz Turkowie
Stanisława Urban
Beata i Wiesław Wilczakowie
Łukasz Witowski
Zofia Wolak
Monika i Maksymilian Wójsowie
Łucja Wróbel
Joanna i Lech Zajączkowscy
Maria Zajączkowska – seniorka
Maria Zajączkowska – juniorka
Zofia Zegarlińska
Stefania Zgudka – Warszawa
Janina Mróz
Marta Gródek- Piotrowska
Jolanta i Andrzej Kosińscy

Instytucje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

„Mini Max” – Jarosław Bielicki - Nowy Sącz
„Rolbud” – Klęczany
„Soons Studio” - Zbigniew Jacek Tobiasz
„Tauron” – Energia
Bank Spółdzielczy w Limanowej Odział Klęczany
Firma „Tadko – Gum”
Firma Handlowo – Usługowa „Kosecki”
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach
Lakiery Samochodowe – Zofia i Józef Łazarz
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Firma „Litwiński” - Tęgoborze
Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
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25 lat strzelania na chwałę ojczyzny
Z prezesem klubu LOK Snajper w Newagu Józefem Fiutem
rozmawia W. Chmura
Już ćwierć wieku kieruje Pan klubem strzeleckim Snajper w Nowym
Sączu. Skąd takie zamiłowania?
Urodziłem się w 1949 roku na sądeckich Wólkach. Tam dorastałem. Wtedy w
klubie sportowym Dunajec, który działał pod patronatem Karpackiej Brygady Wojsk
Ochrony Pogranicza, oprócz sekcji piłkarskiej, kajakowej i sportów zimowych, była
prężna sekcja strzelecka. Podobał mi się ten sport. Moim pierwszym trenerem i wychowawcą był świętej pamięci sierżant Józef Adamczyk, popularny Misiu.
Odnosił Pan jakieś sukcesy w tej sekcji?
Jako junior w latach 70 minionego wieku byłem wicemistrzem okręgu krakowskiego w strzelaniu z kbks w kategorii 5A, czyli 60 strzałów z pozycji leżącej.
Jak doszło do powstania klubu Snajper w dawnych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, obecnym Newagu?
Pracowałem w ZNTK, tu kończyłem szkołę zawodową, a jednocześnie
jeździłem na zawody organizowane przez koło Ligi Obrony Kraju. Drużynowo
wywalczyliśmy pięć razy wicemistrzostwo Polski kolejarzy, a ja byłem zawsze
w pierwszej dziesiątce. Gdy zmarł szef LOK mjr Kazimierz Zapolski, wskazano
mnie, żebym poprowadził koło strzeleckie.
Co w historii Snajpera uważa Pan za najważniejsze?
Propagowanie sportów obronnych na chwałę ojczyzny, bo to w czasie pokoju
jest przejaw patriotyzmu. Sukcesem jest coroczne organizowanie zawodów strzeleckich dla dzieci ze Szkolnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym
Sączu. Snajper przez 25 lat zorganizował 396 zawodów z udziałem ponad 31
tysięcy uczestników.
Zamierza Pan na emeryturze dalej prowadzić Snajpera?
Jeśli zdrowie pozwoli, tak. Najwyższe odznaczenie Klubu Żołnierzy Rezerwy,
Krzyż Zasługi z Porcelanką, jaki dostałem, zobowiązuje.

Magdalena Cięciwa

Rękodzieło ludowe wczoraj i dziś.
Charakterystyka rękodzieła - koronka klockowa
Koronka klockowa jest formą rękodzieła ludowego znaną od wieków.
Pierwsze wzmianki o tej metodzie pojawiają się już w starożytnej Syrii i Grecji.
Przyjmuje się, że Włochy są kolebką koronki klockowej, a jej największy rozkwit
przypada na wiek XVI.
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Podstawę wzoru pierwszych koronek klockowych stanowiły różne siateczki,
na których tle delikatnie zarysowywał się wzór. Były to koronki stosunkowo mało
efektowne, wykonane w kształcie pasów lub taśm z nici srebrnych lub złotych.
Szybki rozwój koronki w Europie rozpoczął się od Francji poprzez Niderlandy i Włochy czyli biegł linią wzdłuż Morza Śródziemnego. Z czasem znajomość
techniki wyrobu koronek klockowych rozchodzi się po całej Europie. Powstaje
dużo różnych rodzajów koronek klockowych.
Począwszy od XIX wieku koronki klockowe wchodzą na stałe do twórczości
ludowej i znajdują tu szerokie zastosowanie. Powstają koronki klockowe grubsze,
wykonane z nici lnianych o znacznie uproszczonych wzorach. Następuje podział
koronek klockowych na wieloparkowe i małoparkowe – jednolite i elementowe.

Wyplatanie koronki klockowej metodą zakopiańską wg archiwalnego wzoru
– zdjęcia i prace własne
Pojawienie się koronkarstwa w Polsce jest zasługą królowej Bony, która przywiozła ze sobą mistrzów sztuki rękodzielniczej i w rezultacie rozpowszechniła
tę metodę rękodzieła. W naszym kraju koronki klockowe szczególnie popularne
były w XVII w., a później nastąpił kryzys. Zamiast rękodzielników, koronki
wykonywały manufaktury. Zmieniło się to dopiero w XIX w., kiedy koronki
ręcznie robione przeżywały renesans. Powstawały szkoły uczące ich wyrobu,
organizowane były konkursy i wystawy. Powstały dwie słynne szkoły i prężne
ośrodki: w Zakopanem i Bobowej.

Szkoła w Zakopanem
W latach siedemdziesiątych XIX stulecia w Zakopanem i jego okolicach
był niski poziom gospodarczy, szczególnie pogłębiony upadkiem górnictwa i
hutnictwa. Znaczne zainteresowanie Podhalem i Tatrami ówczesnej inteligencji,
wywołane walorami leczniczymi klimatu oraz turystycznymi terenu, spowodowało napływ do Zakopanego: literatów, poetów, plastyków, artystów polskiej
sceny, lekarzy i przedstawicieli różnych zawodów.
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W czasie prowadzonych rozmów i dyskusji, w których przewijał się pozytywistyczny duch epoki, wyrażający się troską o przyszłość tych ziem i przyszłość
ludzi tam mieszkających, szukano poprawy warunków życia. W trakcie wymienionych dysput, w których uczestniczyli: ks. Józef Stolarczyk, dr Tytus Chałubiński, Helena Chłapowska-Modrzejewska, hr. Róża Raczyńska i wielu innych,
zrodził się zamysł rozwoju rękodzieła jako zajęcia uzupełniającego i dającego
dodatkowy dochód obok hodowli, uprawy roli. Aby osiągnąć odpowiedni poziom
wymienionej działalności gospodarczej, należało rozwinąć szkolnictwo i za jego
pomocą prowadzić różne formy pracy oświatowej, także w zakresie szkolnictwa
zawodowego. Tak doszło do założenia w 1876 roku szkoły przemysłu drzewnego, utworzonej dla kształcenia męskiej młodzieży z Podhala. Natomiast kilka
lat później z inicjatywy wyżej wymienionych pań, utworzono fundację na rzecz
szkoły koronkarskiej, której podstawę finansową stanowił fundusz pochodzący
z przedstawienia „Nory” Ibsena w warszawskim Teatrze Wielkim.
W ten sposób Helena Modrzejewska stała się protektorem finansowym zakopiańskiej szkoły dla dziewcząt z Podhala. Popularyzowała koronki, wykonane
w szkole, nosząc je w środowisku arystokratów i artystów swojej epoki. Służyły
one również jako element garderoby scenicznej. Dzięki niej koronka klockowa
została wprowadzona w świat mody.
Szkoła rozpoczęła swoją działalność w maju 1883 roku
kursami, w trakcie których dziewczęta rozwijały swoje wrodzone zdolności manualne i zaspokajały popyt na modne
wtedy wyroby koronkarskie. Pierwsze nauczycielki kształcone były w Wiedniu, dlatego początkowo, wzory, z których
korzystano pochodziły z zagranicy. O wyroby koronkarskie
dbała ich protektorka aktorka Helena Modrzejewska prezentując na sobie wyroby szkolne. Nosiła bowiem suknie
z kołnierzami, mankietami i wachlarzami ozdobionymi
koronkami zaprojektowanymi i wykonanymi w szkole.
W pierwszej kolejności przyjmowano do szkoły
uczennice wywodzące się z najbliższej okolicy: Olczy,
Kościeliska, Poronina, Dzianisza, Czarnego i Białego
Dunajca i innych wsi podhalańskich. Po ukończeniu
szkoły, część uczennic pozostawała, podejmując pracę w
warsztatach szkolnych, pozostałe wracały do domów, gdzie
Aktorka Helena
Modrzejewska w stroju wykorzystywały umiejętności zdobyte w szkole.
W okresie międzywojennym zainteresowanie
scenicznym w pelerynce
z koronki klockowej – szkołą w sferach kulturalnych wzrosło dzięki temu, że
mój odtworzony wzór upowszechnione zostało kształcenie zawodowe, ranga
i koronka na podstawie „Koronczarni” w kraju także była wysoka. Zakopane i
tego zdjęcia znajduje się wszystko to, co było z nim związane budziło ogromne
obecnie w Muzeum w zainteresowanie, także i szkoła, na której wzór próbowano
Wilanowie
zakładać podobne w innych częściach Polski.
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Szkoła działała przez cały okres II wojny światowej, chroniąc uczące się tam
dziewczęta przed wywózką do Niemiec.
W wyniku wojny i atmosfery panującej w 1945 roku, nastąpił upadek zdobnictwa i zainteresowanie koronkami było nikłe. Dzięki zabiegom lwowskiej
grupy inteligenckiej związanej z dyrektor Marią Bujakową i nauczycielami
zawodu przywrócono znaczenie działu koronkarskiego i wspaniale rozwinięto
dział tkaniny artystycznej i haftu.
Szkoła stała się dla wielu pokoleń uczennic miejscem nie tylko nauki zawodu,
ale przede wszystkim ośrodkiem zaznajamiania się z bogactwem tradycji i kultury
regionu, stała się dla wielu „małą ojczyzną”
Późniejszy zasięg naboru uczennic rozprzestrzenił się już na inne regiony:
Spisz, Orawę, Gorce, Pieniny, Kotlinę Sądecką oraz na całą Polskę: Kraków,
Poznań, Kielce, Katowice i zdarzały się również uczennice z zagranicy: Wielkiej
Brytanii, Danii, Austrii, Litwy.
W ciągu istnienia szkoły wszechwładnie panował kunszt koronkarski, gdzie
stosowano różne techniki wykonywania koronek, stale je doskonaląc. Powstały nowe metody pracy z uczniem, które polegały na stopniowym rozwijaniu
zdolności plastycznych młodzieży przez systematyczne wprowadzanie rysunku
odręcznego, kształcącego rękę, oko i wyobraźnię.
Koronki zakopiańskie były przejrzyste o delikatnej strukturze i bogatej ornamentyce. W ten sposób stworzona została tradycja koronki zakopiańskiej, w której
duży wkład miał Karol Kłosowski (1912 roku zostaje nauczycielem rysunku)
jego projekty inspirowane były lokalną przyrodą i wzornictwem podobnym do
zdobnictwa w budownictwie zakopiańskim.
Niestety, po 125 latach działalności, w 2008 roku, Szkoła Koronkarska,
współcześnie zwana „Szpulkami”, zostaje zamknięta.
W dzisiejszym czasie zakopiańska koronka pozostała tylko w szczątkowej
formie. „Starsze” panie, znajdują gdzieś na strychach wzory czy gotowe serwety,
lecz bardzo mało ludzi pamięta, jak się je wyplata.

Bobowska koronka klockowa
Kiedy koronki przywędrowały do Bobowej, nie wiadomo. Niektórzy regionaliści skłonni są sądzić, że umiejętność ich robienia przynieśli ze sobą Żydzi
(osiedlili się w Bobowej w 1732 r.), jednak żadne dokumenty tego nie potwierdzają. Najprawdopodobniej mieli oni udział tylko w popularyzacji wytworów
lokalnego rękodzieła. Starsi ludzie opowiadali, że Żydzi stali wzdłuż dróg do
miasteczka i skupywali koronki.
Mieszkańcy Bobowej podkreślają, że koronki klockowe robiono w Bobowej
od niepamiętnych czasów, wiele pokoleń wstecz. W Bobowej i okolicach koronka
była tak powszechna, że wyrabiały ją całe rodziny, począwszy od dzieci po ojców,
którzy w ten sposób poprawiali swoją sytuację rodzinną. Koronki bobowskie
dawniej stanowiły również ważną rubrykę w skromnej wyprawie okolicznych
dziewcząt z domów szlacheckich.
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„Cała ludność niewieścia zajmuje się tą robotą. Służą na poszewki poszew i
bielizny niewieściej” – pisano w 1860 r. Sześć lat później w lwowskim „Dzienniku
Literackim” Szczęsny Morawski w cyklu „Obrazki miast i miasteczek niektórych”
nazwał Bobową „stolicą sądeckich koronek” tak pisał:
„W lecie, w pogodny dzień pod każdym niemal domem obaczym dziewczę, siedzące na progu, kamieniu lub stoliczku, przed poduszeczką wysypana
piaskiem, osadzoną na drążku toczonym, od którego na nitkach wiszą mnogie
kręgielki. Są to klawisze, za pomocą których nić spleciona wzorzysto, przetwarza
się w koronkę lub wstawkę. Dziewczęta nieraz samoczwart siedzą wraz, śmiejąc
się i rozmawiając wesoło, a palce ich w ciągłym ruchu nie mylą się – i rozmowa
swoją drogą a koronka swoją. Prawie wszystkie mieszczki bobowskie i ich córki
trudnią się koronkarstwem, czerpiąc stąd dochody na domowe potrzeby. Niektóre robią koronki zawodowo, oddając się tej pracy całkowicie. W lecie przed
każdym prawie domem siedzi na ławce kilka dziewcząt. Mają one przed sobą
na szafliku wypchaną sianem walcowatą poduszkę i przerabiając klockami, robią
według podłożonego wzoru koronki.....” .
Tradycyjnie nici przygotowywane były ręcznie. Kobiety snuły nici lniane lub
wełniane na kołowrotkach. Z tych nici wyrabiały następnie koronki klockowe.
Koronki zawsze miały charakter arystokratyczny. Wiejskie kobiety rzadko
wykorzystywały je jako element dekoracyjny ubioru, głównie ze względu na
cenę. Wykonywały je na zamówienie dworu albo bogatszych kobiet żydowskich
(jeden ze ściegów zwany jest „herum-gerum”).
Około siedem lat później niż w Zakopanem powstała też Żeńska Krajowa
Szkoła w Bobowej. Została powołana do życia 1899 r. Szkoła ta z dobrym skutkiem kształciła młodzież. Świadczą tym zdobyte medale w 1902 r. brązowy medal
na wystawie Sant Luiz i w 1905 złoty w San Francisco. W ten sposób chałupnictwo nabrało cech kształcenia. Szkoła działała tylko do 1912 r. zlikwidowano ją,
gdy uznano, że wystarczą koronki produkowane fabrycznie, zmalało również
zainteresowanie nauką rękodzieła.
Szczególną rolę w podtrzymywaniu tradycji szkolnictwa koronkarskiego w
Bobowej odegrały Helena Rzeczyska-Dzikiewiczowa (przez wiele lat prowadziła
kursy dla dziewcząt) oraz Zofia Dunajczowa (nauczała zawodu nawet podczas
okupacji, sprytnie lawirując między przepisami okupacyjnymi). Po wojnie
placówkę reaktywowano we wrześniu 1946 r., - jako Publiczną Dokształcającą
Szkołę Zawodową z czasem zamienioną na Zespół Szkół Zawodowych. Przez
lata kształciła się tutaj młodzież nie tylko z regionu, ale i z całej Polski.
Obecnie szkoła już została zlikwidowana w 1999 r. z powodu braku kandydatów. Jednak od 2000 roku w Bobowej organizowany jest Międzynarodowy Festiwal i Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej. Szybko okazało się bobowskie
skupisko czynnych zawodowo twórczyń jest bodaj jedynym tak dużym w Polsce.
Na festiwal przyjeżdżają goście z całej Europy: Belgii, Włoch, Słowacji,
Czech, Francji, Węgier, Rosji oraz silna reprezentacja z Polski. Są to czołowi reprezentanci tych krajów. Festiwalowi towarzyszą wystawy, pokazy, targi rękodzieła
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ludowego. Wszystko to może zachwycić i nasunąć wniosek, że ta technika ma jeszcze wielu pasjonatów, którzy z dobrym skutkiem wytwarzają i promują koronkę.
Bibliografia:

1. Steczek M, Koronkarstwo, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1983.
2. Materiały udostępnione przez Archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
3. Informacje z Archiwum Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
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ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA
Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w
rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Na
narodziny pierwszego dziecka rodzice czekali przez dziesięć lat. Na chrzcie
świętym otrzymała imię Helena.
Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wielką wrażliwością na ludzką biedę. Gdy miała 9 lat, przystąpiła
do I Komunii świętej, którą przeżyła bardzo głęboko - ze świadomością przyjęcia
do serca żywego i prawdziwego Boga. Jej edukacja szkolna obejmowała zakres
trzech klas szkoły podstawowej. Krótki okres nauki podyktowany był trudną
sytuacją materialną, jaka panowała w rodzinie. Właśnie dlatego, żeby pomóc
rodzicom i zarobić na własne utrzymanie, Helena udała się już w wieku 16 lat na
służbę do Aleksandrowa Kujawskiego, a potem znalazła się w Łodzi i Ostrówku.
Głos powołania Helena słyszała w swej duszy już od siódmego roku życia.
Przez jakiś czas wobec braku zgody rodziców na wstąpienie do klasztoru próbowała je w sobie zagłuszyć. Przynaglona łaską Bożą wyjechała w lipcu 1924 roku
do Warszawy - gdzie w ciągu roku zbierała pieniądze na posag. W dniu 1 sierpnia
1925 roku wstąpiła, po wielu poszukiwaniach, do Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia. Po kilku miesiącach swojego pobytu w Warszawie wyjechała
do nowicjatu w Krakowie, podejmując intensywną formację zakonną. Poznawała
wówczas zasady życia wewnętrznego, charyzmat Zgromadzenia i pracę.
30 kwietnia 1926 roku odbyły się obłóczyny, w czasie których otrzymała habit
zakonny i nowe imię - siostra Maria Faustyna. W nowicjacie przeżyła ciemności
duchowe, które były dla niej czasem cierpienia i próby. Po ukończeniu dwuletniego nowicjatu, 30 kwietnia 1928 roku, złożyła śluby czasowe, które ponawiała
przez kolejne pięć lat.
1 czerwca 1933 roku złożyła w Krakowie śluby wieczyste. W klasztorze
przeżyła trzynaście lat, pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki w
wielu domach zgromadzenia, najdłużej w Wilnie, Krakowie i Płocku.
U podstaw duchowości s. Faustyny leży tajemnica Miłosierdzia Bożego, którą
ona rozważała w słowie Bożym i kontemplowała w codzienności swego życia. Ta
modlitwa rozwijała w niej postawę dziecięcej ufności wobec Boga i miłosierdzia
względem bliźnich. O mój Jezu - pisała - każdy ze świętych Twoich odbija jedną z
cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je
wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako
pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu”(Dz. 1242). Najprostsze
posługi wypełniała z ogromnym oddaniem, starając się w zwykłych, codziennych
zajęciach odkryć miłość Boga i odpowiadać na nią osobistym zaangażowaniem.
W Wilnie ujawniła się choroba gruźlicy płuc, która stopniowo obejmowała całe
wnętrzności, stając się powodem wielkich cierpień, a ostatecznie przyczyną
śmierci. W czasie choroby Siostra Faustyna była dwukrotnie poddawana hospitalizacji na Prądniku Czerwonym, w Krakowie. Dużo czasu spędzała w klasztornej
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infirmerii. Gdy czuła się lepiej, podejmowała swoje obowiązki, przezwyciężając
chorobę siłą woli i wielką miłością do Jezusa. Zmarła w krakowskim klasztorze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 5 października 1938 roku. Została pochowana na klasztornym cmentarzu. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił
ją błogosławioną 18 kwietnia 1993 roku, a następnie kanonizował 30 kwietnia
2000 roku w Rzymie.
Siostra Faustyna Kowalska jest znana jako Apostołka Bożego Miłosierdzia
Przez nią Pan Jezus przekazał światu swoje orędzie. Wysłał ją do całej ludzkości, której nie chce karać, ale pragnie uleczyć, przytulając do swego miłosiernego
Serca (por. Dz. 1588).
Misja s. Faustyny polegała na 3 zadaniach:
1. Przybliżenie i głoszenie światu prawdy objawionej w Piśmie Świętym o
miłości miłosiernej Boga do każdego grzesznego człowieka.
2. Wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla całego świata przez praktykę podanych
przez Pana Jezusa nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są:
obraz- wizerunek Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu, ufam Tobie (namalowany według wskazówek s. Faustyny w Wilnie w 1934 przez Eugeniusza
Kaźmirowskiego), Święto Miłosierdzia Bożego (zatwierdzone przez Ojca
Świętego Jana Pawła II w 2002 roku) w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa w godzinę śmierci Jezusa
(15:00), zwana Godziną Miłosierdzia.
3. Powstanie nowego zgromadzenia zakonnego, które miało podjąć zadanie
wielbienia, głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata całego.
Regułą życia tego zgromadzenia miał być Duch Jezusa: Życie wasze ma być na
mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu (Dz. 438). Zgromadzenie
to zostało założone przez spowiednika s. Faustyny – Błogosławionego ks.
Michała Sopoćkę, który wielokrotnie rozmawiał i korespondował ze świętą
na ten temat. Zatwierdzone zostało na prawach diecezjalnych w 1955 roku
i istnieje pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Oprócz Dzienniczka św. siostra Faustyna pozostawiła listy i kartki z życzeniami pisanymi do kierownika duchowego ks. Michała Sopoćki, do o. Józefa
Andrasza SI, do przełożonych zakonnych, sióstr Zgromadzenia oraz rodziny.
Listy te dopełniają obraz duchowy Apostołki Bożego Miłosierdzia i pokazują jej
wielkie zaangażowanie w sprawę głoszenia orędzia Miłosierdzia Bożego światu.
W 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie konsekracji Bazyliki
Miłosierdzia Bożego w Krakowie –Łagiewnikach powierzył cały świat Bożemu
Miłosierdziu:
Boże, Ojcze miłosierny,
Który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zwierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
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Pochyl się nad nami grzesznymi,
Ulecz naszą słabość,
Przezwycięż wszelkie zło,
Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
Doświadczyć Twojego miłosierdzia,
Aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
Zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Marta Gródek - Piotrowska

Gospodynie wiejskie z Małopolski rywalizują
w Marcinkowicach
Weekend w Marcinkowicach upływa pod znakiem folkloru i tradycyjnej
kuchni regionalnej. W tamtejszym Zespole Szkół im. Władysława Orkana odbywa
się V Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, który zorganizowały Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w
Nowym Sączu i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
Do Marcinkowic na dwudniową imprezę przyjechały najlepsze Koła
Gospodyń Wiejskich z całego województwa. Na Przegląd zakwalifikowały się te, które pomyślnie przeszły przez eliminacje powiatowe i
inne konkursy, dające przepustkę do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
- Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich to przegląd, który w kalendarzu wydarzeń artystycznych Małopolskiego Centrum
Kultury SOKÓŁ zajmuje znaczące miejsce. Kiedy pięć lat temu zdecydowaliśmy
się zorganizować takie spotkanie byliśmy przekonani, że równolegle z ilością kół
idzie poziom artystyczny, czyli to co nas jako instytucję kultury najbardziej interesuje. Szczególnie ważne są dla nas nie sztuka kulinarna, nie to czym słynęły przed laty
koła, tylko widowiska obrzędowe, artystyczne, teatralne, rękodzieło artystyczne. To, że
w kołach gospodyń wiejskich jest zachowana pokoleniowość, dbałość o strój, o muzykę, o poprawność etnograficzną. To że możemy się od was uczyć, dla nas jest szalenie
ważne – powiedziała Małgorzata Kalarus, zastępca dyrektora MCK SOKÓŁ.
Wczoraj (21 września) w prezentacjach folklorystycznych i kulinarnych, które wypełniły obrazki obyczajowe. pokazały się KGW z Podłopienia (pow. limanowski), Woli Batorskiej (pow. wielicki), Przeciszowa (pow. oświęcimski), Spytkowic (pow. Nowotarski) i Bieńkówki
(pow. Suski). Powiat nowosądecki reprezentowały panie z Kąclowej.
- Pierwsze Koło powstało jeszcze w latach pięćdziesiątych, natomiast w obecnym składzie
działamy od 2009 roku – mówi Ewa Matuła z KGW w Kąclowej. - Pod naszą
opieką jest dom weselny i tam zajmujemy się wystrojem i dbaniem o to, żeby był piękny.
Współpracujemy z Domem Kultury, biblioteką, parafią, szkołą i innymi instytucjami z
którymi robimy wspólne imprezy lokalne, festyny, dożynki, pokazy. Tak się złożyło, że
ostatnio udało nam się zdobyć pierwsze miejsce tu i ówdzie, dlatego znalazłyśmy się tutaj.
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Poza działalnością artystyczną panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kąclowej
zajmują się także kulinariami. Wczoraj na ich stoisku znalazły się kołacze, cebulaki
i słodkości, a także bardanki. - To żołądki wieprzowe z ryżem, na wywarze rosołu z
warzywami, podbite słodką śmietaną – tłumaczy Rozalia Broda. - To takie stare danie,
które kiedyś przygotowywały nasze babki. Teraz go odtworzyłyśmy.
Na Przeglądzie pojawili się wczoraj między innymi senator Stanisław Kogut,
posłowie Arkadiusz Mularczyk i Wiesław Janczyk, Bronisław Dutka – dyrektor
MODR w Karniowicach, Marek Kwiatkowski - dyrektor Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Krakowie, czy Józef Broński, członek Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego.
Dzisiaj (22 września) drugi dzień zmagań. Do konkursu staną Koła z Pisarzowej (pow. limanowski), Kokotowa (pow. wielicki), Dulowej (pow. chrzanowski),
Marcinkowic (pow. nowosądecki) i z Lubnia (pow. myślenicki). Początek zabawy
o godz. 11.15.
(KB)
P.S
Przedruk ze strony internetowej Sądeczanina

V Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich zakończony
Autor: Joanna Rzepa
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wspólnie
z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach było
organizatorem V Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Przez dwa dni na dziedzińcu
Zespołu Szkół w Marcinkowicach prezentowały się grupy KGW z całego
województwa.
Komisja Artystyczna pracowała w składzie: Maria Brylak-Załuska (etnograf
z Nowego Sącza, przewodnicząca), Lucyna Kmak (specjalistka ds. gospodarstwa
wiejskiego i agroturystyki z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach), Jadwiga Adamczyk (muzyk, folklorysta z Małopolskiego
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Benedykt Kafel (etnograf z MCK
SOKÓŁ). Jury obejrzało występy artystyczne (scenki i pieśni ludowych), skosztowało wspaniałych potraw, oceniło wykonane podczas konkursu tradycyjne
palmy i krzyżyki wielkanocne.
Do rywalizacji przystąpiło 11 kół z 8 powiatów Małopolski (chrzanowskiego,
limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, suskiego, wielickiego). W łącznej punktacji Główne Trofeum NIEZBĘDNIK GOSPOSI otrzymało KGW Lubień (pow. myślenicki). Trzy równorzędne
pierwsze miejsca zostały przyznane: KGW Marcinkowice (pow. nowosądecki),
KGW Kąclowa (pow. nowosądecki) i KGW Dulowa (pow. chrzanowski).
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Imprezę z humorem i swadą prowadzili Marian Wójtowicz i Rafał Kasieczka.
Do Marcinkowic przybyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów,
ludzie kultury, miłośnicy folkloru, mieszkańcy gminy Chełmiec i Nowego Sącza
oraz goście z innych zakątków naszego województwa. Finał przeglądu (m.in.
wręczenie nagród) odbył się w niedzielne popołudnie. Dodajmy, że w koncertach
towarzyszących konkursowym zmaganiom publiczność oklaskiwała Dziecięcy
Zespół Regionalny MAŁA HELENKA z Chełmca, DZPiT ŚWINIARSKO ze
Świniarska, Zespół Regionalny MSZALNICZANIE z Mszalnicy, Młodzieżową
Orkiestrę Dętą z Krużlowej oraz Muzykę z Klęczan.

Nasze Gospodynie górą
„22 września odbył się V Małopolsko Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich.
Przed każdym Przeglądem jest dużo pracy: przygotowałyśmy scenkę pt.
Uroki” oraz stoisko kulinarne. Na stoisku tym znalazły się nasze wypieki, chleb,
smalczyk oraz potrawa konkursowa: groch z kluskami kudłatymi. Przy stoisku
artystycznym wykonywałyśmy do konkursu palmę wielkanocną oraz krzyżyki.
Ogrom włożonej przez nas pracy zaowocował I miejscem w klasyfikacji
łącznej Przeglądu.
Cieszymy się, że możemy godnie reprezentować naszą miejscowość. Dziękujemy wszystkim, którzy nam kibicowali.
Członkinie Koła Gospodyń w Marcinkowicach
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Kącik poetycki

Jej Święte Oblicze
Boża Broszko Słońca
Fatimska Królowo
Matko z Medjugorje
Jasnogórska Pani
w wielu sanktuariach
czekasz na pątników
by spotkać się z nami
i wyciszać burzę
co w sumieniu krzyczy
Górzystym zboczem nadziei
wbiegamy do Ciebie
Nasze wczoraj, jutro, dziś
przyjmij z ludzkim losem
Pozwól przylgnąć
do Twych Świętych rąk
w każdym paciorku
Różańca Świętego
Przyjmij kawałek
serca czyjegoś

Maria Piniańska

Refleksje

Czy można
uciszyć ciszę
milczenie
zastąpić
milczeniem

czy można
nadzieję
wyrwać
z beznadziei

Czy można
prawdę
z prawdy
wydobyć

/wszystko
stać się może
nawet
bez Twego udziału/

i myśl
odnaleźć
w bezmyślnej
głowie

Maria Piniańska
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Bóg i my
Stwórca, Ojciec wszystkich ludzi
wciąż sumienia nasze budzi,
żeby każde z jego dzieci
mogło światłem Prawdy świecić,
wypracować dar dla świata
zmienić wroga w siostrę, brata
Lecz my, mając wolną wolę
uprawiamy świata rolę
po naszemu- jak umiemy
Czy mamy to, czego chcemy?

Wolność
Nasza wolność jest przez Pana
w pełni usankcjonowana.
Są wartości normy wzory,
ale jeszcze do tej pory
nigdy tak się nie zdarzyło
by przymusem coś ciążyło.
Wybór w gestii jest każdego
I konsekwencje dlatego
są sprawą sprawiedliwości.
Rozciągnięte ku wieczności
niech będą dla nas przestrogą.
Szczęście lub mękę dać mogą
Ze zbioru Przez pryzmat wiary
Kraków 2011

Jadwiga Broczkowska

Saint – Exupery:
„Dopóki człowiek ma do kogo otworzyć serce,
Dopóty świat istnieje i nic mu nie grozi.
Związki serca z sercem są tak konieczne jak powietrze”.
List otrzymany w deszczowy dzień
w skrzynce listowej
przycupnięty gołąb
jak skrzydło Anioła na chandrę
jak w gałęziach kasztana
synogarlice drżące
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Otwieram kopertę
Biorąc opłatek listu w niecierpliwą
Chciwą rękę
-z przyjemnością większą
aniżeli telefonu słuchawkę zimną –
„Ręką i papier” przepowiedział ktoś
Nie tylko! Przecież tętno serca
Bieg myśli w strudze słów
Dźwiękiem pieszczących słuch
Muzyka drugiego człowieka
Do człowieka
Skrzydło anioła omiatające przykrości
Niezbyt dobrej myśli, rzeczywistości skrzek
Zamieniając cień chmury
W jasny dzień!
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Elżbieta Janicka

Ksiądz z Męciny na misjach w Afryce
Ksiądz Paweł Wróbel z parafii św. Antoniego Opata w Męcinie jeszcze w
tym miesiącu rozpocznie pracę w Republice Centralnej Afryki. Wczoraj podczas
uroczystej Mszy Św. biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył mu krzyż misyjny.
Ksiądz Paweł Wróbel do wyjazdu przygotowywał się dwa lata. Duszpasterz
będzie pracował w miejscowości Bagandou razem z księdzem Mieczysławem
Pająkiem, który jest proboszczem miejscowej parafii.
- Ta idea towarzyszy mi od samego początku mojego powołania kapłańskiego. Współpracowałem z wieloma misjonarzami, znam wielu, którzy jeździli na oazy misyjne. To
jest całe moje życie – mówił w radiu RDN ks. Paweł Wróbel. - To jest kontynuacja
tego, co kiedyś się już zaczęło. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wyjechać i pracować
wśród tych ludzi.
- Zawsze to będą misje bardzo trudne, ale z drugiej strony otwartość Afrykańczyków
na ewangelię, na posługę misjonarzy jest tak wielka, że rekompensuje im to i wielu z nich
podkreśla, że woli pracować w trudnych warunkach misyjnych w Afryce niż czasem nawet
w Polsce – mówił na antenie RDN bp Andrzej Jeż.
(i)
fot. RDN Małopolska
P.S
Ksiądz Paweł Wróbel jest absolwentem
Liceum Ekonomicznego w Marcinkowicach, podobnie jak jego brat Grzegorz
udzielali się podczas szkolnych imprez
grając i śpiewając a także przygotowywali
i kontrolowali urządzenia nagłaśniające.
redakcja
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Katolicy i kultura
Sprawozdanie z obchodów corocznego Dnia Społecznego
Akcji Katolickiej w Gródku nad Dunajcem- 24.09.2013
Spotkanie diecezjalne rozpoczęła Msza św w kaplicy „Arki”, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. W homilii zwrócił uwagę na ważność ciszy
w życiu człowieka. Cisza daje możliwość spotkania z Bogiem i stworzeniem.
W auli Arki zebrani wysłuchali dwóch wykładów.
Ks dr Andrzej Turek skupił się na wyjaśnieniu pojęcia kultury. Rodowód
tego słowa wskazuje na pracę w rolnictwie. To łacińskie słowa (colo, colere,colui,
cultum) rozszerzyło swoje znaczenie na wszelkie ludzkie działanie wynikające
z życia duchowego i pracy rąk. Tak więc w dzisiejszym rozumieniu kultura =
wszystko czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia duszy i ciała.
Z kulturą wiąże się system wartości dotyczy życia doczesnego i pozagrobowego.
Kultura wyrasta z człowieczeństwa i zarazem tworzy człowieka. Rozwija jego
osobę i wychowuje przez rodzinę i naród, gdyż kultura ma charakter społeczny;
mówi się o kulturze osobistej, rodzinnej, narodowej. Sercem kultury jest religia.
Wiara poszukuje kultury, a kultura bez wiary jest wykoślawiona. Tymczasem
Europa reaguje alergicznie na chrześcijaństwo, które jest zrębem kultury. Kultura
bez sacrum jest niebezpieczna. Przeżywamy kryzys kultury, którego oznakami są:
- działanie przeciw życiu
- medialny oportunizm i komercjalizm
- kultura bezwstydu
- brutalizacja przekazu informacji i marginalizacja życia Kościoła
- dyskryminacja ludzi wierzących, obraza uczuć religijnych
- promocja pogaństwa
- unifikacja kultury (w Polsce kwitnie kultura anglosaska, mamy kompleks
niższości, natychmiast przyjmujemy zwyczaje obce, nawet zachwycamy się nimi)
- sprowadzenie człowieka do poziomu przedmiotu, szczególnie w ekonomii
Co ma robi katolik współczesny, by zło przezwyciężać?
- bronić życia, bronić małżeństwa i rodziny
-poprawiać relacje z bliźnim
- przeciwstawiać się nieobyczajności
- bronić Kościoła
- angażować się w życie wiary
- angażować się w życie publiczne
- tolerancji określać granice
Pamiętajmy, że Chrystus zwyciężył i jest z nami.
xxx
Prof. Jan Żaryn (historyk, pisarz, publicysta, człowiek TPN przedstawił
fragment polskich dziejów w latach 80 XX w. Nawiązał do wypowiedzi Jana
Pawła II, który zwrócił uwagę na fakt, że kultura pozwoliła narodowi polskiemu
przetrwać czasy ciężkie.
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Skąd wywodzi się wykoślawienie kultury współczesnej?. Dawniej artysta
uznawał iskrę Bożą, od przełomu XVII – XVIII wieku następowało negowanie
Pana Boga i tworzenie dzieł o świecie według własnego uznania. Powstał więc
nurt subiektywizmu, relatywizmu i postmodernizmu. (Impresjoniści pokazywali
wielewersji tego samego miejsca czy budowli.)
W Polsce po 1945 roku kulturą zawładnął komunizm. Artyści musieli należeć do stowarzyszeń, wyłączono artystów chrześcijańskich, którzy w życiu
publicznym nie istnieli. Cenzura komunistyczna stała na straży wypłukiwania
kultury z wartości chrześcijańskiej. W latach 1970 za akceptacją Stefana Wyszyńskiego w warszawskim kościele św. Anny rozpoczął się proces tworzenia kultury
niezależnej, który zaowocował powstaniem Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Zaczęto zapraszać artystów, ale okazało się, że większość z nich jeszcze nie dorosła
do kultury tej miary. Od początku w tej imprezie udział brała Aleksandra Śląska.
„Solidarność” wyprowadziła chrześcijaństwo w przestrzeń publiczną, przełom
ten zawdzięczmy robotnikom, którzy pod znakiem krzyża i przy portrecie Jana Pawła II upomnieli się o prawa człowieka. Stan wojenny powodował kolejny przełom.
Wielu artystów bojkotowało władzę państwową i powoli stawali się ludźmi
Bożymi. Choć wcześnie j bali się Kościoła, który w/g propagandy jest opresyjny,
przekonali się, że właśnie w świątyniach, parafiach mogli realizować swoje powołanie, uzewnętrzniać swoje talenty i pragnienia. Zaczęły powstawać ośrodki,
gdzie trwały Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Artyści wprowadzali chrześcijańskiego ducha do życia. Najbardziej aktywnymi były: Stalowa Wola, Gliwice.
Warszawa- Solec, Nowa Huta, Jasna Góra.
W ramach TKCh odbywały się wykłady, powstała niezależna TV, urządzano
galerie dzieł sztuki, nawet w prywatnych mieszkaniach twórców, wyświetlano filmy,
recytowano poezję. Te działania były niezgodą na dominujące kłamstwo i wszelkie
zło. Po tych wykładach wywiązała się dyskusja i składano świadectwa życia.
Notatkę zredagowała Łucja Wróbel

Non virtus, non arma, non duces,
sed Mariae Rosiae viktores nos fecit.1
Zwycięsko floty chrześcijańskiej pod Lepanto 7 października 1571 r. zatrzymała inwazję muzułmanów na Europę. W dowód wdzięczności Wenecjanie
wybudowali kaplicę dziękczynną, a na ścianie kaplicy umieścili napis; „Nie odwaga,
nie broń, nie dowódcy, ale Maria Różańcowa dała nam zwycięstwo.” Zwycięstwo zostało
poprzedzone modlitwą różańcową katolików całego świata, do której wzywał
papież Pius V, dominikanin, gorący propagator różańca. Żywe odtąd, również
dzisiaj przeświadczenie, że różaniec jest modlitwą szczególnie skuteczną, stało
się nieustannym źródłem jego popularności w Kościele. Już wtedy w wydanej
1

Nie odwaga, nie broń,nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo.
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encyklice papież Pius V napisał; „Pragniemy szczególnie, aby nigdy nie zostało
zapomniane wielkie zwycięstwo uzyskane od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w dniu 7 października 1571 r. Szczególnym
owocem zwycięstwa pod Lepanto, które tak dużo przyczyniło się do popularności
modlitwy różańcowej, było ustanowienie przez papieża Grzegorza XIII dekretem z 1 kwietnia 1573 roku, święto Matki Boskiej Różańcowej. Papież nakazał
go obchodzić w każdą pierwszą niedzielę października, zaznaczając, że jest to
podziękowanie Bogu za ocalenie od niebezpieczeństwa tureckiego. W wiekach
następnych inicjatywy papieskie wciąż na nowo odświeżały i pogłębiały w Kościele pobożność różańcową.
W historii narodu polskiego modlitwa różańcowa odegrała i odgrywa nadal
wielką rolę. Polacy niejednokrotnie mieli okazje przekonać się o tym, że wytrwałe
pełne ufności odmawianie różańca stanowi niezastąpioną pomoc i pewny ratunek w najtrudniejszym położeniu. Fakt ten podkreśla Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II w swym dokumencie Rosarium Virginis Mariae; „Kościół
zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając
jej (….,) najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy chrześcijaństwo było
zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed
niebezpieczeństwem, a Matę Bożą Różańcową czczono jako Tę, która
wyjednywała wybawienie”.
Tak było w roku 1683, kiedy potęga turecka znowu zagroziła Europie i
chrześcijaństwu. Wojska muzułmańskie dotarły aż po Wiedeń, który był ostatnim
miejscem, gdzie chrześcijanie zamierzali się bronić. Jednakże wszystko wskazywało na to, że nie ma ratunku, nie tylko dla miasta, ale dla całego kontynentu,
bo potęga muzułmanów wydawała się nie do pokonania. Wtedy papież Innocenty XI zwrócił się do polskiego króla Jana III Sobieskiego z prośbą o pomoc.
Jednak polski sejm nie chciał się zgodzić na udział polskich wojsk w tej wojnie.
Postanowienie posłów wydawało się nie do przejednania, dopiero objawienie
Maryjne, jakie miał spowiednik króla, o. Stanisław Papczyński, spowodowało
zmianę tej decyzji i król Jan III Sobieski wyruszył na pomoc.
Zmierzający pod Wiedeń Sobieski zatrzymywał się w maryjnych sanktuariach. Modlił się na Jasnej Górze i w Piekarach Śląskich, a jako zawołanie bojowe
dla swoich rycerzy wybrał słowa; „Jezus, Maryja”. Do bitwy doszło 12 września.
Gdy licząca 27 tysięcy żołnierzy armia pod dowództwem polskiego króla
starła się z ponad stutysięczną armią turecką, w Krakowie z Katedry na Wawelu,
wyruszyła w kierunku kościoła Mariackiego procesja „wojska duchowego”, śpiewając i odmawiając różaniec. W procesji niesiono Najświętszy Sakrament oraz
cudowny obraz Matki Boskiej Różańcowej. Do modlitwy różańcowej zmobilizowali się wszyscy mieszkańcy Krakowa, zaprzestali handlu, zrezygnowali nie
tylko z pracy, ale także posiłków, z różańcami w ręku modlili się o zwycięstwo
nad muzułmanami. Ich modlitwa zastała wysłuchana, przy niewielkich stratach
własnych król Sobieski pokonał przewarzające siły wroga.
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Król Jan III Sobieski o wielkiej victorii zawiadomił papieża Innocentego
XI, posyłając mu chorągiew Mahometa i wiadomość; „Venimus, vidimus,et Deus
vicit” /Przybyłem, ujrzałem, Bóg zwyciężył/ Na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem
Papież ustanowił 12 września dla całego Kościoła wspomnienie Najświętszego
Imienia Maryi.
Święta wielkanocne w roku 1864 spędzał król Jan III Sobieski w swoim
majątku w Żółkwi, w kilka miesięcy później 20 lipca zawitał na zamku poseł
wenecki Angelus Maurcenus vel Morosini, który wraz z nuncjuszem apostolskim, w imieniu papieża Innocentego XI wręczyli królowi specjalny, wysadzany
drogocennymi kamieniami szyszak i miecz, a żonie Marii Kazimierze szczerozłotą
różę. Był to dar Watykanu za obronę chrześcijaństwa w Europie. W uroczystościach wzięło udział czterech biskupów, 20 senatorów, a także liczni posłowie,
w tym cesarki poseł hrabia Waldstein. Przyjęcie zorganizowano pod zdobytymi
pod Wiedniem tureckimi namiotami.
W tym miejscu warto wspomnieć pradziada króla Jana III Sobieskiego, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, który zginął w nocy z 6 na 7 października w
starciu z wielokrotnie większą armią turecką. W tym właśnie dniu 7 października
1571 r. papież dominikański Pius V ogłosił Świętem Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej. Tymczasem obraz Bogarodzicy czczony w Żółkwi nosi właśnie tytuł
Królowej Różańca Świętego. Wspominając śmierć pradziada króla, Stanisława
Żółkiewskiego, nie można pominąć faktu zbezczeszczenia jego ciała przez muzułmanów. Fakt ten bowiem wpłynął na charakter i sposób interpretacji późniejszych
zwycięstw Jana III Sobieskiego jako pomsty na Turkach za zabicie pradziada.
Ciało hetman wykupione zostało przez żonę Żółkiewskiego od Turków, a syn
Jan po powrocie z niewoli, chcąc utrwalić pamięć o ojcu „powrócił na miejsce
klęski i wzniósł ku czci ojca pomnik, w którym wmurowano tablicę ze złoconym
napisem – Ktokolwiek jesteś, naucz się, jak słodko i pięknie umierać za Ojczyznę”2.
Na pewno nie sposób opisać wszystkie zasługi, króla Jana III Sobieskiego nie
tylko dla Żółkwi, ale również dla Ojczyzny i całej Europy, jakie oddał ten Lew
Lechistanu, przyczyniając się w utrwalaniu chrześcijaństwa. Trudno zaś nie domyślać się wpływu jaki odegrała obecność żółkiewskiego obrazu Matki Boskiej
Różańcowej na życie króla.
Powtórne zwycięstwo odniesione pod Belgradem nad Turkami spowodowało, że papież Klemens XI rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na cały
Kościół, a papież Leon XIII w 1885 roku polecił odmawiać Różaniec przez cały
październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie: „Królowo różańca
świętego módl się za nami”.
Można również przyjąć, że Matka Boska sama przyczyniła się do rozpowszechniania modlitwy różańcowej o co prosiła w swoich objawieniach. W 1858
roku Matka Najświętsza kilkanaście razy objawia się małej Bernadetcie, zawsze
2

„Mówią Wieki” nr.6,1985r .Ryszard Brykowski .
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z różańcem w ręku. Różańcowy charakter objawień w Fatimie w 1917 roku jest
tak znany, że nie trzeba go wiele przypominać. Jednak tamże w Fatimie 13 lipca
1917 roku Matka Boża nauczyła dzieci modlitwy i prosiła, aby ja odmawiać po
każdej tajemnicy, którą chcę teraz przypomnieć; „O mój Jezu, przebacz nam nasze
grzechy , broń od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te,
które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Ślad Fatimy widnieje w naszym
parafialnym marcinkowickim kościele w ołtarzu głównym. Matka Boska w
Gietrzwałdzie w 1877 roku przekazała wizjonerkom swoje życzenia, żeby ludzie
codziennie odmawiali różaniec.
Wszystkie te i wiele innych wydarzeń pomagały i nadal pomagają ludziom
odkryć za każdym razem na nowo znaczenie, piękno i moc modlitwy różańcowej. We wszystkich przesłaniach Matki Bożej różaniec jest ukazywany jako
najważniejsza po Mszy św. forma modlitwy, jest to sposób na zażegnanie lub
złagodzenie cierpień grożących światu za jego odejście od praw Bożych, tak
teraz bardzo widoczne. Dzięki systematycznemu praktykowaniu nabożeństwa
różańcowego możemy zaprosić do swego życia osobistego oraz rodzinnego
Jezusa i Jego Matkę.
Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. W tamtym czasie stworzony świat traktowano jako księgę o Panu Bogu, w przyrodzie dopatrywano się
rzeczywistości duchowej, w której szczególną rolę odgrywały kwiaty symbolizujące różne cechy. Kwiaty, symbole piękna, ofiarowano Bogu, a modlitwę do
Boga traktowano jako duchowe kwiaty. I dlatego modlitwa różańcowa była jako
podarunek dawany Matce Bożej. Tym samym modlitwę tę nazwano wieńcem
z róż, czyli Różańcem.
Niech ta piękna modlitwa pełna kwiatów róż będzie dla nas modlitwą nieustanną, niech ten słodki łańcuch łączy nas z Bogiem, niech więzi miłość i jednoczy
z Maryją, niech broni nas od piekła i niech będzie pociechą w godzinie śmierci.
Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą w naszych czasach, w czasach
nieustanej walki z Bogiem i Tobą, Maryjo. Wiemy, że Ty nas nie zawiedziesz,
wiemy, że to „walka” tak trudna, jak ta, która toczy się teraz o pokój, pozwala
jednak mieć nadzieję, że może być i będzie na pewno zwycięska, bo Ty, Maryjo
za pośrednictwem Swego Syna, zawsze wypraszałaś dla nas przebaczenie, zawsze
nas broniłaś i ochraniałaś przed złem tego świata.
Niech zachętą do odmawiania różańca będzie przesłanie błogosławionego,
a wkrótce świętego papieża Jan Paweł II Wielki;
„Patrzę na was wszystkich, bracia i siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny
chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was, młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywacie ją na nowo w świetle Pisma
Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.”
Papież, niezapomniany Jan Paweł II Wielki, był wielkim orędownikiem różańca
świętego, miał do niego wielką miłość i zaufanie, wiedział, że to cudowna modlitwa.
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Różaniec towarzyszył papieżowi w licznych podróżach apostolskich, był z nim w
kaplicy watykańskiej, podczas górskich wędrówek był jego przewodnikiem.
Każdy październik stanowił dla Jana Pawła II okazję, by przypomnieć wiernym o roli Różańca i jego potędze. Papież każdemu, kto się z nim spotykał,
wkładał do ręki swój osobisty upominek, którym był różaniec.
Teraz ten niezwykły upominek od papieża dla wielu z tych, którzy go otrzymali, stał się świętością, która przypomina polskiego papieża błogosławionego
Jana Pawła II, równocześnie relikwią świadczącą, że różaniec jest środkiem na
odnalezienia Boga, sposobem na ludzkie zagubienie i jest kluczem otwierającym
bramy do nowego świata.
Nie możemy o tym zapomnieć w październiku, miesiącu, w którym szczególnie czci się Różaniec Maryjny.
Zenon Tabor
Modlitwa3

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana,
prosimy Cię pokornie,
rozkaz hufcom anielskim,
aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość,
a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.
Świadectwo wiary
Jako osiemnastoletni chłopak zostałem zmuszony do służby w niemieckim
wojsku w roku 1942 (dawny zabór pruski, w czasie wojny ziemia wcielona
do Rzeszy) a w roku 1944 dostałem się do niewoli jugosławiańskiej, gdzie
doznałem głodu i chłodu i wszelkiej biedy. Pod koniec roku 1945 wróciłem
do domu. A że wróciłem, to dzięki różańcowi. W domu jako dziecko odmawiałem różaniec z rodzicami i z różańcem w kieszeni pojechałem na tę
nieszczęsną wojnę. Wróciłem bez różańca, bo w niewoli wszystko zabrali
razem z różańcem, więc dalej modliłem się na palcach. Mam już 86 lat i
nadal codziennie różaniec odmawiam.
Antoni z Luzina

3

Modlitwa z obrazka Matki Boskiej otoczonej różami  z kościoła pw. Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata w Ustroniu- Zawodziu.
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Papież przełomu tysiącleci

16 października 1978 r. kardynał Pericle Felici ogłosił tłumom wiernym
zgromadzonym na Placu Świętego Piotra i całemu światu, że Kolegium
Kardynalskie dokonało wyboru kardynała Karola Wojtyłę na następcę
św. Piotra. O godz. 19.00 nowo obrany papież Jan Paweł II ukazał się
w centralnej loży Bazyliki Watykańskiej, aby w języku włoskim po raz
pierwszy pozdrowić wiernych zebranych na Placu św. Piotra i udzielić
błogosławieństwa Urbi et Orbi.
Właściwie mam takie przeświadczenie, że to tylko tyle, można by było
jeszcze napisać o błogosławionym Janie Pawle II, bo jestem przekonany,
że już wszystko skrupulatnie napisano i opisano. Ale może to jest złe
myślenie, bo zawsze w tym można znaleźć jakieś ale i wydaje mi się, że
jest jeszcze; ale ….. . Istotnie, bo właśnie 16 październik 2013 roku mija
35 lat od czasu początku pontyfikatu, a 8 lat od chwili odejścia do domu
Pana bł. Jana Pawła II Wielkiego.
Zapytać można, czy to dużo czy mało? Dla pokolenia Jana Pawła II
Wielkiego to czas dorastania, to czas niecierpliwości młodzieńczej , to
wytężony czas nauki i poznawania świata, to czas wchodzenia w życie, czas
zakładania rodzin, i to jest piękne i budujące i ten czas wydaje się być długi.
Dla nas trochę starszych, kiedy papież Jan Paweł II zasiadł na tronie
Piotrowym, był to przede wszystkim czas nadziei i dumy, był to czas wyczekiwania na „coś nowego”, był to również czas wielu zmian w naszym
domu, życiu, w naszym otoczeniu, w naszej Ojczyźnie i na świecie. Podczas pontyfikatu papieża Polaka zmieniło się prawie pokolenie, pojawiło
się też widmo wojny domowej, lecz znikł upiór komunizmu i pojawiły się
ustroje państwowe, otwarto granice państwa i to jest zaledwie mgnienie
oka, to czas, który wydaje się nam tak nieodległy, i zarazem tak daleko
sięgający w przeszłość.
„Nie lękajcie się” to pierwsze słowa przesłania, jakie 16 października
1978 r. skierował do całego świata wybrany papież Jan Paweł II. Wtedy
świat był podzielony na dwa bloki militarne i polityczne. Milionom ludzi
ten podział wydawał się trwały i niemożliwy do obalenia, zwłaszcza ludziom mieszkającym w krajach komunistycznych, którzy żyli w wiecznym
strachu i upodleniu. Również dla wielu przywódców świata w tym czasie
mur berliński, żelazna kurtyna, a przede wszystkim komunizm, był nienaruszalnym elementem, który wydawał się nie do obalenia.
To przesłanie papieża: „Nie lękajcie się” skierowane było również
do ludzi Kościoła, bo wielu z nich przeżywało ciężkie chwile, ponieważ
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siane fałszywe oskarżenia pod adresem Kościoła, spowodowały zamęt
wśród wiernych. Na pewno też niewielu z nas pamięta, jak w Ameryce
Południowej w Nikaragui, propaganda komunistyczna, głosiła hasła:
„Chrystus z karabinem na ramieniu”.
Tak było, ale papież swoim przesłaniem; Nie lękajcie się” wskazał
inna drogę, drogę walki duchowej, jeżeli Chrystus, to nie z karabinem, ale
Chrystus z Krzyżem na ramieniu. Jeżeli ktoś chce naśladować Chrystusa,
powinien dźwigać Krzyż, a nie karabin. Papież wskazał, że kluczem do
przezwyciężenia niepokoju, strachu i nienasycenia, jakie trapią współczesny świat ,jest zawierzenie Chrystusowi i czynne uczestnictwo w Jego
posłannictwie. W swoim przesłaniu w dniu 16 października papież wołał;
„Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi- granic państw, systemów
politycznych i ekonomicznych”.
Słowa te skierował nie tylko do katolików czy chrześcijan, lecz do
wszystkich ludzi, do narodów, te słowa miały umacniać w wierze wszystkie
narody znajdujące się w niewoli Do tych słów; „Otwórzcie drzwi …...:
Jan Paweł II często powracał i często używał w swoich przemówieniach,
chciał on dzięki nim podnieść wszystkich na duchu ,chciał dodać otuchy
i rozgrzać serca ludzi i narodów, aby obudzić w nich miłość do Chrystusa. Te słowa miały umacniać wszystkich w wierze, aby brali przykład z
Chrystusa, który przez całe swoje życie głosił Słowo Boże, mimo niezrozumienia przez wielu. Papież, mówiąc te słowa, chce, aby ludzie i narody
głosili Prawdy Boże i nie wstydzili się swojej wiary.
W tym pamiętnym dla nas wszystkich czasie na stolicę Piotrową przychodzi z „dalekiego kraju” niezwykły człowiek; robotnik w kamieniołomu,
poeta, uczony, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, etyk,
twórca jednego z nurtów filozofii, kardynał Karol Wojtyła. Jan Paweł II
Wielki, który został papieżem na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, był bardzo wyczulony na potrzeby tych epok. Wypowiadał się na
temat najważniejszych problemów nurtujących ludzkość u schyłku XX i
na początku XXI wieku.
Mówił o ludziach młodych i ludziach w podeszłym wieku, o problemach kobiet i małżeństwach, o sprawach, które budziły wiele kontrowersji, jak manipulacje genetyczne, klonowanie, eutanazja, aborcja. Zawsze
apelował o poszanowanie godności ludzkiej, był zawsze niezłomny w
kwestiach wiary i moralności. Okazał się człowiekiem bardzo wrażliwym
na wszelkie zło, bezbłędnie rozpoznawał potrzeby i zagrożenia w świecie
współczesnym. Za główne zadania swojego pontyfikatu uznał podejmo-
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wanie takiego sposobu ewangelizacji, dzięki któremu mógł dotrzeć do
ludzi konkretnego czasu i miejsca.
Dlatego w krótkim czasie po objęciu tronu Piotrowego Jan Paweł II
Wielki stał się ikoną współczesnego życia i został postrzegany jako wzór
moralnej i cywilnej odwagi w głoszeniu własnych poglądów. Głowa
Kościoła katolickiego stała się też kierunkowskazem dla współczesności i
widziano w nim, oprócz świętości, wielkiego męża stanu, a nawet polityka,
który zmienia oblicze świata, który zmienia bieg historii.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny swoim wezwaniem:
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, na Placu
Zwycięstwa w Warszawie, dał Polakom doświadczenie indywidualnej
godności i zbiorowej mocy. Dzięki jego wizycie i jego słowom w społeczeństwie polskim zaczął pryskać; lęk i poczucie beznadziejności, które z
czasem doprowadziły do demontażu systemu komunistycznego.
Nikt też dzisiaj już nie wątpi, jak wiele przyczynił się Jan Paweł II
do upadku jednego z największych totalitaryzmu XX wieku, jakim był
komunizm. To on sprawił, że narody „bloku wschodniego” dokonały
te zmiany polityczne i ustrojowe w sposób pokojowy. Tym bardziej wymowne są słowa ostatniego przywódcy związku Radzieckiego Michaiła
Gorbaczowa, który nazwał Jana Pawła II; „największym autorytetem
moralnym na ziemi”.
Zenon Tabor

Goniąc Europę

Po II wojnie światowej, Polska i wszystkie kraje borykały się z trudnościami, aby odbudować swoją gospodarkę. Zniszczenia wojenne były
ogromne, lecz politycy państw zachodnioeuropejskich intensywnie dążyli
do zjednoczenia Europy. Dążąc do integracji w roku 1951 utworzona została
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, a w 1958 r Europejska Wspólnota Gospodarcza. W następnych latach zaczęto poszerzać płaszczyzny zjednoczenia,
dążąc do unifikacji nie tylko gospodarek, ale i całego systemu polityczno
– społecznego państw Europy Zachodniej. W końcowym efekcie tego
zjednoczenia powstała Unia Europejska zrzeszająca początkowo 15 państw.
Jednak kraje , które pozostały w sowieckiej strefie wpływów, kraje
zrzeszone w bloku wschodnioeuropejskim, nie brały w tym udziału, nadto
kraje te znacznie gorzej się rozwijały niż państwa zachodnioeuropejskie. Do
dzisiaj ten podział na bogaty i wpływowy Zachód i biedny i zaściankowy
Wschód Europy jest widoczny, chociaż Unia otwarła tym krajom swoje
granice. Aczkolwiek układ sił politycznych, jaki zaistniał po upadku systemu
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komunistycznego, dał duże szanse integracji krajom środkowej i wschodniej Europy z państwami Europy zachodniej, oraz odbudowania poczucia
jedności cywilizacji na obu częściach kontynentu. Chociaż kraje wschodnie
nadal są uważane za mniej rozwinięte i niedoinwestowane gospodarczo to
nie ma powodu, aby Polska była zmuszana do gonienia Europy .
Kto tak naprawdę z Polaków chce dogonić Europę? Czy my Polacy jako
naród tak bardzo różnimy się od innych Europejczyków, czym się różnimy
,że musimy innych naśladować, na czym polega ta europejskość, może to
tylko kolejne hasło powielane przez polityków, czy prawdą może jest, że
my jako Polacy jesteśmy tak nieudolni, zacofani i pozbawieni swojej kultury,
historii, języka, że musimy brać wzorce od innych narodów.
Jakie to będą wzorce, dobre?, a może okaże się, że będą to wzorce bardzo
złe, które w żaden sposób nie będą pasować do naszej kultury. Pamiętamy,
jak na początku przemian po 1990 roku finansiści , ekonomiści, politycy
i inni spece od gospodarki mówili Polakom: „zaciskajcie pasa”, bo musimy przetrwać, bo trzeba zreorganizować gospodarkę, finanse, a to niesie
trudne dla społeczeństwa konsekwencje. Będzie bezrobocie, będą niskie
płace, pomoc społeczna będzie też ograniczona. Musimy to przetrwać, ale
za jakieś 25 lat, to na pewno dościgniemy Europę. Wszyscy początkowo
wierzyli, czekali i wypatrywali tego dobrobytu, ale nic takiego się nie działo.
Natomiast rolnictwo polskie zostało zrujnowane, przemysł został sprywatyzowany, ale w rzeczywistości, według wielu opinii i ja też tak myślę, że
został sprzedany za marne pieniądze, ponadto zgodnie z postanowieniami
Unii stocznie i cukrownie zostały zlikwidowane. Pieniądze za te prywatyzacje zostały przejedzone. Jak w takim przypadku mamy gonić Europę
i wszystkie kraje Unii. Teraz mija prawie 25 lat i cóż mamy, gospodarka
pada, skarb państwa pusty, rząd czeka tylko /co kapnie/ z Unii, Polacy są
obciążani coraz większymi podatkami, wszystkie ceny porównywane są do
unijnych, a przecież wszyscy zarabiają w marnych złotówkach, za które
coraz mniej można kupić.
Ale słyszymy nadal tych samych polityków, speców od gospodarki i
finansów, którzy teraz mówią; Poziom życia i średnią unijną osiągniemy
za jakieś 30 lat. Ale co wtedy, gdy okaże się, że już dogonimy Europę około
2050 roku.?
Na razie gonimy Europę i nie grozi nam dobrobyt, a wielu z nas nie
doczeka do tego czasu. Ale, tak na razie goniąc Europę, zatracamy powoli
swoją tożsamość, rozwijamy gospodarkę, pomnażając kapitał silnych jednostek, ale w tym wszystkim zapominamy, że zwiększa się równocześnie
rzesza ludzi biednych, biedaków, którzy nieraz nie mają na chleb. Kreuje-
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my wielkich przywódców życia społecznego, nie wnikając w ich postawy
moralne, oni też nie znają ludzkich problemów i przeważnie milczymy
wobec ich nieetycznych poczynań.
Zatracanie tożsamość prowadzi do rezygnacji z tego co wyższe i fundamentalne, co kieruje człowieka do Boga, prawdziwego i niezgłębionego
źródła wiary w Boga i człowieka. Tracimy to, o co walczyli nasi przodkowie;
wolność, niezależność i podcinamy sobie korzenie, ale żeby żyć i funkcjonować i nadal być Polakiem, trzeba mieć korzenie. Jednak wielu ludzi,
przeważnie młodych, nie widzi dla siebie przyszłości na polskim rynku
pracy i wyjeżdża za granicę szukać pracy. Winny takiej sytuacji jest rząd,
który nie jest w stanie zapewnić stabilnego rynku pracy, aby zatrzymać w
kraju młodych i wykształconych ludzi, aby mogli wspierać rozwój Polski,
co na pewno bardzo by zbliżało nasz kraj do zach. Europy.
Migracja ludzi w „wieku produkcyjnym” to duży problem dla Polski, bo
przecież człowiek rodzi się w konkretnej rodzinie, miejscu, społeczności i
kraju i nie da się go wyrwać i „zasadzić” w innej części świata. „Tam” żyje
zawsze w poczuciu tymczasowości, choć próbuje osiągnąć oczekiwany, ale
ciągle niedościgniony poziom życia, to zawsze jest „tam” obcy, a w Polsce …?
A żyjąc w Polsce, widzimy na co dzień jaki jest stan gospodarki. Na
pewno nie jest dobry, pomimo że Polska jest w ścisłej czołówce państw
członkowskich, która pobiera dotację na rozwój. Pada też stale wiele obietnic z okienka telewizora, z radia, z prasy wiele obietnic i zapewnień, od
rządzących i polityków, że gospodarka polska już wyszła z dołka, że złotówka
się wzmacnia, że jest coraz mniejsze bezrobocie i w ogóle jest coraz lepiej
i lepiej …. , a przecież już wielu z nas słyszało takie same słowa w „epoce
Gierka”, a jednakże po Gierku zostały nam same długi.
Pomimo że Polska już od kilku ładnych lat jest członkiem Unii Europejskiej, to nadal jej bardzo wiele brakuje do zachodnich sąsiadów. Wydaje
się, że kryzys gospodarczy ominął Polskę, o czym stale mówi się w mediach,
to jeszcze nie znaczy, że Polska dogania Zachód. Przeważnie Polsce nic się
nie udaje, to mówi się, że; „w Polsce nawet kryzys się nie udał”.
Najlepszym dowodem na to, że Polska rozwija się za wolno, jest fakt
ciągłego odkładania wprowadzenia do Polski wspólnej waluty euro / może to
i dobrze, bo niewielu Polaków chce widzieć te walutę w Polsce/. Wewnętrzne
problemy gospodarcze i rosnące podatki bardzo negatywnie wpływają też na
opinie na temat Polski goniącej Europę. Ten fakt udowadnia też, że reformy
gospodarcze są wprowadzane przez rząd Polski nieudolnie i opieszale, to też
wynik kiepskiej polityki wewnętrznej państwa, te wieczne spory w rządzie
i w Sejmie, ta niezgoda ta arogancja władzy, ta nienawiść i ciągła walka o
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utrzymanie władzy za wszelką cenę, przysłaniają i utrudniają dźwiganie
gospodarki, a tym samym utrudniają stabilny i szybki rozwój kraju.
Nieudolność, nieszczerość rządzących i lekceważenie przez nich
Polaków, to równocześnie obniżanie pozycji i wiarygodności Polski
w Europie, przez co zmniejszają się szanse na „dogonienie Europy”.
Przecież, mimo że ciągle się coś buduje, to i tak nie dzieje się tak jak
powinno, czego najlepszym przykładem jest już prawie legendarne
budowanie autostrad i dróg szybkiego ruchu na Euro 2012. Wiele dróg
„oddano” do eksploatacji, ale tylko „oddano” na chwilę, by zamknąć
zaraz po zakończeniu Euro. Nieuregulowanie należności za wykonanie dróg wykonawcom spowodowało ich upadek i likwidację, ale
za to przyznano bardzo wysokie premie za wybudowanie stadionu z
wieloma usterkami, a przecież Zachód na to patrzy. Chaos na Polskich
Kolejach Państwowych po podziale na mniejsze spółki powoduje ciągłe
spóźnienia, niedbanie o pasażerów, po prostu nabijanie pasażerów w
butelkę, czego rządzący nie chcą widzieć, ale nabijanie kasy prezesom
nowo powstałych spółek to normalność, to taka na być ta Europa? Na
pewno takie działania odbierane są negatywnie w wielu krajach Unii.
Dużym problemem w Polsce jest też służba zdrowia. Na tle Europy pod
względem zdrowotnym Polska zajmuje bardzo odległe miejsce. Jest to spowodowane niestabilnymi i złymi reformami i rosnącym stale zadłużeniem
w służbie zdrowia. Z każdym rokiem jest coraz gorzej, a te kilka przykładów
pokazuje , jak bardzo dużo brakuje jeszcze Polsce do dogonienia Europy.
Europa to stary kontynent i od początku swego istnienia zmagała się z
wieloma problemami związanymi z polityką i gospodarką. Dzisiejsze problemy europejskie są bardzo ważne, a spowodowały je zmiany, jakie zaszły
w ostatnich latach, a przede wszystkim podział trwający kilkadziesiąt lat.
Problemem dla Polski i Europy jest też mniejsza liczba urodzin a większa
śmiertelność. Nie jest to tylko polski problem, ale problem całej Europy,
że społeczeństwo się starzeje, zmienił się również model rodziny. Ludzie
młodzi coraz częściej decydują się tylko na jedno dziecko, kobiety bojąc
się utraty pracy i bezrobocia, rodzą później, szybciej wracają do pracy.
Dlatego nie gońmy tak strasznie Europy, ale wcześniej uregulujmy swoje problemy na własnym podwórku, bo przecież od wieków
jesteśmy w centrum Europy i jesteśmy od zawsze prawdziwymi Europejczykami.
Zenon Tabor
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Ojczyzna polszczyzna
Język polski jest jeden. Nazywa się go ogólnonarodowym. Niezależnie od
tego istnieją odmiany regionalne. Proponuję zapoznać się z osobliwościami
słownikowymi trzech regionów historyczno- kulturowych.
Warszawskie
Krakowskie
Poznańskie
Kurki
liszki, lisówki
Jeżyny
ożyny, ostrężyny
Brukiew
karpiel
Porzeczki		
świętojanki
Chaber
bławatek
modrak
Bratek		
macoszka
Płaski talerz
płytki talerz
miałki talerz
Piecyk
szabaśnik
piekarnik
Torebka papierowa		
tytka
Stołeczek		
ryczka
Włoszczyzna
jarzyna
Napoleonka
kremówka
Drożdże		
młodzie
Szpik		
tuk
Twarożek		
gzik
Kromka		
sznytka
Indyczka		
gula
Kogut		
kokot
Biedronka		
petronelka
Krochmalić		
mączkować
Farbkować		
modrzyć
Wycierać kurze
ścierać prochy
Zapalić (lampę)
zaświecić
Kartofle
ziemniaki/grule(góralskie)		pyry
Na Kaszubach bulwy
Weźmy te odmienności pod uwagę, gdy ruszymy w Polskę. Jako dziecko
odwiedziłam rodzinę na Pomorzu. Ciocia prosiła, żebym poszła do sklepu po
ziemniaki. Zdziwiłam się, gdyż mają gospodarstwo, ale poprosiłam o pieniądze.
Cóż się okazało? Sklep to u nich piwnica.
Łucja Wróbel
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Gaudeamus igitur - Radujmy się więc
„Gaudeamus” jest tradycyjną pieśnią uniwersytecka od ponad dwóch
wieków i nadal jest odśpiewywaną
przez studentów i profesorów podczas
rozpoczęcia roku akademickiego, wręczania dyplomów i innych ważnych
dla uczelni uroczystości. W przeszłości była to także studencka pieśń
biesiadna, przedstawiająca swobodę
i radość życia studenckiego.
Teraz właśnie zbliża się dzień,
kiedy można tę pieśń będzie zaśpiewać, bo 14 października będzie obchodzony Dzień Nauczyciela, a od 1982
roku jest to dzień Edukacji Narodowej. Święto to zostało ustanowione
jako ukłon dla polskiej oświaty, ale
przede wszystkim w podziękowaniu
nauczycielom za ich trud nauczania.
Dzień Nauczyciela ma na celu podkreślenie wagi zawodu nauczyciela, która
wiąże się nie tylko na sprawowaniu
funkcji dydaktycznej, ale również
wychowawczej. Obecnie obchody
Dnia Nauczyciela mają szczególne
znaczenie społeczne, ponieważ prestiż
i autorytet nauczyciela zdaje się coraz
bardziej podupadać.
Radujmy się więc i cieszmy wpajania dzieciom podstaw „ortografii,
tabliczki mnożenia, historii, geografii i wszystkich innych dyscyplin”.
Należałoby się cieszyć i śpiewać
Gaudeamus, ale czy jest to moralne
i uzasadnione, aby się cieszyć, kiedy
niedoinwestowane szkolnictwo popada w długi. Ministerstwo Edukacji
obciąża gminy kosztami utrzymania
szkół, zamyka się szkoły, zwalnia nauczycieli, podręczniki szkolne z roku
na rok drożeją. Co powiedzieć w dniu
święta edukacji nauczycielom, którzy
po wielu latach pracy w szkole, zostali
zwolnieni z pracy, bo zamyka się
klasy ze względu na brak uczniów,

bo obniżane są godziny szczególnie
z nauki historii. A co można powiedzieć rodzicom i uczniom, cieszcie
się, bo co roku ceny podręczników
szkolnych i podstawowych przyborów do nauki coraz bardziej drożeją.
Można powiedzieć tylko tyle, że prawo
do edukacji to fundamentalne prawo
każdego dziecka i każdego człowieka,
że darmowa edukacja zapisana w konstytucji to fikcja, bo to prawo jest
łamane i naginane w zależności od
„widzimisię” ministra, a rząd mówi:
musimy oszczędzać.
Bo jak Rząd mówi; oszczędzajcie,
musicie zaciskać pasa, bo my musimy
kupić krzesła dla pracowników ministerstwa po 13 000 zł za sztukę, a może
to nie krzesła, a trony królewskie
i książęce?, może szykuje się monarchia?, o dyktaturze to już się mówiło
w PRL-u, ale o królestwie to jeszcze
nie, a jeżeli to królestwo to trzeba
jeszcze „kupić koronę” dla władcy.
Oszczędzać przecież ma plebs,
a nie udzielni książęta, a zarabiać krocie mogą też, wydawcy podręczników
szkolnych, których można wprost nazwać „mafią podręcznikową”. Przecież
od lat pojawiają się zarzuty zmowy między wydawcami, a szkołami dotyczące
wyboru podręczników, co przyczynia
się do wzrostu cen książki lub zestawu. Duży wpływ na koszty ponoszone
przez rodziców podręczników dla
swoich pociech potęguje ciągła zmiana
programów szkolnych, które sprawiają,
że młodsze dzieci nie mogą korzystać
z książek po starszych kolegach, bo
program na to nie pozwala. I kto tu
ma oszczędzać? Jak oszczędzać?, kiedy
trzeba kupić podręczniki dla dwójki czy
trójki dzieci. Rodzic?
I czy w takim przypadku można
śpiewać „Gaudeamus”.
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Na pewno nie, a patrząc na dyskutujące „wszystkowiedzące głowy”
w mediach, to temat edukacji wydaje
się być zapięty na ostatni guzik. Bo
tam niewiele mówi się o tysiącach
zwalnianych nauczycieli, o prawie
do darmowej nauki, które jest zagwarantowane konstytucyjnie, mówi się
o drogich podręcznikach szkolnych,
lecz nie mówi się już, w jaki sposób
pomóc rodzinom w zakupie tych
makabrycznie drogich podręczników.
Obecnie, „co chwilę” napotykamy
takie programy w mediach , widzimy
w Sejmie „debaty publiczne” na różne
tematy, w tym także na temat szkolnictwa. W tych debatach dyskutują
„mądre głowy”, nad kształtem, poziomem szkolnictwa i przydatnością
niektórych przedmiotów. I znowu
zaczynają się wyliczanki i porównywania, „my i oni” /tzn. Europa/.
Jaki jest poziom szkolnictwa u nas
i u nich, i w sumie takie rozmowy
zawsze prowadzą donikąd, dyskusja
była, znowu ktoś „zaistniał”, i znowu te wyciągnięte wnioski lądują
w koszu, bo przecież znowu chodzi
o pieniądze, a dziurawy, pięknie
spartaczony budżet, nie pozwala na
żadne zmiany. Podczas takich pustych niewiążących rozmów, chociaż
one przeważnie dotyczą tylko bardzo
drobnych fragmentów tego tematu,
rozmawia się o wieku przydatności
maluchów do szkoły, czy też o kształcie nauczania historii.
W trakcie tych żarliwych dyskusji można dostrzec, że wsparcie dla
rządowych pomysłów edukacyjnych,
które nie poprawiają, a wręcz niszczą edukację organizują środowiska
i ludzie, którzy od lat specjalizowali
i nadal specjalizują się w podważaniu
polskiej tożsamości narodowej. Ludzie
związani z tymi środowiskami, mówią
wprost o ograniczeniu i małej przy-
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datności nauki historii w szkołach
Polski. Padają słowa, które urągają
każdemu uczciwemu obywatelowi,
a mówiący powinien się wstydzić
swojej antypolskiej wypowiedzi.
Dlatego trzeba wyraźnie podkreślić fakt, że dzisiaj w Polsce mamy do
czynienia ze starciem, tych, którzy
się Polski wstydzą, a polskość to dla
nich „nienormalność”, z tymi, którzy
są z Polski dumni i czują silną wież
z polską tradycją i kulturą. Wiemy
wszyscy, że walka z polskością w Polsce ma „długie tradycje”, a jednak
Polska istnieje pomimo wielu prób
wymazania jej z map Europy przez
germanizację i rusyfikację i nie można
o tym zapomnieć. Teraz też mamy do
czynienia z czymś bardzo podobnym
i, dlatego albo uratujemy model dobrej
edukacji historycznej dla wszystkich
młodych Polaków, albo niedługo się
okaże, że za „ileś dziesiąt lat”, może
to być jedno pokolenie, że polskość
i język polski będzie obcy „dzisiejszej”
młodzieży. I w tym wypadku tez nie
mamy się z czego cieszyć.
Ludzie odpowiedzialni za oświatę, muszą się wsłuchać w głosy idące
z dołu, muszą też chcieć pozbyć się
antypolonizmu, poczuć się dumnym z własnej historii i tożsamości,
i wskrzesić ideę księdza Stanisława
Konarskiego, człowieka, który odważył się być mądrym Polakiem.
Ksiądz Stanisław Konarski, pijar,
reformator szkolnictwa, nadto wielki
szlachetny Polak, w swym wielkim
dziele „O skutecznym rad sposobie”
wyliczał wszystkie bolączki ówczesnej Rzeczpospolitej: „Rzeczpospolita
jest jak dom, albo stary i wielki okręt,
ale dawno już nieopatrzony, lub
z wierzchu tylko gdzieniegdzie łatany,
do ruiny zaś i zniszczenia dążący, jeżeli gruntownie zreperowany nie będzie
(….) Nie najdziemy – zapewniam
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– lekarstwa, póki nie uleczymy tego
jednego, z którego wszystko insze, ile
ich jest, śmiertelne pochodzą choroby”.
W historii zapisał się jako reformator szkolnictwa i życia politycznego w Polsce. Wielką reformę szkolnictwa ksiądz Stanisław Konarski
rozpoczął w 1740 roku. Polegała na
tym, że zorganizował nauczanie języka i retoryki na nowych zasadach:
ważna jest treść a nie tylko forma.
Wprowadził do programu szkolnego nowe przedmioty; język polski
obok łaciny, prawo polskie i międzynarodowe, zagadnienia polityczne
i światopoglądowe, nauki przyrodnicze-fizykę, geografię, a przede
wszystkim historię powszechną
i ojczystą. Wprowadzone programy
szkolne nie tylko poszerzały wiedzę
uczniów, ale również kształtowały ich
charaktery. Uczniom wpajano miłość
do Boga, człowieka i Ojczyzny oraz
podstawowe zasady moralne i cnoty
obywatelskie.
Jednak jak wiele musiał pokonać
trudności ks. Stanisław Konarski, aby
przekonać ówczesne społeczeństwo do
jego prac, niech świadczy fakt, że jego
prace opublikowano dopiero po dwudziestu latach od napisania. Trwało to
dlatego tak długo, ponieważ przeciwstawienie się panującym wśród większości szlachty i magnaterii poglądom:
swoboda, nieodpowiedzialność oraz
„zdziczenie obyczajów” wymagało dużo
odwagi, aby dokonano tak istotnych
zmian. Pomimo że Konarski urodził
się i żył w tej samej epoce i atmosferze
nieodpowiedzialności i niefrasobliwości,
co inni Polacy, to dzięki studiom w Rzymie i Paryżu zrozumiał, jak wielkie
znaczenie dla przyszłości społeczeństwa
ma postawiona na należytym poziomie
edukacja.
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Przecież ówczesny dwór Augusta
II z dynastii Sasów był głównym krzewicielem zgorszenia. Król przodował
w pijaństwie, urządzając ustawicznie
bale i maskarady, nie zważając, że
Polska jest w najtrudniejszych chwilach, pod względem gospodarczym
i politycznym. Magnaci naśladowali
króla, a drobna szlachta zachowując
jednak uczciwość w życiu rodzinnym,
naśladowała możnych w pijaństwie
i obżarstwie, korzystając z możnych
protektorów, odpłacając im za to swoimi głosami na sejmach i sejmikach.
Z beztroską powtarzano, że „Polska nierządem stoi”.
Dlatego warto, aby nasze współczesne władze, które mają wpływ na
kształt edukacji w Polsce, wzięły sobie
za przykład stare, ale przecież mądre
zasady pijara, księdza Stanisława
Konarskiego i wprowadzały w życie
ciągle aktualne błyskotliwe i przemyślane reguły, które niewątpliwie
mogą zaowocować w przyszłości.
Bo przecież podstawowym celem
edukacji szkolnej jest bezsprzecznie
przygotowanie młodego człowieka
do życia, do samodzielności w otaczającym go świecie, a w przyszłości do mądrego i samodzielnego
myślenia i podejmowania decyzji
dobrych dla swojej Ojczyzny. Tak
przecież było od dawien dawna i tak
być nadal powinno. Jednak to jest
tylko cel ogólny i dlatego na jego
podstawie powinno się wypracować
cele szczegółowe.
Dzisiejszym politykom odpowiedzialnym za losy naszego polskiego
szkolnictwa warto przypomnieć słowa
tego szlachetnego i mądrego Polaka;
Nie masz zasług; to co my zwiemy
zasługi, są tylko Ojczyźnie wypłacone
długi.

Zenon Tabor
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Zazdrość
Zazdrość jest bardzo poważną
słabością każdego człowieka, tak
poważną, że jest nawet zaliczana
do grzechów głównych. Zazdrość,
ten czwarty z siedmiu grzechów
głównych, jest nam wszystkim taki
bliski, tak powszechny i tak codzienny, że niejednokrotnie go u siebie nie
zauważany. Dlatego na objawy tej
groźnej postawy, jaką jest zazdrość,
musimy zwrócić szczególną uwagę,
musimy nad nią zapanować, a to wymaga od nas nieustannej czujności.
Bo zazdrość w większości wypadków,
zapuszcza głęboko korzenie w serce
każdego człowieka. Zazdrość to niebezpieczeństwo dla każdego człowieka. Aby go uniknąć, trzeba wiele wysiłku, aby własne nieszczęście znieść
spokojnie, jak również trzeba dużo
poświęcenia, żeby potrafić się cieszyć
ze szczęście drugiego człowieka.
Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się czym jest zazdrość, z czego
ona wynika i czy w ogóle w swoim
życiu zgrzeszyliśmy zazdrością.
Zazwyczaj nie i też nie jesteśmy
w stanie sprecyzować czym jest zazdrość, co wtedy czujemy, ale zdarza
się, że zazdrość czujemy, bo wtedy
odczuwamy; poniżenie, lęk, złość,
wściekłość, niepokój, smutek, bezsilność, czasem tylko uczucie szacunku
wobec drugiego człowieka, a innym
razem depresję.
Zazdrość wiąże się też z brakiem
zaufania, chęcią kontroli i nadzorowania drugiej osoby, a nawet
agresją. To ta choroba, bo jak inaczej
nazwać zazdrość, odbiera człowiekowi zdolność do zdrowego myślenia,

zaciemnia umysł, wypacza spojrzenie
na ludzi i na otoczenie, odbiera rozsądek i pogodę ducha, prowadzi do
zawiści i przemocy. Człowiek opanowany zazdrością staje się bezlitosny
i bezmyślny, często swoim postępowaniem, wyrządza krzywdę innym
ludziom. „Zazdrośnik”, krzywdzi
również samego siebie, bo jego zazdrość wynikająca z jego psychiki,
nie pozwala mu spokojnie spać, ma
problemy ze zdrowiem, nie cieszy
się swoim życiem, bo zaabsorbowany
jest problemami innych.
Wydaje się, że do grzechu zazdrości trudniej jest się przyznać
niż do kłamstwa, gniewu, nienawiści
czy pożądania. Bowiem bardzo często staramy się też ukryć zazdrość
pod pozorem podziwu dla czyichś
dokonań, lub też buntu wobec niesprawiedliwości losu, które ukazane
są w formie naszych urażonych ambicji, równocześnie zadajemy sobie
pytanie; „dlaczego jedni maja dużo,
a my mało.?” Lecz taka zazdrość nie
pobudza nas jednak do aktywności
ani do osiągnięcia celu przez pracę,
lecz tylko do posiadania „tego” nawet przez odebranie „tego” innemu.
Aby też ukryć nasze niecne cele,
wmawiamy sobie, że na „to,” my bardziej zasługujemy i nam się bardziej
„to” należy niż innym.
Taka zazdrość jest w istocie
lękiem przed możliwością utraty
pierwszego miejsca w wyścigu środowiskowym, przed utratą sławy,
przed tym, że inni nie dostrzegają
już moich własnych, ale innych
sukcesy czy też osiągnięcia. Para-
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doksalne jest też to, że zazdrosny
człowiek zazdrości wszystkiego
wszystkim, a często zazdrość osiąga
apogeum, czego przykładem może
być, że np. człowiek władzy, zazdrości naukowcowi jego osiągnięć
naukowych, chociaż te dwa elementy
nie mogą rywalizować na tej samej
płaszczyźnie.
Zazdrość to grzech czwarty i jak
można zauważyć, wynika z trzech poprzednich grzechów; pychy, chciwości
i nieczystości. Człowiek opanowany
pychą usiłuje sobie wmówić, że jest
kimś lepszym, chodzącą doskonałością i on też na pewno się nie myli,
jednak rzeczywistość okazuje się, że
jest pełen kompleksów i zazdrości
innym, że są piękniejsi, mądrzejsi,
mają większe osiągnięcia od niego.
Chciwiec, to człowiek, który zazdrości wszystkiego tego, co posiada
ktoś inny, a on tego nie ma. Zazdrości
nie tylko dóbr materialnych i pieniędzy, ale także dóbr duchowych,
których mu brakuje i za którym
tęskni jego serce. Zazdrości wszystkim, którzy potrafią kochać i cieszyć
z miłości i przebywania z rodziną,
bardziej niż on pieniędzmi. Zazdrość
bardzo przyczynia się do popełnienia
grzechu nieczystości, bo człowiek zazdrosny, nie potrafi kochać normalnie, bo pragnie mieć kogoś drugiego
na wyłączą własność, Takie uczucie
zazdrości nie akceptuje sytuacji, gdy
druga osoba bardzo mu bliska nawet
rozmawia, lub uśmiecha się do innego, to takie zachowanie powoduje
w takim zazdrośniku ból i oburzenie.
Oburzenie, bo zazdrosnemu wydaje
się, że w ten sposób, traci kogoś, kto
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wydaje mu się bliskim, kto wyłącznie
należy do niego i jest wyłącznie jego
własnością. Taki człowiek po prostu traktuje innych ludzi, których
kocha miłością zazdrosna, jak rzecz
i przede wszystkim chce stać się
ich właścicielem. Zazdrosna miłość
w takim wypadku zaślepia, a istotą
tego zaślepienie jest urojenie, że ten
kogo kocham, zdaje się przynależeć
nie do mnie, ale do kogoś innego.
Zazdrość, jest schorowaną, okaleczoną, zdeformowaną miłością.
Taka zazdrość okazuje się szczególnie niebezpieczna, groźna i niszcząca, gdy pojawia się w relacji
mężczyzna i kobieta. Taka zazdrość
może mieć różne podłoże, może
wynikać w kontekście napięć na
tle seksualnym, również powodem
może być niedojrzałość psychiczną
lub jest sprowokowana niewłaściwą
postawą drugiej osoby.
Osoby niedojrzałe i słabe psychicznie, nieprzygotowane odpowiednio do życia, szybko ulegają
radości zakochania, a być może tylko
zauroczenia, która jednak szybko
przeradza się w dręczącą zazdrość.
Taki „zakochany” skupia się na własnych potrzebach i pozostaje w tym
stanie, dopóki ulega zazdrości. Ta
chorobliwa zazdrość czasami bywa
bardzo burzliwa i tak zaślepiona, że
może doprowadzić zakochanego do
desperacji i wielu innych skrajnościach. W niedwuznacznych wypadkach może doprowadzić do niszczących zachowań, a nieleczona, czasem
nawet do odebrania sobie życia.
Człowiek zazdrosny to taki,
który stracił z oczu prawdziwy po-

54

wód swojego przyjścia na świat, nie
posiada pewności siebie i własnej
zdolności do miłości, do niezależnego,
niezawisłego życia. Zazdrośnik nie
akceptuje siebie, swoich możliwości
rozwojowych, swojego powołania
i swojego miejsca w świecie. Potrzebuje tła innych, by się z nimi porównywać, a porównując się wzmacnia
w sobie jeszcze większą zazdrość.
Współczesny świat pomaga zazdrosnemu człowiekowi jeszcze
bardziej pogłębiać tę chorobę, która
w rzeczywistości promują możni
tego świata. Wrzeszczące, bezduszne, ogłupiające, niejednokrotnie
denne, nieraz wręcz naiwne reklamy,
bez przerwy promują wartości, które
wielu z nas, uważa za normalność
i za wszelka cenę chcą ja osiągnąć.
Jednak w tych reklamach nie liczy
się prawdziwe życie, lecz życie
wyimaginowane - bez stresu, bez
jakichkolwiek zahamowań i bez
Boga, życie, w którym się tylko liczy;
kariera, sukces, intratne stanowisko, posiadane dobro, uroda i przyjemność zmysłowa. Bombardowany
na co dzień takimi reklamami, człowiek gubi prawdziwe wartości, gubi
cel i sens życia, gubi samego siebie
w tym gąszczu nieustannej: rywalizacji, selekcji, eliminacji słabych
ogniw, w tej „gonitwie szczurów” do
nieokreślonego celu, bez widocznego
końca tej zazdrości i zawiści.
Ta zazdrość uderza nie tylko
w innych, ta zazdrość jest także
aktem nieufności i oskarżeniem
samego Boga, bo pytanie; dlaczego
Bóg dał, uszczęśliwił, obdarzył kogoś
dobrem, a nie mnie tego odmówił?
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Takie pytanie jest prostym zaprzeczeniem Jego woli.
Być pierwszym, zagrać główna
rolę, wygrać rywalizację, wygrać
wybory, okazać się lepszym od
innych, tym właśnie są owładnięci
ludzie zazdrośni. Zazdrość, jest
stara jak świat, a na przestrzeni
wieków widać i teraz we współczesności też, że życie też promuje
pierwszych, bo pierwsi maja immunitety, bo pierwszych się ochrania,
bo wchodzą innymi drzwiami,
inaczej się ich wita, pozdrawia, inaczej się im dziękuje i przeprasza.
Mają swoje przywileje, inne służby
zdrowia, bogatsze szpitale, mają
swoich krawców, dentystów, inne
stołówki, a nawet pies pierwszego
jest pierwszy.
Przyjrzyj się swoim emocjom,
odruchom serca, pragnieniom
najgłębszym, zobacz cierpienia
biblijnych postaci, spojrzyj na
biblijnego Kaina, któremu ludzka
zazdrość, a raczej nieludzka zazdrość, zabrała wszystko co miał
najlepszego; szczęście, własność,
spokój dobre imię a nawet życie.
Kain syn Adama, nie mógł znieść,
że Bóg łaskawie przyjął ofiarę
złożoną przez Abla. Zazdrość
szybko opanowała Kaina; chodził
smutny i ponury, ale to było mało,
bo zazdrości doprowadziła go aż
do zbrodni bratobójstwa. Świat
dzisiejszy jest nadal opanowany
zazdrością, jest taki sam jak niegdyś za Kaina, zmieniają się tylko
sytuacje, imiona, ale zazdrość jest
taka sama.
Zenon Tabor
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Czy substancje chemiczne zawarte w kosmetykach mogą nam
szkodzić?
Do głównych składników występujących w kosmetykach należą
m.in.: silikony, parafina, filtry oraz tzw. parabeny
Silikony nadają kremom poślizg, włosy po użyciu kosmetyków z silikonami
stają się gładkie i błyszczące, a tusze do rzęs, szminki i podkłady dzięki nim równo
się rozprowadzają. Jednak silikony powodują zatykanie porów, wysuszanie skóry.
Naukowcy twierdzą jednak, że nie są szkodliwe i nie kumulują się w organizmie,
zabezpieczają skórę przed utratą wody. Jednak UE uznała je za szkodliwe.
Parafina i wazelina na skórze tworzą mocna barierę, która zapobiega jej wysuszaniu, ale może powodować zatykanie porów i zaskórniki co z kolei przyczynia
się do powstawania trądziku. Zaburzony zostaje proces pocenia się i detoksykacji
skóry. Po ich adresem padają zarzuty, że to ,, chemiczne śmieci”, które odkładające się
w nerkach i wątrobie. Przez UE są uznawane za składniki bezpieczne(nie przenikają
przez skórę, nie gromadzą się w organizmie), choć kosmetolodzy podkreślają, że trzeba
stosować je z umiarem.
Filtry chemiczne nie pozostawiają białej, trudnej do rozsmarowania warstwy tak jak
filtry mineralne (dwutlenek cynku czy tytanu). Zarzuca im się jednak, że powodują uczulenie oraz rozkładają się na skórze, produkując rzesze wolnych rodników. Nie ma jednak
badań potwierdzających te zarzuty. UE uznała filtry chemiczne za bezpieczne i skuteczne.
Parabeny przedłużają trwałość kosmetyków. Dzięki nim w kremach nie rozwijają
się grzyby i bakterie wywołujące poważne zakażenia skóry. Brytyjscy naukowcy wykryli
obecność tych substancji w komórkach nowotwora piersi co może sugerować właściwości
rakotwórcze. Onkolodzy twierdzą, że to żaden dowód bo tkanka rakowa to śmietnik, który
gromadzi toksyny. Również wielokrotnie przeprowadzone badania nie wykazały działania
rakotwórczego ani nadmiernie alergizującego. Według UE są bezpieczne.
Bez składników syntetycznych nie byłoby silnie złuszczających kosmetyków,
skutecznych przy trądziku, witaminy A – królowej odmładzania, najlepszych filtrów
słonecznych. Mają one wiele zalet: są lepiej przebadane i działają tak samo. Składniki
naturalne mogą być bardziej podrażniające i uczulające od syntetycznych. To dlatego
alergikom zaleca się kosmetyki syntetyczne bez zapachów i barwników, które są
testowane na tysiącach osób.

Teresa Poręba

P.S. Autorka drugiego już artykułu jest nauczycielką chemii i fizyki w naszej
szkole średniej.

Z parafii, kraju i ze świata
W sobotę 14 września Do Starego
Sącza przybył obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Uroczystości
przy papieskim ołtarzu zgromadziły
kilka tysięcy osób. To jedno z największych wydarzeń religijnych ostatnich lat
w diecezji tarnowskiej. Obraz do 2015
roku odwiedzi wszystkie parafie oraz

m.in. szpitale, zakłady karne i hospicja.
W naszej parafii peregrynacja obrazu
będzie miała miejsce 12 grudnia. Z okazji
peregrynacji papież Franciszek napisał
list do diecezji tarnowskiej. Został on odczytany podczas uroczystości. Mszy św.
w Starym Sączu przewodniczył bp Jan
Zając kustosz Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Eu-
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charystię koncelebrowali abp Zygmunt
Zimowski przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, bp Tadeusz Rakoczy ordynariusz
diecezji bielsko – żywieckiej, biskup tarnowski Andrzej Jeż, biskup pomocniczy
diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz,
biskup senior Władysław Bobowski oraz
prawie 300 księży. Papież Franciszek
powiadomiony o rozpoczynającej się
w diecezji tarnowskiej peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii
świętej Faustyny i błogosławionego
Jana Pawła II, pozdrowił uczestników
tego wydarzenia i zapewnił wszystkich
o duchowej i modlitewnej łączności. List
z Sekretariatu Stanu do biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża został odczytany
na początku Mszy św. Papież zachęca
uczestników peregrynacji do trwania
przy Chrystusie i zawierzenia Mu całego swego życia. Przypomina wezwanie
błogosławionego Jana Pawła II, który
zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu pragnął: «by orędzie o miłosiernej
miłości Boga, które zostało ogłoszone
za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi
i napełniało ich serca nadzieją. „Trzeba
przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W miłosierdziu Boga świat znajdzie
pokój, a człowiek szczęście!” – przypomniał papież.
***
Po wakacyjnej przerwie rusza Radiowo-Internetowe Studium Biblijne.
Podczas wykładów prowadzonych przez
tarnowskich biblistów zostaną przybliżone słuchaczom najtrudniejsze karty
Biblii Trudne karty Biblii to fragmenty,
które trudno nam zrozumieć np. dlaczego Jezus umarł, dlaczego wybrał mękę
na krzyżu. Trudno też zrozumieć jak to
jest, że Ewangelie trochę inaczej opisują
pewne wydarzenia. Wszyscy, którzy
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jeszcze nie uczestniczyli w tego rodzaju
spotkaniach, mogą zapisać się drogą
listowną lub elektroniczną. Słuchacze
będą mieli możliwość otrzymania materiałów z poszczególnych wykładów, a na
koniec cyklu, szansę sprawdzenia swoich
wiadomości i otrzymania pamiątkowego
dyplomu ukończenia Studium Biblijnego. Audycje Studium Biblijnego będą
emitowane w Radiu RDN Małopolska
oraz RDN Nowy Sącz w każdą niedzielę
o godz. 14.30 oraz powtarzane w poniedziałki po wiadomościach o godz. 20.00.
Do udziału w Studium Biblijnym zachęca także biskup tarnowski Andrzej Jeż.
***
Sejm głosami PO, SLD i Ruchu
Palikota i części posłów niezrzeszonych
odrzucił obywatelski projekt zaostrzający ustawę antyaborcyjną. Jego autorzy
chcieli wprowadzenia zakazu tzw. aborcji eugenicznej - w przypadkach, gdy
występuje duże prawdopodobieństwo
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej
choroby. Debata wywołała duże emocje.
Za odrzuceniem ustawy głosowało 233
posłów, przeciw - 182, wstrzymało się
6 posłów. Pod obywatelskim projektem
podpisało się ponad 400 tys. osób. Obywatelski projekt Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej „Stop aborcji” zakazuje
zabijania chorych i niepełnosprawnych
dzieci przed narodzeniem. W imieniu
wnioskodawców projekt przedstawiła
Kaja Urszula Godek, matka niepełnosprawnego chłopca. Przypomniała,
że w 2011 w szpitalach państwowych
poddano aborcji 620 dzieci podejrzewanych o chorobę lub wadę genetyczną.
Podkreśliła, że zgodnie z Konstytucją,
każdy jest równy wobec prawa i nie może
być dyskryminowany. A mimo to dzieci
poddawane są selekcji zdrowotnej przed
urodzeniem. Kobietom podaje się tabletki na poronienie nawet w 23. tygodniu
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ciąży. Rodzą się wówczas martwe dzieci,
ale jeśli rodzą się żywe, są odkładane,
by zmarły, co następuje czasem po kilkunastu godzinach. Wnioskodawczyni
podkreśliła, że nie ma danych, mówiących o tym, ile dzieci z zespołem Downa
jest abortowanych rocznie w grupie
tych 600 abortowanych wg przesłanki
eugenicznej.”Nie ma kompromisu aborcyjnego, są furtki, przez które wpycha
się bardzo wiele dzieci, nie możemy się
nawet dowiedzieć, ile” - powiedziała
Kaja Godek. Podkreśliła, że „przesłanka
eugeniczna jest szczególnie okrutna,
bo abortuje się dzieci w 5. i 6. miesiącu
ciąży”. „I to się musi skończyć” - dodała.
Zwróciła uwagę, że prawo, które zezwala
na zabijanie dzieci niepełnosprawnych,
mówi wszystkim niepełnosprawnym, że
państwo uznaje ich za gorszych, niepotrzebnych.”Nie poprawia się losu rodziny, zabijając ich członków” - zaznaczyła
K. Godek. Wyraził także ubolewanie, że
rodzicom, którzy pozwalają żyć swoim
niepełnosprawnym dzieciom, mówi
się, że są heroiczni. Przypomniała, że
75 proc. Polaków występuje przeciwko
zabijaniu nienarodzonych - tak wynika
z sondażu CBOS. W latach 2010-13
sytuacja wyraźnie się poprawiła: odsetek
potępiających aborcję wzrósł o 6 proc.
***
Pochodzący z Wileńszczyzny ks.
kard. Henryk Gulbinowicz odprawił
w Wilnie w kaplicy ostrobramskiej Mszę
św. dziękczynną z okazji swoich 90. urodzin. Wspólnie z kardynałem modlili się
wierni z Wilna, a także 170 osób z Dolnego Śląska.– Tu się wszystko zaczęło, na
tej ziemi wileńskiej: życie, szkoła, studia
w seminarium i kapłaństwo – wskazał
w homilii ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz
diecezji świdnickiej. Hierarcha przypomniał, że ks. kard. Gulbinowicz „jeszcze
jako dziecko został przez swoją mamę
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ofiarowany Bogu w Ostrej Bramie”.–
Jego mama w tym sanktuarium prosiła
u Maryi, by jej syn wyrósł na dobrego
człowieka, by odnalazł swoje powołanie
– powiedział ks. bp Dec i podkreślił, że
w długoletniej posłudze kapłańskiej dla
kardynała zawsze najważniejszy był człowiek. – Ksiądz kardynał nigdy nie walczył
z człowiekiem, a zawsze za człowieka
– wskazał kaznodzieja. Podczas Mszy
św. ks. kard. Gulbinowicz wręczył prałatowi, proboszczowi i kustoszowi Ostrej
Bramy ks. Janowi Kasiukiewiczowi oraz
eurodeputowanemu, liderowi Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemarowi
Tomaszewskiemu pierścienie milenijne
archidiecezji wrocławskiej. Ksiądz Kasiukiewicz otrzymał też ornat z wyhaftowanym wizerunkiem Jana Pawła II.
Natomiast wiceminister kultury Litwy
Edward Trusewicz wręczył ks. kard.
Gulbinowiczowi najwyższe odznaczenie
litewskiego resortu kultury, honorową
odznakę „Nieś swoje światło i wierz”.
Odznaczenie przyznano kardynałowi
za wzmacnianie dialogu kulturowego,
krzewienie wartości religijnych i duchowych.– Ta odznaka jest naszym skromnym podziękowaniem dla księdza kardynała za wsparcie, jakiego udzielał Litwie
– powiedział wiceminister Trusewicz.
Dzięki ks. kard. Gulbinowiczowi na
Litwę w czasach sowieckich trafiała drukowana na Zachodzie literatura religijna.
Kardynał wspierał też mieszkańców
Wileńszczyzny materialnie i duchowo.
Podczas jednodniowej wizyty w Wilnie
ks. kard. Gulbinowicz spotkał się z ks.
kard. Audrysem Juozasem Baczkisem,
arcybiskupem metropolitą wileńskim
Gintarasem Gruszasem i przedstawicielami społeczności polskiej. Uroczystości
w Wilnie zainaugurowały obchody 90.
rocznicy urodzin ks. kard. Gulbinowicza. Główne uroczystości odbędą się
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16 października we Wrocławiu. Ksiądz
kardynał Henryk Gulbinowicz jest
najwyższym dostojnikiem kościelnym
wywodzącym się z Wileńszczyzny. Urodził się 17 października 1923 r. w Wilnie.
***
Metropolita mińsko-mohylewski ks.
abp Tadeusz Kondrusiewicz zaapelował
o modlitwę w sprawie zatrzymanego
przez białoruskie KGB katolickiego
księdza Uładzisława Łazara, który został
oskarżony z artykułu o zdradę państwa.–
Ta sprawa wywołała szeroki rezonans na
Białorusi i na świecie i niestety nie sprzyjała jedności. Śledztwo trwa i trudno
obecnie prognozować, czym się skończy.
Trzeba się modlić – powiedział ks. abp
Kondrusiewicz na spotkaniu z katolickimi duchownymi. Ksiądz arcybiskup
poprosił duchownych o objęcie tej sprawy modlitwami z wiernymi. Zaapelował
także, by w razie możliwości po Mszach
św., szczególnie w niedzielę, modlić się
o szczęśliwe rozwiązanie tej sprawy.
Informując 12 września o oskarżeniu
księdza, portal catholic by podawał, że
ks. Łazarowi zarzuca się przekazanie pieniędzy i dóbr materialnych człowiekowi,
który jest oskarżony o szpiegostwo na
rzecz innego państwa, i że przebywa on
w areszcie KGB w Mińsku. Prezydent
Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył pod koniec lipca, że na Białorusi
zatrzymano funkcjonariusza białoruskich służb specjalnych, który pracował
na rzecz państw obcych. – Niedawno
zatrzymaliśmy zdrajcę, który działał
w służbach specjalnych i który przez
przedstawicieli Kościoła katolickiego był
związany z państwami obcymi – oświadczył Łukaszenka. Wkrótce potem Kościół
katolicki potwierdził, że aresztowano
katolickiego proboszcza parafii w Borysowie ks. Uładzisława Łazara. Według
niezależnych mediów, został zatrzymany
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31 maja. Ksiądz Łazar jest obywatelem
Białorusi. Studiował w seminarium
w Grodnie, a następnie w Polsce.
***
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
27 kwietnia, bł. Jan Paweł II i bł. Jan
XXIII zostaną ogłoszeni świętymi. Taką
decyzję ogłosił podczas konsystorza
Ojciec Święty Franciszek. 27 kwietnia
2014 r. było datą najczęściej powtarzaną
jako dzień kanonizacji wielkiego Papieża
Polaka i Jana XXIII. Droga do świętości
zmarłego 2 kwietnia 2005 r. Jana Pawła
II została uznana za najszybszą w nowożytnej historii Kościoła. Zaczęła się
ona w rekordowo błyskawiczny sposób:
Benedykt XVI zgodził się na beatyfikację
poprzednika miesiąc i 11 dni po jego
śmierci. 5 lipca 2013 r. Ojciec Święty
Franciszek uznał cud za wstawiennictwem Jana Pawła II i zgodził się na jego
kanonizację. Jan XXIII zostanie świętym
ponad 50 lat po śmierci
***
Co najmniej do 78 wzrosła liczba
ofiar śmiertelnych zamachu samobójczego na chrześcijan w Peszawarze na
północnym zachodzie Pakistanu – poinformował pakistański minister spraw
wewnętrznych Chaudhry Nisar Ali
Khan. Ponad 100 osób zostało rannych.
Do dokonania zamachu przyznało się
islamistyczne ugrupowanie TTP Dżundullah. – To są wrogowie islamu i dlatego
wzięliśmy ich na cel – powiedział rzecznik tego ugrupowania Ahmed Marwat.
– Będziemy kontynuowali ataki na
niemuzułmanów na ziemi pakistańskiej
– dodał.Wśród zabitych są 34 kobiety
i siedmioro dzieci. Z informacji podawanych przez policję wynika, że dwóch
zamachowców wysadziło się w powietrze w chwili, gdy grupa wiernych
wychodziła po niedzielnej Mszy Świętej
z kościoła w dzielnicy Kohati Gate.Jest
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to jeden z najkrwawszych ataków na
chrześcijan w Pakistanie.Chrześcijanie,
stanowiący ok. 4 proc. 180-milionowej
populacji Pakistanu, są dyskryminowani
w tym muzułmańskim kraju – zauważa
agencja AFP.W 2009 r. ok. 40 domów
i kościołów należących do społeczności
chrześcijańskiej zostało podpalonych
przez muzułmańskich ekstremistów
w mieście Godźra w prowincji Pendżab
we wschodnim Pakistanie. Co najmniej
7 chrześcijan wówczas zginęło, kiedy
grupa ekstremistów ze zdelegalizowanej
muzułmańskiej organizacji zaatakowała
chrześcijan, oskarżając ich o sprofanowanie Koranu.
***
Dwie nowe funkcje w dykasteriach
Kurii Rzymskiej wprowadził Papież
Franciszek, dokonując szeregu nominacji i zatwierdzeń na kurialnych stanowiskach.W Kongregacji Nauki Wiary,
w której zatwierdził dotychczasowe
kierownictwo, mianował dodatkowym
sekretarzem ks. abp. Josepha Augustine’a Di Noię, Amerykanina, który był
dotąd wiceprzewodniczącym Papieskiej
Komisji „Ecclesia Dei” ds. pojednania
z lefebrystami Natomiast w Kongregacji ds. Duchowieństwa Ojciec Święty
mianował sekretarzem ds. seminariów
meksykańskiego ks. bp Jorge Carlosa Patrona Wong, wynosząc go przy tej okazji

do godności arcybiskupiej. Z kolei prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa
był dotąd włoski ks. kard. Mauro Piacenza, mianowany teraz penitencjarzem
większym, a zastąpiony w poprzedniej
funkcji przez ks. abp. Beniamino Stellę,
Włocha kierującego wcześniej Papieską
Akademią Kościelną. Na jego miejsce,
na czele uczelni przygotowującej watykańskich dyplomatów, stanął pracujący
dotąd w Sekretariacie Stanu włoski prałat
Giampiero Gloder, mianowany przy tym
arcybiskupem. Franciszek pozostawił
też całe kierownictwo Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów ,a nowym sekretarzem generalnym Synodu Biskupów
mianował dotychczasowego sekretarza
Kongregacji ds. Biskupów, włoskiego ks.
abp. Lorenzo Baldisseriego. Kierujący
dotąd Sekretariatem Synodu Chorwat,
ks. abp Nikola Eterović, został nuncjuszem apostolskim w Niemczech.
Natomiast nasz rodak, ks. abp. Mirosław
Adamczyk, który był już nuncjuszem
w Liberii i Gambii, został mianowany
przez Ojca Świętego na takie samo stanowisko w Sierra Leone.
opracował Jacek Kwiatkowski
na podstawie:
www. diecezja.tarnow.pl
www. naszdziennik.pl
www. e.kai.pl

felieton październikowy

Unifikacja i różnorodność
Jak dobrze, że nie wszystko jest jednakowe na świecie! – zachwycał się ksiądz
poeta Jan Twardowski.
Przyrodnicy twierdzą, że nie ma
dwóch identycznych liści a linie papilarne
ludzkich palców służą do identyfikacji
osób. Ludzkie oko z trudnością dostrzeże cechę szczególną w bliźniaczym rodzeństwie.

A kiedyś wydawało mi się, że każdy
Murzyn jest taki sam, a każdy Chińczyk
równy Chińczykowi. (być może oni podobnie widzieli Europejczyka.)
W świecie jest wiele podobieństw ale
i wiele szczegółowych niepodobieństw.
Dzieci tych samych rodziców jakże
bywają odmiennie urodą i życiem we-
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wnętrznym. Każde jest osobą i wymaga,
aby w wychowaniu dostrzec jego inność.
Czy znaczy to, że nie może być jednego kierunku wychowania? Może i powinno być jedno, szczególnie gdy chodzi
o wartości podstawowe, - tu nie można
pozwolić na „widzimisię”.
Podobnie jak w rodzinie, bywa
w większym zespole ludzkim.
Aby się nie zagalopować i nie wejść
w gąszcz tematu różnorodności osób,
rzeczy, charakterów itp., nawrócę do tematu głównego: czym jest i gdzie widać
unifikację. Czy to coś dobrego, czy nie?
Odpowiem: to zależy od wielu okoliczności. Rzeczą pozytywną był proces
jednoczenia Polaków z trzech zaborów
po odzyskaniu niepodległości, Polaków
wychowywanych w odmiennych warunkach, przyuczonych do innych języków,
inną walutą się posługujących, do innych
rządów przyzwyczajonych (do dziś dostrzegamy animozję Krakowa do Warszawy
i odwrotnie).
Dobra byłaby unifikacja programów
szkolnych i podręczników.
Powiedzmy teraz o negatywach.
O tym, jak my, Polacy miękko reagujemy
na sugestie, nakazy i mody płynące z Zachodu. Tak jak kiedyś Związek Radziecki
i jego satelity czyli KDL miały być jedną
rodziną z rozkazu Moskwy, tak teraz nie
tyle z przymusu ile z chęci własnej woli
wtapiamy się w kulturę Zachodu i często
bezmyślnie zachwycamy się tym co obce,
nie sprawdzając tego, czy obce jest dobre.
I choć mówi się o jedności Europy – Unia
Europejska – to wiele tam niesprawiedliwości się dzieje. Jan Paweł II wskazywał,
że nie będzie jedności Europy, dopóki
nie będzie jedności duchowej wszystkich
ludów i państw. Bo z ducha wywodzą się
inne dobra. Duch chrześcijański ze swoim
prawem moralnym rodzić może rzeczy
dobre. Tego ducha UE nie chcę znać. Chcą
jednej ekonomii i jednego banku, jednej
waluty, jednego języka, jednej niewiary,
jednej wykoślawionej kultury wyciągają-
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cej na światło dzienne wszelkie wynaturzenia, które mają być normą.
A ja nie chcę tej czekolady! Chcę
razowego chleba i mowy niekłamliwej.
I Polski w życiu codziennym, w pieśni
i słowie, w polskich kwiatach i drzewach,
w szkole i teatrze.
Dzięki więc składam tym, którzy
strzegą tego co nasze, co stanowi o naszej odmienności. I tym paniom naszym
z KGW, co nie wstydzą się barwnych
czepców na głowie i marszczonych spódnic przykrytych zapaską. I tego dawnego
języka – tak kwiecistego i prostego. Regionalizm bowiem pokazuje odmienność
kultur i dzięki temu podczas podróży po
Polsce czy świecie możemy cieszyć oczy
i uszy wciąż czymś nowym.
Bo wokół mamy to: jednakowe ogrody z jednakowymi kwiatami, strzyżone
trawniki, młodych i starszych z komórką
przy uchu wykrzykujących nieraz głębokie tajemnice, jednakowo ubranych
i jednakowo umakijażowanych. I to o.k.
unifikujące wewnętrzne radości -i pieśni tylko po angielsku i mieszkania bez
krzyża nad drzwiami, ale za to z nowym
modelem telewizora na głównej ścianie.
I jeszcze jednakowa mobilność szerokimi
samochodami, by chodniki wzdłuż dróg
zarastały trawą.
Dobrze, że KGW dbają o różnorodność kulturową regionów. Niech będzie
aktualne powiedzenie: „co wieś to inna
pieśń”. Bo angielska pieśń i muzyka skupiona na rytmie tylko – unudziły się.
Od wielu lat toczy się dyskusja
o ujednolicenie strojów uczniowskich.
Kiedyś każda szkoła miała swoje logo
w formie mundurków i czapek.
W imię równości chińskie władze
nakazały swoim obywatelom ubierać się
w jednakowe stroje robocze.
Pielęgnujmy to co oryginalne i przynoszące dobro dla świata.

Łucja Wróbel
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Humor
Student pyta studenta:
- Powtarzałeś coś przed egzaminem
- Tak
- A co?
- Będzie dobrze, Będzie dobrze!
Na lekcji pani mówi do Jasia:
- Jasiu zamknij okno bo zimno na dworze.
- A pani myśli, że jak zamknę okno to na dworze zrobi się
cieplej?
Student pyta kolegę:
- Poradź mi jak napisać do ojca w liście o tym, że znów
oblałem egzamin?
- Napisz tak: ‚Egzaminy skończone, u mnie nic nowego’.
Nauczycielka do Jasia:
- Jasiu dlaczego nie było cię wczoraj w szkole?
- Bo mama wyprała mi skarpetki.
- I to był powód, żeby nie iść na sprawdzian?
- Nie, proszę pani, ale na tych skarpetkach miałem ściągę.
W stołówce w kolejce po zupę rozmawiają dwaj studenci:
– Masz jakieś wieści z domu?
– Niestety, ani złotówki.
Sekretarka odbiera telefon:
- Niestety szef jest na naradzie, ale jeśli ma pan bardzo
pilną sprawę, to go obudzę
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
07.09.2013 r.
Adrian Henryk Smajdor ur. Nowy Sącz
15.09.2013 r.
Oliwier Maksymilian Wójs ur. Nowy Sącz
21.09.2013 r.
Liliana Łucja Zaręba ur. Limanowa
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Braciach i Siostrach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
31.08.2013 r.
Ewa Pycha i Krzysztof Tokarczyk
07.09.2013 r.
Kinga Olszyńska i Mirosław Tomasiak
Monika Jop i Jacek Tobiasz
14.09.2013 r.
Monika Jurczak i Przemysław Kościółek
28.09.2013 r.
Justyna Budnik i Adam Sroka

Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał
ich miłość i napełniał radością.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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