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Wskazująca drogę
Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc niemalże równie Maryjny jak maj. Miesiąc
aż trzech świąt ku czci Matki Bożej - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Zielnej (15.08), Matki Bożej Królowej (22.08)
i Matki Bożej Częstochowskiej. Ponadto jest to miesiąc wspomnienia dwóch świętych
wybijających się w szerzeniu kultu Maryi - św. Bernarda z Clairveaux (20.08), jednego z
najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii Kolbego (14.08).
Jeśli maj tak w przyrodzie, jak i w liturgii Kościoła jest miesiącem zapowiedzi i
obietnic, miesiącem bujnych początków życia, to sierpień jest miesiącem pierwszych
dojrzałych owoców, miesiącem żniw, miesiącem dożynek i pielgrzymek ciągnących na
Jasną Górę. Miesiącem wielkiego trudu i upału ale też wielkiej radości z jego owoców.
Jest to też miesiąc świętowania owoców w życiu Maryi, do których można zaliczyć:
Wniebowzięcie, tytuł Królowej i tę niezwykłą cześć, jaką od wieków oddaje Jej nasz
naród w Jej jasnogórskim wizerunku.
W centrum naszej pobożności maryjnej postawiona została jasnogórska ikona. Należy
ona do ikon typu Hodegetria, czyli wskazująca drogę. Jeśli wpatrzymy się w jasnogórski
obraz, zobaczymy, że Maryja na lewej ręce niesie Jezusa, prawą zaś wskazuje na Niego.
Te dwa gesty streszczają w sobie całe Jej posłannictwo i Jej pragnienia w stosunku do
nas. Ona jest Matką Jezusa i przez Niego naszą Matką. Przez swoje życie jest prowadzącym do Jezusa drogowskazem. Czujne Jej oczy, jak w Kanie Galilejskiej, widzą nasze
potrzeby, nasze usychające nadzieje i więdnącą radość tak w wymiarze osobistym, jak
też w rodzinnym i narodowym. Jej usta powtarzają ciągle to samo niezmiennie aktualne
wezwanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie... Ono też jest zasadniczą treścią
wszystkich Jej współczesnych objawień. Jest to nieustanne wezwanie do nawrócenia.
Maryja wie, że Jezus jest drogą do prawdziwych, trwałych owoców we wszystkich
dziedzinach życia. Ona szła tą drogą wraz z Nim i nas do niej zachęca. Nam jako jednostkom, jako rodzinom i jako narodowi zagrażają różne niebezpieczeństwa. Są one jednak
niczym w porównaniu z tym największym, z zejściem z tej drogi, którą Ona wskazuje.
Historia nasza, której symbolem jest oblegana i wielokrotnie atakowana Jasna Góra wraz
z naznaczonym śladami zniszczeń wizerunkiem Maryi, uczy nas, iż wierność tej drodze
jest gwarancją przetrwania i życia. Maryja Jasnogórska jest dla nas drogowskazem
wiodącym do mądrości krzyża, która zawsze owocuje zmartwychwstaniem.
Można jedynie zachęcić do pochwycenia w swoje ręce tego pięknego czasu, aby
pielgrzymować do Matki na Jasną Górę. Kto może pielgrzymować pieszo, kto nie może
- jest okazja do zorganizowania pielgrzymki z całą rodziną, z dziećmi, ze starszymi, aby
pokłonić się Maryi. Ona uczy nas modlitwy, ponieważ właśnie na modlitwie odnaleźć
można drogę życia prowadzącą do Jezusa.

ks Krzysztof Mirek
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KALENDARIUM

SIERPIEŃ 2016 R.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Sierpień
Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał
się do sprawy pokoju na świecie.
Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo
wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
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Poniedziałek. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Czytania z dnia: Jr 28, 1-17; Ps 119 (118), 29 i 43. 79-80. 95 i 102 (R.: por. 68b); Mt
4, 4b; Mt 14, 13-21 albo czytania ze wspomnienia: Rz 8, 1-4; Ps 119 (118), 9-10. 11-12.
13-14 (R.: por. 12b); Mt 5, 16; Mt 5, 13-19;
Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa, albo
św. Piotra J. Eymarda, prezbitera. Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22; Ps 102 (101), 16-18. 19-20a i
21. 29 i 22-23 (R.: por. 19); Ps 130 (129), 5; Mt 14, 22-36;
Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Lidii.
Jr 31, 1-7; Jr 31, 10. 11-12ab 13 (R.: por. 10d); Łk 7, 16; Mt 15, 21-28;
Czwartek. Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.
Czytania z dnia: Jr 31, 31-34; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a); Mt 16, 18; Mt
16, 13-23 albo czytania ze wspomnienia: Ez 3, 16-21; Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16,
15); Łk 4, 18; Mt 9, 35 – 10, 1;
Piątek. Dzień powszedni albo rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej
Maryi Panny.
Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Pwt 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41 (R.: 39c); Mt 5,10; Mt 16,24-28;
Sobota. Święto Przemienienia Pańskiego. Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.:
por. 1a i 9a); 2 P 1, 16-19; Mt 17, 5c; Łk 9, 28b-36;
Dziewiętnasta Niedziela zwykła. Mdr 18, 6-9; Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22; Hbr
11, 1-2. 8-19; Mt 24, 42a. 14; Łk 12, 32-48 lub Łk 12, 35-40;
Poniedziałek. Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.
Czytania z dnia: Ez 1, 2-5. 24-28c; Ps 148, 1-2. 11-13ab. 13c-14; 2 Tes 2, 14; Mt 17, 22-27
albo czytania ze wspomnienia: 1 Kor 2, 1-10a; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); J 8,
12b; Łk 9, 57-62;
Wtorek. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki
Europy. Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); Mt 25, 1-13 lub
Mt 16, 24-27;
Środa. Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. Mdr 3, 1-9; Ps 112 (111),
1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a); 2 Kor 9, 6-10; J 12, 26; J 12, 24-26;
Czwartek. Wspomnienie św. Klary, dziewicy. Czytania z dnia: Ez 12, 1-12; Ps 78 (77),
56-57. 58-59. 61-62 (R.: por. 7b); Ps 119 (118), 135; Mt 18, 21 – 19, 1 albo czytania ze
wspomnienia: Flp 3, 8-14; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 2); Por. Mt 19, 29;
Mt 19, 27-29;
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy. Ez 16, 59-63; Iz 12, 2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1cd); 1 Tes 2, 13; Mt 19, 3-12;
Sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera. Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.:
12a); Mt 11, 25; Mt 19, 13-15;
Dwudziesta Niedziela zwykła. Jr 38, 4-6. 8-10; Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b);
Hbr 12, 1-4; J 10, 27; Łk 12, 49-53;
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Poniedziałek. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wieczorna
Msza wigilijna : 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Ps 132 (131), 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8);
1 Kor 15, 54-57; Łk 11, 28; Łk 11, 27-28; Msza w dzień: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab;
Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b); 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56;
Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla. Ez 28,
1-10; Pwt 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 35cd-36ab (R.: 39c); 2 Kor 8, 9; Mt 19, 23-30;
Środa. Wspomnienie św. Jacka, prezbitera. Czytania z dnia: Ez 34, 1-11; Ps 23 (22),
1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1); Hbr 4, 12; Mt 20, 1-16a albo czytania ze wspomnienia: Iz
61, 1-3a; Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); 2 P 1, 2-11; Mk 1, 17; Mk 1, 14-20;
Czwartek. Dzień powszedni. Ez 36, 23-28; Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. Ez
36, 25); Ps 95 (94), 8ab; Mt 22, 1-14;
Piątek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera.
Ez 37, 1-14; Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1); Ps 25 (24), 4b. 5; Mt 22, 34-40;
Sobota. Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła. Czytania z dnia: Ez 43,
1-7a; Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 10c); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23,1-12
albo czytania ze wspomnienia: Syr 15, 1-6; Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b);
J 15, 9b. 5b; J 17, 20-26;
Dwudziesta pierwsza Niedziela zwykła. Iz 66, 18-21; Ps 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16,
15); Hbr 12, 5-7. 11-13; J 14, 6; Łk 13, 22-30;
Poniedziałek. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a); Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;
Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Róży z Limy, dziewicy.
2 Tes 2, 1-3a. 14-17; Ps 96(95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab); Hbr 4, 12; Mt 23, 23-26;
Środa. Święto św. Bartłomieja Apostoła.
Ap 21, 9b-14; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12); J 1, 49b; J 1, 45-51;
Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ludwika, króla, albo św. Józefa
Kalasantego, prezbitera. 1 Kor 1, 1-9; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 1); Mt 24,
42a. 44; Mt 24, 42-51;
Piątek. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Prz 8, 22-35 lub Iz 2, 2-5; Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d); Ga 4, 4-7; Łk
1, 28; J 2, 1-11;
Sobota. Wspomnienie św. Moniki. Czytania z dnia: 1 Kor 1, 26-31; Ps 33 (32), 12-13. 1819. 20-21 (R.: por. 12b); Por. Ef 1, 17-18; Mt 25, 14-30 albo czytania ze wspomnienia: Syr
26, 1-4. 13-16; Ps 131 (130), 1. 2-3; J 8, 12b; Łk 7, 11-17;
Dwudziesta druga Niedziela zwykła.
Syr 3, 17-18. 20. 28-29; Ps 68 (67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (R.: por. 11b); Hbr 12, 18-19.
22-24a; Mt 11, 29ab; Łk 14, 1. 7-14;
Poniedziałek. Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Jr 1, 17-19; Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a); Mt 5, 10; Mk 6, 17-29;
Wtorek. Dzień powszedni. 1 Kor 2, 10b-16; Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14
(R.: 17a); Łk 7, 16; Łk 4, 31-37;
Środa. Dzień powszedni. 1 Kor 3, 1-9; Ps 33 (32), 12-13. 14-15. 20-21 (R.: por. 12b); Łk
4, 18; Łk 4, 38-44;
opracował Jacek Kwiatkowski
źródło: www.niedziela.pl
www.rozaniec.eu
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ŚDM w Marcinkowicach
Ostatnie dwa tygodnie dla Polski, Polaków oraz parafian Marcinkowic były niezapomnianym czasem. Dla mnie również. Miałam możliwość spędzenia kilku dni z pielgrzymami
z Francji. Byli to bardzo sympatyczni młodzi ludzie z wielkim entuzjazmem i chęcią poznania naszego kraju, regionu. Wspólne modlitwy, tańce, rozmowy w kościele sprawiały
wszystkim dużą radość przekazywaną przez oklaski i śmiech.
Czas pielgrzymki Papieża spowodował integrację dwóch różnych kultur i religijności.
Poprosiłam kilku Pielgrzymów z Francji o ich wrażenia. Oto niektóre z nich.
Opiekun grupy francuskiej ksiądz Bruno:
- Bardzo dziękuję parafii Marcinkowice za wspaniałe przyjęcie młodych Francuzów.
Dziękuję rodzinom i księżom. Był to czas niezapomniany. Bóg chce z nami budować
świat. Zachowanie i wierność w wierze Polaków sprawiła ,iż jesteśmy silniejsi i mocniejsi w naszej wierze we Francji. Czujemy się bardziej niż kiedykolwiek przyjaciółmi
narodu polskiego. Będziemy modlić się jedni za drugich i poszerzać nasze kontakty, aby
Kościół i świat był piękniejszy. Nigdy nie zapomnimy co dla nas zrobiliście. Niech was
Bóg błogosławi.
Marie Pouvreau
- Dziękuje Bogu za połączenie naszych dróg: Polaków - szlachetnych, mocnych
w wierze i nas, Francuzów ciekawych, poszukujących, pielgrzymujących na spotkanie
z Jezusem. Ten tydzień spędzony w Marcinkowicach był pełen niezapomnianych emocji.
Wspaniałe przyjęcie przez rodziny sprawiło, że czuliśmy się jej częścią. Nasze rozmowy zachowania, wzbogaciły nasze dwie kultury, dwa kraje. My zostaliśmy umocnieni
w praktyce codziennej wiary i religijności. Bardzo dziękujemy. Amen.
Hubert Delsol
- Dziękuję Ci Panie, że mogłem spotkać Polaków i parafie tak dynamiczną w wierze.
Wymienię trzy rzeczy, które utkwiły mi w pamięci.
Wspólnota Francuzów i Polaków.
Miłość, która daje nadzieję.
Wiara młodych Polaków, która dodaje mi odwagi w tworzeniu inicjatyw w naszych
parafiach we Francji.
***
Ja również chcę podziękować
ks. proboszczowi oraz ks. Andrzejowi za zaproszenie.
Był to czas niezapomniany
i dający świadectwo, że mimo
barier językowych, innych kultur,
zwyczajów, jesteśmy silni wiarą
i wspólnie możemy zdziałać cuda
dla Kościoła i świata.
Dziękuję. Merci.

Dominika Mokrzycka
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Pamiętny Sierpień
Już wiele razy pisałem w „Naszej
Wierze” o świętach kościelnych jak również
o świętach państwowych związanych z historią Polski. Lecz grzechem byłoby gdyby
niektóre święta nie zostały powtórnie zaakcentowane w naszym miesięczniku. Wielu
czytelników uważa zapewne, że nie można
pisać bez końca, na te same tematy. Jednak
ja osobiście uważam, że nieprzypominanie
niektórych ważnych faktów historycznych
byłoby po prostu zaniechaniem, zaniedbaniem względem młodego pokolenia Polaków.
Każdy z nich powinien znać historię Polski,
o której coraz mniej uczą w szkołach.
Kolejny miesiąc w kalendarzu, sierpień,
jest miesiącem szczególnym, w którym tylko
w XX wieku miało miejsce wiele ważnych
wydarzeń związanych z bohaterstwem żołnierzy polskich.
Sierpień to dla nas Polaków miesiąc
ważnych rocznic i wydarzeń patriotycznych.
Jedne z nich to wielkie zwycięstwa, inne tragiczne klęski. To dni bohaterstwa i chwały. Rocznice można obchodzić uroczyście lub
prywatnie, można nie obchodzić wcale albo
wręcz zakazać, tak jak zakazali tego komuniści rządzący w PRL. Dotyczyło to wszystkich
ważnych dla Polaków dat w sierpniowym
kalendarzu. Ale rocznice powinny służyć
przede wszystkim różnym refleksjom, w tym
także wyciąganiu właściwych wniosków
i politycznych konsekwencji z wydarzeń już
minionych.
Sierpień pełen jest u nas patriotycznych
i religijnych uniesień. Od pierwszego do
ostatniego dnia przesycony jest ważnymi
sprawami i rocznicami doniosłych wydarzeń.
Jest miesiącem szczególnie skłaniającym
nas do zadumy nad naszą historią. W obchodach sierpniowych rocznic wyjątkowe
jest to, że każda z nich jest dla nas powodem
do dumy. Nawet gdy czasem próbowano
pomniejszać ich znaczenie albo całkowicie
podważać ich sens.

Sierpień to też miesiąc pobożności polskiej, niemalże również Maryjny jak miesiąc
maj. Miesiąc ten jest czasem takich świąt
ku czci Matki Bożej: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazwanej
Matki Bożej Zielnej /15.08./ i Matki Bożej
Częstochowskiej. Ponadto jest to miesiąc
wspomnień dwóch świętych, którzy przyczyniali się do szerzenia kultu Maryi. Jednym
z nich jest św. Maksymilian Maria Kolbe
/14.08/, którego postaci i działalności nie
trzeba nikomu z polskich katolików przestawiać. Drugi to jeden z najwybitniejszych ludzi
średniowiecza Bernard z Clairvaux którego
święto przypada na 20 sierpnia.
Porównując te dwa miesiące, maj,
który jest miesiącem zapowiedzi i obietnic,
bujnych początków życia, to sierpień jest
miesiącem pierwszych dojrzałych owoców,
miesiącem żniw, którego nie bez przyczyny
nasi dziadowie nazwali sierpniem, (sierp ).,
narzędzia żniwiarzy. Sierpień to miesiąc dożynek i pielgrzymek na Jasną Górę, miesiąc
wielkiego trudu i skwaru, ale również miesiąc wielkiej radości z jego owoców. Sierpień
to miesiąc świętowania owoców w życiu
Maryi, do którego można zaliczyć Wniebowzięcie, tytuł Królowej i tę niezwykłą cześć
jaka oddaje Jej naród polski od wieków.
Warto też pamiętać, że to właśnie
w sierpniu od wielu lat, każdego roku do
tronu Matki zmierzają pielgrzymki piesze
i rowerowe ze wszystkich zakątków Polski.
Nasza historia, której symbolem jest oblegana i wielokrotnie atakowana Jasna Góra
wraz z naznaczonymi śladami zniszczeń
wizerunku Maryi, uczy nas, że wierność tej
drodze jest gwarancją przetrwania i życia
naszego narodu.
Patrząc na historię naszego narodu
można zauważyć, że nasze Maryjne maje,
w którym Polacy siali „ziarna” w postaci;
konstytucji, przyrzeczeń i postanowień,
zawsze w sierpniu zbierali plon, owoce
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Maryjne. Tak jak w roku 1920, kiedy to
właśnie 15 sierpnia polskie wojska przełamały w bitwie warszawskiej sowiecką
ofensywę, również to stało w roku 1980
przez podpisanie pamiętnych porozumień
sierpniowych. Oby zawsze naszej Maryjnej
pobożności towarzyszyła także Maryjna
wierność Jej Synowi.
Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920
roku, zwana jest Cudem nad Wisłą. Światowi politycy zaliczyli ją do trzech najważniejszych bitew XX wieku w dziejach świata,
a zarazem jedną z osiemnastu decydujących
w całej historii ludzkości. Wojsko Polskie
zatrzymało pod Warszawą i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej, ratując nie
tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą
oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego na bagnetach żołnierzy z czerwoną
gwiazdą. Była to kolejna zwycięska bitwa
należąca do najwspanialszych tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to w krajach Zachodu
powszechnie nazywano Polskę „przedmurzem chrześcijaństwa”. „Po trupie Polski”
płomień światowej rewolucji miał ogarnąć
całą Europę, niszcząc jej chrześcijański
fundament.
Dlatego tak dramatycznie zabrzmiało
pytanie postawione przed Bitwą Warszawską przez Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego: „Co wybieramy, niewolę czy
zwycięstwo? Odpowiedź mogła być tylko
jedna; ”Zwycięstwo do ostatniej kropli krwi”.
Właśnie w uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny żołnierze polscy
przełamują front pod Radzyminem i przechodzą do ataku.
Gdy Sowieci byli na przedpolach Warszawy i obrona jej wydawała się niemożliwa,
Polacy, jak pokazuje historia, ponownie
zwrócili się do Matki Bożej o ratunek. Powszechne gorące błagalne modlitwy mieszkańców Warszawy i wszystkich Polaków,
wzywanych przez Kościół, spowodowały,
że o północy pod Nasielskiem armia gen.
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Władysława Sikorskiego gromi nieprzyjaciela uderzeniem znad Wieprza. I zdarzył
się cud, według powszechnego przekazu
Matka Boska osłoniła Warszawę, Polskę
i Europę, żołnierze Piłsudskiego przełamali
opór Sowietów, którzy zaczęli uciekać
w popłochu. W roku 1920 żołnierze polscy
wielką ofiarą krwi ponownie uratowali Europę przed barbarzyństwem komunistycznej
bolszewii. Jednak nigdy państwa Zachodu
nie podziękowały Polakom ani tez nie pomogły. Zachód traktował zawsze Polskę jako
kartę przetargową i zdradzał nas pomimo
zawartych traktatów.
Na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku zwanej też Cudem
nad Wisłą w dniu 15 sierpnia obchodzone
jest święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu w całej
Polsce odbywają się uroczyste Msze święte
w intencji poległych na polu chwały, apele
na cmentarzach i grobach żołnierzy. Jak co
roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza
w Warszawie z udziałem najwyższych
władz państwowych odbywa się honorowa
zmiana warty. Polska odzyskała wtedy
wolność i suwerenność prawie na 20 lat,
jednak napaść w 1939 roku Niemiec hitlerowskich i komunistycznej Armii Czerwonej
pozbawiły nas wolności na przeszło 50 lat.
Po strasznej wojnie Polacy wielokrotnie
próbowali wyzwolić się spod komunizmu,
jednak bezskutecznie.
Jedną z takich prób wolnościowych był
wybuch Powstania Warszawskiego w dniu 1
sierpnia 1944 roku, kiedy to na przedpolach
Warszawy stała Armia Czerwona i wyzwolenie było tuż, na wyciągniecie ręki. Komenda
Główna Armii Krajowej nie chciała, aby Rosjanie wyzwolili Warszawę, gdyż pozwoliłoby to im rościć prawo do wyzwolonej ziemi.
AK próbowała przejąć władzę i witać Armię
Czerwoną jako ci co sami potrafili zrzucić
jarzma pięcioletniej okupacji niemieckiej.
Jednakże Stalin - przywódca Sowietów,
pamiętał bitwę warszawską z 1920 roku ,
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kiedy to ze swoimi mołojcami z Czerwonej
Armii salwował się ucieczka przed żołnierzami Piłsudskiego. Teraz Stalin w roku 1945
„wyzwoliciel” Europy, celowo wstrzymał
ofensywę swojej armii, aby Warszawa się
wykrwawiła.
Przez 63 dni Warszawa się broniła
przed Niemcami, Stalin się przyglądał,
mszcząc się na Polakach za „Cud nad Wisłą”, kiedy powstanie padło, wkroczył do
Warszawy jako zwycięzca. To zwycięstwo
Stalina pozbawiło naród polski wolności
i suwerenności, uzależniając się od ZSRR
na długie pełne terroru komunistycznego
50 lat. Powstanie warszawskie zapisało się
w historię Polski jako rodzaj mitu, który jest
tak ważny dla istnienia narodów, stanowi dla
następnych pokoleń coś bardzo ważnego.
Dla wielu Polaków to niezaprzeczalny przykład męstwa i bohaterstwa naszego narodu.
Musi minąć jeszcze bardzo wiele lat, zanim
Polacy przestaną wspominać powstanie,
zanim przestaną o nim pisać. Powstanie było
bowiem zbyt tragicznym wydarzeniem w historii Polski i zbyt brzemienne w skutkach,
zarówno bezpośrednio jak i długofalowo, aby
zepchnąć je dziś do beznadziejnych zdarzeń
historycznych, które wtedy miały miejsce.
Tragedia powstania była ogromna i dlatego
jej dźwięk będzie trwał przez pokolenia.
Przez te lata było wiele zrywów wolnościowych, wspomnę tylko lata 1956,1968
i 1970 i „Polski sierpień” 1980. Wiemy
wszyscy, że komunizm tak silnie przywarł
do narodu, powalił na kolana, że dopiero
podpisanie porozumień w 31 sierpnia 1980
był początkiem przemian. Błędy w polityce
gospodarczej, obniżenie stopy życiowej
Polaków, podwyżka cen, spowodowały
protest społeczeństwa. W sierpniu rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który
następnie objął większość zakładów Trójmiasta. Powstały Międzyzakładowe Komitety
Strajkowe, to one prowadziły pertraktację
ze stroną rządową. Podpisanie porozumień
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ze strajkującymi PRL u doprowadziło do
obalenia komunizmu dopiero w 1989 roku.
W naszej historii zawsze był ważny
i obecny wątek religijny, który nakładał się
na nurt polityczny. Bo czy możemy wyobrazić
sobie Cud nad Wisłą bez księdza Ignacego
Skorupki, Powstanie Warszawskie bez ks.
Józefa Stanka, czy widzimy Solidarność
bez ks. Jerzego Popiełuszki i Henryka Jankowskiego, a zwłaszcza św. Jana Pawła II.
Nie sposób też sobie wyobrazić, aby
obchodzono którąkolwiek rocznicę bez Mszy
Świętej. I nie ma w tym żadnej klerykalizacji
życia publicznego. Taka jest właśnie prawda
o Polsce i ona powinna stanowić punkt
odniesienia dla przyszłych pokoleń.
Jednak obecnie wielu „nawiedzonych
polityków”, nie tylko w Polsce, sugeruje, aby
oddzielić Kościół od państwa zapominając
jaki udział w przeszłości miał Kościół w życiu
Polaków. Dlatego należy też przypomnieć, że
26 sierpnia 1980 roku prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński, który obawiał się interwencji sowieckiej, prosił na Jasnej Górze
Polaków, by zaprzestać strajków.
Ocenzurowane fragmenty jego homilii pokazała telewizja. „Im sumienniej
będziemy pracowali, tym mniej będziemy
pożyczali” - ten fragment homilii telewizja
powtarzała wielokrotnie. Pominęła zaś takie
m. in. stwierdzenia: „Abyśmy jednak mogli
wypełniać swoje zadania, niezbędna jest suwerenność narodowa, moralna, społeczna,
kulturalna i ekonomiczna. (...). Choć dzisiaj
tak jest, że pełnej suwerenności między
narodami powiązanymi różnymi układami
i blokami nie ma, to jednak są granice dla
tych układów, granice odpowiedzialności za
własny naród, za jego prawa, a więc i prawo
do suwerenności”.

Zenon Tabor
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KĄCIK POETYCKI
z cyklu: proste słowa

wolność
klejnot pradawny oprawny w słowo
co się przechadza w orszaku myśli
kosmyk niebiański górnej szczęśliwości
godność, co każe powstać i być…
nie szuka jej głupiec żaden niewolnik
przystępu broni zły karzeł - strach
więc jest kłopotem, mówią: balastem
niemym oskarżeniem miałkiej nikczemności
biorą szczepionkę jak na infekcję:
wolność tresowaną prawem, obyczajem,
reglamentowaną, z terminem ważności,
albo w uprzęży za wysługę lat…
potem odmieniają przez wszystkie przypadki
tym częściej tym głośniej im krótszy postronek
*
pochodzisz z Kraju, w którym jej tchnienie
cenniejsze bywa niźli powietrze
wypełnia płuca arterie tętnic…
- czy ty potrafisz bronić jej zrębów?
*
wolność nie musi przewyższać rozumu
ale nie może być od niego mniejsza
zdobywając mądrość – poszerzamy wolność
bywa też odwrotnie w nielicznych przypadkach

jemroz
2016

Modlitwa
do Ciebie wołam w szczęściu, w potrzebie
gdy kosmyk światła, gdy źle się wiedzie
rytm słońca siorbię, ślęczę po nocy
w pluchę najgorszą wytężam oczy
war myśli noszę syty, śród biedy
wierny przysięgom, sam strzegę schedy
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pod gradem zdarzeń grzbietu nie zginam
dobre pomnażam, ból przepominam
na przekór zmorom, chmurze u czoła
rozumiem tyle, że… Ciebie wołam

jemroz
2016

Inka - elegia
Ojciec sybirak żołnierz Andersa
zmarł w Teheranie
Matkę - gestapo pod Białymstokiem
przez rozstrzelanie

piąty pawilon! tortury, bicie
i poniżanie
sprzedajny sędzia pospieszny wyrok:
na rozstrzelanie!

nieznane ręce ziemia surowa
ciała ich grzebie
została babcia dwie siostry jeszcze
i Bóg na niebie

- Niech żyje Polska! modlitwa rwana
od salwy krótsza
pluton żołdaków z trzech kroków… chybił
strzelił przywódca

sieroce słowa sieroce losy
sieroce wojska ojcem i matką Armia Krajowa
Podziemna Polska

we krwi opończy zbielałe ciało
z kulą sowiecką
jak psa wywlekli i zakopali
niewinne dziecko

krucha dziewczyna żołnierski anioł
bitewnych pól
bandażowała krwawiące rany
pod gradem kul

mordercy w togach, kaci w mundurach,
wodza batiuszki
co wam groziło z rąk nastolatki
sanitariuszki

rozkaz… ostatni: po opatrunki
trzeba do Wrzeszcza!
kocioł! zasadzka! aresztowanie esbecka tłuszcza

z różańcem godzin katorgą nocy
bez wody chleba
niezłomna w celi i do ostatka
zawsze - jak trzeba

* * *
wiersze – te które piszę
dyktuje dawny szept
tam nie paploczą wstążki
szampańskich figur lep

wiersze – te które słyszę
(jak potok szemrzą w dni)
najpierwej kreślę w duszy
czy duszę wyrwiesz mi?

wiersze – te które piszę
jak dzieci kwilą w noc
nic to że kartkę zemniesz
że umkniesz, że pod koc

nie trzeba bierwion palić
przewodzić złudnej grze
te wiersze ogień mają
- czy brak im ognia?... nie

jemroz
2016

jemroz
2016
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„Promienie miłości”
Nie odbierze mi
Ciebie nikt
bo Jesteś w sercu
głęboko
nie wyrwie wiary
z duszy
korzeniami wrośnięta
we mnie
rozwija się
zieleni nadzieją
trwa w zespoleniu (jedności)
i trwa ć będzie
na wieki
bo JEJ głębią - Miłość

„Pragnę…”
Pragnę tym wierszem dotrzeć
do tych,
którzy czują kaskady udręki
mroki zwątpienia
do tych,
którzy pragną w modlitewnej
lawinie słów uspokoić grzeszne sumienia
i tych,
co brodzą w chłodzie obumierającej miłości
i na bezdrożach ducha szukają jasnej drogi
Pragnę
Edukować sercem każdego
Dopomóż mi Ojcze wypełniać misję
dla
Twojej chwały, by moje strofy
Siały ziarno dobra
Pragnę
Osamotnionym przybliżyć ufność w moc Boga
Strząsnąć łzę żalu
aby
rozmowa z Ojcem zaowocowała
pełnym kłosem prawdziwej modlitwy
w
krajobrazie dnia każdego.

„Ku Twojej chwale”
słów mych ręka
melodią serca
cicho płynie
otwórz przede mną
Ramion wrota
w każdej życia
mego godzinie
Przeprowadź mostem
czystej wiary
obok przepaści
głuchej cienia
ostudź zapały
wyobraźni
w pokory świat
niechaj się zmienią
Przybądź o Panie
w świetle prawdy
na łódź swej wiary
mnie zaprowadź
i płyńmy razem
a Ty prowadź
w ogrody piękna
Twego serca

15 sierpnia
Wniebowzięcie Matki Boskiej
„Na sierpniowym szlaku Maryi”
W modlitewnym ogrodzie
sierpniowego zapachu
Matka Boża – Szafarka łask
do Nieba wzięta przez Syna
zanurza się w obłokach
w koronie z dwunastu gwiazd
Bramy raju otwiera
szpaler Aniołów
pieśń chwały ciszę przecina
modli się cały świat
Pani Nieba i Ziemi
otul nas swą dobrocią
Przynieś pokój Światu
niechaj nasze pacierze
wzruszą serce Twoje
wpleć nas
w swego Różańca ogniwa
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Moi Drodzy
Każdy egzemplarz „Naszej Wiary” traktuję niemal jak książeczkę do modlenia. To
rodzaj spotkania na drodze do świętości z życiem Kościoła. Pragniemy wsparcia, nadziei,
ukierunkowania, refleksji nad życiem, i przemijaniem – „Nasza Wiara” pomaga nam;
jest drogowskazem. Każdy czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie, coś, co może pomóc
w postanowieniach, a i o prozie życia np. o świecie ptaków, o polskiej tradycji, Polakach
i ich dziełach… trzeba tylko przeczytać, to co podano gotowe.
Np. artykuły o polskiej mowie naszej ojczystej, by jej nie kaleczyć…
Dziękujemy za „Naszą Wiarę”, niechaj trwa i trwa, nasyca nas i zbliża do P. Boga.
Ku Jego Ojcowskiemu Sercu z serdecznościami Szczęść Boże

M. Piniańska

Kapliczka na Wężykówce
nasza kapliczka jest wspaniała,
bo z kamienia prawie cała.
ludzie się w niej dużo modlą
i aż kiedyś się wymodlą.
modli się babcia, modli się dziadek
i mój kochany wujek Tadek.
wokół kapliczki są krokusy
i nie wolno tam drzeć kusy.
w maju mieszkańcy Wężykówki
idą się modlić na majówki.
w październiku, gdy zapada zmrok
z różańcem w ręku tutaj chodź.
bo kto się modli ten wie,
że łaski od Matki Bożej będzie mieć!!!

Patryk Piekarz,
klasa 4
Szkoła Podstawowa
w Marcinkowicach

Święty Antoni z Dzieciątkiem
Ta figura przez wody potopu
w XIX wieku ze Starego Sącza przyniesiona,
w miejscu znalezienia została postawiona.
Stoi kamienna rzeźba świętego Antoniego
przy starej, marcinkowickiej szkole
na czworobocznym cokole.
Czy to lato, czy też zima
gdy jest straszliwa zadyma
święty Antoni na rękach Dzieciątko trzyma.
Dla ich ochrony na metalowych podpórkach
jest wsparty
ozdobny, blaszany daszek,
nad którym czasem przeleci ptaszek.
Kiedy zguby szukasz,
poproś o pomoc świętego Antoniego,
bo on jest patronem czegoś zaginionego.

		

		

Martyna Kowalczyk,
klasa 5
Szkoła Podstawowa
w Marcinkowicach
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WAKACYJNY ODPOCZYNEK
W dniach od 28 czerwca- 8 lipca bieżącego roku już po raz kolejny dzieci pochodzące
z naszej parafii uczestniczyły w letnim wypoczynku Z Jezusem na wakacjach w ramach
półkolonii zorganizowanej przez Parafialny oddział Caritas. Celem tych spotkań było zapewnienie uczestnikom aktywnego wypoczynku, wzajemnego poznania się, kształtowania
właściwych postaw sprzyjających rozwojowi duchowemu, fizycznemu i emocjonalnemu.
Ponadto kształtowanie postaw współpracy w grupie, poznawanie najbliższej okolicy,
legend i wydarzeń historycznych związanych z regionem. W czasie wypoczynku nie
zabrakło także dbałości o zdrowy tryb życia, zwłaszcza kondycji fizycznej oraz rozwijanie
aktywności poznawczej i zainteresowań uczestników.
Zajęcia odbywały się przez 9 dni od godz. 9.00 - 14.00 pod opieką fachowej kadry pedagogicznej: pań: Grażyny Brdej, Ireny Szajewskiej, Marianny Pilawskiej, Anny Wieczorek,
Elżbiety Kulig, Janiny Mróz Marty Gródek- Piotrowskiej, Mariusza Jopa, wolontariuszy:
Marzeny Grabowskiej, Agnieszki Przybyłowicz i Oli Sępek.
Nad całością czuwał ks. Andrzej Kmiecik, kierownik półkolonii. Codziennie nasi podopieczni otrzymywali trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek przygotowane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Stołówka Gminna w Klęczanach zgodnie
z obecnymi wymogami żywieniowymi. Wydawaniem posiłków zajmowały się p. Dorota
Czub, p. Anna Uljasz i Alina Chonowska. Nasi podopieczni rozpoczynali codziennie zajęcia
modlitwą poranną, uczestniczyli w liturgii Mszy Świętej z okazji uroczystości św. Piotra
i Pawła, pierwszego piątku miesiąca lipca, a także adoracji dziękczynnej na zakończenie
spotkań półkolonijnych. Modliliśmy się także przed każdym posiłkiem.
W czasie tego letniego wypoczynku uczestnicy wzięli udział w następujących wycieczkach: do Rytra i Starego Sącza gdzie, gdzie zwiedzili: ruiny zamku, Ołtarz Papieski,
jedyny w Polsce i muzeum poświęcone największemu z naszych rodaków św. Janowi
Pawłowi, a także z platformy widokowej w Woli Kroguleckiej podziwiali piękno Beskidu
Sądeckiego. W Krynicy mogli skosztować wód mineralnych, zwiedzić pijalnię i podziwiać
florę i faunę udając się pieszo na Górę Parkową. Ponadto przejść przez Bramę Miłosierdzia
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwiedzić plenerową wystawę
poświęconą Słudze Bożemu Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu i Jego pobytom na
Sądecczyźnie.
Trzecia wycieczka odbyła się do Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce gdzie
mogli podziwiać zabytkowe parowozy i wagony kolejowe, które kiedyś kursowały na
trasie Nowy Sącz - Chabówka przez Marcinkowice. Nasi podopieczni uczestniczyli w
zajęciach rekreacyjnych na gminnej pływalni w Chełmcu, zajęciach sportowych na hali
w Marcinkowicach, zajęciach plastycznych, językowych z j. angielskiego oraz pieszych
spacerach po okolicy. To był bardzo aktywnie i miło spędzony czas, który z pewnością
na długo pozostanie w pamięci.
Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pomoc dobroczyńców i sponsorów, którzy
rokrocznie wspomagają nasze przedsięwzięcie: ks. prałata Józefa Babicza, Diecezjalnego
Oddziału Caritas w Tarnowie, Wójta Gminy Chełmiec p. Bernarda Stawiarskiego, Dyrektor
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Szkoły Podstawowej p. Ewy Pierzchały, państwa Jerzego i Małgorzaty Kuzaków, Krystyny i Stanisława Koseckich, Zofii i Wiesława Czopów, Anny i Edwarda Suliczów, Anny i
Zbigniewa Leśniaków, Stanisławy i Leszka Stopów, Henryka Kowalczyka, a także wielu
dobroczyńców, którzy pragnęli pozostać anonimowi i parafianom, którzy swoimi ofiarami
wspomagają wszelkie akcje Caritas. W ostatnim dniu półkolonii w Domu Parafialnym
odbyła się uroczysta agapa, na której nie zabrakło wyrazów życzliwości i wdzięczności
skierowanych do wszystkich, którzy poświęcili swój czas dzieciom. Każdy z uczestników
tegorocznego wypoczynku otrzymał miłą niespodziankę. Nie zabrakło wzruszeń i łez i
trudno było się rozstać.
Wyrazem wdzięczności i pamięci jest też wiersz napisany przez uczestniczkę Milenę
Smajdor:

Na półkolonię nas zaprosili
I miło tutaj mijał nam czas
Atrakcji dużo nam zapewnili
Jak piękny jest wakacji czas.
Śniadanka pyszne!
Obiadki smaczne!
I na deserek zawsze coś!
Dbają tu o nas, o nasze brzuszki,
Jak ktoś narzeka, to straszny „łoś”
Krynicę piękną, żeśmy zwiedzili
I na basenie w Chełmcu też byli
W Chabówce mile nam płynął czas
To co ujrzeliśmy zostanie w nas.
Komuś się chciało!
Ktoś coś poświęcił!
Żeby na twarzy dzieci był blask!
A my radośni i uśmiechnięci za wszystko
Dziękujemy Wam!
Dzieci z półkolonii 2016
Marta Gródek Piotrowska
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Kochane Dzieci!
Ciąg dalszy opowieści o świętym Janie Pawle II.

Ministrant
Lolek służy do Mszy świętej w tym kościele. Codziennie o godzinie 6 rano.
Bo inaczej mógłby się spóźnić do szkoły. Na szczęście kościół blisko – tuż obok,
po drugiej stronie ulicy. Wystarczy wyjść z domu, gdy kościelny dzwoni sygnaturką pięć minut przed szóstą.
- Lolek, słyszysz, już dzwonią.
- Biegnę, Mamo. Gdzie mundurek?
- Tu masz. Rękaw jeden, rękaw drugi. Poczekaj, jeszcze szalik.
- Nie trzeba, to blisko.
- Zapnij guziki.
- To po drodze. Ale jeszcze ci muszę, Mamo, coś powiedzieć.
- To potem, już idź.
- Nie, teraz. Ty tak dbasz o mnie. A o siebie nie i często chorujesz. Proszę
cię, dbaj, dobrze.
- Dobrze.
- Przyrzekasz?
- Tak. Już idź.
Wtedy szybko zbiega po dwa schody na dół. Jeszcze trzeba przekroczyć
uliczkę, okrążyć kościół i już wchodzi się do zakrystii. Kościelny trochę mruczy,
że najwyższy czas, ale tylko tak, żeby coś powiedzieć, bo przecież cieszy się, że
Lolek przyszedł. Poprawia na nim komeżkę, wręcza mszał i można wychodzić,
prowadząc księdza do ołtarza.
M. Maliński

Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
1. Czy jeszcze do nas powrócą lelki?
Na ostatnim zebraniu Redakcji „Naszej Wiary”
pan Zenon Tabor wspomniał, że kilkanaście lat temu
w parku dworskim można było jeszcze zobaczyć
i usłyszeć lelki.
Lelek to ptak podobny w locie do olbrzymiej jaskółki. Ma bardzo mały dziób, który kończy olbrzymią
i głęboko rozciętą paszczę. Jest ptakiem, który żeruje
nocą podobnie jak sowy. W dzień lelka też trudno zobaczyć, bo jego upierzenie jest szare, koloru ćmy i ze względu na małe „łapki” siedzi nie
w poprzek, ale wzdłuż konarów drzew. Lelek od wieków ma przydomek „kozodój”. Już
Arystoteles pisał, że pasterze posądzali tego ptaka o wypijanie kozom mleka na pastwisku. Lelek kozodój przylatuje pod koniec kwietnia lub w maju, a odlatuje w okresie od
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sierpnia do września. Jest ptakiem monogamicznym. Monogamia, jednożeństwo, jest
u ptaków bardzo częste. Do zwierząt najbardziej znanych z monogamii należą łabędzie.
Lelek w Polsce był bardzo rozpowszechniony, dzisiaj coraz rzadziej można go spotkać.
Czy jesteśmy w stanie odwrócić tę tendencję?
2. Graffiti - ciekawa pamiątka po Światowych Dniach Młodzieży w naszym Domu
Parafialnym – w sali widowiskowej.
Zagraniczna młodzież przebywająca w polskich parafiach w ramach Misyjnej Katechezy miała wykonać na rzecz wspólnoty, pośród której przebywała, jakiś czyn społeczny.
Nasi goście z Francji w ramach tego czynu wymalowali graffiti na „wejściowej” ścianie
sali widowiskowej. Co jest treścią tego malowidła?
- Nade wszystko wymalowane jest logo ŚDM oraz jego hasło (również w języku
francuskim): Błogosławieni Miłosierni. W różnych kolorach odbito też 36 dłoni młodzieży
z Francji i naszej młodzieży z wolontariatu. Każda dłoń została podpisana imieniem jej
właściciela. W centrum tej kompozycji z ludzkich rąk widnieją dwie flagi: francuska
i polska. U dołu tego arcydzieła umieszczona jest data jego powstania: 23 VII 2016 r.
Dodam tylko, że graffiti nie jest wymysłem zbuntowanej współczesnej młodzieży.
W starożytności ryto na murach, naczyniach, kamieniach różne rysunki i napisy. W Pompejach odkryto wiele takich graffiti.

Kapliczki i krzyże przydrożne naszej gminy
„Kapliczki i krzyże przydrożne” to temat I edycji Gminnego Konkurs Literacko – Fotograficznego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Marcinkowicach. Konkurs
w swoim założeniu ma prezentować piękno przyrodnicze, kulturowe i historyczne miejscowości z terenu gminy Chełmiec, czyli naszej Małej Ojczyzny.
Tegoroczna edycja zachęcała do zatrzymania się przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych i zaprezentowania ich w formie fotograficznej oraz literackiej. Powstał bogaty zbiór
prac uczniów klas 4-6 przedstawiający w oryginalny i ciekawy sposób obiekty, które są
nieodłącznym elementem naszego krajobrazu i kultury religijnej.
Na konkurs złożono 36 prac złożonych z fotografii i tekstu literackiego nadesłanych
przez 34 uczestników z 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmiec. Komisja oceniająca miała nie lada kłopot z wybraniem najładniejszych prac, bowiem wszystkie były
wykonane na wysokim poziomie i zawierały walory dokumentacyjne oraz artystyczne.
Nagrodzono prace następujących uczniów:
I miejsce -

Łucja Jabłońska – SP w Krasnem Potockiem

II miejsce 		

Martyna Wójcik – ZS w Świniarsku
Krzysztof Gadzina - SP w Krasnem Potockiem

III miejsce 		

Oliwia Kmiecik – ZS w Chomranicach
Piotr Turski – ZS w Librantowej
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Wyróżnienia – Martyna Wróbel – SP w Rdziostowie
		
Nikodem Olszak – SP w Rdziostowie
		
Wiktoria Augustyn – ZS w Chomranicach
		
Kinga Włodarczyk – SP w Krasnem Potockiem
		
Patryk Piekarz – SP w Marcinkowicach
		
Martyna Kowalczyk – SP w Marcinkowicach
		
Klaudia Chrobak – ZS w Świniarsku.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach dnia 15 czerwca 2016r. Spotkanie uświetnili swoją obecnością Bernard
Stawiarski - Wójt Gminy Chełmiec, Radosław Potoczek – dyrektor ZOEAS, Andrzej Tyrkiel – przewodniczący Gminnej Komisji Oświaty. Cenne nagrody: aparaty fotograficzne,
odtwarzacze MP3/4, pen drive oraz książki ufundowali Wójt Gminy Chełmiec oraz dyrektor
szkoły Ewa Pierzchała.
Mamy nadzieję, że zorganizowany przez szkołę podstawową konkurs zachęci młode pokolenie mieszkańców naszej gminy do zauważenia niezwykle urokliwych miejsc
i obiektów znajdujących się w ich otoczeniu oraz skłoni ich do utrwalania tego, co tworzy
historię i kulturę naszej Małej Ojczyzny.
Już dzisiaj zachęcamy uczniów klas 4-6 do udziału w II edycji konkursu w roku
szkolnym 2016/2017, której temat będzie brzmiał „Urokliwe zakątki przyrodnicze mojej
miejscowości”.

ISz.
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XVI Parafiada
Miała miejsce na boisku LKS Zamczysko 3 lipca. W programie, oprócz tradycyjnych
punktów, znalazł się występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, a także dwa nowe konkursy: wbijanie gwoździa na czas i bieg w workach. Obydwa
konkursy zaproponowane były dla rodzin.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie do Sejmu RP p. Jan Duda i p.
Wiesław Janczyk.
Był mecz piłki nożnej - księża vs oldboje LZS Zamczysko. Odbył się również turniej
piłki nożnej juniorów naszych i z zaprzyjaźnionych klubów.
Nie było konkursu strzelania, ale był konkurs piosenki dla dzieci, loteria fantowa,
konik, wesołe miasteczko, aukcja dzieł sztuki i wiele propozycji kulinarnych. Nowością
było malowanie twarzy zorganizowane przez członków KSM.
Organizatorami, jak w ubiegłych latach, były miejscowe stowarzyszenia i zespoły:
Rada Parafialna, Caritas, LKS Zamczysko, Akcja Katolicka, Koło Gospodyń Wiejskich.
Całość prowadził znany wodzirej Andrzej Sowa. Do tańca przygrywał zespół Oremus
– Sumero.
Inne informacje, np. o laureatach konkursów podamy w następnym numerze.
Sponsorzy (dary rzeczowe, ofiary pieniężne, pomoc w przygotowaniu):
1. Stanisława i Leszek Stopa
2. Agata i Tadeusz Lis
3. Łucja Wróbel
4. Paweł Tyrkiel
5. Firma „George” - Małgorzata i Jerzy Kuzak
6. Firma „Gród” - Zofia i Wiesław Czop
7. Katarzyna i Andrzej Plata
8. Monika Tobiasz-Jop
9. Maria i Jerzy Sikorscy
10. Anna i Edward Sulicz
11. Zenon Tabor
12. Monika Tobiasz-Tabor
13. Ks. Henryk Boguszewski
14. Beata i Wiesław Wilczakowie
15. Anna i Zbigniew Leśniakowie
16. Paulina i Paweł Sopata
17. Parafialny Oddział Caritas – „Serca”
18. Danuta i Zbigniew Kuźma
19. Janusz Hornik
20. Magdalena i Tomasz Czop
21. Anna Uljasz
22. Dorota i Jerzy Czub
23. Ks. Krzysztof Mirek
24. Krystyna Czub
25. Zofia Zegarlińska
26. Teresa i Wiesław Kocemba
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Halina Kocemba
Maria i Jacek Popiół
Maria Chmielowska
Anna i Grzegorz Tabor
Elżbieta i Mirosław Pietrzakowie
Jadwiga i Stanisław Tobiasz
Stanisława Ruchałowska
Aleksandra i Zbigniew Piekarscy
Katarzyna i Krzyszof Bobak
Jolanta i Sławomir Żuchowicz
Firma „Litwiński”
Agata i Franciszek Tokarczyk
Ewa Gadomska
Barbara i Józef Konar
Monika i Sławomir Szkarłat
Agata i Piotr Sowa
Stefania i Józef Gościejowie
Monika i Sławomir Sowa
Krystyna Michalik
Ewa i Andrzej Sowa
Natalia i Marek Kwiatkowscy
Firma „Tadko-Gum” Tadeusz Wroński
Gmina Chełmiec
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Firma „Rol-Bud” Zofia i Władysław Suchowcy
Ks. Józef Dominik
Ks. Andrzej Kmiecik
Ks. Prałat Józef Babicz
Miód z pasieki „KUBUŚ” - Jolanta i Lucjan Marszałek
Gminna Spółdzielnia –prezes spółdzielni Barbara Poręba
Monika i Maksymilian Wójs
Dariusz Zajączkowski
Dzieci z Centrum Kultury w Marcinkowicach wraz z wychowawcą
Ewa Płoskonka
Barbara Kucharska
Maria Poręba
Magdalena Drwal
Teresa Kafarowska
Zofia Kowalczyk
Maria i Tadeusz Romańscy
Julia Tobiasz
Teresa Karpiel
Anna Brdej
Maria Zajączkowska
Elżbieta i Rafał Gibas
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
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Bożena i Ireneusz Turek
Beata i Jarosław Adamczyk
Jolanta i Andrzej Kwiatkowscy
Małgorzata i Jan Duda
Katarzyna i Damian Mleczko
Agnieszka i Mirosław Smajdor
Ryszard Pietrakiewicz
Firma Kosecki - Krystyna i Stanisław Koseccy
Danuta i Henryk Jop
Janina i Władysław Mróz
Celina Garbacz
Zofia i Andrzej Górka
Zofia Mirek
Łukasz Witowski
Młodzież z KSM – Monika Zwolińska, Kamila Król, Angelika Jurczak,
Karolina Potoczek

Lista osób, które przyniosły słodkie ciasto celem rozprowadzenia wśród parafian:
1. Katarzyna Plata
26. Ewa Kucia
2. Danuta Jop
27. Alina Chronowska
3. Agata Zwolińska
28. Ludwika Rusnarczyk
4. Zofia Kowalczyk
29. Wiesław Wilczak
5. Jadwiga Wójtowicz
30. Barbara Kucharska
6. Maria Wójs
31. Alicja Drwal
7. Renata Domagała
32. Małgorzata Hyclak
8. Kazimiera Potoczek
33. Pierwsza Róża Matek
9. Jolanta Żuchowicz
34. Jadwiga Tobiasz
10. Wiesław Smajdor
35. Małgorzata Zapart
11. Józef Smajdor
36. Irena Musiał
12. Krystyna Ligęza
37. Elżbieta i Jan Horowscy
13. Marta Potoczek
38. Grażyna i Andrzej Mróz
14. Wiesława Krok
39. Maria Sikorska
15. Sabina Brdej
40. Zofia Wysowska
16. Jolanta Kwiatkowska
41. Halina Brzęczek
17. Katarzyna Bobak
42. Maria Pociecha
18. Joanna Bobak
43. Barbara Smoleń
19. Barbara Kądziołka
44. Aneta Gawlik
20. Róża św. Kingi
45. Ewa Bień
21. Urszula Smajdor
46. Janina Jamrozik
22. Magdalena Czop
47. Lucyna Żak
23. Krystyna Tyrkiel
48. Danuta Tobiasz
24. Krystyna Czub
49. Maria Pycha
25. Dorota Kucia
50. Teresa Mróz
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Usunąć bo..... stary
Po co nam stare drzewa? Tyko nam widok zasłaniają! Liśćmi na jesień zanieczyszczając
całe podwórko, stwarzają niebezpieczeństwo dla człowieka, samochód mogą zniszczyć.
Wytnijmy je, bo zasłaniają krajobraz, bo są niebezpieczne, bo w jesieni dużo liści opada i
zaśmiecają trawnik i podwórko. Wielu tak myśli i tak robi ,nie zastanawiać, co traci, nie
wiedząc, akie korzyści przynoszą te drzewa człowiekowi. Na miejscu, gdzie te drzewa stały,
stawia się sklep wielkopowierzchniowy i parking, „przecież tak bardzo potrzebny”. No cóż na
to poradzimy, co możemy zrobić? przecież cywilizacja zatacza coraz większe kręgi, obejmuje
swoimi zdobyczami, wszystkich nas żyjących, technika wkracza w nasze życie. A przecież
tylko małpom potrzebne są drzewa, chodzą po drzewach, zaś herbatkę miód lipowy, kupić
można w sklepie zielarskim. Tak jak cywilizacja jest bardzo niebezpieczna dla strych drzew,
tak starość jest zagrożeniem dla schorowanych ludzi. Przecież my młodzi, nie mamy czasu
dla swojej starej matki czy też ojca. Kto o nich zadba? Przecież potrzebują opieki, a nam
tak brakuje czasu, dla obłożnie chorych, niedołężnych ludzi. Wszechobecna, mądra „ludzka”
cywilizacja wskazuje nam drogę, podpowiada rozwiązanie, co można z takimi ludźmi zrobić.
Na leki szkoda pieniędzy, bo i tak nic nie pomogą. Najlepiej, by było, aby szybko zmarli, a jak
nie, to może dom starców? Jakieś hospicjum? Ale najlepiej, żeby dużo nie płacić za opiekę.
Państwa Europy zachodniej porzuciły cywilizację życia, zastępując ją cywilizacją śmierci,
która upominając się o starych, proponuje „godne umieranie”. Godne, to znaczy jakie? W
imię postępu, otwierając oczy na współczesną „teorię prawdy”, współczesna kultura proponuje eutanazję na żądanie. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Dlatego każdy człowiek,
szczególnie ludzie młodzi, pracownicy służby zdrowia, muszą sobie zdać sprawę z tego ,ze
nikt nie jest panem śmierci, tak jak nie jest tez panem życia, musi sobie zdać sprawę z tego,
że nie może zastąpić Najwyższego. Takie porównanie wydaje mi się dość istotne, bo drzewa
to najstarsze rośliny lądowe, wśród organizmów żywych, one kształtowały ziemie dlatego
warto też coś niecoś wiedzieć i zrobić. .
Gościu, siądź pod mym liściem ,a odpocznij sobie
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
(…) ...Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają ….(....)
To tylko niewielki urywek fraszki pana Jana Kochanowskiego, „Na lipę” zachwalający
urodę i urok lipy. Myślę, że dobrze o tym wiedział pisarz, opisując uroki liryczne piękna jakim
jest lipa, która mówi do gościa, przechodnia. Drzewo zachęca człowieka do odpoczynku, mówi
słowami poety, że daje cień, jest zapachem, można pod nim odpocząć, posłuchać brzęczenia
pszczół, śpiewu ptaków. Podkreśla swe walory, daje spokój, koi nerwy, ukazuje piękno. Drzewa
od zawsze fascynowały i wzbudzały szacunek ludzi, przypisywano im dobroczynną, niekiedy
magiczną moc. Od początku człowiek sadził je wokół swoich siedzib, zakładał parki, oraz obsadzał nimi alejki doprowadzające do dworów. Ludzie wierzyli, że drzewa roztaczają nad nimi
opiekę, a rosnące niekiedy po kilkaset lat drzewa, wydawały się naszym przodkom wieczne.
Najstarsze z nich były świadkami wielu historycznych wydarzeń. Na kuli ziemskiej rosną
drzewa, które są starsze od piramid egipskich zbudowanych przeszło 4500 lat temu.1 Najpotężniejsze z nich były czczone, stawały się przedmiotem kultu, adoracji, składano im ofiary.
Drzewo było przedmiotem czci jako połączenie sił podziemnych-korzeni, sfer niebiańskich
-korony, z życiem ziemskim - pniem. Święte drzewa i gaje były mieszkaniem, lub własnością
bóstw czy tez nimf, ale wtedy ludzie żyli w zgodzie z naturą, wierzyli w magiczną siłę drzew,
promieniejącą z nich energię i uzdrawiającą moc. Motyw drzewa i lasu funkcjonował od
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pradziejów w wielu religiach jako symbol istot boskich. W religii chrześcijańskiej mamy
do czynienia z drzewem życia i drzewem wiadomości dobra i zła, symbolizującym wszelki
grzech, którego owoce ośmielili się spożyć pierwsi rodzice. Drzewa są naszym dziedzictwem
po poprzednich pokoleniach i wianem dla naszych dzieci.
Dzisiaj, bogatsi w wiedzę naukową, nie musimy już wierzyć w magię i magiczną ich moc,
ale wraz z rozwojem cywilizacji naukowcy odkrywają coraz to nowe zalety drzew. Wszystkim
jest wiadomo, że drzewa tworzą swoisty mikroklimat i pomagają leczyć różne dolegliwości,
zarówno fizyczne, jak również pochodzące z głębi naszej psychiki. Drzewo ma istotny wpływ
na psychikę człowieka, zajmuje stałe miejsce w jego świadomości, rośnie obok nas. Przyzwyczajamy się do jego obecności, w codziennym życiu może nie zwracamy na niego uwagi,
ale gdy go zabraknie, widzimy puste miejsce i zmieniony krajobraz.
Wielu ludzi uważa, że człowiek w jakiś sposób jest pobratymcem drzewa, rośnie z nim
od ziemi ku niebu, potrzebuje światła i powietrza, a zatem można powiedzieć, że życie w
symbiozie z drzewem jest pożądane i naturalne. Jakiekolwiek otoczenie bez drzew wydaje
się nam niekompletne i nienaturalne.
W drugiej połowie XX wieku rola i znaczenie drzew jeszcze bardzie wzrosło. W związku
z postępującą degradacją środowiska naturalnego, rozwojem miast, w których warunki życia
są coraz bardziej niesprzyjające, związane z nienaturalnymi zmianami klimatycznymi na skalę
globalną, zwrócono uwagę na ogromny wpływ drzew na środowisko. Obecnie nawet ludzie
dalecy od zainteresowań przyrodniczych doceniają rolę drzew w naszym życiu. Drzewa są
warte naszej opieki i wysiłków, są one potrzebne dla naszego zdrowia. Inwestowanie w
nasadzanie, konserwacje starych drzew, utrzymującą ich przy życiu, jest jednym z najmądrzejszych sposobów wydawania naszych społecznych pieniędzy. Dlatego trzeba dążyć do
tego, aby przekonać nasze władze samorządowe, że drzewa są ważną i integralną częścią
komunalnej infrastruktury.
Oczywiście, nie da się ukryć, że z drzewami wiążą się tez wydatki. Dotyczy to kosztów
sadzenia drzewek, ich pielęgnacji, a także kosztów związanych z naprawą infrastruktury,
odszkodowań sądowych, usuwanie skutków katastrof naturalnych. Jednak korzyści, jakie
odnosimy z powodu obcowania z drzewami, zdecydowanie wielokrotnie przeważają nad
wymienionymi wydatkami.
Pielęgnacja, konserwacja drzew, troszczenie się o ich stan, to prawie obowiązek właściciela terenu, na których znajdują się drzewa wpisane do rejestru ,jako pomniki przyrody. Na
pewno nie wszyscy mieszkańcy Marcinkowic pamiętają park, a w nim dworek, w którym
mieszkał ostatni właściciel, pan Morawski. Przez lata upiększali ten park wcześniejsi mieszkańcy tego dworku, nasadzali drzewa, dbali o jego piękno. Park otaczający dworek można
nazwać parkiem romantycznym, w którym jeszcze do dzisiaj zauważyć można pozostałości po
alejkach grabowych i istniejącą do dzisiaj alejkę kasztanową, uroku dodają także egzotyczne
drzewa - tulipanowiec oraz sosna amerykańska wejmutka. Szkoda, że nie zachował się piękny
staw z altanką pośrodku, który już niewielu mieszkańców pamięta. Parkowi dodawały zawsze
uroku lipy, które pamiętają Marcinkowice przed dwustu laty.Jednak czas, warunki atmosferyczne, brak należytej konserwacji, spowodowały, że wiele z nich powalił wiatr. Wichura,
nie zważając na to, że te lipy to pomniki przyrody, powaliła dwa z trzech, a po oględzinach
dendrologa zakwalifikowano także trzecie, stwierdzając, że ta trzecia stwarza zagrożenie dla
mieszkańców i należy ją ukarać także wycinając. Bezmyślność człowieka, czy może brak
szacunku, respektu do przyrody spowodowały, że podjęto właśnie taką a nie inną decyzję. Nie
wiem, bo stało się to tak szybko, że nie można było wstrzymać „egzekucji”.
Byłem przy wycince, patrzyłem jak padają stare lipy, a ktoś mnie zapytał, czy mnie serce
nie boli, jak patrzę na padające kolosy, odpowiedziałem tak, boli, nawet bardzo boli, bo na
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oczach moich i wielu innych gapiów pada historia parku. „Serce boli”, jak pomyślę, że urzędnicy kierują się tylko prawem, zapominając, że mają także serca, a może jednak można było
uratować to drzewo, bo to drzewo na pewno było związane historią. Kępę tych trzech starych
lip oglądali uczestniczy powstania styczniowego, podziwiał zapewne komendant Piłsudski ze
swoimi żołnierzykami. Myślę, że zwrócił uwagę na te lipy, ostatni Prezydent na uchodźstwie
pan Kaczorowski. Zapytać bym także chciał, gdzie był przez te wszystkie lata konserwator
przyrody, czy tylko powieszone tabliczki „Pomnik przyrody prawem chroniony” miały chronić
drzewo, czy człowiek nie czuje się winnym, że zaniedbał pielęgnację wiekowych drzew. Jestem raczej pewien, że na to pytanie na pewno nie dostanę odpowiedzi. Jednak ten park to
oaza piękna w Marcinkowicach, rośnie tu nadal wiele starych drzew, które wymagają opieki
ze strony konserwatora przyrody. Czy je otrzymają? Nie wiem. Ale myślę, że jest potrzebna,
bo przecież to nasza historia.

Zenon Tabor

Primus non nocere
Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie rozmowa z sąsiadką na temat choroby
naszego wspólnego znajomego. Jego przewlekła choroba, przy której koniecznie wymagana
jest stała opieka lekarska, jak również stałe zabiegi, które mogą ulżyć w cierpieniu. Konieczność ciągłego odwiedzania gabinetów specjalistycznych jest dość uciążliwa, a jak wszyscy
chorzy wiedzą, takie wizyty wymagają oczekiwania w kolejkach, wcześniej jednak trzeba
uzgadniać termin. Dla ludzi zdrowych może takie oczekiwanie nie jest zbyt uciążliwe, ale dla
starszych, schorowanych pacjentów, jest to po prostu męczarnia. Wielu chorych skraca te
oczekiwania do minimum, płacąc za leczenie „prywatne”, jednak nie wszystkich jest stać na
opłacenie każdej wizyty. Ze względy na taką sytuację, jaka jest, znajomy poczynił starania,
aby go przyjęto do szpitala na oddział specjalistyczny. Wydawało się, że nie powinno być
z przyjęciem żadnych problemów, nawet to powinno być pewne że zostanie przyjęty na
leczenie, przecież wiadomo, że służba zdrowia przyjmuje do leczenia wszystkich pacjentów
z widocznymi objawami choroby. Jednak jest to nieprawda, znajomy łóżka szpitalnego nie
otrzymał, tłumaczenia były różne, lecz faktem jest, że nie został przyjęty . 		
Nieprzyjmowanie chorego pacjenta do szpitala to norma, sam się o tym przekonałem,
kiedy zgłosiłem się do szpitala o poradę lekarską i leczenie. Lekarka z izby przyjęć powiedziała
,że nie ma miejsca dla mnie w szpitalu i da mi „skierowanie do specjalisty”. Na moje pytanie
,gdzie ja jestem, i po co tu, przyjechałem, nie otrzymałem odpowiedzi. Wyraziłem zgodę na
opuszczenie izby przyjęć pod warunkiem, że do mojej karty pobytu na oddziale ratunkowym
będzie wpis, że jestem na tyle zdrów, ze mogę iść do domu.. Pani doktor nie podpisała mi
takiego oświadczenia, a ja pozostałem w szpitalu na osiem dni. Widocznie jednak, byłem chory.
Trudno jest zdefiniować człowiekowi, co to jest choroba, lecz lekarzowi nie powinno to
stwarzać większych trudności. Każdy z nich wie, że choroba jest stanem organizmu ,kiedy
pacjent oświadcza, że czuje się źle, a to złe samopoczucie wiąże się z dolegliwościami, które
wynikają ze zmian niedomagań w naszym organizmie.
Choroba może występować okresowo lub może być długotrwała , a nieleczenie jej może
doprowadzić do najbardziej dramatycznych wydarzeń dla ludzkiej istoty, jaką jest śmierć.
Fenomen śmierci polega na tym, że jest ona oczywista i najbardziej powszechna, obejmując wszystkich a jednocześnie tajemnicza. Stąd też budzi liczne pytania i obawy.
W naszej społecznej egzystencji na ziemi niechętnie myśli się o chorobie i śmierci.
Człowiek, dążąc do materialnego dobrobytu - czasem w sposób przesadny, nie chce myśleć
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o momencie, który wbrew jego woli nieuchronnie nastąpi. Nie chodzi o to, by nieustannie
zadręczać się myślą o śmierci, ale o przyjęcie do świadomości konieczności tego wydarzenia.
Wobec tajemnicy śmierci człowiek jest bezsilny, jego ludzkie pewniki zostają zachwiane, zatem
pozostają te, które wykraczają poza nasze wyobrażenia.
Wiara chrześcijańska, przyjęta z całym bogactwem zapewnień życia wiecznego, czyni
śmierć przejściem - stacją pośrednią między jednym „rodzajem” życia a drugim; między życiem
ciała z duszą a życiem duszy, a samo umieranie stara się uczynić godnym człowieka. Dlatego też
Kościół przywiązuje wielką wagę do chwili, kiedy człowiek, zdając sobie sprawę, że nadchodzi
czas jego rozstania się z tym światem, aby mógł się na ten moment należycie przygotować.
W obecnej dobie, w środkach masowego przekazu, podejmuje się próby zatarcia różnicy
pomiędzy pojęciem „umierania z godnością” a „eutanazją” i w ten sposób chce się wymóc
społeczną zgodę na praktykowanie tego haniebnego procederu.
Do działań tych dorabia się pewne filozofie, idee szerzone przez środki masowego przekazu, które powodują, że opinia publiczna skłonna jest nie tylko tolerować a wręcz popierać
tego typu postawy wyraźnie sprzeczne z godnością człowieka. W przypadkach szczególnie
trudnych i dramatycznych, nawet ludzie wierzący mogą poczuć się zagubieni, jeśli zabraknie
im solidnych i przekonujących punktów odniesienia.
Z zagadnieniem „umierania z godnością” nierozerwalnie łączy się zagadnienie cierpienia,
jest ono nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. W sposób szczególny uzewnętrznia
się ono podczas choroby i umierania, potęgowane częstokroć przez stosowanie takich czy
innych zabiegów, które mają na celu sztuczne przedłużenie życia.
Ojciec Święty Jana Paweł II w swojej Encyklice Evangelium Vitae w punkcie 64 stwierdza: dzięki wykorzystaniu niezwykle skomplikowanych metod i urządzeń współczesna wiedza
i praktyka medyczna są w stanie skutecznie działać w przypadkach dawniej beznadziejnych
i łagodzić lub usuwać ból, a także podtrzymywać i przedłużać życie w sytuacjach skrajnej
słabości, sztucznie reanimować osoby, których podstawowe funkcje biologiczne uległy gwałtownemu załamaniu. Jednak w kontekście tej wypowiedzi trzeba sobie postawić pytanie gdzie
są granice owego „podtrzymywania i przedłużania życia”?
Ową granicę stanowi właśnie poszanowanie dla godności osoby ludzkiej. Dlatego nawet
życie ludzkie, choć jest fundamentalnym dobrem człowieka, zyskuje sens moralny dopiero
przez odniesienie do dobra osoby, którą zawsze należy afirmować dla niej samej.
Każdy człowiek, a w sposób szczególny pracownicy służb medycznych muszą zdawać
sobie sprawę z tego, że nikt nie jest panem śmierci, tak jak nie jest panem życia; w życiu
i w śmierci musi zawierzyć się całkowicie „woli Najwyższego”, zamysłowi Jego miłości.
Dlatego każdy człowiek, który staje u kresu swojej ziemskiej pielgrzymki, ma prawo
do umierania w spokoju, z zachowaniem godności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zabiegi, które
w sposób sztuczny i nie rokujące nadziei na polepszenie stanu zdrowia pacjenta, podtrzymują
jego funkcje życiowe są sprzeczne z godnością umierającego i zadaniem moralnym przyjęcia
śmierci oraz pozwolenia na jej naturalny przebieg. „Śmierć jest nieuniknionym faktem życia
ludzkiego” nie można opóźniać jej bezskutecznie, chroniąc się przed nią za wszelką ceną. Wiem,
że na ten temat trwają dyskusje. Są przypadki obudzenia się człowieka nawet po kilku latach.
Pod szczególną rozwagę należy wziąć na nowo rolę szpitali, klinik i ośrodków rekonwalescencji: zgodnie ze swoją prawdziwą tożsamością nie są one jedynie instytucjami, w których
otacza się opieką chorych i umierających, ale przede wszystkim środowiskami, w których
dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, cierpienia i śmierci.
Szczególną rolę i pomoc zarówno dla tych, którzy stają u kresu swojego życia jak i dla ich
rodzin, pełnią w obecnej dobie coraz liczniej powstające hospicja, w których rzesza ofiarnych
lekarzy, pielęgniarek oraz woluntariuszy stara się ulżyć cierpieniu swoich braci i sióstr, aby te
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ostatnie chwile ich życia uczynić bardziej godnymi. Swoją pomocą służą nie tylko umierającym,
ale i ich rodzinom, które częstokroć nie są w stanie sobie poradzić z opieką nad umierającym.
W przypadku lekarza i jego współpracowników nie chodzi o decydowanie o życiu lub
śmierci jednostki. Chodzi po prostu o bycie lekarzem, czyli o poszukiwanie oraz decydowanie
zgodnie z wiedzą i sumieniem, o zabiegu szanującym życie i śmierć powierzonego mu chorego. Ta odpowiedzialność nie wymaga zawsze odwołania się do każdego środka. Może także
oznaczać szacunek dla woli chorego, który odrzuciłby zastosowanie takich środków.
W tym kontekście a zarazem kończąc niniejszą refleksję nad zagadnieniem „umierania
z godnością” sądzę, że warto tu przytoczyć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które skierował
On do pracowników służby zdrowia w Liście do chorych na Światowy Dzień Chorego w 1997
roku, pisze w nim: myślę zwłaszcza o pracownikach służby zdrowia i o duszpasterzach, o ludziach, którzy z racji wykonywanego zawodu lub jako wolontariusze stykają się nieustannie
z chorymi i z ich potrzebami. Pragnę ich wezwać, aby zachowali jak największe mniemanie
o pracy, jaka została im powierzona i nie ustępowali w obliczu trudności i niezrozumienia.
Pracować w dziedzinie ochrony zdrowia nie znaczy jedynie walczyć z chorobą, ale nade
wszystko podnosić jakość ludzkiego życia. Ponadto chrześcijanin, świadomy, że „chwałą
Bożą jest człowiek żyjący”, umie czcić Boga w ludzkim ciele zarówno wtedy, gdy jest ono
pełne siły, żywotności i piękna, jak i wtedy, gdy okazuje się słabe i nieodporne. Zawsze głosi
transcendentną wartość osoby, której wartość pozostaje nie naruszona mimo cierpienia,
choroby i starości. Dzięki wierze w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią oczekuje z ufnością
chwili, gdy Bóg „przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała,
tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować”.
Primum non nocere jest ostrzeżeniem dla lekarzy, ponieważ pomóc choremu jest czasem
trudno, natomiast zaszkodzić bardzo łatwo. Lekarz musi być pomocnikiem natury, z czego
wynikają pewne obowiązki;
- nikomu nie podawać trucizny, a kobiecie środki na poronienie, taki zamiar nie zrodzi
się w jego umyśle.
- być człowiekiem, którego nie da się przekupić.
Zdrowie chorego najważniejszym prawem. Ta zasady nie zmieniły się od czasu Hipokratesa
z Kos, który żył w latach 460- 377 r. p.n.e. Uznawany jest za ojca medycyny oraz najważniejszego przedstawiciela szkoły lekarskiej.

Zenon Tabor

Felieton

Integracja

„Proces tworzenia się całości – z jakichś części, zespalanie się elementów w całość.
Np. integracja kulturalna i narodowa.”
Zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości.
Sł. j. pol. PWN
Łc. Integratio = odnowienie odtwarzanie
Dezintegracja – odwrotność procesu integracji
Sł. wyr. obcych
Zacznę od najwyższego piętra. Takie myślenie przychodzi po przeżywaniu Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Zwykłym okiem dostrzec było można, że zgromadzenie młodych (różnych godności i wieku) to była wielka integracja ludów całego
świata. To wprost trudne do uwierzenia, jak wielkie idee duchowe zbliżyły, zintegrowały,
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połączyły „przyszłość świata” wokół osoby ojca świętego. Obraz telewizyjny pokazał
olbrzymi teren, z dala widziany jak obraz namalowany różnorodnymi kropelkami a nad
nimi flagi i proporcje wszystkich niemal krajów świata. Różne języki a jeden duch nad
nimi. Jaka będzie trwałość tej integracji? Ufajmy, że ziarno spotkania z Bogiem i między
sobą wyda owoc, jak w przypowieści o siewcy. Młodzi będą w swoich krajach siać,
rozmnażać ziarno jedności i miłości, przyjaźni, dobra, piękna, miłosierdzia.
Niech tak będzie.
I to, o czym wyżej, będzie piętrem niższym integracji, na poziomie krajów i narodów.
Integracja w rodzinie to najmniejszy zakres integracji, ale jakiż ważny. Stąd wynosi
człowiek wartości, którymi będzie karmił się w życiu dorosłym, które poniesie w każde
zgromadzenie, w którym się znajdzie.
A teraz rozważmy pytanie:
Która religia potrafi zgromadzić cały świat w duchu prawdy, dobra, piękna? Która?
Jaka inna idea niż wiara w miłosiernego Boga przynosi pokój i radość?
Który z wielkich przywódców zgromadzi w jedno cały świat?
Integracja europejska – czy jest trwała i zadowalająca dla poszczególnych jej części?
Święty Jan Paweł II był „za” ale zwracał uwagę na podstawowe spoiwo: na ducha.
Tymczasem Unia (myśląca o włączeniu pozaeuropejskiej Turcji) stała się grą hazardową, gdzie chodzi o pieniądze i władzę mocniejszych nad słabszymi. Dlatego się rozłazi
(przepraszam za kolokwializm) jak źle zszyte płótno, staje się niestrawna jak zakalec w
cieście, kruszy się jak nieudany słodki placek.
Wspomnę tu ubiegłoroczne kazanie odpustowe, księdza rodaka Krzysztofa Romańskiego, w którym znalazła się obrona Radia Maryja. Mówił między innymi: Różne partie
i organizacje próbowały zgromadzić wokół siebie większość narodu. I nie zgromadziły.
A RM gromadzi pokolenia. Bo jest tu wielka idea,
Pozwolę sobie na koniec przytoczyć sytuację sprzed lat. Była to konferencja nauczycieli polonistów w N. Sączu w
związku z przygotowaniem do wielkiej
reformy nauczania. Wykładowca zadał
pytanie: Jak można zintegrować ludzi
różnych narodów, różnych kultur? Czym
przekonać, aby była jedność?
Nastała chwila ciszy. Przyszła mi
do głowy my śl, którą z gwałtownym
biciem płochliwego serca wypowiedziałam: najlepsza integracja jest na
placu św. Piotra, integracja nie tylko
Europejczyków. „Pan” jakby czekał na
tę odpowiedź. Odetchnął. Ja też.
Abyśmy uczyli się integrować w
rodzinie, sąsiedztwie, parafii.
Z życzeniami wakacyjnych, dobrych integracji

Ł.W.
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Ojczyzna polszczyzna

O przysłowiach kolejne opowieści

Wykręcić się sianem
W facecjach polskich pochodzących z około 1572 roku zanotowano takie zdarzenie.
Obok słynnego Stańczyka, błazna królewskiego, był ponoć i inny, nazywany Ziębą. Ten trefniś
słynął jako nieprzeciętny kawalarz, frant kuty na cztery nogi. Postanowił on zażartować z kilku dworzan, z którymi chyba coś miał na pieńku, może zbyt mu doskwierali nieprzyjemnymi przytykami? W
sumie nieważne, jaki był powód tego żartu. Istotny pozostaje fakt, że zaprosił on grono szlachciców
do krakowskiej piwnicy na… nie byle co, bo na beczkę wina i sutą kolację. Zaproszeni cieszyli się,
że tak tanim kosztem poucztują sobie do syta, a przy tym za wszystko zapłaci imci błazenek Zięba.
Lecz śmiać miał się tego właśnie on, trefniś.
Zanim zjawili się zaproszeni, Zięba powiadomił gospodarza, by przygotował wystawną kolację
na koszt tych bogatych dworzan. Ucztę rozpoczęto, puchary krążyły gęsto, ogólna wesołość objęła
wszystkich, śmiali się, hałasowali, śpiewali. Kiedy już zebranym kurzyło się mocno z głów, Zięba
powiedział, że dla pełnego ich zadowolenia, dla ubawienia szanownego towarzystwa pokaże dowcip,
którego nawet sam Najjaśniejszy Pan jeszcze nie oglądał. Zebrani przyklasnęli z ochotą. Zięba wysłał
więc gospodarza po siano określając, aby było dobre, długie i niezbyt suche.
Kiedy wreszcie zamówioną wiązkę dostarczono do piwnicy, kazał przebiegły Zięba trzymać
garść suszu gospodarzowi, sam zaś rozpoczął kręcenie powrósła. Kręcił on, kręcił gospodarz piwnicy,
a wszyscy ciekawi czekali, jakiej to sztuki dokona błazen. Może będzie na tym sznurze latał pod
sklepieniem piwnicy? Zięba coraz bardziej oddalał się od stołu, wreszcie na kręte schodki, a powrósło
wydłużało się. Wesołek natomiast co i raz strofował gospodarza, aby dbał o równe kręcenie siana.
Tak to oddalając się znikł za schodami. Zgromadzeni czekali, co dalej nastąpi.
Kiedy Zięba znalazł się już na Rynku Krakowskim, dał grosz napotkanemu żaczkowi i poprosił
go, żeby przez chwilę potrzymał powrósła z siana. Po kwadransie zaintrygowani biesiadnicy wysłali jednego spośród siebie, aby sprowadził, co się też tam na górze dzieje. Dworzanin wybiegł na
Rynek, a tu po Ziębie ani śladu. Żaczek zrozumiał, że został wystrychnięty na dudka. Rzucił koniec
sznura i uciekł. Biesiadnicy poniewczasie pojęli, że pan błazenek zakpił z nich, czyli wykręcił się
sianem. Musieli, chcąc, nie chcąc, zapłacić za sutą kolację i wypitą beczkę wina. Nie mówili też o
tym nikomu, bo przecież wstyd było przyznać się, jak łatwo dali się okpić.
Czy naprawdę nikomu? Chyba nie. Żart obiegł cały Kraków, bo skądże dotarłaby do nas opowieść i skąd po dzień dzisiejszy używamy tego porzekadła?
Wyrwał się jak Filip z konopi
Istnieją dwa różne tłumaczenia tego, dość przecież niejasnego, przysłowia. Jeszcze w osiemnastym wieku zapisano następującą historyjkę:
Żył kiedyś w Polsce szaraczkowy szlachcic imieniem Filip. A miejscowość, w której mieszkał,
nazywała się Konopie. Kiedyś, zgodnie z obowiązującym prawem, wybrał się ten człowiek na sejmik
do Piotrkowa Trybunalskiego, miasta, gdzie odbywały się zjazdy szlachty, gdzie podejmowany
uchwały, wybierano swych przedstawicieli.
Tak było i w czasie, kiedy przybył tam pan Filip. W kole okolicznej szlachty radzono o jakichś
ważnych sprawach, każdy przedkładał własne dowody, bronił własnego zdania, zwalczał przeciwnika. Pan Filip też zabrał głos, a że nie był zbyt wielkim myślicielem, gadać zaczął tak od rzeczy, iż
wszyscy zebrani wręcz przerazili się tym, co plótł mówca. Wówczas ktoś z grona zawołał: „Aleś
się wyrwał, panie Filipie, jak z Konopi”.
Tak brzmi jedno z tłumaczeń tego porzekadła. Trzeba powiedzieć, że ma ono konkretny związek
z następną, chyba prawdziwą wersją, wyjaśniającą pochodzenie przysłowia.
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Otóż nasz swojski, tak często widywany na polach szarak, w niektórych okolicach bywał
nazywany właśnie filipem. Wiemy też doskonale z dawnych zapisów, że przy domostwach, przy
małych drewnianych dworkach szlacheckich, obok ogrodu sadzono konopie. W ogrodzie, co jest
zupełnie zrozumiałe – rosły warzywa, konopie natomiast służyły kilku celom. Jest to roślina dość
wysoka, o swoistym zapachu, a przede wszystkim bardzo przydatna w dawnych gospodarstwach.
Z jej włókna pleciono sznury, tkano mocne płótna, z ziaren tłoczono olej. Lecz w okresie lata, kiedy
tworzyła wielki i gęsty łan zielonych zarośli, służyła też i innym celom. W ich cieniu mogło się z
łatwością kryć domowe ptactwo, z chwilą gdy na niebie pojawiał się najbardziej zacięty wróg
wszystkich kurek, kogucików, perliczek, gąsek – jastrząb.
Nieraz też z pewnością zdarzało się, że zając, buszujący po ogrodzie, zajadając chrupiące liście
kapusty, miał przed czymś umykać. Krył się więc w tym konopiastym lasku. Przykucał tam, może
nawet uspokojony, zadrzemał, aż nagle znów przestraszony szelestem, zaniepokojony zbliżającymi
się krokami, hałasem, wypadał z zielonego ukrycia, wyskakiwał jak filip z konopi, wpadając nieraz
prosto w otwartą paszczę psa czyhającego na łatwą zdobycz.
Stąd żart, zastosowany do przemawiającego na piotrkowskim sejmiku pana Filipa, był i trafny,
i dość ostry.
Takie to są dwa tłumaczenia tego porzekadła.

Z książeczki Tomasza Jurasza „Porzekadła”

Humor
Rozmawiają profesorowie matematyki:
- Dasz mi swój numer telefonu?
- Oczywiście. Trzecia cyfra jest trzykrotnością pierwszej, czwarta i szósta
są takie same. Druga jest o jeden większa od piątej. Suma sześciu cyfr to 23 a
iloczyn 2160.
- W porządku, zapisałem: 256 343.
- Zgadza się. Nie zapomnisz?
- Skądże! To kwadrat 16 i sześcian 7.
Sędzia do górala:
- ile macie dochodów?
- wysoki sądzie, do chodów to jo mom dwie nogi, ale obie kiepskie.
- Panowie wzywali taksówkę?
- Tak.
-Zepsuł mi się samochód, pozwolicie panowie, że odprowadzę was do domu
pieszo.
- Kochanie, idę na 5 minut do Krysi - mówi żona do męża - tylko nie zapomnij
mieszać bigosu co pół godziny.
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Z parafii, kraju i ze świata
Ojciec Święty Franciszek w dniach od 27
– 31 lipca przebywał w Polsce. Papieska wizyta
apostolska związana była głównie ze Światowymi Dniami Młodzieży, ale Ojciec Święty
uczcił też na Jasnej Górze 1050 rocznicę Chrztu
Polski, przewodnicząc uroczystej Eucharystii.
Podczas swojej pierwszej podróży do naszego
kraju papież Franciszek spotkał się także z władzami państwowymi oraz Episkopatem Polski,
odwiedził też szpital dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu spotykając się z ciężko chorymi dziećmi
oraz z ich rodzicami, a także modlił się w ciszy
w Oświęcimiu, w byłym niemieckim obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, nawiedził również sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach. Z młodzieżą uczestniczącą
w Krakowie w XXXI Światowych Dniach Młodzieży Ojciec Święty spotykał się codziennie. Zaraz po powrocie z Częstochowy w towarzystwie
niepełnosprawnej młodzieży specjalnym tramwajem udał się na krakowskie Błonia by spotkać
się z młodymi z całego świata. Uczestniczył tam
z młodzieżą w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.
Podczas swojego pobytu w Krakowie wzorem
swoich poprzedników Jana Pawła II i Benedykta
XVI pojawiał się w słynnym oknie papieskim na
Franciszkańskiej 3, pozdrawiając licznie zgromadzoną tam młodzież. Również w rezydencji
krakowskich arcybiskupów Ojciec Święty zjadł
obiad z młodzieżą z różnych kontynentów, co jest
już tradycyjnym punktem Światowych Dni Młodzieży. W Brzegach pod Wieliczką na Campus
Misericordiae w miejscu największego zgromadzenia młodych na tegorocznych ŚDM / wg
różnych statystyk zgromadziło się tam od 2 – 2,5
mln ludzi/ uczestniczył w wieczornym czuwaniu
z młodzieżą. Kulminacyjnym punktem pobytu
papieża Franciszka była celebrowana w niedzielę
31 lipca na Campus Misericordiae w Brzegach
Msza św. rozesłania, wieńcząca Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie. Papież odmówi także
w południe z młodzieżą tradycyjną modlitwę
„Anioł Pański” i ogłosił miejsce kolejnych
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się
w Panamie w 2019 r. Przed odlotem do Rzymu
Ojciec Święty spotkał się w Tauron Arena w Krakowie z wolontariuszami ŚDM oraz z Komitetem
Organizacyjnym ŚDM i dobroczyńcami.
***

W dniach 20 – 25 lipca gościliśmy w naszej parafii młodzież z Francji, która przybyła
na Tydzień Misyjny zorganizowany tuż przed
Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.
***
W kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na
dziedzińcu klasztornym został „odsłonięty”
obraz Jezusa Miłosiernego utworzony ze zdjęć
ludzi z całego świata. Ta niezwykła mozaika jest
wydrukowana na płótnie wielkości kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Towarzyszyła ona
pielgrzymom przybywającym do sanktuarium
w Krakowie-Łagiewnikach w czasie ŚDM. Projekt
„Wymaluj obraz” zainicjowały siostry zakonne
z ekipy Faustyna2016 i członkowie krakowskiej
wspólnoty Chrystus w Starym Mieście. Na mozaikę składa się około 15 tysięcy zdjęć wiernych
z całego świata. Zdjęcia nadesłano między innymi
ze wszystkich krajów Ameryki Południowej,
Hongkongu, Nowej Zelandii czy Australii. W projekcie wzięła udział m.in. polska para prezydencka
i znani artyści. Fotografie są różne, ludzie przysłali
fotografie ze ślubu, komunii, spotkań rodzinnych.
Wiele było fotografii paszportowych i tzw. selfie,
ale zupełnym zaskoczeniem okazały się zdjęcia
USG z nienarodzonymi jeszcze dziećmi. Z otrzymanych zdjęć, przy pomocy programu komputerowego organizatorzy skomponowali obraz „Jezu,
ufam Tobie”. Organizatorzy i realizatorzy projektu
pragną, aby każdy „odnalazł się” w Jezusie Miłosiernym i aby każdy zapragnął być dobry jak On,
być żywym obrazem Jego miłosierdzia. – Celem
akcji nie było tylko stworzenie fizycznej mozaiki,
fizycznego obrazu, to miał być akt wyznania Jezusowi: „Ja chcę być jak Ty”. Zdjęcie to jednocześnie rodzaj deklaracji, kim chcę być. Utworzono
mozaikę po to, aby połączyć ludzi z całego świata.
Praca nad wykonaniem obrazu z fotografii trwała
110 dni. Po zakończeniu ŚDM organizatorzy akcji
podejmą ją po raz kolejny i wciąż będą dokładać
kolejne zdjęcia do mozaiki. Za pośrednictwem
strony image2016.pl można nadsyłać selfie.
Zdjęcia można przesyłać do 20 listopada.
***
Tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski, który
odbywał się w dniach od 1 – 10 lipca, przeżywany był pod hasłem „Z Matką Miłosierdzia po
nowe życie w Chrystusie”.
***
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W sobotę i niedzielę, 9 i 10 lipca 2016 r.,
na Jasnej Górze odbywała się XXV Pielgrzymka
Rodziny Radia Maryja. Pod wały jasnogórskie
ściągnęli pielgrzymi z całej Polski, Europy i świata.
Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: „Gdzie
chrzest, tam nadzieja”. Centralnym punktem XXV
Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę
była Msza św. jubileuszowa, której przewodniczył
ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.
Wspólnie z nim na wałach jasnogórskich modliło
się dziesiątki księży biskupów i duchowieństwa
oraz setki tysięcy wiernych. W spotkaniu wzięła
udział również premier Beata Szydło - To jest
wielki dar, że jest Częstochowa, że jest Jasna Góra
i że tutaj możemy się zbierać, kiedy są trudne
chwile, wtedy kiedy trzeba walczyć, kiedy trzeba
upominać się o prawdę – powiedziała Beata Szydło.
W Radomiu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. abp. Zygmunta Zimowskiego, byłego
ordynariusza diecezji radomskiej, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Mszy św. przewodniczył ks.
kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Ksiądz abp Zimowski został pochowany w radomskiej katedrze. W koncelebrze uczestniczyło
ponad 60 biskupów, arcybiskupów i kardynałów.
Prezydenta Polski reprezentowali: minister Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii, i minister
Adam Kwiatkowski. W uroczystości uczestniczył
Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP,
liczni parlamentarzyści i samorządowcy. Witając
wiernych, biskup radomski Henryk Tomasik
przypomniał hasło posługi pasterskiej ks. abp.
Zygmunta Zimowskiego „Non ministrari sed
ministrare” (Nie przyszedłem, aby mi służono,
lecz aby służyć). – Z tą dewizą przekroczył Ksiądz
Arcybiskup Zygmunt Zimowski progi tej katedry,
przyjmując święcenia biskupie i obejmując misję
biskupa radomskiego – mówił ks. bp Henryk
Tomasik. Telegram z Watykanu, wystosowany
w imieniu Papieża, odczytał ks. abp Celestino
Migliore, nuncjusz apostolski. „Niech umocnieniem będą słowa św. Jana Apostoła z Księgi
Apokalipsy: Błogosławieni, którzy w Panu
umierają – już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech
odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi
ich czyny”. Pod listem podpisał się ks. prała Paolo Borgio, asesor ds. ogólnych w Sekretariacie
Stanu Stolicy Apostolskiej. Homilię wygłosił ks.
abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
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– Chrześcijańska nadzieja związania ściśle z Chrystusem każe nam patrzeć na cierpienie i śmierć
Księdza Arcybiskupa przez pryzmat prawdy
o życiu wiecznym. W tę Eucharystię wpisujemy
piękno człowieczeństwa, które przez Boga było
dane Księdzu Arcybiskupowi, który żył, aby służyć – mówił abp Wacław Depo. Na koniec Liturgii
pogrzebowej głos zabrali: w imieniu prezydenta
Polski minister Małgorzata Sadurska, szefowa
kancelarii, przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki, regens Penitencjarii Apostolskiej
ks. prałat Krzysztof Nykiel, Katarzyna i Tomasz
Citak, rodzina ks. abp. Zygmunta Zimowskiego
oraz ks. Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu
z Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia Duszpasterstwa Chorych. Ciało biskupa seniora diecezji
radomskiej spoczęło w katedrze. W kaplicy Matki
Bożej Częstochowskiej została przygotowana pod
posadzką specjalna nisza grobowa.
***
W Portugalii nie milkną echa zwycięstwa
podopiecznych Fernando Santosa w piłkarskich
mistrzostwach Europy. Media przypominają
deklarację prezydenta kraju, który nazwał
Santosa „człowiekiem wiary”. Odnotowują,
że Portugalczyk nie stracił wiary w zdobycie
tytułu nawet po słabym meczu z Austrią, który
jego ekipa zaledwie zremisowała 18 czerwca
w Paryżu, czyniąc mało prawdopodobnym
awans do następnej fazy turnieju. To wtedy
właśnie Santos zadedykował wygranie Euro
Jezusowi. Trener napisał w nim, że chce wrócić
do domu, aby m.in. porozmawiać ze swoim najlepszym Przyjacielem i jego Matką. W jednym
z wywiadów lizboński szkoleniowiec wyznał, że
najbardziej lubi się modlić przed tabernakulum.
– Ideałem jest modlitwa przed tabernakulum
w sanktuarium maryjnym w Fatimie. Choć od
dziecka miałem w zwyczaju pielgrzymowanie
tam raz w roku z moimi rodzicami, to prawdziwie
świadomym swej wiary katolikiem i znaczenia
tego miejsca stałem się dopiero od 1994 r. Od
tamtej pory zaczynam dzień modlitwą i lekturą
Biblii. Najbardziej lubię czytać listy świętego
Pawła – powiedział Fernando Santos. Portugalski
selekcjoner jest w swojej ojczyźnie animatorem
kursów przedmałżeńskich, które prowadzi głównie na terenie stołecznej aglomeracji. Od ponad
20 lat regularnie uczestniczy w rekolekcjach oraz
spotkaniach różnych grup religijnych.
***
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Chrześcijanie wciąż giną w Iraku i Syrii. Pozostają też najbardziej prześladowaną
mniejszością religijną na świecie. Tak wynika
z opublikowanego przez Parlament Europejski
raportu o wolności religii w 2015 r. Wyszczególnia on aż 53 kraje, w których dochodzi do
takich prześladowań. Szczególnie krytyczna sytuacja jest na Bliskim Wschodzie, w Pakistanie
i w Nigerii. Raport podkreśla, że działania tzw.
Państwa Islamskiego wciąż mogą doprowadzić
do wyeliminowania chrześcijan z terenów, gdzie
obecni byli oni od dwóch tysięcy lat. Przypomina
się w tym kontekście przymusowe konwersje na
islam w Iraku. Liczba wyznawców Chrystusa
z 1,2 mln w latach dziewięćdziesiątych spadła
tam już do nieco więcej niż ćwierć miliona
w roku ubiegłego. Podobna sytuacja jest w Syrii,
gdzie liczba ta zmalała z 2 mln w roku 2011 do
ok. 600 tys. obecnie. Dramatycznym przykładem
jest tu Aleppo, gdzie dziś jest już tylko ok. 60
tys. wyznawców Chrystusa z ponad 400 tys.,
którzy mieszkali tam przed wybuchem wojny.
Opracowanie zwraca też szczególną uwagę na
Pakistan, zwłaszcza w kwestii wprowadzonego
tam tzw. prawa o bluźnierstwie. Przewiduje ono
nawet karę śmierci dla tych, którzy dopuszczą
się zniesławienia Mahometa. Jeszcze bardziej
rygorystyczne przepisy obowiązują w Arabii
Saudyjskiej, gdzie – jak czytamy – dochodzi do
„najpoważniejszych naruszeń wolności religijnej
na świecie”. Karę śmierci orzeka się tam m.in.
za apostazję z islamu, bluźnierstwo czy uprawianie czarów. Gdy chodzi o Czarny Ląd, raport
wskazuje na krytyczną sytuację w Republice
Środkowoafrykańskiej. Muzułmańskie bojówki
Seleka zabiły tam od stycznia do kwietnia ub.r.
1200 chrześcijan. Bardzo trudna sytuacja jest
także w Sudanie i Nigerii, gdzie w 12 północnych
stanach wprowadzono prawo szariatu. Bojówki
Boko Haram tylko w bieżącym roku zabiły tam
za wiarę 4 tys. chrześcijan. Dokonano również
198 ataków na kościoły, z których część została
całkowicie zniszczona.
***
2 sierpnia zmarł ks. kard. Franciszek Macharski były metropolita krakowski miał 89
lat. Do krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego
kard. Macharski trafił w niedzielę 12 czerwca. po
tym, jak w wyniku upadku w swoim mieszkaniu
doznał urazu i stracił przytomność. Duchowny
przeszedł udany zabieg, a następnie był utrzymy-
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wany w śpiączce farmakologicznej. Został z niej
wybudzony, jednak nie odzyskał przytomności.
Na kilka dni przed śmiercią, kardynała odwiedził
w szpitalu papież Franciszek, który przybył w tym
czasie do Polski na Światowe Dni Młodzieży.
Kard. Franciszek Macharski był metropolitą
krakowskim w latach 1979-2005. Jego poprzednikiem i przyjacielem był Karol Wojtyła. Przyszły
kardynał i pasterz diecezji krakowskiej urodził
się 20 maja 1927 roku w Krakowie. Święcenia
kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1950 roku z rąk
kard. Adama Stefana Sapiehy. Studiował także
teologię we Fryburgu w Szwajcarii. 29 grudnia
1978 r. otrzymał nominację biskupią, dzień
później został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Sakrę biskupią przyjął 6
stycznia 1979 roku z rąk swojego krakowskiego
poprzednika - papieża Jana Pawła II, a jego uroczysty ingres do katedry wawelskiej odbył się 28
stycznia 1979 r. 30 czerwca 1979 roku został kreowany kardynałem. W latach 1979-1994 kard.
Franciszek Macharski był wiceprzewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski. Pełnił funkcje
przewodniczącego Komisji ds. Nauki Katolickiej
i Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Należał do
watykańskich kongregacji: ds. Biskupów, ds.
Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz
ds. Wychowania Katolickiego. Na emeryturę
przeszedł w 2005 roku, a jego następcą został
ówczesny abp Stanisław Dziwisz. Od tego czasu
mieszkał na terenie sanktuarium Ecce Homo św.
Brata Alberta w Krakowie. W ostatnich latach
emerytowany metropolita krakowski doznał
dwóch poważnych urazów. W 2011 roku trafił do
szpitala w związku z pęknięciem kości miednicy.
Dwa lata później - w grudniu 2013 roku - kardynał
upadł i złamał nogę. Konieczna była operacja.
***
2 sierpnia we Francji odbył się pogrzeb
francuskiego księdza Jacques’a Hamela, który 26
lipca został bestialsko zamordowany przez dwóch
islamistów. Duchowny stracił życie podczas odprawiania mszy świętej w kościele w miasteczku
Saint-Etienne-du-Rouvray w Normandii.

(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl
www.chelmiec.pl
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
Karol Poręba ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice ochrzczony 03.07.2016
Bartosz Kuzak ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice ochrzczony 02.07.2016
Tomasz Oleksy ur. Kristiansand zam. Rdziostów ochrzczony 16.07. 2016
Bartłomiej Pycha ur. Nowy Sącz zam. Rdziostów ochrzczony 10.07.2016
Adrian Wójs ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice ochrzczony 16.07.2016
Artur Sekuła ur. Nowy Sącz zam. Stary Sącz ochrzczony 09.07.2016
Antoni Potoczek ur. Nowy Sącz zam. Rdziostów ochrzczony 17.07.2016

Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
Mróz Katarzyna i Mróz Tomasz 09.07.2016
Kwiatkowska Barbara i Brdej Piotr 09.07.2016
Hyclak Agnieszka i Wąsowski Damian 23.07.2016
Dominika Jeż i Riegelski Konrad 23.07.2016
Radominska Paulina i Świerczek Mateusz 30.07.2016

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
Dla małżonków:
III środa miesiąca – godz. – 1830
ADRES
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca NMP
Marcinkowice 3
33-393 Marcinkowice
Tel. (018) 443-31-19
(018) 443-32-18 wikariusze
(018) 443-32-41 wikariusze
http://www.parafiamarcinkowice.pl
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