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I znów zaczynamy od nowa…
Po raz kolejny z niedowierzaniem patrzymy na kalendarz i uświadamiamy sobie jak bardzo szybko płynie
czas. Skończył się kolejny rok naszego życia, rok małych
i wielkich decyzji, wyborów, zmian. Warto znaleźć chwilę
czasu, aby podsumować te dwanaście miesięcy, które właśnie minęły, ale nie tylko pod względem materialnym, lecz
przede wszystkim duchowym. Bo przecież każda minuta
naszego życia przybliża nas do nieuniknionego spotkania
z Tym, który nas stworzył. Czy w tym roku staliśmy w
duchowym martwym punkcie, czy też postąpiliśmy choć
trochę naprzód?
Początek roku siłą rzeczy staje się okazją do podsumowania minionego czasu, ale także do planowania różnych przedsięwzięć związanych z naszym życiem rodzinnym, zawodowym czy
edukacyjnym. Ale nie zapominajmy, że człowiek to ciało i dusza. Trzeba wiec
także zastanowić się, w jaki sposób chcę w tym roku rozwinąć się duchowo? Co
zrobię, by lepiej poznać Boga, bliżej się z Nim zaprzyjaźnić, żeby zmienić to, co
złe w moim życiu? Niech te zamierzenia związane z moim rozwojem wiary będą
realne i wykonalne, bo nie ma sensu planować czegoś, co z góry skazane jest na
niepowodzenie. Może warto postanowić sobie, że chociaż raz w tygodniu przeczytam fragment Pisma Świętego i przez chwilę się nad nim zastanowię. Może
częściej będę zaglądał do kościoła na Mszę świętą w dzień powszedni czy inne
nabożeństwa. Może w końcu skończę z niedzielnymi zakupami. Może sięgnę
czasem po religijną książkę, która pozwoli mi lepiej poznać moją Wiarę, Boga,
ale także rozwieje drzemiące we mnie wątpliwości. A może zacznę uczęszczać
na spotkania jednej z grup parafialnych. Myślę, że możliwości jest wiele i każdy
może wybrać coś dla siebie.
Nowy kalendarz, który zawiesiliśmy już pewnie na ścianie, symbolizuje
ogromny dar jaki otrzymujemy od Boga, którym jest czas. Powinniśmy sobie
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zdać sprawę z tego, że to wszystko, co było naszym udziałem
przez ostatnich dwanaście miesięcy, jest tym, za co odpowiadamy,
pod czym mamy się podpisać. To na zawsze pozostaje w naszej
„kartotece” i jest świadectwem naszego życia i postępowania. A
teraz otrzymujemy nowy początek, przyszłość, która nie przybiera jeszcze konkretnych kształtów, ale staje się już naszym
udziałem. I na tej drodze znów nie jesteśmy sami, bo kroczy z
nami od wieków Ten, który dla nas przyszedł na świat. Jest On
Słowem, które było „na początku” - Słowem, które rozproszyło
mroki śmierci. Nasz krok w nieznane jest więc już odtąd zawsze
oświetlony Jego blaskiem.
Nasze życie, kolejne dni, muszą przebiegać w perspektywie
Bożej obecności. Patrzmy więc na to, co spotyka nas w życiu
przez pryzmat Woli Bożej.
Niektórzy za wszystko obwiniają los – pojęcie, nad którego
definicją od wieków pracują filozofowie. Katolik powinien ufać
Bożej Opatrzności, bo nic co nas dotyka, nie dzieje się bez woli i wiedzy Stwórcy.
Bóg w pewnym sensie wpływa na nasze życie, oczywiście nigdy nie zabierając
nam wolności. Pamiętajmy, że Bóg nas kocha i pragnie naszego dobra. Codziennie daje nam więc wiele okazji do tego, abyśmy czynili dobro w świecie, aby On
przez nasze ręce pomagał innym ludziom.
Każdy z nas może zmieniać świat na lepsze. Każdy może wybierać dobro
lub zło. Bóg nam tego nie zabrania, ale ostrzega przed konsekwencjami. Ale
Wszechmocny dopuszcza na nas także cierpienie, problemy, różne trudne sytuacje
i pokusy. Czemu to ma służyć? Dzięki temu mamy wzrastać w wierze, umacniać
naszą słabą wolną wolę. Cierpienia stanowią doskonałą okazję do odpokutowania
naszych grzechów, a także możliwość wyproszenia dla siebie i innych ogromnych łask. Niejednokrotnie poprzez różne trudne sytuacje, wypadki, choroby,
Bóg chce nam przypomnieć o Sobie, tak jakby nas prosił, byśmy do Niego
zwrócili się o pomoc. Pokusy natomiast uświadamiają nam, że jesteśmy słabi,
że mamy pracować nad sobą i że potrzebujemy Boga, bo sami nie damy sobie
rady. Pamiętajmy to tym, że Bogu najbardziej zależy na naszym zbawieniu i to
co spotyka nas w życiu, ma służyć temu najważniejszemu celowi. Drogi Boga
i Jego plany często są zawiłe i nie zawsze zrozumiałe. Ale ten, który za nas w
okrutnych męczarniach umarł na krzyżu, na pewno nas nie skrzywdzi. Stawiając
wymagania, dopuszczając pokusy, zawsze daje też łaskę, abyśmy sprostali Jego
oczekiwaniom. Bóg z każdej sytuacji, nawet trudnej i wymykającej się naszemu
rozumowi, potrafi wyprowadzić dobro.
Każdy nowy dzień to wspaniała szansa na czynienie dobra i na pielęgnowanie
naszej roli tak, by zakwitły na niej najpiękniejsze kwiaty, będące zapowiedzią
owoców zbieranych tu i w wieczności.
ks. Tomasz Kupiec
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Życzenia
Najdroższym naszym Seniorom
Babciom i Dziadziom w dniu Ich święta
Słowa serdecznej wdzięczności za to że są
Że pomagają dzieląc się mądrością i miłością
Z życzeniami zdrowych i pogodnych lat
Składa redakcja
P.S.
Zapytaliśmy paru osób o wyrażenie swej opinii w tej sprawie.
Lat 31. Rodzice są zabiegani a dziadkowie mają więcej czasu i pomagają w
wychowaniu wnuków - uczą pacierza, opowiadają pouczające historie i są na
każde prawie zawołanie.
Lat 33. Pamiętam jak we mgle babcię Julię, która była krawcową i miała dużo
ciekawych rzeczy: katalogi mody, maszynę do szycia, kolorowe szmatki, którymi
nas dzieliła, żeby szyć ubranka dla lalek.
Lat 34. Moja babcia jeszcze żyje, choć ma dużo lat i urodziła wiele dzieci a
także pracowała w gospodarstwie. Dopóki żył dziadek, razem odwiedzali swoje
dzieci podczas rodzinnych uroczystości. Dziadków ze strony taty w ogóle nie
pamiętam.
Lat 20. Dziadziu umarł, jak miałam niecałe 2 lata. Z opowieści rodzinnych
wiem, że tylko on umiał mnie uspokoić, gdy byłam za bardzo aktywna. Wyznaczał
mi drobne prace: jak wrzucić papierek do kosza, przysunąć szklankę, opróżnić
popielniczkę. Nazywał mnie Drażetką.
Lat. 30. Dziadek dużo opowiadał o swojej młodości, o udziale w wojnie. Przy
śniadaniu ( najczęściej jajecznica) zawsze miał obok siebie jakieś dziecko i karmił
je. Gdy był chory, umawialiśmy się na dyżury przy nim. Wtedy nie docenialiśmy
ważności jego opowieści, czego teraz mocno żałuję. Miał szafę zamkniętą na
klucz, w której podejrzewałam wielkie skarby. Dokumenty nie były w sferze
mojego zainteresowania ale przechowywane tam słodycze - tak.
Lat 31. Imieniny babci i dziadka obchodzone były jesienią. Starali się zawsze
przygotować bogaty stół. Dziadek był tzw. złotą rączką. Wszystko umiał naprawić
a nawet zrobić jakieś narzędzie.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA cd
PONIEDZIAŁEK- 07.01.2013
Łazy –od państwa Domagałów - od godz. 9.30
Droga Kalwaryjska - od godz. 13.00
Domy pod Dębami - od godz. 14.00

WTOREK - 08.01.2013
Stacja i Grodzisko - od godz. 15.00
Dąbrówki - od godz. 13.00
ŚRODA - 09.01.2013
Granica cz I od państwa Szkarłatów do państwa Kazałów - od godz. 14.00
Blok B i domy przy Zespole Szkół - od godz. 14.00
CZWARTEK - 10.01.2013
Wężykówka – od godz. 8.30
Domy od państwa Smajdor w stronę Kościoła - od godz. 14.00
Domy nad Kościołem od państwa Olszak - od godz. 14.00
PIĄTEK - 11.01.2013
Domy od państwa Peciaków - od godz. 14.00
Granica cz. II – od godz. 13.00
Marcinkowice - Centrum - od godz. 14.00
SOBOTA - 2.01.2013
Równica i Zasmolnicze - od godz. 8.30
Klęczany- Pierzmiączka, Przyczka i domy wzdłuż szosy - od godz. 8.30
Plan kolędy może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych obowiązków
duszpasterskich. O ewentualnych zmianach będziemy informowali, podczas
niedzielnych ogłoszeń parafialnych
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Kalendarium na styczeń 2013 r.
Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę
Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.
Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często
dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.
1I

Wtorek. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Lb 6, 22-27; Ps 67 (66), 2-3.
5 i 8 (R.: 2a); Ga 4, 4-7; Hbr 1, 1-2; Łk 2, 16-21;

2I

Środa. Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. 1 J 2, 22-28; Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 3c); Hbr 1, 1-2; J 1, 19-28;

3I

Czwartek. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa. 1 J 2, 29
– 3, 6; Ps 98 (97), 1. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 3c); J 1, 14. 12; J 1, 29-34;

4I

Piątek. Dzień powszedni. 1 J 3, 7-10; Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 3c); Hbr 1, 1-2; J 1,
35-42;

5I

Sobota. Dzień powszedni. 1 J 3, 11-21; Ps 100 (99), 1-2. 3. 4. 5 (R.: 1a); J 1, 43-51;

6I

Niedziela. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Iz 60, 1-6; Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11.
12-13 (R.: por. 11); Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 3; Mt 2, 1-12;

7I

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera.
1 J 3, 22 – 4, 6; Ps 2, 7-8. 10-11 (R.: 8a); Mt 4, 23; Mt 4, 12-17. 23-25;

8I

Wtorek. Dzień powszedni. 1 J 4, 7-10; Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8 (R.: por. 11); Łk 4,
18-19; Mk 6, 34-44;

9I

Środa. Dzień powszedni. 1 J 4, 11-18; Ps 72 (71), 1-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11); Por. 1
Tm 3, 16; Mk 6, 45-52;

10 I

Czwartek. Dzień powszedni. 1 J 4, 19 – 5, 4; Ps 72 (71), 1-2. 14 i 15bc. 17 (R.: por. 11);
Łk 4, 18-19; Łk 4, 14-22a;

11 I

Piątek. Dzień powszedni. 1 J 5, 5-13; Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: 12a); Mt 4, 23;
Łk 5, 12-16;

12 I

Sobota. Dzień powszedni. 1 J 5, 14-21; Ps 149, 1-2. 3-4. 5 i 6a i 9b (R.: 4a); Mt 4, 16;
J 3, 22-30;

13 I

Niedziela. Święto chrztu Pańskiego. Iz 42, 1-4. 6-7; Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10
(R.: 11b); Dz 10, 34-38; Por. Mk 9, 6; Łk 3, 15-16. 21-22;

14 I

Poniedziałek. Dzień powszedni. Hbr 1, 1-6; Ps 97 (96), 1-2. 6-7. 9 i 12 (R.: por. 7c); Mk
1, 15; Mk 1, 14-20;

15 I

Wtorek. Dzień powszedni. Hbr 2, 5-12; Ps 8, 2a i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7); 1 Tes 2, 13;
Mk 1, 21-28;

16 I

Środa. Dzień powszedni. Hbr 2, 14-18; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); J
10, 27; Mk 1, 29-39;

17 I

Czwartek. Wspomnienie św. Antoniego, opata. Ef 6, 10-13. 18; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7.
8-9 (R.: por. 5b); J 8, 31b-32; Mt 19, 16-21;

18 I

Piątek. Dzień powszedni. Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8 (R.: por. 7b); 2 Kor
5, 19; Mk 2, 1-12;

19 I

Sobota. Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Iz 61, l-3a.; Ps 89 (88),
2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a); J 15,15b; J 15, 9-17;
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20 I

Druga Niedziela zwykła. Iz 62, 1-5; Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c (R.: 3); 1 Kor
12, 4-11; 2 Tes 2, 14; J 2, 1-12;

21 I

Poniedziałek. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 1 Kor 1, 26-31; Ps 131
(130), 1. 2-3; Mt 5, 3; Mt 13, 44-46;

22 I

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika, albo
św. Wincentego Pallottiego, prezbitera. Hbr 6, 10-20; 1 Sm 16, 1-13; Ps 111 (110), 1-2.
4-5. 9 i 10c (R.: 5b); por. Ef 1, 17-18; Mk 2, 23-28;

23 I

Środa. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Winc e n t e g o L e w o n i u k a i 1 2 To w a r z y s z y, m ę c z e n n i k ó w
z Pratulina. Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); Mt 4, 23; Mk 3, 1-6;

24 I

Czwartek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Ef 3, 8-12;
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a); J 15, 15b; J 15, 9-17;

25 I

Piątek. Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Dz 22, 3-16Dz 9, 1-22; Ps 117 (116),
1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 15, 16; Mk 16, 15-18;

26 I

Sobota. Wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów. 2 Tm 1, 1-8Tt 1, 1-5;
Ps 96 (95), 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3); Łk 4, 18; Łk 10, 1-9;

27 I

Trzecia Niedziela zwykła. Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6,
63b); 1 Kor 12, 12-301 Kor 12, 12-14. 27; Łk 4, 18; Łk 1, 1-4; 4, 14-21;

28 I

Poniedziałek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. Mdr 7,
7-10. 15-16; Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b); Mt 23, 9a. 10b; Mt 23, 8-12;

29 I

Wtorek. Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, albo
św. Anieli Merici, dziewicy. Hbr 10, 1-10; Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 10. 11 (R.: 8a i 9a);
por. Mt 11, 25; Mk 3, 31-35;

30 I

Środa. Dzień powszedni. Hbr 10, 11-18; Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b); por. Mt 13,
37b; Mk 4, 1-20;

31 I

Czwartek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera. Flp 4, 4-9; Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15
(R.: por. 9a); Mt 18, 5; Mt 18, 1-5;

Przysłowia styczniowe
2 stycznia – św. Makarego:
– Bój się słońca w Makarego, bo nie wróży nic dobrego.
5 stycznia - św. Szymona
– Kiepski rok zapowiada, gdy na Szymona nie pada.
6 stycznia pierwsza niedziela nowego roku – uroczystość Trzech Króli. Z tym lubianym
świętem wiążą się ciekawe porzekadła i przysłowia:
– Gdy Trzech Króli mrozem trzyma, będzie jeszcze sroga zima.
– Gdy Trzej Królowie dary w mrozie składają, wody skute lodem do wiosny trzymają.
– Trzej Królowie pod szopę, przybywa dnia na kurzą stopę.
– Od Godów do Trzech Króli dnia patrzają – jakie te dni, takie miesiące w roku bywają.
10 stycznia – św. Grzegorza.
– Jak św. Grzegorz słoneczny, czas dla ludzi serdeczny, a gdy pochmurno i wieje,
na szybką wiosnę utrać nadzieję.
11 stycznia – św. Honoraty:
– Mroźna św. Honorata ma okna w zimowych kwiatach.
12 stycznia – św. Arkadiusza:
– Gdy mrozek na św. Arkadiusza – nic ozimin nie rusza
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13 stycznia – św. Weroniki.
– Często św. Weronika wichrem przewiewa, mrozem przenika.
14 stycznia – św. Feliksa.
– Jak św. Feliks mroźny, tak i luty groźny.
15 stycznia – św. Ity.
– Św. Ita wiosnę wita.
16 stycznia świętuje Marceli.
– Św. Marceli zimę od wiosny oddzieli.
17 stycznia – św. Antoniego.
– Śnieżny św. Antoni oziminy ochroni.
18 stycznia – św. Małgorzaty.
– W dzień św. Małgorzaty – mróz dla niej maluje na szybach kwiaty.
19 stycznia – Mariusza, do wiosennego ciepła coraz bliżej, bowiem:
– Na Mariusza zwykle kra rusza.
20 stycznia – św. Fabiana i św. Sebastiana:
– Święci Fabian i Sebastian pierwsi zimę budzą, ale często ludzi łudzą.
21 stycznia – św. Agnieszki, która dzieli się swoim świętem z Babciami. To również
dzień nadziei na bliską wiosnę, bowiem:
– Gdy świętuje Agnieszka, przebije lód ogonkiem pliszka.
22 stycznia – św. Wincentego.
– Od św. Wincentego oczekuj słonka i śpiewu skowronka.
23 stycznia – św. Klemensa:
– Rolnik za głowę się łapie, gdy w św. Klemensa z dachu kapie
24 stycznia – św. Franciszka.
– Jak św. Franciszek w słońcu, to mrozy w końcu.
25 stycznia – św. Pawła.
– W nawrócenie św. Pawła – połowa zimy przepadła.
26 stycznia – św. Tymoteusza.
– Od św. Tymoteusza najgrubsza kra się rusza
27 stycznia – św. Anieli:
– Gdy w dzień św. Anieli gawrony głośno kraczą, dopiero za dni dziesięć ludzie
słońce zobaczą
28 stycznia – św. Karola.
– Urodzaj da rola, gdy deszcz leje w św. Karola.
29 stycznia – św. Waleriana.
– Jak św. Walerian dośnieży, śnieg przez miesiąc poleży.
30 stycznia – św. Martyny:
– Na św. Martynę przybywa dnia o godzinę
31 stycznia – św. Jana Bosko.
– Św. Jan Bosko zmienny bywa, gdy styczeń ciepły – luty mrozem trzyma

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

8

Nasza Wiara 1/2013

Nowa inwentaryzacja kaplicy dworskiej
w Marcinkowicach – cz. II
5. Pancerne tabernakulum.
„Sprawił go własnym kosztem pan Zdzisław Kwiatkowski z Marcinkowic
nr. 4” – tak odnotowane jest przez ks. Józefa Górę w „Kronice Parafialnej”.
Tabernakulum nie jest przeróbką z jakiegoś sejfu, ale niewiarygodnym rękodziełem. Niewiarygodnym, gdyż jest tak solidne, tak ma przemyślne zamknięcie
zwieńczone odlanym w metalu portalem, że wydawało się, że wyprodukowane
zostało w jakimś specjalistycznym zakładzie.
P. Zdzisław opowiadał mi (piszącemu ks. J.B.) na kilka tygodni przed
śmiercią (zmarł 16 grudnia 2012 r.), że wykonał tabernakulum z nowych blach.
Odniosłem wrażenie, że chciał mi w ten sposób powiedzieć, że tabernakulum,
które jest mieszkaniem Pana Jezusa, nie można było wykonać z jakiegoś starego,
czy przecenionego materiału. Dodał też, że zostało ono pomalowane w kolorze złota przez Feliksa Kąckiego, który pomalował również naszą pierwszą
chrzcielnicę. Pan Zdzisław ubolewał także, wręcz wstyd go było, że wykonane
tabernakulum nie jest takie o jakim marzył dla Najświętszego Sakramentu.

6. Drewniane kolumny podpierające chór.
Te dwie kolumny wysokości 226 centymetrów zostały „na szczęcie” nie spalone, ale schowane na strychu kaplicy, gdy przerabiano ją na salę katechetyczną,
po usunięciu religii ze szkół. Po znalezieniu wróciły przy remoncie na swoje
miejsce w nienaruszonym stanie; jedynie obudowa podstaw kolumn była tak
spróchniała, że wykonano nową, już nie gładką, ale z filunkowych płaszczyzn.

7. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego.
O obecności tego obraz w kaplicy pisze ks. Ludwik Siwadło umieszczając go
w jej spisie inwentarzowym z dn. 10. XII. 1950 r. Nie podaje wykonawcy tego obrazu.
Wymiary obrazu: 111,5cm. x 83 cm. Obraz został umieszczony w kaplicy najpóźniej
w 1950 r. a więc w 12 lat po śmierci św. Faustyny, co świadczy o spontanicznym
i bardzo wczesnym kulcie wizerunku Jezusa Miłosiernego w naszej parafii.

8. Obrazek z bł. Janem Pawłem Wielkim.
Wymiary obrazka: 27 cm. x 22,8 cm. Obrazek opatrzony „relikwią szaty”
Ojca św. został przywieziony z Rzymu w 2012 r. a ofiarował go zastępca generała
zakonu Salwatorianów. W ten sposób spełnione zostało częściowo życzenie
niektórych parafianek wyrażone po remoncie kaplicy. Prosiły o dwie rzeczy:
żeby w kaplicy w niedzielę była odprawiana Msza św. oraz by znalazł się w niej
wizerunek bł. Jana Pawła II
PS. Ks. L. Siwadło pisze, że w kaplicy były dwie dębowe ławki długości
3m. Te ławki, które później były w nowym kościele, są obecnie w muzeum
parafialnym. Pan prof. Józef Gościej wspominał kiedyś, że te ławki znajdowały
się niegdyś w pałacu Morawskich. Cdn.

Opracował ks. Józef Babicz

Nasza Wiara 1/2013

9

Prawie, że wiersz…
Muzyczka pierze mózgi
Lepiej niż detergent
Wysusza intelekt
Wialnia informacji –
Ich celowy dobór
Wzmaga zniechęcenie
Odbiera inwencję
Poi mgielny smutek
Reklamy odklejają
Od rzeczywistości
A przez powtarzanie
Wiodą do absurdu
Internet w nadmiarze
Kradnie słodycz nocy
Ciągłe niewyspanie
Stępia myśl i zmysły
Pośpiech ogołaca
Z najzwyklejszych uczuć
Z podkrążonych oczu
Wycieka świadomość
Na koniec bezwolny JA
Gotowy produkt
Co rusz na rozdrożu
Nie wiem jak inaczej
30 październik 2012r.

jemroz
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Pan Bóg pozwala nam ruszać w dalszą drogę ku Miłości, którą jest On - nasz Pan.
Droga
Cóż znaczy
droga
kroczyć po niej
przemierzać
znaczy
żyć
w czasie i przestrzeni
oczekiwać
dążyć
osiągać
liczyć
się z innymi
trzymać
się kruchej nici
którą
wiatr plącze
i zrywa
tylko cel
on ma wagę życia
Niebo
***
Nie ma długich zimowych wieczorów
świateł ci u nas moc
dźwięków obrazów
książek do poduszki
zamiast marzeń
Modlitwy kołysanką dla duszy
dla umysłu podróż w nieznane
po mrugnięcie księżyca
na dobranoc i
po Anioła Stróża: amen

Śnieżek
Okryte drzewa białym puchem
Wiatr zawiewa, dziś biało
Myśl przychodzi, ile to już lat
Tu i tam?
Biały puszek taki sam.

Maria Piniańska

Elżbieta Janicka
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Nowiny, życzenia
Od Bożej Dzieciny, łaski
Nam daj.
Na Nowy Rok obietnice
Przyrzeczenia, czasem
Bez znaczenia, jak śnieg topniejący
W gorących dłoniach.
Pada, pada śnieg
On jest czysty, taki sam
Radości, radości
Nam trzeba!
Zima. Zamarza powieka,
Ktoś na kogoś czeka.
Nadzieja człowieka…
Znów śniegiem zawiało,
Wszędzie biało,
Przyszedł jak nieproszony
Gość rano

Elżbieta Idziak

Znów minął rok
Strzelają korki butli szampana
Światłami kusi zimowa noc,
Znów powitamy nowy dzień z rana,
Jak teraz nocą kolejny rok…
Kartka kolejna w księdze spisana
Zamyka rozdział radości, trosk
W tej księdze życia nie do zmazania
Nie do cofnięcia jak świecy wosk…
Jutro nam styczeń głowy ochłodzi
A tak niedawno kwitły nam bzy
Chcieliśmy zostać na zawsze młodzi
Nie było dla nas zamkniętych drzwi
Coś się skończyło szepce nam głos
Tu na tej stacji koniec podróży
Spłynął szmat życia jak z świecy wosk
I nigdy więcej się nie powtórzy…
Więc póki płomień wciąż tli się w nas
Niech strzelą korki, płyną szampany
Jest jeszcze droga przed nami wszak,
To nie ostatni rozdział spisany.

Grzegorz Krawiec
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Dawniej było piękniej…
Zima przemyka za oknem pociągu
W szybie wagonu twa przystojna twarz
Wyobraźnią zawładnęła na niejedną zimową porę
List z wojska niespodzianką miłą
„Na granicy jest strażnica” - randki na później odłożone
Wycieczka na Rosochatkę w gronie rodziny
Wizyta na imieniny
Zabawa dożynkowa w asyście sióstr
(mój tancerz najprzystojniejszy)
To bardzo dużo, na całe życie te randki niespełnione
Miłość zamarznięta za oknem pociągu
Wyobraźnią władająca na szlakach wzgórz
Platonie jesteś Wielki!
Niczego nie potrzeba więcej - do przetrwania
Było piękniej, nie dlatego, że
Dawniej

Kącik misyjny

Elżbieta Janicka
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Degradacja czy likwidacja Polski krok po kroku?
Jak to dobrze, że istnieją jeszcze w Polsce media niezależne od oficjalnej
propagandy! Właśnie dzięki nim możemy się dowiedzieć, co naprawdę dzieje
się w naszej Ojczyźnie. A dzieje się niedobrze! Oczywiście, media poprawne
politycznie i będące na usługach różnych sił, raczej mącą niż podają prawdę
o rzeczywistości społeczeństwu polskiemu. Manipulacja informacjami, przeinaczanie faktów, wycinanie treści niewygodnych, uszczypliwe komentarze,
marginalizacja spraw istotnych dla społeczeństwa, przemilczanie ważnych
wydarzeń, gloryfikowanie wybranych osób i działań - to częsta praktyka w
mediach. Niestety wielu, wielu naszych rodaków tego nie widzi a może i nie
rozumie, bezmyślnie i bezkrytycznie przyjmuje podawane przez propagandę
treści, wyłączając swoje trzeźwe myślenie. A przecież w mediach pracują ludzie nieprzypadkowi, oni dobrze mają rozpracowaną psychikę przeciętnego
Kowalskiego, wiedzą jaką, kiedy i w jakim kontekście podać informację, aby
osiągnąć zamierzony cel propagandowy, aby Kowalski myślał i reagował tak
jak tego sobie życzą mocodawcy. Słupki poparcia dla partii i polityków czyż nie
są tego potwierdzeniem? A jaka jest rzeczywistość, to płacący podatki i robiący
zakupy - widzą na co dzień.
Zdrowie: zamykanie oddziałów w szpitalach, komercjalizacja szpitali, wielomiesięczne a nawet wieloletnie( np. do endokrynologa we Wrocławiu czeka
się aż 7 lat) oczekiwanie w kolejce do specjalistów (ale choroba nie czeka), limitowanie przyjęć pacjentów, drogie lekarstwa w relacji do rent, emerytur i płac
przeciętnego pracownika. Czy to nie jest eliminacja ludzi chorych i biednych?
A komu to zawdzięczamy?
Praca: wielu Polaków pracuje na tzw. umowach śmieciowych, wiemy co
to znaczy. W kraju zarejestrowanych jest około 2 miliony bezrobotnych, nie
licząc tzw. ukrytego bezrobocia i pracujących „na czarno.” Co najmniej drugie
dwa miliony wyemigrowało w poszukiwaniu pracy za granicę. Jakież to wielkie
marnotrawstwo potencjału ludzkiego, często ludzi młodych, w sile wieku, wykształconych, dobrych fachowców. Kraje bogate dostały w przeszłości i nadal
otrzymują prezenty od biednej Polski w postaci gotowych, a wykształconych
przez polskie rodziny pracowników. To się nazywa „odpowiednia” polityka
zatrudnienia! Według prognoz bezrobocie w Polsce na pewno znacznie wzrośnie w 2013r., szczególnie wśród absolwentów szkół.! Czy widać, aby rządzący
tym się przejmowali? A jak żyje w kraju człowiek bez pracy, sfrustrowany,
jakby niepotrzebny, jak spędza czas? A jak zdobywa środki, aby przeżyć do
następnego dnia?
Szkolnictwo i wychowanie: zamykanie szkół, bibliotek, domów kultury,
częste reformy programów doprowadzające w konsekwencji do obniżenia
poziomu nauczania (co potwierdziły nie tylko badania ale i życie), rugowanie
treści narodowych, patriotycznych i religijnych z programów nauczania, nabijanie kasy wydawcom coraz to nowych podręczników, a przez to obciążanie
rodzin dodatkowymi wydatkami, zmarginalizowanie szkolnictwa zawodowego
(a więc przyszłych fachowców), zagonienie nauczycieli w papierologię a nie w
dydaktykę i wychowanie, przemoc w szkołach, brak spójnego oddziaływania
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wychowawczego szkoły, domu i innych instytucji, łatwość uzyskania narkotyków i alkoholu (uczniowie doskonale wiedzą gdzie, co i u kogo), wszechobecna
pornografia i przemoc szczególnie w mediach elektronicznych, niewydolność
wychowawcza części rodzin, bieda materialna i moralna, niedożywienie części
dzieci i młodzieży. Czy to nie przeraża?
Polityka rodzinna i ludnościowa: jeśli takowa jest to raczej antyrodzinna.
Sam premier Donald Tusk powiedział publicznie, że dla rządu najwygodniejsze
są rodziny bezdzietne. Czyżby społeczeństwo polskie przeznaczono na wymarcie? Czy kroczący wzrost cen towarów, usług, energii, opłat dla wielu rodzin,
szczególnie wielodzietnych, a pozostawionych bez pomocy nie wykluczy ich
cywilizacyjnie? Polska zajmuje aż 209. miejsce w świecie pod względem przyrostu naturalnego! Czy decydenci o tym nie wiedzą, jakie wielorakie i często
nieodwracalne skutki spowoduje taki brak zastępowalności pokoleń? Polskie
małżeństwa na ogół pragną mieć potomstwo, ale muszą gdzieś mieszkać i mieć
środki na utrzymanie. Tymczasem w kraju brakuje znacznie ponad milion mieszkań, a wiele rodzin przez niskie dochody nie ma nawet zdolności kredytowej,
aby zacząć budować swoje M.
A jak rozumieć wyzbywanie się dobrze prosperujących zakładów produkcyjnych, uzdrowisk, posterunków policji, części sądów rejonowych.? To też
dla dobra społeczeństwa polskiego? A czy ustawa o nasiennictwie uchwalona
przez koalicję PO-PSL, a podpisana przez Prezydenta RP, umożliwiająca
wprowadzenie żywności genetycznie modyfikowanej GMO, też będzie służyć
konkurencyjności polskiego rolnictwa i zdrowiu Polaków? Tych niepokojących
pytań jest znacznie więcej… A jest to pokłosie wolnych ludzkich wyborów, nie
tylko tych czynnych, ale i tych biernych. Jeśli ktoś to wybrał, czy ma moralne
prawo narzekać?

ROTA

Krótkie rozmowy na kolejny rok
przeprowadzone przez Ł. Wróbel
I
Z p. Tadeuszem Lisem
Ł.W. Jest pan ponownie wybrany na przewodniczącego Duszpasterskiej
Rady Parafialnej. Ile już lat w tej służbie?
T.L. Przewodniczącym jestem na drugą kadencję, natomiast w Radzie
Parafialnej jestem od dawna, bo cztery kadencje.
Ł.W. Jak to się stało, że jest pan znanym społecznikiem?
T.L. Zainteresowanie sprawami środowiska, w którym żyję, wyniosłem z
rodzinnego domu w Świniarsku. Mój śp. Tato działał w Radzie Parafialnej i
sołectwie, o tym się mówiło w domu i tym nasiąkłem. Potrzebą interesowania
się środowiskiem, aby robić coś dobrego, zachęcać innych.
Ł.W. Czy w Świniarsku „działał” pan?
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T.L. Byłem jeszcze za młody, ale przeszło 25 lat mieszkam w Marcinkowicach i tu wypełniam te powinności, w których czuję się dobrze, które leżą w
mojej naturze, tak byłem wychowany.
Ł.W. Czy jest pan zadowolony z pierwszej swej kadencji w Radzie? Co
udało się zrobić?
T.L. Cieszę się, gdy widzę, że zaangażowanie społeczeństwa rośnie, że
można liczyć na zrozumienie i pomoc. Podobnie, z nadzieją, rozpocząłem
przewodnictwo drugiej kadencji. W jakich dokonaniach widzę swój skromny
udział? – Mówię, że jestem tylko pomocnikiem ks. proboszcza. Nie podejmuję
żadnych decyzji samodzielnie. Jeśli coś pomyślę, zawsze konsultuję to z ks.
proboszczem a później z resztą członków Rady.
W naszej parafii były dwa wielkie dokonania
- budowa organów, właściwie jej dokończenie
- remont Kaplicy Dworskiej. Przy tym kolejna Parafiada, także uroczystości
liturgiczne.
Ł.W. Jak ta pomoc wygląda w praktyce?
T.L. Jest to zawsze pomoc, np. porządki na strychu kaplicy i w jej wnętrzu, zaangażowanie wszystkich członków Rady i spoza niej w asyście podczas
procesji; podczas tegorocznej Rezurekcji „huknęła” armata, pożyczona od
znajomych. Na wiosnę ubiegłego roku Rada zaangażowała się w organizację
Prymicji o. Gabriela.
Ł.W. Od pewnego czasu widać Radę we współpracy z innymi organizacjami
parafialnymi. Jak to się udaje?
T.L. Tak. Razem urządzamy „opłatek” noworoczny z parafialnymi oddziałami Caritas i Akcji Katolickiej. Także współdziałamy w innych sprawach, a
w przygotowaniu „Parafiady” pomaga także sołtys – pani Kasia Bobak, Koło
Gospodyń i LKS Zamczysko.
Ł.W. A jak się układa współpraca z młodzieżą?
T.L. Jeśli zwrócę się o konkretną pomoc do KSM czy Ruchu Światło-Życie, pomagają, co widać było podczas prymicji czy Drogi Krzyżowej. Sami oni
jeszcze nie wychodzą do nas z pomysłami.
Ł.W. Jest pan także radnym obecnej kadencji. Skąd ta decyzja?
T.L. Od dawna miałem od różnych osób propozycje kandydowania, ale się
nie zdecydowałem. Niemniej wystarałem się o położenie asfaltowej nawierzchni
na drodze obsługującej Łazy. Zrozumiałem, że w gminie trzeba też coś zrobić
i stąd ta decyzja.
Ł.W. Jak się pan czuje w roli radnego?
T.L. Staram się być i działać w Radzie Gminy Chełmiec poza podziałami,
niezależnie od decyzji istniejących grup, chcę być użyteczny po prostu, chcę,
żeby się coś dobrego działo.
Ł.W. Czy jest pan zaangażowany w działalności LKS Zamczysko?
T.L. Tak, pomagam ile mogę. Jestem w kontakcie z prezesem p. R. Gawlikiem.
Ł.W. Czy chodzi pan na mecze?
T.L. Na mecze – nie. Ale jestem obecny na ważnych dla Klubu zebraniach.
Pozyskałem na potrzeby bieżące 2 tys. zł od UG.
Ł.W. Czy zgłosił pan potrzeby mieszkańców naszej parafii na bieżący rok?
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T.L. Tak. Wójt przychylił się do propozycji remontu kaplicy cmentarnej,
cmentarz w Marcinkowicach jest w zarządzaniu gminy jako komunalny. Poza
tym będę ubiegał się o oświetlenie niebezpiecznego odcinka drogi od Marcinkowic do Klęczan tym bardziej, że brak tam pobocza.
Ł.W. Na jakim etapie jest budowa cmentarza na polach Rdziostowa?
T.L. Wykonane zostały wstępne prace. Jest to wspólna inwestycja Chełmca
i Nowego Sącza.
Ł.W. Dziękuję za rozmowę.
T.L. Pragnę podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos i którzy
chętnie ze mną współpracują zarówno w parafii jak i na obszarze gminy. Jestem
zobowiązany sprostać obowiązkom i nie zawieść nikogo.
Na kolejny rok życzę wszelkiej pomyślności wszystkim. Błogosławionych
dni!
II
Z Jackiem Ziobrowskim
Ł.W. Niekiedy słyszałam muzykę płynącą z góry, z Łazów. Szczególnie
zdobiła ona ciche niedzielne popołudnia. Zapytałam kogoś z tych stron – kto
gra? – miałam odpowiedź: Jacek Ziobrowski. Pomyślałam, że może pan coś
powiedzieć o muzykowaniu na czas karnawału. Zgodził się pan na krótki wywiad. Skąd pan pochodzi, jakie są źródła muzykowania?
J.Z. Pochodzę z Kamionki Wielkiej, z rodziny wielodzietnej – jest nas 8
braci. Bardzo się szanujemy. Gdy miałem 10 lat, najstarszy brat, który grał na
akordeonie, zaczął mnie uczyć na moją prośbę. Ćwiczyłem potem sam. Jestem
samoukiem. Przez dziesięć lat tańczyłem i śpiewałem w miejscowym zespole
regionalnym Skalni. Próby odbywały się zawsze w środę. Nęciło mnie pianino,
które było w świetlicy, przychodziłem na próby wcześniej i prosiłem kolegów,
żeby mi pomogli nauczyć się grać. I tak nauczyłem się grać na pianinie. Obecnie
sprawiłem sobie keyboard.
Ł.W. Ma pan zatem zdolność do muzykowania na dwóch instrumentach.
Gra pan z nut czy ze słuchu?
J.Z. Umiem czytać nuty, ale gram ze słuchu. Układam teksy piosenek i
dobieram do nich muzykę.
Ł.W. Jakie to treści?
J.Z. Najlepiej czuję się w piosence ludowej i biesiadnej.
Ł.W. Jakie są okazje do grania i śpiewania?
J.Z. Przynajmniej co drugi dzień muszę sobie pograć. Oczywiście, z muzyką
przeżywamy święta i rodzinne uroczystości. Na jubileusz 50 – lecia małżeństwa
moich rodziców napisałem tekst okolicznościowy i i dobrałem do niego melodię. Było uroczyście i wesoło. Poproszono mnie także na 100 – letnie urodziny
już śp. P. Bartłomieja Kowalczyka. Był dobrym sąsiadem, traktował mnie jak
syna. Jestem mu wdzięczny za życzliwość. Ułożyłem i odśpiewałem piosenkę.
Ł.W. Gdyby ktoś potrzebował muzykowania w rodzinie, czy zagrałby pan?
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J.Z. Tak, ale nie za pieniądze. Powiem jeszcze, że spodobały się moje teksty
ułożone dla dzieci szkolnych – o muzyce jako sztuce i - młodzieżowego przeboju
na Euro 2012. Dzieci interesują się też muzyką i przeżywają ją.
Ł.W. Pozwoli pan wydrukować w Naszej Wierze niektóre swe teksty?
J.Z. Dostarczę je. A na nadchodzące dni 2013 r. takie życzenia:
Zostań sobą, bracie, siostro,
Czy to zimą, czy to wiosną
By Rok Nowy był wspaniały
Pod opieką Bożej Chwały.
To już pora wierzyć w siebie
Bracie, siostro, to dla Ciebie
I niech się spełniają wszystkie marzenia
Z serca – życzę – powodzenia
Dobry Pan Bóg niech to sprawi
Gdy Ci smutno gdy Ci źle
Każdy dzień pobłogosławi,
Jeśli prosisz? Modlij się!
Na jubileusz 100 – lecia Bartłomieja Kowalczyka
Hej, hej górale
Górolsko muzyka
Cały świat obejdzie
Nima takiej nikaj.
Ref: Hej, hej, góralu czy ci nie żal
Hej, hej, góralu wracaj do hal.
Marcinkowice
Ty ładna wioseczko
Żebyś nie pijała
Byłabyś miasteczko.
Ref: Hej, hej, góralu….
Tu góra tam góra
A środkiem dolina
Smutno by mi było,
Żeby nie dziewczyna
Ref: Hej, hej, góralu…..
Zawsze my sąsiedzie
W polu pracowali,
Jak nam coś nie wyszło
Tośmy poprawiali.
Ref: Hej, hej, góralu…..
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Niechaj twoja ręka
Jak najdłużej włada,
Bo trzeba szanować
Dobrego sąsiada.
Ref: Hej, hej, góralu…..
Uczyłeś swe dzieci
Co im w życiu trzeba
Byle była praca
I kawałek chleba
Ref: Hej, hej, góralu…..
Żeby wszyscy ludzie
Tak uczciwi byli
Byśmy jak Kowalczyk
Ponad 100 lat żyli.
Ref: Hej, hej, góralu…..
Niech ta jedna chwila
Radość Ci przyniesie
Kocha Cię rodzina
I sąsiady przecież.
Ref: Hej, hej, góralu…..
Za twe dobre serce
I za dobre czyny
Przyjmij te życzenia
Od całej rodziny.
Ref: Hej, hej, góralu…..
Niech ta piosnka leci
Prościutko do nieba
Niech ci Bóg da zdrowie
I wszystko co trzeba.
Ref: Hej, hej, góralu…..

Jubileusz 50 – lecia małżeństwa rodziców
Widzę tu rodzice
piękny bukiet kwiatów
Chcę teraz zaśpiewać
Dla was jubilatów

Niech dziś w waszych sercach
smutek nie zagości
Sto lat wam życzymy
od wszyściutkich gości
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Tato mój kochany
przez mamę wybrany
Z mamą poślubiony
na zawsze złączony

Jakżem był malutki
Często zem chorówoł
Jak żem straśnie płakoł
Tyżeś mnie przytuloł

To już 50 lat
to już złote gody
przypomnij se tato
kiedy byłeś młody

Chcemy podziękować
posłuchajcie mili
Że aż 8 wesel
Nam żeście zrobili

Minęło tyle lat
od tej pięknej chwili
jakżeście w kościele
przysięgę złożyli

Jesteśmy żonaci
mamy cudne żony
każdy jest szczęśliwy
I zadowolony

Siedzi tu mamusia
trochę uśmiechnięta
złożoną przed laty
przysięgę pamięta

Jedno przyrzekomy
nie będziemy szlochać
bo dzięki wam wiemy
jak należy kochać

Weź mamę za rączkę
miłości nie żałuj
i z całego serca
ładnie ją pocałuj

Zobacz tato, mamo
jak dzieci nam rosną
znów będą wesela
jesienią lub wiosną

Ksiądz mówił w kościele
przez 4 niedziele
że będą obchodzić
dziś złote wesele

Jedno jest tu pewne
każdy wie to z gości
niejeden zazdrości
tej waszej miłości

Wiemy o tym mamo
ośmiu żeś nos miała
w jedny kołysecce
wszystkich kołysała

Niech ten jubileusz
Każdy zapamięta
i sto lat im życzy
nie tylko od święta

Dzięki Ci mamusiu
żeś nos wychowała
i niejedną nockę
na pewno nie spała

Niech ta piosnka leci
prościutko do nieba
by Wam nie zabrakło
zdrowia no i chleba

Dziękuję za wszystko
i chwała Ci za to
a szczególnie Tobie
kochany mój tato

Jacek Ziobrowski
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Na Jego miejscu
Pewien stary pustelnik Sebastian zwykł modlić się w maleńkim sanktuarium
ukrytym
w cieniu doliny. Czczono tam krucyfiks, który nosił nazwę „Chrystus
miłosierny”. Przybywała tam ludność z całej okolicy, by wypraszać przez niego
miłosierdzie i pomoc. Pewnego dnia również stary Sebastian postanowił zwrócić
się o pewną łaskę i uklęknąwszy, modlił się:
- Panie, pragnę cierpieć razem z Tobą. Pozwól mi zająć Twoje miejsce. Pragnę
zawisnąć na krzyżu. I trwał tak w ciszy, wpatrzony w krzyż, oczekując odpowiedzi.
Aż nagle Chrystus poruszył ustami i powiedział:
- Przyjacielu, zgadzam się na twoją prośbę, ale pod jednym warunkiem:
cokolwiek
by się zdarzyło, cokolwiek byś zobaczył, musisz zachować ciszę.
- Obiecuję Ci, Panie.
Nastąpiła zamiana. Nikt nie poznał, że od tej chwili Sebastian był przytwierdzony do krzyża, podczas gdy Chrystus zajął jego miejsce. Wierni – jak
zwykle – zanosili swe błagania, wyrażali dziękczynienia, a on dotrzymując swej
obietnicy, milczał. Aż pewnego dnia...
Przybył bogacz, modlił się długo, a zakończywszy modlitwę, gdy odchodził,
zapomniał zabrać z klęcznika worek pełen złotych monet. Sebastian spostrzegł to,
lecz zachował milczenie. Nie odezwał się nawet w godzinę potem, kiedy przybył
pewien biedak, zabrał ze sobą worek i wyszedł nie dowierzając swemu wielkiemu szczęściu. Nie otworzył też ust, kiedy uklęknął przed nim pewien młody
człowiek, prosząc o opiekę podczas długiej podróży przez morze. Nie wytrzymał
jednak, kiedy ujrzał wbiegającego bogacza, który myśląc, że młodzieniec ukradł
jego worek ze złotymi monetami, wrzeszczał na całe gardło, by zawezwano straże.
Wtedy Sebastian nie wytrzymał i wydał z siebie straszny krzyk:
- Stójcie!
Wszyscy z lękiem spojrzeli w górę i zobaczyli, że przemawia do nich krucyfiks. Sebastian opowiedział im całe zdarzenie. Bogacz ruszył, co sił w nogach,
aby szukać biedaka. Młodzieniec oddalił się w pośpiechu, by nie spóźnić się
na statek. Ale kiedy w sanktuarium nie było już nikogo, Chrystus zwrócił do
Sebastiana z reprymendą:
- Zejdź z krzyża. Nie jesteś godzien zajmować mojego miejsca. Nie umiesz
milczeć.
- Ależ, Panie... – protestował zawstydzony Sebastian – Czy mógłbym zgodzić
się na taką niesprawiedliwość?
- Nie wiedziałeś o tym, ... – odpowiedział Chrystus - ...że bogacz miał zgubić
swój worek, bowiem pragnął użyć pieniędzy w złym celu. Biedny, natomiast,
bardzo ich potrzebował. Gdyby młodzieniec został zatrzymany przez straże, nie
zdążyłby na statek i ocaliłby swe życie, bowiem w tym momencie jego statek
osuwa się na dno głębokiego morza.
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Kochane dzieci!
Gdy patrzymy na krzyż w czasie modlitwy łatwiej jest nam się skupić,
bowiem koncentrujemy wzrok w jednym miejscu. I może nam się wydawać,
że Chrystus milczy. My wypowiadamy tak wiele słów, a On nic. Ale to tylko
pozory. Jezus zawsze słucha nas gdy się modlimy i wysłuchuje, jeśli tylko nasza
prośba jest zgodna z Jego Wolą i jej wysłuchanie pomoże w naszym zbawieniu.
Bo Chrystusowi najbardziej zależy na tym, abyśmy zamieszkali razem z Nim
w niebie. Po cichu wpływa na nasze życie, daje nam różne okazje do pełnienia
dobrych uczynków, ale dopuszcza też pokusy i trudności, abyśmy umacniali
naszą wiarę, słabą wolę i stawali się coraz silniejsi. A jeśli ktoś modli się często
w ciszy, bez zbędnych słów, może nawet usłyszeć głos samego Chrystusa, który
cichutko przemawia do naszego serca.
ks. Tomasz Kupiec
Rozwiązanie konkursu z poprzedniego miesiąca
Nagrodę za piękne odpowiedzi na zadane pytania otrzymuje Sebastian
Mordarski, który jako jedyny nie okazał się leniuszkiem, ale twórczo napisał
wyjaśnienia do adwentowych symboli.

Nowy konkurs
Rozwiąż rebusy

Podpisane karteczki z prawidłowymi odpowiedziami proszę wrzucić do
skrzynki „Listy do Naszej Wiary”, umieszczonej na dzwonnicy obok kościoła. Jak
zawsze czekają nagrody!
ks. Tomasz Kupiec
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Złoto, kadzidło i mirra

Christus mansionem benedicat
Za panowania króla Heroda do Judei przybyli ze Wschodu Trzej Królowie.
Podążając za Gwiazdą, która im się ukazała, trafili do Betlejem, miejsca, w którym narodził się Jezus Chrystusa. Zgodnie z tradycją przynieśli ze sobą dary,
ażeby złożyć je narodzonemu Dzieciątku. Wtedy też proroctwa się spełniły, iż
królowie Wschodu i królowie wszystkich narodów przyniosą dary Mesjaszowi
oraz będą mu służyli (Ps 72,10-11; Iz 60, 1-10). Trzej Królowie, uważając Jezusa
za Boga, przed Dzieciątkiem upadają na twarz, oddając mu hołd i swoje dary
godne Króla nad królami.
Bardzo dziwne były te dary, które złożyli ci Trzej Królowie, bo były to: złoto, kadzidło i mirra. Nam, współcześnie żyjącym, trudno nieraz zrozumieć ich
wartość. Z tych trzech darów jedynie złoto przedstawia dla nas jakąś określoną
cenę, bo można je przeliczyć na pieniądze. Jednak tak może pomyśleć człowiek
małej wiary, który skłonny jest zrobić wszystko, aby powiększyć swoje konto w
banku, a przecież w naszym życiu dużo takich ludzi można spotkać.
Złoto dla Izraelitów oznaczało przede wszystkim to co piękne, bogate, chwalebne i wartościowe Dla składającego go Króla Melchiora, przybysza z dalekiej
Azji, złoto też przedstawiało wartość symboliczną i dlatego dla ofiarodawcy ten
podarek wydawał się bardzo odpowiedni, bo złoto to symbol władzy królewskiej,
a on uważał Dzieciątko za Króla całego świata.
Drugim darem jaki otrzymał Zbawiciel, od króla Kacpra, który reprezentował
Afrykę, było kadzidło, które używano w świątyniach, a jego wonność składano
w ofierze na znak uwielbienia jakiegoś bóstwa. Dym z kadzidła z wonnościami
unoszący się ku górze to symbol modlitwy, która unosi się do nieba, ku Bogu i
są wyrazem oddawanej Mu czci, uwielbienia, i chwały.
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Mirra to trzeci z darów, który złożył przedstawiciel Europy - król Baltazar
leżącemu w żłóbku narodzonemu Dzieciątku. Ten cenny balsam używany jest
podczas uroczystości, aby pachniało. Jest również używany do namaszczania
zmarłych, dodane do wina wzmacniało go, po nim pijący jest lekko oszołomiony.
Ten dar dla Jezusa był zapowiedzią Jego ofiary, męki i śmierci odkupicielskiej.
Inicjały C+M+B odczytuje się jako błogosławieństwo „Niech Chrystus
Błogosławi dom” (Christus mansionem benedicat). Imiona Trzech Króli: Kacper,
Melchior, Baltazar wprowadzono dopiero w X wieku, również zwyczaj oznaczania kredą mieszkania ich pierwszymi literami. K+M+B, to także znak wiary, że
mieszkający za tymi drzwiami ludzie na wzór Trzech Króli przyjęli narodzonego
Jezusa jako swego Boga i Króla.
Uroczystość Objawienia Pańskiego uczy nas, że my chrześcijanie, podobnie
jak Trzej Królowie wracali od Żłóbka inną drogą do domu, też powinniśmy
po spotkaniu Zbawiciela rozpocząć nowe życie. Na naszej drodze winien nam
towarzyszyć blask, światło .
Gwiazda Betlejemska, która przeszło 2000 lat temu wskazała Trzem Królom
miejsce narodzenia Króla Świata, teraz nam powinna oświetlać drogę i pomóc
w poszukiwaniu prawdy, jak wtedy Mędrcom objawiła prawdę o Najwyższym
Królu. Dlatego też nie świętujmy jedynie przeszłego faktu, świętujmy narodzonego Chrystusa ponad 2000 lat temu, który objawił się człowiekowi wtedy i nadal
objawia się każdego dnia, wzywając go do wiary.
Święto Objawienia Pańskiego w polskiej tradycji nazywane świętem Trzech
Króli. W kościele katolickim obchodzone jest 6 stycznia. Święto to zaraz po wojnie było dniem wolnym od pracy, a w 1960 roku ustawą Sejmu PRL-u zostało
zniesione. Ponownie odpowiednia ustawa sejmowa z dnia 19 listopada 2010 r.,
przywraca dzień 6 stycznia jako wolny od pracy.
Zenon Tabor

Ostatni żuaw papieski i powstaniec z 1863 r.
Adam Dąbrowa-Morawski
Epopeja żuawów papieskich rozpoczęła się w 1860 r., kiedy ówczesne Włochy
były podzielone na wiele niezależnych państw, a najsilniejsze z nich, Królestwo Sardynii, przystąpiło siłą do ich zjednoczenia. Powstałe w ten sposób Królestwo Włoch, pod
hasłem postępu niszczyło lokalne tradycje i obyczaje, a jako państwo laickie brutalnie
prześladowało Kościół. Jedynym włoskim krajem nie podbitym przez Sardynię było
Państwo Kościelne, które od wieków nie miało armii z prawdziwego zdarzenia, gdyż jej
nie potrzebowało.
Teraz jednak, w obliczu niebezpieczeństwa, katolicy całego świata zrozumieli, że
Ojcu Świętemu bł. Piusowi IX zagraża wielkie niebezpieczeństwo. Do obrony i służby
przy papieżu zgłaszali się ochotnicy z Anglii, Belgii, Francji, Holandii, Irlandii, Szwajcarii
i również z Polski. Żołnierzy z tego ochotniczego zaciągu nazwano z francuska żuawami,
a dowództwo nad tą 20 tys. armią żołnierzy papieskich objął francuz gen. Leon de La
Moriciere’a. Na wyposażenie i utrzymanie żołnierzy papieskich składali ofiary wierni z
całego świata.
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Motto żuawów brzmiało; „Służymy Chrystusowi i Jego Namiestnikowi, jeżeli będzie
potrzeba, umrzemy za niego bez trwogi, a okażemy się godnymi naszej ojczyzny i naszego
mienia”. Istotnie wielu z nich poległo w obronie papieża, prowadząc nierówną walkę z
ziemskim wrogiem Kościoła. Mimo to, jako tych, którzy służyli mieczem następcy św.
Piotra, postrzega się dzisiaj Szwajcarską Gwardię, a zapomina czyny żuawów papieskich,
najmężniejszych, szlachetnych żołnierzy papieża, wiernych aż do gorzkiego końca.
17 kwietnia 1937 roku na str. 5 w tygodniku Światowid nr 16 ukazała się wiadomość;
Prasa zagraniczna przyniosła niedawno wiadomość, że w Nancy we Francji zmarł w 102
roku życia hr. Ludwik de Courten, ostatni oficer historycznej armii papieskiej. Wiadomość
ta o tyle jest nie ścisła, że w Marcinkowicach pod Nowym Sączem żyje p. Adam Dąbrowa-Morawski lat 95, porucznik historycznej armii żuawów papieskich Piusa IX i Rycerz braci
Białych Krzyżowców Sahary, a co najważniejsze, porucznik - powstaniec z r. 1863. Oto
garść wspomnień ostatniego żuawa papieskiego, udzielona naszemu współpracownikowi.
„Urodziłem się 1 stycznia 1842 r. w Warszawie . Ród mój przebywał od kilku wieków
na Litwie i wywodzi się z tego samego rodu, co generał Karol hr. Morawski syn Ignacego
gen. lejtn. wojsk. W Ks. L. posła na sejmy, marsz. Tryb. Lit i Teofili z Radziwiłłów, siostry
rodzonej Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”.
Przed wybuchem powstania w roku 1863 czynny byłem w organizacji „Rządu
Narodowego” a po jego wybuchu stanąłem natychmiast w szeregach powstańczych.
W powstaniu w roku 1863/64 byłem porucznikiem w oddziale Teodora Cieszkowskiego
a następnie Józefa Jankowskiego i Adama Zielińskiego. Te ostatnie oddziały, zwykle
złączone ze sobą przez cały czas powstania, stoczyły kilkadziesiąt bitew.
Po upadku powstania wyjechałem do Paryża, gdzie wstąpiłem do szkoły wojskowej.
Kiedy jednak z końcem 1864 roku dzienniki ogłosiły, że wojska francuskie, znajdujące się
w Rzymie, otrzymały rozkaz powrotu do Francji, a okręty były już gotowe, aby z Tulonu
odpłynąć do Civita – Vecehia, postanowiłem niezwłocznie udać się do Rzymu, aby wzorem
ojców naszych stanąć w obronie wiary świętej. Mając kilka listów polecających, z Paryża
pospieszyłem do generała Szymanowskiego i do pana Onufrego Józefa Korzeniowskiego,
byłego kapitana wojsk polskich z 1831r., który był już poprzednio zawiadomiony listem
o mojem przybyciu. Z Rzymu wyjechałem do pobliskiego Frascati. Tam stał garnizonem
bataljon żuawów, do którego zostałem przeznaczony. Byłem w pierwszym Oddziale(escouade) 5 kompanji I bataljonu, obok żuawa Polaka, Wilhelma hr. Romera, ziemianina z
Galicji, od którego dowiedziałem się, że w obecnej wtedy chwili my dwaj reprezentujemy Polskę w żuawach. W pewien czas potem przybyło więcej Polaków. Wypada mi tu
wspomnieć, jaki był początek żuawów.
W 1860 roku Państwo Kościelne zostało napadnięte przez wojska rewolucyjne.
Wtedy na głos Ojca Świętego Piusa IX, opuszczonego przez mocarstwa europejskie –
w miesiącu maju owego roku, Lamoriciera, waleczny generał francuski, który pierwszy
utworzył oddział żuawów francuskich dla Francji, przybył do Rzymu w towarzystwie
ochotników francuskich i belgijskich i poruczył kapitanowi de Charette, późniejszemu
generałowi, uformowanie legjonu, który w kilka miesięcy potem zrosił krwią swoją pola
Castelfidardo, stawiwszy czoło 60.000 tysięcznej armji piemonckiej wraz z innymi pułkami rzymskimi, gdzie znajdowało się kilkaset chłopów polskich z Małopolski, z których
większa część, zdobywając pozycje nieprzyjacielskie, poległa, dzieląc los połowy żuawów.
Z inteligencji polskiej wzięli udział w tej kampanji Juliusz Rongers z Poznańskiego w
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pułku Strzelców i Jan Popiel z Krakowa, który był w sztabie w obronie Ankony. W dniu 1
stycznia 1861 roku legja żuawów została skompletowana w 6 kompanji i przyjęła nazwę „
Bataljonu Żuawów papieskich”, który w miesiącu marcu tegoż roku urósł do 8 kompanij,
w następnych latach do wielu bataljonów . Podpułkownikiem mianowany został wtedy
pan Allet, a komendantem bataljonu kapitan de Charette.
Gdy na schyłku 1864 r. wojska francuskie opuściły Rzym, żuawi zajęli ich miejsce.
Żuawi wstępowali do pułku zwykle na dwa lata lub na 6 miesięcy. Po skończeniu tego
czasu służby, według woli odjeżdżali do domu, albo pozostawali na dłuższy okres jak to
miało miejsce ze mną.
Żywo w oczach mi tkwi postać papieża Piusa IX. Tchnęła ona majestatem, jakby
nieziemska twarz jaśniała pobłażaniem i miłością. Jak Pius IX. kochał Polaków, to pomiędzy innemi dowodami jego miłości stwierdza fakt, ze gdy wszedł do sali audjęncyjnej, w
której grupkami klęczeli według narodowości, członkowie różnych narodów Pius IX jak
tylko okiem rzucił na obecnych, zaraz poznał Polaków i idąc ku nim już z daleka wołał:„O
carissimi Polacchi, o cari figloli” (O najdrożsi Polacy, o drodzy synowie). - W 1867 r. dnia
2 lutego, Rzymianie ofiarowali Ojcu Świętemu nadzwyczaj bogatą i olbrzymiej wielkości
świecę, którą Pius IX. w czasie uroczystej procesji wobec wszystkich ambasadorów
wręczył kardynałowi Patrizi i wyrzekł te prorocze słowa; „Doręczcie ją Kolegjum Polskiemu
i powiedzcie kochanym Polakom, ażeby ją zachowali i zapalili w dzień, w którym będą
śpiewać „Te Deum” w Kościele św. Jana w Warszawie na podziękowanie, że Bóg oddał
im Ojczyznę wolną.”
Świeca ta została zachowana w szafce oszklonej w mieszkaniu Wielebnego Księdza Semeneńki (jednego z założycieli Zakonu OO. Zmartwychwstańców) w Kolegjum
Polskiem w Rzymie.
Innym znowu razem, gdy papież zasiadł na wysokim tronie pod baldachimem, a
obok zajęli miejsca kardynałowie i biskupi, niżej zaś na ołtarzowych stopniach po obu
stronach posłowie zagraniczni i dostojni goście, mistrz ceremonji Mon-signor Pacca,
podszedł do tronu i doniósł o Polaka, proszących o błogosławieństwo. Pius IX powstał
wówczas, obrócił się ku obecnym i wskazując zbliżających się z ks. Semeneńką na czele
zawołał; „Oto Polska płacząca i chodząca w żałobie. - Chodźcie, chodźcie, najukochańsi
Polacy podobniście do pielgrzymów, a bo zaprawdę jesteście nimi teraz.” - poczem
rozmawiał z nimi jeszcze długo, pocieszał ich, a w końcu pobłogosławił. Wszyscy byli
wzruszeni tą chwila.
W pierwszej połowie 1867 r. gdy o wojnie nic nie było słychać, będąc już porucznikiem, podałem się do dymisji. Powołany zostałem do pułkownika, następnie do
kardynała Antonellego do gen Kanzlera – w końcu oświadczył mi mój pułkownik, że za
gorliwą służbę podaje mię do krzyża św. Grzegorza. Ponieważ przekonaniem mojem było,
iż tylko za odznaczenie się w bitwie można śmiało piersi swe zdobić, odmówiłem – ale
pozostałem w armii i dobrze uczyniłem, gdyż w kilka miesięcy potem, miałem zaszczyt,
dla chwały mojej Ojczyzny walczyć w obronie Kościoła św. Otrzymałem wówczas z rąk
Ojca świętego krzyż „Fidei et Virtuti”. W 1870 r. żołnierz armji papieskiej stawiał mężnie
czoło 70 000 armji Piemontczyków i po 6-sześciogodzinnym bohaterskim boju, wtedy
dopiero rzucił potrzaskany karabin, gdy zmusił go do tego rozkaz Ojca świętego.
Najwyższą nagrodą jednak dla mnie była możność oglądania odzyskanej niepodległości Polski. Nie na tym koniec. Dane mi było zameldować się Pierwszemu Marszałkowi
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Polski Józefowi Piłsudskiemu w r. 1922 w czasie pobytu w Marcinkowicach, a w r. 1936
również w Marcinkowicach, następcy Jego, Marsz. Edwardowi Śmigłemu Rydzowi. To
uważam, kończę rozmowę największą radością mego życia i nagrodę Krzyża Niepodległości z mieczami i podwójnego Krzyża Walecznych, którymi obdarzyła mnie Niepodległa
Rzeczpospolita”.
Wypada i należy, aby mieszkańcy Marcinkowic czuli wdzięczność za powyższe
informacje podane przez wiernego katolika i żołnierza Adama Morawskiego, który pełnił
zaszczytną funkcję obrońcy chrześcijaństwa i ojczyzny
Adam Dąbrowa-Morawski uczestnik powstania, Żuaw, Krzyżowiec - obrońca Stolicy Piotrowej, Rycerz Zakonu Braci Białych Sahary, zmarł 3lutego 1941r w, spoczywa
na cmentarzu w Marcinkowicach. Odszedł wielki patriota, odznaczony Krzyżem Virtuti
Militari, świadek narodzin Niepodległości Polski. Pozostał po nim wiekowy dwór, niemy
świadek wydarzeń, które rozgrywały się w nim na przestrzeni prawie trzech wieków, dwór,
którego odwiedziło wiele ważnych postaci, którego drzwi były otwarte dla wszystkich,
gdzie przyjmowali ich gospodarze ze staropolską gościnnością .
Dwór udzielał pomocy podczas okupacji hitlerowskiej legendarnemu już kurierowi
Janowi Karskiemu w drodze na Zachód. Jeszcze do niedawna można było oglądać w
Szkolnym Muzeum Historycznym, w dworku zamieszkałym do 1945 przez potomków
Adama Dąbrowy Morawskiego, pamiątki i eksponaty związane z powstaniem styczniowym, które między innymi przekazał wnuk Adama, Jan Morawski.
Dwór w Marcinkowicach, podobnie jak wiele dworów w Polsce pozostał, ale umarł,
bo umarła jego dusza, bo przestał tętnić życiem dworskim.

Zenon Tabor

Ps. Wykorzystałem;
Artykuł z prasy przed II wojną światową, oraz zasoby internetu
Żuaw - nazwa żuaw pochodzi od arab. zuawa – nazwa jednego z plemion Kabylów Zouaous
– mieszkańców gór w Algierii, które współpracowały już od początku XIX wieku widząc w tym
korzyści polityczne.

Nasza Wiara 1/2013

31

POWSTANIE STYCZNIOWE
„Honorując patriotyczne oddanie i
szlachetne poświęcenie powstańców
styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków,
którzy nie wahali się
stanąć do walki w
obronie wolności.” głosi uchwała Senatu z lipca 2012 r.
Senatorzy RP przypominają społeczeństwu, że w styczniu 2013 roku mija
150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które było skierowane przeciwko
rosyjskiemu zaborcy, a celem powstania
była restytucja Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. W uchwale tej w dalszej części
członkowie senatu zaznaczają, że powstanie styczniowe było wyrazem sprzeciwu
wobec carskiego ucisku i intensywnej
polityki rusyfikacji. Pomimo poniesionej
klęski Powstanie Styczniowe było źródłem
siły i wytrwałości w walce o niepodległość
późniejszych pokoleń Polaków. Legendy i
etos powstania legły u podstaw odrodzonej
Polski, a poświęcenie powstańców doprowadziły do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli.
Należałoby przypomnieć, że powstanie
styczniowe skierowane było przeciwko
Rosji i wybuchło 22 stycznia 1863 r. w
Królestwie Polskim, a 1 lutego 1863 r.
w byłym Wielkim Księstwie Litewskim.
Spowodowane zostało narastającym
terrorem, jaki państwo rosyjskie siało na
ziemiach polskich. Jednak ten zryw narodowowyzwoleńczy Polaków od początku
był skazany na klęskę, ponieważ garstka
słabo uzbrojonych Polaków stanęła przeciwko wielotysięcznej dobrze wyszkolonej
i uzbrojonej armii carskiej.
Powstanie przetrwało pierwsze, najtrudniejsze tygodnie dzięki wytrwałości i
straceńczej odwadze paru tysięcy ludzi,

którzy stopniowo przyciągali następne
rzesze „straceńców”. Coraz szersze kręgi
społeczeństwa, w tym także szlachty,
uznały, że skoro powstanie nie upadło, obowiązek patriotyczny nakazuje im poprzeć
powstańców. Manifest Rządu Narodowego
i jego dekrety, ogłaszane przez komisarzy
i dowódców powstańczych oraz księży
w kościołach, były dobrze przyjmowane
przez chłopów. Duża część chłopów sympatyzowała z powstańcami i udzielała im
wsparcia, jednak w okresie prac polowych
nie garnęła się do szeregów powstańczych
i bywało że byli wrogo nastawieni do
„pańskiej wojny”.
Niedawni przeciwnicy Rosji w wojnie krymskiej nie zamierzali angażować
się ponownie w wojnę, chociaż Francja,
Wielka Brytania i Austria uzgodniły między sobą sześć punktów międzynawowej
negocjacji w sprawie Polski, jednak car
Aleksander odrzucił te sugestie. Mimo to
sprawa Polska na arenie międzynarodowej
podczas powstania nie cieszyła się tak
wielką sympatią opinii nie tylko zachodniej.
Świadczyć to może, że wielu oficerów i
żołnierzy przeszło na stronę powstańców
w Królestwie. Jednocześnie władze carskie
wykorzystały sytuację, by odwołać się do
nacjonalizmu rosyjskiego. Przedstawiając
liberałów i demokratów w Rosji jako sojuszników „polskiego spisku”.
Papież i katolicy we Francji i Włoszech
popierali Polaków ze względu na wyznanie.
Giuseppe Garibaldi na wieść o wybuchu
powstaniu stwierdził, ze sprawa polska jest
sprawą całej ludzkości i prędzej czy później
narody europejskie będą zmuszone wziąć ją
w obronę. W odpowiedzi na apel -do Polski
przybył Francesco Nullo z kilkunastoma
ochotnikami włoskimi, ale wkrótce zginął
w jedne z potyczek.
Na początku powstania przybył do też
do Polski francuski oficer Franco ‚is Rochenbrune’a, który sformował w Ojcowie
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duży oddział tzw. „Żuawów śmierci” złożonych głównie ze studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Nosili oni czarne mundury,
a na głowach tureckie fezy. Znakiem ich był
czarny krzyż na białym polu. Żuawi składali
przysięgę, że nie cofną się przed wrogiem
i nigdy nie poddadzą. Mogli jedynie, jak
kiedyś Spartanie, „wracać na tarczy lub
z tarczą”. Ta pogarda dla śmierci zjednała
im podziw innych oddziałów i stała się
podstawą legendy.
Powstanie trwało, ale nie mogło przeważyć szali zwycięstwa, bo Rosja do walki
z powstańcami angażowała coraz większe
siły. Pomimo wielu zwycięskich potyczek
i bitew wygranych przez powstańców i to
powstanie, jak wiele poprzednich zrywów
zakończyło się klęską.
W walkach poległo około 20 tysięcy
powstańców, wielu zostało straconych
po fikcyjnych procesach, a kilkadziesiąt
tysięcy powstańców i tych co wspierali
powstanie zostało zesłanych do kopalń
na Ural lub skazanych na osiedlenie się na
Syberii. Polskie społeczeństwo dotknęły
również ogromne straty materialne i
szeroko zakrojone konfiskaty majątków
uczestników powstania.
Powstanie styczniowe było najdłużej
trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym w XIX wieku a
historycy, oceniając powstanie, zwracają
szczególną uwagę na ogromną mobilizację
społeczeństwa, konkretny program społeczny, świetne przygotowanie cywilnych
organów władzy, natomiast przygotowanie
wojskowe uważają za bardzo złe. Jednak
my, dzisiaj żyjący musimy o tym pamiętać,
że ich przelana krew otwierała nam drogę
do wolności., pochylmy głowy i złóżmy im
dzisiaj hołd za ich odwagę.
Ostatni przywódca powstania styczniowego Romuald Traugutt na wiosnę w
1964 r., został uwięziony a następnie stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej.
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Polacy po klęsce powstania styczniowego
stracili wiarę we wszystkie zrywy zbrojne.
Jednak nie zaprzestali walki, lecz tylko
„miecz zamienili na słowo”, bo słowo może
wiele zdziałać. Słowo potrafiło też wzbudzić w sercach i umysłach nadzieję, słowo
również krzepiło, umacniało naród polski i
dawało siłę do przetrwania w upokorzeniu
i niewoli. Jeszcze wiele lat minęło od klęski
powstania, zanim Polska uzyskała niepodległość. W tym czasie gdy naród Polski nie
używał miecza, wielu artystów, malarzy,
poetów ku pokrzepienia serc Polaków
tworzyło swoje dzieła, które pokazywały
i opisywały trumfy naszego narodu na
przestrzeni wieków.
Właśnie wtedy, gdy naród Polski
walczył słowem, a nie mieczem, powstała
„Rota” napisana przez Marię Konopnickiej,
która zaczyna się od słów; „Nie rzucim,
ziemi skąd nasz ród. Nie damy pogrześć
mowy! Polski my naród, polski lud królewski szczep Piastowy”. Jak wszyscy
wiemy, historia naszego państwa jest bardzo burzliwa, bowiem od 1795 roku przez
123 lata, aż do 1918r Polska praktycznie
nie istniała. Następne lata 1939 - 1945 to
wojna i okupacja przez Niemcy, rok 1945
to początek zniewolenia Polski przez ZSRR
i reżim komunistyczny, który trwał prawie
do 90 lat XX wieku. Poznawajmy historię
swojego narodu, przekazujmy ją młodym
i traktujmy ją jako nauczycielkę życia.
Rozważajmy obrazy Jana Matejki i Artura
Grottgera, przeżywajmy artystyczne wizje
Wyspiańskiego i romantycznych wieszczów i pytajmy siebie samych co z tego
dla nas wynika.
Naród polski mimo wielu represji,
jakie spadały na Polaków od strony Rosjan,
pomimo wzmożonej rusyfikacji, pomimo
wysyłki na Syberię, umiał przetrwać. Ale
czy tę historię czujemy tak, jak wielcy
przodkowie?

Zenon Tabor
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Kolejne 365 przed nami
Wc h o d z i m y
w Nowy Rok, pokonujemy kolejny próg naszego
życia, próg, który
coraz bardzie przybliża do wieczności. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że
nasze ziemskie życie jest tylko przystankiem, z którego zabierze nas autobus i
zawiezie do stacji końcowej, na której czy
chcemy czy nie, musimy wysiadać.
Stary, miniony już rok 2012, przeszedł
do historii. Pozostały po nim dobre wspomnienia, które przywoływać będziemy
często, bo były one chwilami radości i
szczęścia. Będą też wracać wspomnienia
złe, smutne i pełne niepokoju, o których
chcemy zapomnieć, chcemy, aby się
zatarły, aby zniknęły na zawsze z naszego
życia i nawet w myślach nie powracały.
Niechętnie myślimy o upływającym
czasie. Gdy zaczynamy się nad nim zastanawiać, często, niejako wbrew naszej
woli, wyrywa się nam westchnienie; „jak
ten czas szybko leci”.
Wkraczamy w Nowy Rok i liczymy na
to i mamy taką nadzieję, że nie będziemy
już tak postępować i popełniać takich
grzechów jak w roku minionym. Być może
poczyniliśmy nawet dobre postanowienia,
by coś zmienić w naszym życiu. Znamy już
siebie i znowu obiecujemy sobie poprawę
jak co roku, ale czy naprawdę tak robimy?
Czy też tylko nam się tak nadal wydaje, że
zauważamy źdźbło w oku kogoś bliskiego,
ale belki w swoim oku dalej nie zauważamy.
Dlatego wcześniej musimy zacząć
od siebie i wyjąć jak najwcześniej źdźbło
z oka swego, abyśmy na tyle czuli się
„uzdrowieni”, aby radośnie i szczęśliwie
przeżyć ten rok.

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy
dzień od Narodzenia Jezusa. Tego też dnia
życzymy sobie, aby nam Bóg błogosławił,
strzegł nas i obdarzył nas swą łaską i
pokojem. W tym dniu nadal świętujemy
narodzenie naszego Pana, chociaż jest to
święto Maryi, a wchodząc w Nowy Rok
wzywamy imienia Świętej Bożej Rodzicielki, bo przecież tak trudno jest oddzielić
Matkę od Syna. Matka Jezusa zawsze jest
dyskretnie przy Nim, przy swoim Synu i
również przy nas.
Stojąc u progu Nowego Roku posiadamy jakieś ukryte w głębi duszy plany i
zamysły, pragnienia i oczekiwania. Dlatego,
za Jej pośrednictwem, za pośrednictwem
Świętej Bożej Rodzicielki, powierzmy
Bożemu Dzieciątku nasze rodziny i nas
samych, prośmy także o miłość i zgodę
w naszych rodzinach, o prawdomówność
naszych polityków, o ich sprawiedliwe
i rozważne decyzje, prośmy także o siłę
dla zagubionych w dzisiejszym świecie,
módlmy się o moc Ducha Świętego dla
chwiejnych i słabych w wierze katolickiej,
błagamy usilnie o pokój i błogosławieństwo
dla naszej Ojczyzny.
Otwórzmy się na prawdę i sprawiedliwość i powierzmy Jej, Matce Bożej Rodzicielce Maryi, powierzmy Jej wszystkie
nasze troski i zmartwienia, bo zgodnie z
testamentem Jezusa, Ona staje się nasza
Matką, a my jesteśmy Jej synami. Ona,
która zrodziła Syna, rodzi nas do wiary w
Jej Syna. I właśnie dla tego za Jej pośrednictwem powierzmy się Synowi, starajmy
się też naśladować Maryję, która jako
pierwsza przyjęła Jezusa do siebie i dlatego i Jej przysługuje szczególna godność i
wyniesienie ponad wszystkich ludzi.
W tym dniu gromadzimy się wspólnie
na Mszy świętej, pragniemy wszyscy
wyrazić naszą wdzięczność Maryi za to,
że urodziła Jezusa Syna Bożego i została
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Mamą naszego Zbawiciela. Tę wdzięczność pragniemy Jej wyrazić, spiesząc
bez ociągania do kościoła, jak pasterze do
żłóbka Narodzonego, „poszli więc szybko
i znaleźli”.
Czy my jesteśmy zdolni do tego, aby
szukać Jezusa i zrobić Mu miejsce w nas
samych, a przede wszystkim, czy jest dla
Niego wolne miejsce w naszym sercu.
Starajmy się też, aby Jezus wszedł na stałe
do naszego życia, na stałe zapełnił te niewiadome, niezapisane jeszcze czyste karty
naszego kalendarza życia. Tym bardziej, że
wiemy z doświadczenia z poprzednich lat,
że nie zabraknie w naszym życiu zwykłych
powszednich dni i że to właśnie one będą
stanowiły większą część naszego życia.
Najpiękniejszymi momentami naszego
życia mogą się okazać te dni zwyczajne,
jeżeli tylko potrafimy patrzeć oczami pełnymi Jezusa.
Klepsydra czasu kolejny raz została
napełniona, z której ponownie będą wyciekać sekundy, minuty, godziny, dnie …...,
a my nie mamy żadnego wpływu na jego
zatrzymanie, a my nie jesteśmy w stanie
zatrzymać go nawet na sekundę. Tak się
dzieje od zarania ludzkości- stary rok żegnamy, a nowy witamy zawsze z nadzieją
na lepsze życie.
Ostatnie dni starego roku były wypełnione robieniem bilansów strat i zysków we
wszystkich dziedzinach życia: w polityce,
gospodarce w kulturze. Telewizja, radio, prasa
co rusz informują o najważniejszych wydarzeniach w świecie: o wojnach, tragediach
ludzkich, o łzach, o śmierci i narodzinach, o
miłości, po prostu o życiu, które mija.
Zastanówmy się, jak my sami przeżyliśmy ten rok i z jakim bilansem wchodzimy
w progi nowego roku. Jaki był mój miniony
rok?, nie w przeliczeniu na złotówki, euro
czy dolary, ale w ludzkim, chrześcijańskim
podejściu do życia. Co na podstawie głosu
mojego sumienia mogę powiedzieć Bogu
i ludziom o minionych, pogrążonych już
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w przeszłości sekundach ….? Jak mogę
podsumować i rozliczyć się z czasu, jaki
mi był dany równe dwanaście miesięcy
temu, czy nie zapomniałem, że ten czas już
odszedł? Czy nie zapomniałem, że tutaj na
ziemi jestem tylko pielgrzymem.
Zastanówmy się czy nie zmarnowaliśmy czasu, jaki mi był dany, czy żyliśmy
może tak jakby czas mnie nie dotyczył i
nie przemijał? Dlatego właśnie teraz warto
poświecić trochę czasu na postanowienia
noworoczne. Przecież już sam fakt wyobrażenia sobie zrealizowanego celu działania
powinien działać na nas motywująco. Samo
przedstawienie swoich planów, samozaparcie oraz systematyczność to jeden ze sposobów na zrealizowanie swoich postanowień.
Często obarczamy same okoliczności
winą za niemożność zrealizowania swoich
postanowień, a przecież nie możemy
zapomnieć, że klucz do rozwiązań tkwi w
nas samych. Dlatego, co postanowimy, to
musimy przede wszystkim zrealizować, bo
sama intencja to nowe możliwości, większa energia życiowa, też duża satysfakcja,
to również śmiałe spojrzenie w przyszłość
z wiarą we własne siły.
Nowy rok kalendarzowy. Co on nam
może przynieść, zastanawia się każdy
człowiek na całym świecie. Wszyscy na
pewno pragniemy spojrzeć w przyszłość,
jest jednak dla nas ludzi nieodgadniona i
nam nieznana. Czy zdajemy sobie z tego
sprawę, że jesteśmy świadkami narodzenia Boga, że właśnie to Dziecię przez swe
narodzenie, pragnie z nami wędrować przez
wymiar upływającego czasu. Syn Boży pragnie uczestniczyć w naszym zwyczajnym
ludzkim losie, chce też wędrować z nami
przez życie. Chce być naszym przewodnikiem na drogach i ścieżkach naszego życia,
które kreśli czas.
Pierwszy dzień roku kalendarzowego,
to jakby początek naszej długiej drogi, która
będzie trwała 365 dni. Nie wiemy także,
jaka będzie pogoda i jaka będzie sytuacja na
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tej naszej drodze. Na pewno życzylibyśmy
sobie, aby na tej drodze nie ustać i aby ją
ukończyć. Dlatego zawsze musimy mieć
jasno określoną orientację być pewnym,
że dobrze idziemy, musimy też pomagać
tym co stracili orientację i również prowa-
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dzić słabszych i wątpiących. Tylko wtedy
osiągniemy cel nasze podróży.
Nowy rok to kolejna porcja czasu, prezent dla każdego z nas od Boga. Starajmy
się ten czas wykorzystać jak najlepiej.

Zenon Tabor

Ojczyzna polszczyzna
Iloczas i jego skutki
Dawna polszczyzna charakteryzowała się też tzw. iloczasem. Co to takiego? –
Wymowa samogłosek miała różną długość. I tak – były samogłoski długie, krótkie
i półsamogłoski. Takie zjawisko to wiano z języka prasłowiańskiego a utrzymuje
się jeszcze w języku rosyjskim. Kiedy zaczęto stosować pismo, zaznaczano np.
długie o tak: oo lub ō, natomiast półsamogłoski wymawiano tak jakby połowę czasu
zwykłej samogłoski a w piśmie zaznaczano znakami, które nazywają się jerami.
Kto zna język rosyjski, wie, że występują dwa rodzaje jerów – miękki (b) i
twardy (ъ).
Żeby sprawy zbytnio nie komplikować, powiem, że iloczas zanikał w polszczyźnie i obecnie tego nie ma (chyba że ktoś przeciąga wymowę, ale to co innego.)
Oto mamy przykład:
1) wół – woły
2) kwiatek – kwiatki
3) matka – matek
4) krew – krwi
5) pies – psa
Ad 1) na końcu wyrazu musiała być samogłoska, lub półsamogłoska. Kiedy
półsamogłoska zanikła, uległa wydłużeniu poprzedzająca ją pełna samogłoska.
Pisano / wymawiano jako wooł, z czasem długie o zmieniło się w o z kreską, czyli
ó. Dlatego to polskie „ó” to pozostałość z dawnych wieków.
Ad ) Jery / półsamogłoski w pewnych sytuacjach zamieniały się w pełną
samogłoskę, czyli wtedy gdy ich zaniknięcie likwidowałoby sylabę lub bardzo
trudno byłoby wymówić wyraz.
Dlatego w wyrazie pies (staropol. pьѕъ) bez jerów zostałby jako, dlatego
musiała wtedy w te spółgłoski wejść pełna samogłoska zmiękczająca e.
ale w drugim przypadku – psa – nie było potrzeby wstawiać samogłoski.
Podobnie w przypadku matka – matek, krew – krwi. Normalnie mówimy o e
ruchomym czyli takim, które pojawia się i znika.
Dawniej była jedna samogłoska nosowa, z zanikiem iloczasu pojawiły się: ę i ą.
I stąd: męka | mąk
ręka | rąk
dąb | dęby.

36

Nasza Wiara 1/2013

Ktoś zdziwiony może zapytać: kto tym regulował, kto ustalał lub wymyślił
dwa znaki: ó i u?
Trzeba wiedzieć, że język żyje, bo służy społeczeństwu do porozumiewania
się i jeśli coś jest niewygodne, może być uproszczone, wyrazy określające rzeczy,
których już nikt nie używa, wędruję do muzeum językowego.
Zaś nowe rzeczy wymagają nowych nazw.
A uczeni od języka ustalają normy wymowy i pisowni. Dlatego właśnie wyraz
dół musi być tak zapisany. Bo jakby to wyglądało? Duł i duły albo dół i dóły.
Na zakończenie pozwolę sobie na wyjaśnienie przyczyny pisowni rz i ż.
Dawniej r było wymawiane miękko przed samogłoskami zmiękczającymi
r’ – tak jak w rosyjskim peka (rieka). W polszczyźnie r’ zaczęto wymawiać jako
dźwięk podobny do ż, aż różnica zanikła. Pisownia jest więc pamiątką przemian.
Ktoś zapyta: skąd wiemy, jak wymawiano, skoro nikt nie nagrywał na taśmę
lub płytę?
Otóż: badacze języka wnioskują wszystko z zapisów, z porównywania tekstów
pisanych, starych i nowszych – zarówno w polszczyźnie jak i w innych językach.
Wiele zjawisk w naszym języku wyjaśnia zapisana w XV w. pieśń Bogurodzica.
Łucja Wróbel
Listy do redakcji
Boże Narodzenie 2012
Cicha Noc - Święta Noc
Jedyna i niepowtarzalna w dziejach ludzkości. Noc miłości. Niech więc cisza
tej Wigilijnej Nocy i świąteczna zaduma, pomogą nam przeżyć głębiej Tajemnicę
Narodzenia, by z sercem pełnym radości i nadziei wkroczyć w dni Nowego
2013 Roku pod opieką Świętej Rodziny. Z modlitwą u żłóbka dla Księży i całej
Grupy Modlitewnej.
s. Norberta z dziećmi
(…) Na ręce pani Łucji wraz z całym zespołem redakcyjnym, na czele z
księdzem prałatem, dziękuję za cenny miesięcznik. „Nasza Wiara” ubogaca
duchowo, wzmacnia wiarę, uczy mądrości, zachęca do dobrego.
(…) Szczególnie piękne są kolorowe zdjęcia z uroczystości i rysuneczki. Za
wszystko Panie, dziękuję Ci i całej redakcji. Skorzystałam z morału, skierowanego
do 6 letniego Tadzia, gdy zmęczony mówi:
- Już nie mam siły iść!
- Spróbuj jeszcze, jesteś silny i dzielny.
- Wyjąłem z siebie wszystkie siły. Nie mam już nic. Weź mnie na ręce.
My też mamy się wciąż mobilizować do dobrego. Trzeba się życiem zachwycić, aby iść dalej, kochać Boga i człowieka. Dziękuję za dobre słowo zwłaszcza
w chorobie, podnoszące na duchu.
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Na nadchodzące święta życzę zdroju łask, by Chrystus królował w naszych
sercach, w naszej Ojczyźnie i w całym świecie.
Zofia Lorek
Całej Redakcyjnej Braci życzę, łamiąc się opłatkiem. Niechaj dobry Bóg
wspiera dzieło Waszych serc i rąk, pomnaża czytelników Naszej Wiary. W niej
jest miłość, prawda i pokój.
Z szacunkiem Maria Piniańska

Akcja „Sądecki ratownik” w Szkole Podstawowej
w Rdziostowie
„Każdy udzielający pierwszej pomocy poszkodowanym staje się ratownikiem.
W jego rękach spoczywa ludzkie życie i zdrowie” takie hasło towarzyszyło projektowi Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Przedsięwzięcie było przeprowadzane
w szkołach. Dzieci uczyły się jak udzielać pierwszej pomocy.
- Akcja „Sądecki Ratownik” dotarła do Szkoły Podstawowej w Rdziostowie. Ratownicy medyczni, przez kilkadziesiąt minut uczyli dzieci, jak wzywać służby ratownicze
w sytuacji zagrożenia życia oraz jak udzielać pierwszej pomocy – relacjonuje Urszula
Łabuda, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rdziostowie. - W praktycznych ćwiczeniach uczniowie naszej szkoły, pod czujnym okiem fachowców, ćwiczyli między innymi
pozycję boczną oraz resuscytację.
Po skończonych zajęciach uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda
wyposażenie karetki i do czego służy.
- Ratownicy medyczni podkreślali, że udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej i
wezwanie odpowiednich służb ratunkowych decyduje o pomyślności przebiegu całej akcji
– zaznacza dyrektor. - W trakcie szkolenia uczniowie wykazali się znajomością wiedzy
teoretycznej, którą nabyli w trakcie realizacji zajęć z programu „Ratujemy i uczymy ratować”, którą cyklicznie przeprowadzają nauczyciele naszej szkoły.
Organizatorem szkolenia była pani Marta Podobińska.
Przedruk z Sądeczanina
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Bliżej przyrody. Przejdź odnowioną ścieżkę
„Rdziostów”
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
„Rdziostów” po 12 latach istnienia zyskała
nowe oblicze. Teraz turyści mogą odpocząć
na nowych ławkach, zapalić ognisko w
specjalnie do tego wyznaczonych miejscach
i odczytać ciekawostki przyrodnicze z
odnowionych tablic informacyjnych. Nazwa
może nieco zmylić miłośników przyrody,
bo na ścieżkę edukacyjno-przyrodniczo-leśną „Rdziostów” wchodzimy jeszcze w
miejscowości Chełmiec. Gdy się to wie,
trafić na szlak można bez problemu. Wystarczy jadąc od Nowego Sącza w stronę
Marcinkowic ul. Marcinkowicką skręcić
w lewo vis-à-vis ul. Jagodowej. Początek
ścieżki zwiastuje drewniana wiata stojąca u
podnóża lasu i tablica informacyjna. Od tego
punktu rozciąga się czterokilometrowy szlak.
- Ś c i e ż ka p r z y r o d n i c z o - e d u ka c y j n a
„Rdziostów” biegnie przez typową puszczę
karpacką, gdzie króluje jodła. Młodzież
szkolna przemierzająca trasę ma okazję
zapoznać się z kilkunastoma tematami
dotyczącymi przyrody, ekologii i pracy
leśniczych – mówi Paweł Szczygieł, nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz, na którego terenie znajduje się ścieżka. - Dodatkowo turyści
mogą odpocząć na ławkach i przy dwóch wiatach, na początku i końcu ścieżki, co niewątpliwie zachęca do spacerowania – dodaje.
Dzisiaj (11 grudnia) uroczyście otwarto
zmodernizowaną ścieżkę. Nadleśnictwo
Stary Sącz wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Chełmcu zaprosiło do lasu dzieci z
podstawówek mieszczących się na terenie
gminy Chełmiec. Licznie przybyli uczniowie
oraz zaproszeni goście wysłuchali krótkiej
historii powstania szlaku „Rdziostów ”,
po czym zmodernizowana ścieżka została
oficjalnie oddana. Tym razem nie było tradycyjnej wstęgi. W ruch poszły sekatory,
które przecięły wykonany z jodły łańcuch.
- Ja sam, będąc jeszcze dzieckiem korzystałem z tej ścieżki. Wtedy nie było asfaltowej

ścieżki, jak teraz. Od powstania, czyli kilkunastu lat nie robiono przy niej nic – zaznacza
Bernard Stawiarski, wójt gminy Chełmiec.
- Ścieżka była więc mocno zdewastowana i
cieszy to, że udało się ją tak pięknie odnowić.
Tym bardziej, że w tym lesie wolny czas
spędza wielu mieszkańców gminy, jak i
przyjezdni z Nowego Sącza i okolic – dodaje.
Wśród zaproszonych gości był emerytowany
już leśniczy Eugeniusz Kowalik, pomysłodawca tego szlaku edukacyjno-przyrodniczego.
Jak przyznał pomysł przyszedł mu na myśl w latach 80-tych, kiedy to stworzono leśną drogę.
- Mieliśmy sygnały ze szkół zarówno z terenu
gminy Chełmiec, jak i Nowego Sącza, że
nauczyciele chcieliby korzystać z tego lasu
i poprzez lekcje przyrody w lesie edukować
dzieci – przyznaje Kowalik. - Ten las jest przyrodniczo wyjątkowo cenny. Spotkać można tu
sarny, jelenie, dziki i przede wszystkim lisy. Są
tu bardzo cenne drzewostany. Szczególnie jodła, której w innych krajach europejskich brakuje, tutaj ma się wyjątkowo dobrze – dodaje.
Leśniczy na emeryturze nie próżnuje. Edukuje ekologicznie przedszkolaki i uczniów
podstawówki. Zaznacza, że to właśnie
one mają najbardziej chłonne umysły i
chcą słuchać o zwierzętach i roślinach
występujących w pobliskich lasach.
To, że dzieci interesują się przyrodą, można
było zaobserwować podczas dzisiejszego
spotkania na ścieżce „Rdziostów”. Uczniowie
grupami wybierali się w teren z leśniczymi.
Podziwiali faunę i florę tutejszego lasu i z
ciekawością słuchali opowieści leśniczych.
Miłym akcentem było spotkanie ze Świętym
Mikołajem, który zmarznięte dzieci częstował
słodkościami. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli zagrzać się przy jednym z trzech
rozpalonych ognisk, wypić ciepłą herbatę
i zjeść ciepłą kiełbaskę albo grochówkę.
- Jestem tutaj po raz pierwszy i naprawdę
mi się podoba. Widziałem zdjęcia tego
miejsca przed odnową i naprawdę wiele
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się zmieniło - Damian Wnęk, uczeń klasy
szóstej z Biczyc Dolnych. - Na pewno
jeszcze nieraz przejdę tą ścieżkę w różnych porach roku. Zimą jest tu przyjemnie,
zobaczymy jak będzie wiosną – dodaje.
Również Ewelinie Hasior z piątej klasy Szkoły

Podstawowej w Rdziostowie spodobał się
szlak przyrodniczy. Uważa, że jest to ciekawy
sposób na poszerzenie wiedzy, dużo przyjemniejszy niż lekcje przyrody w szkolnej ławce.

(ALF)
Przedruk z Sądeczanina

Z parafii, kraju i ze świata
9 grudnia doszło do aktu profanacji Cudownej Ikony Matki Bożej Częstochowskiej,
który miał miejsce po porannej Mszy św. w
kaplicy jasnogórskiej. 58-letni mężczyzna
zbezcześcił Obraz, rzucając w niego żarówkami wypełnionym czarną farbą. Cudowna
Ikona nie została zniszczona dzięki szybie
ochraniającej, jednakże ucierpiał ołtarz,
który został oblany farbą. Profanacji Obrazu
dokonano dzień po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W
związku z tym haniebnym czynem znieważenia Świętości Narodowej naszej Królowej,
która ze wzgórza Jasnej Góry otacza płaszczem swej opieki cały polski naród, księża
biskupi wezwali do modlitwy ekspiacyjnej.
Ze względu na konieczność przeprowadzenia
prac techniczno-konserwatorskich Kaplica
Cudownego Obrazu Matki Bożej została
zamknięta do 21 grudnia.
***
Na Jasnej Górze odbyło się całonocne czuwanie ekspiacyjne za profanację
Cudownego Obrazu Matki Bożej. Zebrani
na modlitwie członkowie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę przepraszali za wszystkie
zniewagi. – Chciejmy przeciwstawić się
temu naszą modlitwą, gorliwością i wiarą.
Dziś szczególnie gorliwie, szczególnie na
kolanach, w tej szczególnej modlitwie –
wzywał, rozpoczynając czuwanie, ks. Łukasz
Kadziński. Czuwający odmówili wspólnie
modlitwę ekspiacyjną, a po zakończeniu
Mszy Świętej obeszli na kolanach kaplicę
Cudownego Wizerunku.- Nie obroniliśmy Cię,
Matko! Obronić Matkę to zadanie dla serc,
domu, rodziny, Narodu i Kościoła! - mówił
dr Andrzej Mazan z Instytutu Studiów nad

Rodziną w Łomiankach, który wygłosił dla
zebranych konferencję.– Dziękujemy Bogu,
że możemy tu być, ale też chcemy prosić,
aby Ojczyzna miała inny kształt – mówił w
homilii o. Zachariasz Jabłoński, definitor generalny Zakonu Ojców Paulinów, wskazując,
że ekspiacja powinna wzbudzać pragnienie
zmian. Dla zakonnika odpowiedzią na popełniane bluźnierstwa jest żywa wiara, dojrzała
i bez zastrzeżeń, a konkretem – wypełnianie
Ślubów Jasnogórskich. Czuwanie Krucjaty
było pierwszym, które odbyło się w kaplicy
Cudownego Wizerunku po tygodniowym
czasie jej zamknięcia. Kolejne spotkanie
modlitewne odbędzie się w nocy z 25 na 26
stycznia 2013 roku.
***
10 grudnia w Domu Księży Emerytów
w Tarnowie zmarł ksiądz prof. dr hab. Jerzy
Bajda – wybitny teolog i moralista, a także
publicysta „Naszego Dziennika”. Miał 84 lata.
Ks. profesor był ekspertem w dziedzinie biblijnych podstaw powołania chrześcijańskiego,
problematyki teologiczno-moralnej małżeństwa i rodziny. Pracował na Akademii Teologii
Katolickiej, później na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ksiądz prof. Jerzy Bajda przyjął święcenia
kapłańskie w 1954 roku. W 1962 r. obronił
doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1997 r. był kierownikiem Katedry
Teologii Moralnej Małżeństwa i Rodziny w
Instytucie Studiów nad Rodziną Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponadto
był członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana
Pawła II i redakcji Kwartalnika „Ethos” KUL.
Kierunki jego badań dotyczyły: biblijnych
podstaw powołania chrześcijańskiego oraz
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problematyki teologiczno-moralnej małżeństwa i rodziny. Był autorem licznych cennych
publikacji, które na swoich łamach drukował
„Nasz Dziennik”. Msza Święta żałobna w
intencji śp. ks. prof. Jerzego Bajdy została
odprawiona 14 grudnia w bazylice mniejszej pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni.
Koncelebrowało ją ponad 80 księży. W
uroczystościach pogrzebowych uczestniczył
również ks. bp Stanisław Stefanek, wieloletni
dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną uczelni, na której Ksiądz Profesor wykładał.
Mszy św. żałobnej przewodniczył i wygłosił
homilię biskup diecezji tarnowskiej Andrzej
Jeż. - Wiemy, że miarą wartości naszego życia jest przede wszystkim nasze człowieczeństwo. Ksiądz Jerzy był szczególnie uczulony
na antropologię przeżywaną na co dzień. Nie
tylko mówił na wykładach czy pisał w wielu
publikacjach o wartości i godności człowieka
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga,
ale potrafił realizować pełnię i autentyzm
człowieczeństwa w swoim życiu - mówił
kaznodzieja. Jak podkreślał, przykład życia
ks. Bajdy był podstawą wielkiego autorytetu na płaszczyźnie akademickiej, wśród
studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. - Kapłaństwo, które przyjął
w 1954 roku, nie było jakimś dodatkiem
do Jego życia czy pracy akademickiej. Ono
stanowiło integralną część Jego życia, człowieczeństwa i pracy naukowej - wskazywał
ksiądz biskup Jeż.Księdza Profesora żegnało
liczne grono naukowców, przedstawicieli
świata nauki, wykładowców seminariów. W imieniu wszystkich teologów moralistów
w Polsce żegnamy naszego Kolegę, Mistrza
i Brata. Uczył nas wierności Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, odkrywał sposoby
posoborowej odnowy teologii moralnej.
Dostrzegał wyzwania czasu. Żegnamy Go
słowami z hymnu seminarzystów, którego
był autorem jeszcze w czasach pełnienia
funkcji ojca duchownego w Wyższym
Seminarium Duchownym w Tarnowie: „O
Boże nasz! Wszechmocne Twe władanie,
zwycięska jest Piotrowa łódź Kościoła. Pójdziemy tam, gdzie poślesz nas, o Panie. Któż
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oprze się, gdy Twoja miłość woła” - mówił
ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski,
przewodniczący Stowarzyszenia Teologów
Moralistów w Polsce. Jak dodał, mimo
swojego wieku Ksiądz Bajda trzymał się
prosto, zawsze dyskretnie uśmiechnięty,
serdeczny, ciekawy życia, gotów do pomocy. Każdy, komu dane było poznać ks. prof.
Jerzego Bajdę, podkreśla Jego świętość i
jako łaskę poczytuje sobie tę znajomość.
Jego wychowankowie, znajomi i parafianie
mówią, że był to człowiek wielkiego serca,
wielkiej wiary i pokory oraz wielkiego umysłu. Mówią wprost: „Święty!”. Na co dzień
łagodny, prosty, delikatny. W artykułach,
publikacjach naukowych, książkach - zdecydowany, trafiający w sedno. Tak wielu
wspomina Księdza Profesora. Natomiast
w codziennym kontakcie zaskakiwał wręcz
swoją skromnością, pokorą i świętością.Nigdy nie myślał o sobie. Zawsze potrzeby
drugiego człowieka były dla Niego najważniejsze. Dzielił się wszystkim, co miał, choć
sam bardzo niewiele posiadał. I nawet gdy
zaczęła się Jego ciężka choroba, twierdził,
iż nie potrzebuje stałej opieki, czy to lekarskiej, czy pielęgniarskiej, twierdząc, że są
bardziej potrzebujący - mówi „Naszemu
Dziennikowi” Mirosława Kwas. Pod dachem
państwa Kwasów Ksiądz Profesor spędził 22
lata swojego życia. Ksiądz prof. Bajda był
także wielkim przyjacielem Radia Maryja
i Telewizji Trwam, wielokrotnie gościł jako
ekspert na antenie tych katolickich mediów
i zabiegał o należyte miejsce dla nich zarówno w eterze, jak i w sercach ludzi.
Świętej pamięci ks. prof. Jerzy Bajda został
pochowany na cmentarzu komunalnym przy
ul. Orackiej w Bochni.
***
Chrześcijańska rodzina nie powinna
spędzać niedzieli w centrach handlowych
na zakupach! Podkreślili to polscy księża
biskupi w liście na Niedzielę Świętej Rodziny
2012. W Polsce podejmowanych jest wiele
inicjatyw, które mają sprawić, aby niedzieli
został przywrócony jej świąteczny charakter.
Odzyskać niedzielę dla chrześcijan to też
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zadanie na Rok Wiary. Episkopat Polski w
swoim przesłaniu zachęca do głębszego
przeżywania niedzieli, zwracając uwagę, że
jest ona dla zabieganej rodziny szansą na
bardziej intensywne spotkanie z Bogiem i
między sobą. „Choć niektórzy ostatnie dni
tygodnia – wraz z niedzielą – nazywają weekendem, traktując je jako czas odpoczynku i
rozrywki, czas tylko dla siebie czy załatwiania
spraw, których nie udało się zrealizować w
tygodniu, to jednak gdy patrzy się oczyma
wiary, między niedzielą a dniami wolnymi
jest ogromna i zasadnicza różnica” – podkreślają księża biskupi.Za bł. Janem Pawłem II
zwracają uwagę na wielkie bogactwo tego
dnia: niedziela jest dniem świętowania dzieła
Stwórcy, to także dzień zmartwychwstałego
Pana i daru Ducha Świętego, to dzień nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To
także dzień Kościoła gromadzącego się na
Eucharystii. „Tak rozumiana niedziela staje się
niejako „duszą” wszystkich dni, nadaje sens
całemu naszemu życiu” – podkreślają księża
biskupi. Księża biskupi wezwali także, aby
niedzielne obiady były „okazją, by z dziećmi
odkrywać świat, opowiadać o swoich sukcesach i porażkach, a w ten sposób budować
prawdziwą jedność w rodzinie”. Wiele osób
chciałoby świętować niedzielę, ale niestety
muszą podejmować pracę zarobkową. W
Polsce w każdą niedzielę w handlu pracuje
około 250 tys. osób. W większości są to kobiety, którym odbiera się prawo do spędzenia
tego dnia razem z rodzinami. Konieczna jest
więc zmiana ustawodawstwa dotyczącego
szczególnie handlu w tym dniu. W większości
krajów zachodniej Europy nie ma handlu w
tym dniu. Akcję na rzecz wolnej od pracy
niedzieli w Polsce podjęli związkowcy z
„Solidarności”. W liście na niedzielę Świętej
Rodziny polscy biskupi przypomnieli, że
chrześcijańska rodzina, spędzając ten dzień
na zakupach, wyrządza krzywdę sobie, ale
też osobom, które muszą z tego powodu
pracować. „Jeżeli w niedzielę będziemy
myśleć tylko o sobie samych, chodząc na
zakupy, uciekając jedynie we własne hobby,
w świat wirtualny, w nadmierne spędzanie
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czasu przed telewizorem czy komputerem,
nie doświadczymy nigdy radości rodzinnego
świętowania” – przestrzegają.
***
W sobotę 29 grudnia w Przemyślu zmarł
ks. abp Ignacy Tokarczuk. Kapłan niezłomny, który nie zważając na grożące mu ze strony komunistów niebezpieczeństwa, zawsze
stał po stronie prawdy i zasad. Miał 94 lata.
Ignacy Tokarczuk urodził się 1.02.1918 r. w
Łubiankach Wyższych koło Zbaraża. Po maturze w 1937 r. wstąpił do Metropolitalnego
Seminarium we Lwowie, podejmując jednocześnie studia teologiczne na Uniwersytecie
Jana Kazimierza. Kiedy władze sowieckie
zamknęły seminarium i zlikwidowały uniwersytecki wydział teologiczny, przyszły
metropolita przemyski kontynuował studia
w seminarium konspiracyjnym. Święcenia
kapłańskie przyjął 21.06.1942 r. w katedrze
lwowskiej z rąk ks. abp. Eugeniusza Baziaka.
Pracował na parafii w Złotnikach k. Podhajca,
a z chwilą, gdy w 1944 r. UPA wydała na kapłana wyrok śmierci, w porę ostrzeżony udał
się do Lwowa, gdzie posługiwał wiernym w
parafii św. Marii Magdaleny. Rok później w
ramach repatriacji wyjechał do Katowic, a
w 1946 r. rozpoczął studia w zakresie nauk
społecznych i filozofii chrześcijańskiej na KUL,
wieńcząc trud nauki tytułem doktorskim na
Wydziale Filozoficznym. Od początku swojej
kapłańskiej drogi ks. abp Ignacy Tokarczuk
przejawiał zainteresowanie sprawami
publicznymi. Były to lata powojennej ruiny
i spustoszenia duchowego, pogłębianego zawistnymi działaniami ówczesnych
komunistycznych władz, które narzucały
społeczeństwu ateistyczny światopogląd.
Swój duchowy i społeczny program ks. abp
Tokarczuk realizował m.in. jako wykładowca
seminarium warmińskiego w Olsztynie, a
od 1962 r. jako kierownik katedry teologii
pastoralnej KUL. Najpełniej jednak dał się
poznać jako duszpasterz nominowany 21
grudnia 1965 r. przez Ojca Świętego Pawła
VI na ordynariusza diecezji przemyskiej. Sakrę
biskupią otrzymał z rąk Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego 6 lutego 1966 r. w
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przemyskiej katedrze. Dzięki bezkompromisowej postawie pasterza przemyskiego, który
piastował swój urząd do 17 kwietnia 1993
r., na terenie diecezji powstało 220 parafii,
wybudowano 430 kościołów, tyleż samo
domów parafialnych i katechetycznych. Do
najważniejszych wydarzeń duszpasterskich
okresu sprawowania władzy przez ks. abp.
Tokarczuka zaliczyć należy Wielką Nowennę
i obchody Wielkiego Milenium Chrztu Polski,
peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz pierwszą w ponad 600-letniej
historii diecezji przemyskiej wizytę Głowy
Kościoła Powszechnego Ojca Świętego Jana
Pawła II oraz beatyfikację ks. bp. Józefa
Sebastiana Pelczara 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie. Wówczas to ks. bp Ignacy Tokarczuk
został wyniesiony do godności arcybiskupiej.
W niespełna rok później, 25 marca 1992 r.
bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Papież
dokonał reorganizacji polskich diecezji,
wskutek czego ustanowiona została nowa
metropolia przemyska, a jej pierwszym metropolitą został ks. abp Ignacy Tokarczuk. W
czasie swojej posługi pasterskiej dla Kościoła
przemyskiego (21.12.1965 – 17.04.1993)
kształtował postawy społeczne diecezjan,
jawnie, z narażeniem własnego życia przeciwstawiał się ateizmowi i sekularyzacji.
Uznawany słusznie za ojca chrzestnego
NSZZ „Solidarność” wielokrotnie pomagał
robotnikom w czasie stanu wojennego, stając
w obronie prześladowanych i cierpiących
z powodów ideologicznych i politycznych.
3 września br. ks. abp Ignacy Tokarczuk
został pierwszym na Podkarpaciu laureatem
nagrody „Świadek Historii” przyznawanej
przez Kapitułę, której przewodniczącym jest
prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Doniosłość roli, jaką odegrał ks. abp Tokarczuk w
historii Kościoła w Polsce, najlepiej oddają
słowa bł. Jana Pawła II, który podczas historycznej wizyty w Przemyślu 2 czerwca
1991 r. powiedział: „Drogi biskupie Ignacy!
Na przestrzeni lat Twego posługiwania stałeś
się wobec Kościoła i społeczeństwa walczącego o swe suwerenne prawa rzecznikiem,
świadkiem i autorytetem. Ufam - stwierdził
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Papież - że i teraz – w nowej sytuacji – to
Twoje świadectwo jest nieodzowne”. 3 maja
2006 r. za zasługi dla Polski ks. abp Tokarczuk
został uhonorowany przez prezydenta Lecha
Kaczyńskiego najwyższym odznaczeniem
państwowym RP – Orderem Orła Białego,
a 21 maja 2007 r. został powołany w skład
Kapituły Orderu. Ksiądz arcybiskup przekazał
odznaczenie na Jasną Górę.
***
105 tysięcy chrześcijan zginęło w tym
roku na świecie za wiarę. Takie przerażające
dane amerykańskiego ośrodka prowadzącego statystyki religijne podał włoski socjolog
religii Massimo Introvigne. - To oznacza
śmierć jednej osoby co 5 minut - powiedział
w Radiu Watykańskim Introvigne, który
kieruje utworzonym przy włoskim MSZ
Obserwatorium Wolności Religijnej. Jego
wypowiedź nagłośniły włoskie media,
podkreślając, że statystyka jest szokująca.
W wywiadzie nadanym w związku z obchodzoną uroczystością świętego Szczepana,
pierwszego męczennika, włoski socjolog
zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację
w Nigerii. - Z powodu fundamentalistycznej
przemocy ze strony ugrupowania Boko Haram strach jest iść tam nawet do kościoła
- powiedział. - Pojawić się tam na Mszy
św. oznacza ryzykować życiem - stwierdził. W
Wigilię, na północy Nigerii uzbrojeni napastnicy zaatakowali wiernych podczas pasterki
- zginęło 6 osób. Jako kolejne obszary ryzyka
włoski ekspert wymienił także inne kraje
o silnej obecności islamskiego fundamentalizmu, czyli Somalię, Mali, Pakistan i niektóre
regiony Egiptu. Wspomniał też o krajach, w
których panują totalitarne reżimy, z Koreą
Północną na czele. Massimo Introvigne wskazał też na zjawisko identyfikacji tożsamości
narodowej z konkretną religią. I tak na przykład - jak zauważył - w indyjskim stanie Orisa
chrześcijanie są uznawani za zdrajców narodu.
***
Papieski profil na Twitterze przekroczył
już 2 mln obserwujących. Większość z nich
– 60 proc. – jest języka angielskiego. Polacy,
podobnie jak użytkownicy języka niemiec-
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kiego, to zaledwie 1 proc. śledzących wpisy
Ojca Świętego Benedykta XVI, co odzwierciedla statystykę popularności tego narzędzia
społecznościowej komunikacji - wyjaśnia Radio Watykańskie.Przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
ks. abp Claudio Maria Celli zwrócił uwagę,
że znaczne obszary globu to w ogóle „białe
plamy” technologii cyfrowej, choćby z uwagi
na brak elektryczności. Hierarcha podkreślił,
że taka sytuacja jest prawie w całej Afryce
oraz w wielu miejscach Ameryki Łacińskiej
czy Azji. Niemniej - jak zauważył ksiądz
arcybiskup - Ojciec Święty chce być blisko
tych, którzy używają Twittera, dostosowując
się do jego wymogu, jakim jest ograniczenie
wpisu do 140 znaków. - Problemem jest nie
tyle liczba znaków, co waga wypowiadanych
słów. Ograniczeniem współczesnej kultury
jest wielomówstwo bez sensu. Uważam,
że wszyscy powinniśmy się uczyć tego, by
wypowiadane przez nas słowa miały zawsze
jakieś głębsze znaczenie dla drugiego. I takie
było pragnienie Papieża: być tam, gdzie ludzie
do siebie mówią, przekazując sobie nie tylko
dane i informacje, ale po części samych
siebie. Jesteśmy zalewani wiadomościami i
istnieje niebezpieczeństwo, że nie potrafimy
już ich ocenić, wyważyć, także dlatego, że
nadchodzą one z niezwykłą szybkością –
powiedział ks. abp Celli. Dodał, że „narażamy
się więc na utratę orientacji”. - Jesteśmy
tak wciągnięci przez informacje, że odkrycie
Dobrej Nowiny to dla nas dodatkowy trud.
A tymczasem to ona jest prawdziwą odpo-

wiedzią na problemy mojego życia, serca i
to stanowi niewątpliwe wyzwanie. Właśnie
dlatego nie wolno zamykać się, ale trzeba
wychowywać ludzi w kontekście komunikacji
do odkrywania na nowo sensu pewnych
rzeczy – zauważył przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, cytowany przez watykańską rozgłośnię. Warto
przypomnieć, że pierwszy wpis na swój profil
Ojciec Święty Benedykt XVI opublikował
osobiście 12 grudnia br., podczas audiencji
generalnej w Watykanie. Wydarzenie to obserwowali wierni zgromadzeni w Auli Pawła
VI. Pierwszy tweet na profilu Papieża brzmiał:
„Drodzy przyjaciele, z radością łączę się z
wami przez Twittera. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam błogosławię”.
Benedykt XVI natychmiast dodał także dwa
kolejne wpisy, w których zapytał nas wszystkich: „Jak możemy przeżyć lepiej Rok Wiary
w naszej codzienności?”. Odpowiadając na
ten tweet, Ojciec Święty napisał: „Rozmawiaj
z Jezusem na modlitwie, słuchaj Jezusa,
który mówi w Ewangelii, spotkaj Jezusa
obecnego w potrzebującym”.Papieski profil
publikowany jest w ośmiu językach. Ojca
Świętego na profilu BenedyktXVI@pontifex
powitali już użytkownicy z niemal wszystkich
zakątków świata - od Kanady, przez Filipiny i
Australię, po Brazylię i całą Europę.

(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie:
www.sadeczanin.info
www.naszdziennik.pl

„Dlaczego klasycy” Zb. Herberta
czyli o honorze i odpowiedzialności
w księdze czwartej Wojny Peloponeskiej
Tukidydes opowiada dzieje swej nieudanej
wyprawy
pośród długich mów wodzów
bitew oblężeń zarazy
gęstej sieci intryg
dyplomatycznych zabiegów
epizod ten jest jak szpilka w lesie

felieton styczniowy

kolonia ateńska Amfipolis
wpadła w ręce Brazydasa
ponieważ Tukidydes spóźnił się z odsieczą
zapłacił za to rodzinnemu miastu
dozgonnym wygnaniem
exulowie wszystkich czasów
wiedzą jaka to cena
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generałowie ostatnich wojen
jeśli zdarzy się podobna afera
skomlą na kolanach przed potomnością
zachwalają swoje bohaterstwo
i niewinność
oskarżają podwładnych
zawistnych kolegów
nieprzyjazne wiatry
Tucydydes mówi tylko
że miał siedem okrętów
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była zima
www.e.kai.pl
i płynął szybko
jeśli tematem sztuki
będzie dzbanek rozbity
mała rozbita dusza
z wielkim żalem nad sobą
to co po nas zostanie
będzie jak płacz kochanków
w małym brudnym hotelu
kiedy świtają tapety

Kiedy przed laty pojawił się na maturze temat dotyczący honoru, wielu młodych było
przerażonych. Co to takiego? – myśleli gorączkowo. W jakich lekturach była o tym mowa?
A! przecież rycerz był człowiekiem honoru. W kodeks rycerski wpisany był honor i o tym się
mówiło.
Co to takiego – honor? O honor pozywali się mężczyźni na pojedynki. Zaglądamy do
słownika i czytamy definicję:
Honor: poczucie własnej wartości, godność osobista, cześć, dobre imię.
A odpowiedzialność? Konieczność, obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za
swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji
Klasyka – dzieła sztuki uznane za doskonałe, o nieprzemijającej wartości, dobre i mądre
na każdy czas, odnoszące się do starożytności.
Teraz Herbert – poeta czysty, który nie zaraził się komunizmem. Doktor dwóch fakultetów
pracował przez jakiś czas na stanowisku robotnika fizycznego. Był człowiekiem honoru, nie dał
się ugiąć, żeby za pokazanie się w telewizji i pochlebianie władzy otrzymać intratną posadę
i rozgłos. Często sięgał do antyku, do klasyki, interpretując na nowo tamte dzieła ludzkich
myśli. A są to często myśli na każdy wiek.
W tytułowym wierszu mówi o zdarzeniu, jakie przytrafiło się jednemu z wodzów greckich.
Posłany na bitwę morską nie dotarł w porę na miejsce i bitwę przegrał. Spóźnił się, bo
pogoda była bardzo nieprzyjazna żegludze: silne wiatry utrudniały żeglugę, choć starali się
z wszystkich sił, by zadane wykonać. Powróciwszy z niczym przyjął dymisję bez szemrania
i karę wygnania. Wiedział, że zawiódł. Nie wypełnił misji, choć bezpośrednio nie zawinił.
Czy taką postawę zrozumieją współcześni ludzie na stanowiskach? U nas, w RP? A inni
– do mniejszych zadań powołani - czy pojmą?
W „Bitwie wiedeńskiej” – filmie na ten temat jest wątek z wodzem Kara Mustafa. On
to zobowiązał się ruszyć na Europę tak, aby zająć nawet Rzym z Watykanem. Kiedy przegrał,
otrzymał wiadomość, żeby żywy nie pokazywał się przed sułtanem. Przyjął śmierć z rąk własnych żołnierzy. Zawiódł władcę, i tyle.
Jak to jest dziś? Z honorem? Z poczuciem obowiązku? Z rozliczaniem za wykonanie bądź
niewykonanie zadania?
Oto klasyczny przykład nazwany ogólnie „tragedią smoleńską”. Tyle osób jest w to
zamieszanych, zawiodły wielkie głowy państwa, i te mniejsze, i najmniejsze a nikt się nie
przyzna do winy. Tyle pieniędzy wydaje się na ochronę najważniejszych osób w państwie
a zadanie ochrony prezydenta nie zostało wykonane. Wszyscy są niewinni!!! Bezpośrednio
odpowiedzialne osoby zwaliły winę na zmarłych pilotów. Tak jest wygodnie, bo zmarli nie
powiedzą jak było naprawdę.
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Niezwykle kosztowny Stadion Narodowy zawiódł podczas ważnego meczu, ośmieszył
nas przed światem a osoby odpowiedzialne dostały wyróżnienie zamiast kary, nie mówiąc
już o tym, że powinny płonąć ze wstydu i nie pokazywać się publicznie.
Ministrowie od spraw specjalnych nie dbają o powierzane sprawy i dalej wysiadują
miękkie stołki.
Spośród kilku sędziów rozpatrujących sprawę pokrzywdzonej telewizji TRWAM tylko
jeden nie podpisał niesprawiedliwego wyroku, tak jak pod aktem zgonu Adama Mickiewicza
w listopadzie 1855 r. tylko jeden lekarz z kilkuosobowej komisji nie podpisał protokołu, wiedząc,
że przyczyną śmierci nie była egzotyczna choroba a spisek podtruwających wieszcza osób.
Bóg – Honor – Ojczyzna, głoszą napisy na niektórych sztandarach.
I słusznie, bo gdy Bóg jest w życiu najważniejszy to i o honor nietrudno, i ojczyzna jest
szanowana. Tak więc – Niech bez Boga nikt nie mija proga – ani wchodząc ani wychodząc.
Z nowym rokiem rozejrzyjmy się po okolicy bliższej i dalszej badając sprawę odpowiedzialności.
Ale najpierw spójrzmy na siebie.

***

Spóźniając się gdziekolwiek, nie zwalę winy na śliskie buty tylko na siebie – i przeproszę
zdenerwowanych.

***

Za placek z zakalcem odpowiadam ja – i za przypaloną zupę też.

***

Sukces ma wielu ojców. Klęska jest sierotą. – mówi stare przysłowie.

***

Minister kierujący koleją odpowiada za jej sprawność i za klęski, bo jeśli nie on – to kto?.

***

Czy dożywotni (z wyboru wprawdzie) posłowie, senatorowie, radni, wojewodowie, burmistrzowie zasiadają w dobrze płatnych ławach i fotelach -ze względu na pro publico bono?
Czy z innego powodu? Składają ślubowanie!

***

Bywało, że uczestniczyłam w katechezach dla dzieci przed I Komunią św. I zapamiętałam
wiele przykładów przekazanych im przez księdza.
Oto jeden z nich:
Mały Jerzy Waszyngton – późniejszy prezydent USA marzył o karierze wojskowej i dostał
od ojca szablę. Wyobrażając sobie, że młode rosnące w rękach drzewka to żołnierze, zaczął
ścinać je po kolei. Gdy szkodę zauważono, bojąc się gniewu ojca, oskarżył o to syna ogrodnika.
Ale, mając poczucie odpowiedzialności, zgłosił się później do ojcowego gabinetu i
powiedział prawdę.
Ojciec zganił go za szkodę ale przygarnął do siebie z dumą, bo Jerzy przyznał się do
winy – pierwszej i drugiej.
Komu można zaufać? Od kogo się uczyć?
Ile szmir dookoła: rażących brakiem smaku i idei – filmów, książek obrazów, piosenek!
Ile gwiazd jednego sezonu.
Ile haseł, z których nic nie wynika. Ilu pychą nadzianych władców, którzy niewiele – albo
niczego dobrego nie czynią!

Ł. Wróbel
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Humor
Żona stoi na automatycznej wadze. Mąż studiuje tabelę.
- Wiesz, kochanie, ile powinnaś mieć wzrostu przy twojej wadze? Pięć metrów i siedem centymetrów.
Jasio przed wejściem do wody pyta ratownika:
- Czy tu na pewno nie ma meduz, raków ani groźnych ryb?
- Spokojnie, wszystkie zostały zjedzone przez rekiny!
- Słyszałam, że pani mąż zwichnął nogę! Jak to się stało?
- Bardzo głupio. Wysłałam go do piwnicy po ziemniaki, a on zapomniał
latarki i poślizgnął się na schodach.
- Ojej i co pani zrobiła?!
- Makaron….
Przed balem mąż patrzy na żonę wychodzącą z salonu kosmetycznego.
- No cóż - wzdycha - zrobili, co mogli.
Dyrektor krzyczy do pracownika:
- Panie, pan wszystko robi powoli; powoli pan myśli, powoli pisze, powoli
mówi, powoli się porusza! Czy jest coś co robi pan szybko?!
- Szybko się męczę….
- Co robiliście, kiedy byłam w pracy - pyta mama.
- Ja zmywałem naczynia - odpowiada Jasiu.
- Ja wycierałem naczynia - mówi Kaziu. A ty Zosiu?
- Ja zbierałam skorupki…
W środku nocy żona budzi męża:
- Co się stało? - pyta zaspany mąż
- Zapomniałeś wziąć tabletki na sen…
Udostępniła Zofia Wolak
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:

08.12.2012 r.
Filip Wańczyk, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
09.12.2012 r.
Michalina Szkarłat, ur. Krynica – Zdrój, zam. Marcinkowice
Kamil Pierzchała, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
26.12.2012 r.
Julia Budnik, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
Patryk Myrlak, ur. Nowy Sącz, zam. Marcinkowice
29.12.2012 r.
Katarzyna Zwolenik, ur. Nowy Sącz, zam. Rdziostów
Szymon Kowalik, ur. Nowy Sącz, zam. Rdziostów
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Braciach i Siostrach.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:

29.12.2012 r.
Marta Lorek i Marcin Janisz
Katarzyna Bukowiec i Sławomir Ligęza
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał
ich miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:

Zdzisław Kwiatkowski l. 87
Anna Kalinowska l. 96
Józef Górowski l. 70
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią
i otwórz przed nimi bramy Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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