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Rok Jubileuszu Objawień Fatimskich i św. Brata Alberta
Rozpoczyna się 2017 rok, kolejny w naszym życiu, kolejny jakże bogaty w wydarzenia ważne dla każdego chrześcijanina. Cały ten rok poświęcony jest św. Bratu
Albertowi w 100 rocznicę śmierci, będziemy także przeżywać 100 rocznicę objawień
Maryi w Fatimie. W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima
trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu
Franciszkowi oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł
Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi. Pierwsze objawienie Matki
Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: „Nie
bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu
przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem
i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla
świata”. Jak tego wymaga ranga wydarzenia, rok 2017 będzie bez wątpienia Rokiem
Jubileuszowym. W związku z tym pojawia się zasadnicze pytanie: co to znaczy świętować stulecie objawień? Przede wszystkim jest to właściwy moment historyczny,
aby głosić chwałę Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz wyrazić wdzięczność
za ten, okazany poprzez Maryję, szczególny znak życzliwości i Bożej miłości wobec
ludzkości pragnącej podnieść się z otchłani. Istotnie, jak napisał św. Jan Paweł II,
spośród znaków czasu XX wieku „wyróżnia się Fatima, która pozwala nam dostrzec
działanie Boga, opatrznościowego Przewodnika, cierpliwego i wyrozumiałego Ojca,
także w XX wieku”. Będzie to doskonała okazja aby na nowo przypomnieć sobie
treść przesłania Maryi z Fatimy.
Rok Świętego Brata Alberta rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100
rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego. Inicjatywa ta będzie doskonałą kontynuacją ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku
Świętego Miłosierdzia i obchodzonego w Kościele w Polsce Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski. Polscy biskupi przypominają że poprzez Rok św. Brata Alberta Kościół
w Polsce pragnie w sposób szczególny w nadchodzącym czasie ukazać tę wyjątkową
osobę, jako wzór oraz patrona czynnej miłości bliźniego. „Ojciec ubogich, jak nazywamy często św. Brata Alberta, może nas nauczyć jak w praktyce wypełnić nakaz
Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie”. Potrzeba nam
takich świadków, aby nasze serca nie stygły, były wciąż i na nowo uwrażliwione na
niezliczone biedy ludzkie, abyśmy stale w naszym postępowaniu byli inspirowani
„wyobraźnią miłosierdzia”. Brat Albert wskazuje nam jak możemy otworzyć nasze
serca „na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób dramatyczny”.
Niech te ważne wydarzenia rozpoczynającego się Nowego Roku 2017, zachęcą
nas do większego i bardziej świadomego zaangażowania w życie religijne, gdyż to
nasz obowiązek i zadanie. Chciejmy sami budować mocniejsze więzi z Panem Bogiem i naszymi bliźnimi. Pamiętając o słowach tegorocznego hasła duszpasterskiego
„Idźcie i głoście”.
Oprac. ks. Andrzej Kmiecik

2

Nasza Wiara 1/2017



–



sąd
z bochenka czasu sążnisty plaster sczerstwiały rok
i przyszedł sędzia surowy styczeń
wbił w ciebie wzrok
na stół sędziowski tomów dwanaście
pękatych akt
po lewej pamięć, jak prokurator
nie licz na takt
z prawej obrońca… marszczą się gniewnie
żaboty tog
a protokolant rozprasza myszką
ekranu mrok
na wprost publiczność - dwanaście nowych
przycicha szmer
każą wstać wstajesz jak oskarżony
na sąd, na żer
naraz Temida ściąga opaskę
i głową kiwa
- znów nie spełniłeś danych przyrzeczeń
to recydywa

jemroz
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KALENDARIUM STYCZEŃ 2017 R.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Styczeń
Ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana,
angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia
pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi
wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

1 stycznia 2017 r. Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi
Pierwsze czytanie:

Lb 6, 22-27 Błogosławieństwo Boże

Psalm responsoryjny:

Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 2a)

Drugie czytanie:

Ga 4, 4-7 Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Śpiew przed Ewangelią:

Hbr 1, 1-2

Ewangelia:

Łk 2, 16-21 Nadano Mu imię Jezus

2 stycznia 2017 r., Poniedziałek Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Pierwsze czytanie:

1 J 2, 22-28 Jezus jest Mesjaszem

Psalm responsoryjny:

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 3c)

Śpiew przed Ewangelią:

Hbr 1, 1-2

Ewangelia:

J 1, 19-28 Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

3 stycznia 2017 r., Wtorek Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Pierwsze czytanie:

1 J 2, 29 – 3, 6 Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy

Psalm responsoryjny:

Ps 98 (97), 1. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 3c)

Śpiew przed Ewangelią:

J 1, 14. 12

Ewangelia:

J 1, 29-34 Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzechy świata

4 stycznia 2017 r., Środa Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Pierwsze czytanie:

1 J 3, 7-10 Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga

Psalm responsoryjny:

Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 3c)

Śpiew przed Ewangelią:

Hbr 1, 1-2

Ewangelia:

J 1, 35-42 Znaleźliśmy Mesjasza

5 stycznia 2017 r., Czwartek Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Pierwsze czytanie:

1 J 3, 11-21 Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci

Psalm responsoryjny:

Ps 100 (99), 1-2. 3. 4. 5 (R.: 1a)

Ewangelia:

J 1, 43-51 Chrystus jest Synem Bożym
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6 stycznia 2017 r., Piątek Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim Objawienie
Pańskie Uroczystość
Pierwsze czytanie:

Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Psalm responsoryjny:

Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11)

Drugie czytanie:

Ef 3, 2-3a. 5-6 Poganie są uczestnikami zbawienia

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 2, 3

Ewangelia:

Mt 2, 1-12 Pokłon mędrców ze wschodu

7 stycznia 2017 r., Sobota Drugi tydzień po Narodzeniu Pańskim
Pierwsze czytanie:

1 J 3, 22 – 4, 6 Badajcie duchy, czy są z Boga

Psalm responsoryjny:

Ps 2, 7-8. 10-11 (R.: 8a)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 4, 23

Ewangelia:

Mt 4, 12-17. 23-25 Bliskie jest królestwo niebieskie

8 stycznia 2017 r., Niedziela Święto Chrztu Pańskiego
Pierwsze czytanie:

Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Psalm responsoryjny:

Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)

Drugie czytanie:

Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Śpiew przed Ewangelią:

Por. Mk 9, 6

Ewangelia:

Mt 3, 13-17 Chrzest Jezusa

9 stycznia 2017 r., Poniedziałek Pierwszy tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 1, 1-6 Bóg przemówił do nas przez Syna

Psalm responsoryjny:

Ps 97 (96), 1-2. 6-7. 9 i 12 (R.: por. 7c)

Śpiew przed Ewangelią:

Mk 1, 15

Ewangelia:

Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

10 stycznia 2017 r., Wtorek Pierwszy tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 2, 5-12 Jezus jest Zbawicielem ludzi

Psalm responsoryjny:

Ps 8, 2a i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7)

Śpiew przed Ewangelią:

1 Tes 2, 13

Ewangelia:

Mk 1, 21-28 Jezus naucza jak ten, kto ma władzę

11 stycznia 2017 r., Środa Pierwszy tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 2, 14-18 Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi

Psalm responsoryjny:

Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 10, 27

Ewangelia:

Mk 1, 29-39 Jezus uzdrawia chorych
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12 stycznia 2017 r., Czwartek Pierwszy tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 3, 7-14 Zachować wierność Bogu

Psalm responsoryjny:

Ps 95 (94), 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 8)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 4, 23

Ewangelia:

Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego

13 stycznia 2017 r., Piątek Pierwszy tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 4, 1-5. 11 Spieszmy do odpoczynku Bożego

Psalm responsoryjny:

Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8 (R.: por. 7b)

Śpiew przed Ewangelią:

2 Kor 5, 19

Ewangelia:

Mk 2, 1-12 Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

14 stycznia 2017 r., Sobota Pierwszy tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 4, 12-16 Jezus wielkim arcykapłanem

Psalm responsoryjny:

Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63)

Śpiew przed Ewangelią:

Mk 2, 17

Ewangelia:

Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza

15 stycznia 2017 r. Druga Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie:

Iz 49, 3. 5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi

Psalm responsoryjny:

Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 8a i 9a)

Drugie czytanie:

1 Kor 1, 1-3 Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Śpiew przed Ewangelią:

J 1, 14. 12b

Ewangelia:

J 1, 29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie

16 stycznia 2017 r., Poniedziałek Drugi tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 5, 1-10 Jezus wielki arcykapłan na wzów Melchizedeka

Psalm responsoryjny:

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Śpiew przed Ewangelią:

Hbr 4, 12

Ewangelia:

Mk 2, 18-22 Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić
do Nowego

17 stycznia 2017 r., Wtorek Drugi tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 6, 10-20 Motywy naszej nadziei

Psalm responsoryjny:

Ps 111 (110), 1-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b)

Śpiew przed Ewangelią:

por. Ef 1, 17-18

Ewangelia:

Mk 2, 23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu
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18 stycznia 2017 r., Środa Drugi tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 7, 1-3. 15-17 Melchizedek typem biblijnym Chrystusa

Psalm responsoryjny:

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 4, 23

Ewangelia:

Mk 3, 1-6 Uzdrowienie w dzień szabatu

19 stycznia 2017 r., Czwartek Drugi tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 7, 25 – 8, 6 Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu

Psalm responsoryjny:

Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: 8a i 9a)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 4, 23

Ewangelia:

Mk 3, 7-12 Podziw tłumów dla Jezusa

20 stycznia 2017 r., Piątek Drugi tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 8, 6-13 Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza

Psalm responsoryjny:

Ps 85 (84), 8 i 10. 11-12. 13-14 (R.: 11a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 15, 16

Ewangelia:

Mk 3,13-19 Jezus wybiera dwunastu Apostołów

21 stycznia 2017 r., Sobota Drugi tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 9, 1-3. 11-14 Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia

Psalm responsoryjny:

Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Śpiew przed Ewangelią:

Dz 16, 14b

Ewangelia:

Mk 3, 20-21 Rodzina niepokoi się o Jezusa

22 stycznia 2017 r. Trzecia Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie:

Iz 8, 23b – 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość
wielką

Psalm responsoryjny:

Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: 1a)

Drugie czytanie:

1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 4, 23

Ewangelia:

Mt 4, 12-23 (krótsza perykopa Mt 4, 12-17) Na Jezusie spełnia się
zapowiedź Izajasza

23 stycznia 2017 r., Poniedziałek Trzeci tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 9, 15. 24-28 Ofiara Chrystusa

Psalm responsoryjny:

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 1a)

Śpiew przed Ewangelią:

por. 2 Tm 1, 10b

Ewangelia:

Mk 3, 22-30 Chrystus przeciw szatanowi
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24 stycznia 2017 r., Wtorek Trzeci tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 10, 1-10 Ofiara Chrystusa

Psalm responsoryjny:

Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 10. 11 (R.: 8a i 9a)

Śpiew przed Ewangelią:

por. Mt 11, 25

Ewangelia:

Mk 3, 31-35 Prawdziwi krewni Jezusa

25 stycznia 2017 r., Środa Trzeci tydzień okresu zwykłego Nawrócenie św. Pawła,
Apostoła Święto
Pierwsze czytanie:

Dz 22, 3-16 Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu
lub: Dz 9, 1-22 Nawrócenie św. Pawła w Damaszku

Psalm responsoryjny:

Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Śpiew przed Ewangelią:

J 15, 16

Ewangelia:

Mk 16, 15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

26 stycznia 2017 r., Czwartek Trzeci tydzień okresu zwykłego Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Pierwsze czytanie:

2 Tm 1, 1-8 Żywa wiara Tymoteusza
lub: Tt 1, 1-5 Tytus synem Pawła w wierze

Psalm responsoryjny:

Ps 96 (95), 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3)

Śpiew przed Ewangelią:

Łk 4, 18

Ewangelia:

Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów

27 stycznia 2017 r., Piątek Trzeci tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 10, 32-39 Wiara podtrzymuje wytrwałość

Psalm responsoryjny:

Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 (R.: por. 39a)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 11, 25

Ewangelia:

Mk 4, 26-34 Rozwój Królestwa Bożego

28 stycznia 2017 r., Sobota Trzeci tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 11, 1-2. 8-19 Wiara Abrahama wzorem dla nas

Psalm responsoryjny:

Łk 1, 69-70. 71-72. 74-75 (R.: por. 68)

Śpiew przed Ewangelią:

Hbr 4, 12

Ewangelia:

Mk 4, 35-41 Jezus ucisza burzę

29 stycznia 2017 r. Czwarta Niedziela zwykła
Pierwsze czytanie:

So 2, 3; 3, 12-13 Szukajcie pokory

Psalm responsoryjny:

Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Mt 5, 3)

Drugie czytanie:

1 Kor 1, 26-31 Bóg wybrał wzgardzonych

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 5, 12a

Ewangelia:

Mt 5, 1-12a Błogosławieni ubodzy duchem
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30 stycznia 2017 r., Poniedziałek Czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 11, 32-40 Zasługa wiary przed Chrystusem

Psalm responsoryjny:

Ps 31 (30), 20. 21-22. 23. 24 (R.: por. 25)

Śpiew przed Ewangelią:

Łk 7, 61

Ewangelia:

Mk 5, 1-20 Uwolnienie opętanego w Gerazie

31 stycznia 2017 r., Wtorek Czwarty tydzień okresu zwykłego
Pierwsze czytanie:

Hbr 12, 1-4 Wytrwanie w wierze

Psalm responsoryjny:

Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 27b)

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 8, 17

Ewangelia:

Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety

Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, aby Was nie bolała głowa ani bok.
Gdy trzech Króli mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima.
Na Trzech Króli słońce świeci wiosna do nas pędem leci.
Jeśli w styczniu deszcze leją nie ciesz się wielką nadzieją.
Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały.
Kiedy ptaki w styczniu śpiewają to im w maju dzioby zamarzają.
Kiedy Wincenty (22.01) posypie pierze to nie ustanie aż do Gromnicznej (02.02)
w pierwsze pacierze.
Gdy na Wincentego i nawrócenie Pawła (25.01) pogoda świeci spodziewajcie
się dobrego lata dzieci.

opracował Jacek Kwiatkowski
źródło:
www.niedziela.pl
www.rozaniec.eu
www.kalendarzswiat.pl/przyslowia_styczen
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=Na dzień Babci i Dziadka=

„Alfabet miłości”
Nasze kruche życie
noszą w swoich sercach
ukochane dzieci, wnuki…
Jesteśmy bogaci
w ciepło ich spojrzeń
trosk i złote pastele ich uczuć
Miłość smakuje jak chleb
jest światłem które układa życie
w przepiękne mozaiki
W dialogu uśmiechów
dzieląc się wzajemną szczerością
z okruchów szczęścia budujemy dni
naszej jesieni życia
Dziękujemy Ci Boże
są strumienie łask
prosząc o wiosnę
w życiu osób bliskich
i tych samotnych, którym ciężko żyć.
							

Maria Piniańska

Redakcja serdecznie dołącza się z życzeniami dla drogich seniorów
z okazji ich święta.
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Sacrum
garniesz ze stołu najlepszy Chleb
strudzony, czasem spóźniony gość
tak szczerze - nie wiesz jak się zachować
więc jeno: amen! przesmykiem ust
w powadze powiek przez główną nawę
zapadasz w ławce w przejrzysty mrok
na płachcie modlitw na kępach znaczeń
rozkładasz kramik powszednich trosk
na świec opuszkach nut zziębłych rosa
paruje mgiełka trzeciej oktawy
sklepienie dźwiga nadziei błękit
wzorzysty sopran najlepszych chęci
w szatni pokory przygasa poza
jak dziecko szepczesz i… słyszy Bóg

jemroz

Rodzina
Pan Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę, i powołał go do roli współpracownika w realizacji swoich planów i zamiarów. Współdziałanie z Bożymi planami
jest szczególnym zadaniem chrześcijańskich małżonków. Małżeńskie przymierze
włącza ich w plany stwórcze i zbawcze Boga, zapewniając im szczególną pomoc
Jego łask, koniecznych do utrzymania trwałości związku małżeńskiego, jak też do
realizacji zadań życia rodzinnego Małżonkowie przez wierne wypełnianie swoich
zadań, zgodnie z prawem natury, nawet są wówczas współpracownikami Boga Stwórcy, gdy w Niego nawet nie wierzą.
Małżeństwo w języku łacińskim nosi nazwę matrimonium, która wywodzi się
od słów mater (matka) i munus (obowiązek); drugą nazwą jest, od łacińskiego
słowa, coniugium, co oznacza; wspólny ciężar, trud. Polska nazwa małżeństwo
może się wywodzić, według Brucknera, od wyrazów słowiańskich „mał” – układ,
„na mał” – uroczyście i „żena”, co mogło oznaczać, „uroczyste pojmowanie kobiety
przez mężczyznę”.
Modestinus1 określił małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, będący
zespoleniem na całe życie, powodujący współudział w prawach Boskich i ludzkich.
Według Instytucji cesarza Justyniana (VI w.) małżeństwo jest związkiem mężczyzny
i kobiety obejmującym niepodzielną wspólnotę życia.
1

Herennius Modestinus  – Rzymski prawnik ,zaliczany do największych jurystów
drugiej połowy III wieku,  
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Z tych określeń wynika, że małżeństwo już u Rzymian było pojmowane jako trwały związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, zobowiązujący do pełnej wspólnoty
życia i powodujący określone skutki prawne. Przyczyną sprawczą małżeństwa była
zgoda małżeńska. Takie też określenie małżeństwa upowszechniło się w średniowiecznej nauce prawa kanonicznego.
Małżeństwo, jako „związek na całe życie”, jest najsilniejszym potwierdzeniem,
którego jeden człowiek może doświadczyć ze strony drugiego i którym może kogoś
obdarować zawierając małżeństwo. Mężczyzna i kobieta publicznie dają sobie przyrzeczenie dozgonnego partnerstwa i miłości. Od tego momentu dzielą nie tylko „stół
i łoże”, lecz także swoje troski i radości. Wiodąc wspólne życie, razem popadają
w trudności i razem je przezwyciężają. W każdym małżeństwie istnieją wielkie i małe
przykrości, uchybienia, winy i przebaczenia. W dzieciach zauważalne staje się owo
„być jednością” i „jednym się stawać” małżonków. Rodzice z zaskoczeniem, ale i ze
zdziwieniem odkrywają w swych dzieciach samych siebie, wraz z wieloma swymi
radościami, zaletami i słabościami. Dzięki dzieciom małżeństwo staje się rodziną.
Trwałość związku matki i ojca sprawia, że dzieci znajdują w rodzinie poczucie pewności i bezpieczeństwa.
Każda rodzina w swoim życiu powinna naśladować Świętą Rodzinę, bo nie ma
nic słuszniejszego ,bardziej wyniosłego ani nic bardziej zgodnego z wiarą i katolicką
pobożnością. Kult św. Rodziny od dawna jest praktykowany i jest tak dawny jak
Kościół. Przecież chrześcijanie od samego początku wielbili Jezusa Chrystusa, czcili
Maryję i wszystkich św. w niebie, a zatem i św. Józefa, który zajmuje wyjątkowe
miejsce wśród świętych.
Św. Jan Paweł II bronił małżeństwa jako związku miłości mężczyzny i kobiety,
rodziny jako pierwotnej, podstawowej komórki społeczeństwa i życia ludzkiego od
poczęcia do naturalnego końca. W ten sposób święty papież bronił fundamentów
naszej cywilizacji, podważanych w naszych czasach przez nieodpowiedzialne ideologie, przez kulturę hedonizmu i egoizmu.
Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach
od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za
aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency - Laval. Na stałe
do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard.
Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult
czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”.
Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach.
Jednak Józef jest na nich obecny raczej jako statysta, na dalszym planie. Dopiero
od wieku XIV mamy pełny obraz przedstawiający życie Świętej Rodziny. W Polsce
od XVII w. jednym z głównych miejsc czci świętego Józefa stał się Kalisz, gdzie kult
ten wiązano z obrazem Świętej Rodziny.
Według tradycji początki Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu sięgają 1670
roku. Wtedy bowiem został uzdrowiony za przyczyną świętego Józefa mieszkaniec
wsi Szulec, który jako wotum ufundował obraz Świętej Rodziny i umieścił w Kaliskiej
Kolegiacie. w podarowanym przez siebie ołtarzu. Intensywny rozwój kultu świętego
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Józefa przypadł na drugą połowę XVII i na cały XVIII wiek zwany w polskiej józefologii „złotym”.
W czasach rozbiorów i w okresie międzywojennym kult nieco osłabł, choć
i w tym czasie ożywiły go uroczyste obchody 100-lecia koronacji obrazu w 1896
roku i 50-lecia patronatu świętego Józefa nad Diecezją Włocławską w 1930 roku.
Nie tak dawno otrzymałem, bardzo zniszczoną czasem ikonę, przedstawiającą
Świętą Rodzinę; podobny obraz przez lata mojego dzieciństwa był nie tylko ozdobą,
lecz miejscem, w którym modlili się moi rodzice wraz z nami, dziećmi. Dlatego bardzo
ucieszyłem się z tego daru, bo był przypomnieniem odległych czasów. Odświeżyłem
coś niecoś tę ikonę, lecz stwierdziłem, że wymaga to dość sporych nakładów. Myślę,
że na pamiątkę wydanego dekretu oraz koronacji w 1896 roku namalowana została
ta ikona przedstawiającą Świętą Rodzinę z podpisem;
„Jezus, Marya, Józef! Oświećcie nas, dopomóżcie nam, ratujcie nas Amen!”
Odpust 200 dni raz na dzień Papież Leon XIII ,20 listopada 1890 r. Pamiątka Koronacyi cudownego obrazu Św. Rodziny w kolegiacie kaliskiej w roku 1896. Sam obraz
przestawia Świętą Rodzinę; po jednej stronie N. Maria Panna, po drugiej święty Józef,
trzymając za ręce stojącego kilkuletniego Pana Jezusa. Nad osobą Chrystusa Duch
Święty postaci gołębicy w promieniach. W górze w obłoku Bóg Ojciec rozpościera
ręce nad wszystkiemu osobami, z ust jego wychodzi polecenie; Idźcie do Józefa”
Wszystkie wymienione postacie przykryte są srebrzystymi, bogatymi szatami, które
ufundował X Klossowski w 1768 r., osoby Świętej Rodziny w koronach na głowie.
Matka Boża trzyma w prawej ręce berło. św. Józef w lewej ręce lilię kwitnącą.
Dekret ten zatwierdził papież Leon XIII (+ 1903). W swoich pismach, m. in.
w liście apostolskim Neminem fugit z 14 czerwca 1892 r. W encyklice Piusa IX Cum
nupe niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał
też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze
Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności.
W jednej ze swoich encyklik napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa
w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym
blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość,
świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia, jednym słowem wszystko, co rodzinę
może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”. Papież Leon XIII był
też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia, nadrabiając
wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby
w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół, dlatego, kiedy ustanowił święto Najświętszej Rodziny w 1921 r., nie wprowadzał
on nowego w liturgii Kościoła nabożeństwa, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje
i narody to nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim.
Tym moim krótkim artykułem, chcę przypomnieć ludziom, co posiadamy,
rozbudzić uśpioną przez pokolenia pobożność do św. Józefa w cudownym obrazie
Kaliskim, by jasnym płomieniem czci, wiary i łask na całą Polskę rozsławić Jego
Święte Orędownictwo.
Zenon Tabor

Nasza Wiara 1/2017

13

PARAFIALNI MUZYKANCI
Rozmowę z p. Celiną Pacholarz przeprowadziła Łucja Wróbel.
Ł. W. Czy pani wie, że zaliczam się do wielbicieli jej talentu?
C. P. Jeśli mam talent, zawdzięczam go Panu Bogu. A do rozwinięcia go pomogło
mi kilka osób, a wśród nich szczególnie dwie: ksiądz proboszcz i mama.
Ł. W. Czy są rodzinne tradycje muzykowania?
C. P. Tato ma dobry głos i słuch muzyczny. Mocny głos mają siostry i od rodzeństwa – młode pokolenie.
Ł. W. Mogliśmy się przekonać o tym, gdy tato był kościelnym. A u Pani – kto
ją dostrzegł i jak się wszystko zaczęło?
C. P. Za pierwszy występ uważam śpiew psalmu podczas Mszy św. pierwszokomunijnej, potem była parafialna schola muzyczna prowadzona przez Danutę Smajdor.
Dostrzeżenie mnie i zachęcaniem do śpiewania zawdzięczam także księżom wikarym
Adamowi Sztabie i Tadeuszowi Barnowskiemu. Ale radykalny krok nastąpił w 1986
roku, kiedy ówczesny wikary ks. Józef Babicz podczas wizyty kolędowej zalecił gorąco
kupienie mi gitary. Rodzice podjęli tę propozycję i wybraliśmy się z mamą, w roli sponsorki
i kasjerki, do Krakowa. Dostałam gitarę i elektroniczny zegarek. To był niezwykły prezent.
Ł. W. Kto uczył panią gry?
C. P. Mając gitarę, sama próbowałam coś z niej wydobyć. Zaglądałam do podręczników i śpiewników, ale w tajniki zapisu muzycznego wprowadził mnie Józef
Gawlik. Po ok. 3 miesiącach mogłam grać melodię.
Ł. W.Czyli jest u pani talent wrodzony, który wymagał pobudzenia?
C. P. Dużo zawdzięczam szkole muzycznej i chórowi. Uczęszczałam do dwóch
szkół, co było trudne. Było to miejscowe Liceum Ekonomiczne i Szkoła Muzyczna
im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. W szkole muzycznej kształciłam przede
wszystkim śpiew. Dwie nauczycielki pracowały nade mną:
Renata Jonakowska i Marzena Pikuła
Mogę powiedzieć, że przyczyniłam się do zatrudnienia pani Marzeny Pikuła
w roli dyrygetki naszego chóru.
Ł. W. Odpiszę z dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej przedmioty, to ciekawa
sprawa. Czy w programie były dyscypliny ogólnokształcące?
C. P. Tylko muzyczne:
		
śpiew solowy
		
fortepian
		
kształcenie słuchu
		
zasady muzyki
		
harmonia
		
nauka o muzyce		
		
historia muzyki z literaturą muzyczną
		
dykcja i recytacja
		
czytanie nut głosem
		
chór
		
zespół wokalny
		
praca z akompaniamentem
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Ł. W. Co było dalej?
C. P. Śpiewałam w chórze Szkoły Muzycznej, także w chórze naszym, parafialnym, miałam udział w dziejach zespołu Oremus…
Blisko współpracowałam z B. Świderskim, J. Głaczyńską, T. Czopem. Zdecydowałam się także na studia muzyczne. Wypatrzyłam interesujący mnie kierunek
na Uniwersytecie Sląskim – filia w Cieszynie. Tam, w Cieszynie, studiowałam
w latach 1998 – 2003 i uzyskałam specjalizację instruktorsko – artystyczną. To
dało mi możliwość pracy w szkole. Zaraz po studiach zatrudniona byłąm w dwóch
placówkach: SP w Marcinkowicach i SP w Trzetrzewinie , obecnie w Marcinkowicach i w Rdziostowie.To już 13 lat. W międzyczasie zrobiłam studia podyplomowe
ze sztuki. Przedmioty z dziedziny muzyki, sztuki mają skąpy wymiar godzin, tak że
nie mam całego etatu. Szkołą macierzystą jest nasza, marcinkowicka.
Ł. W. Na jakich instrumentach pani grywa?
C. P. Gitarze jestem wierna od początku, a obecnie modny i praktyczny jest
keyboard, ale to …
Ł. W. Czy przeżywa pani tremę?
C. P. Każdy występ jest stresujący.
Ł. W. Czy brała pani udział w konkursach muzycznych?
C. P. Nie, ale moi wychowankowie – tak.Np. Zuzia Juczak uzyskała tytuł artysty
roku w międzyszkolnym konkursie, Karolina Zwolinska gra w Orkiestrze Dętej - naszej.
Ł. W. Jak patrzy na to pani rodzina?
C. P. Cieszą się, że umiem śpiewać, zresztą kilka osób z rodziny rozwija się w tym
kierunku: chór, zespół, schola: siostra Agata, jej córka Karolina, Zuzia Jurczak, Paweł
Pacholarz, Kinga Piszczek i … może się jeszcze ktoś ożywi.
Ł. W. Była pani niezastąpiona w parafialnych – religijnych uroczystościach, jak
wigilijne jutrznie, akademie okolicznościowe i – poprzez swoich uczniów jest nadal
oklaskiwana. Jakie występy wspomina pani ze wzruszeniem?
C. P. W upływającym roku dane mi było uczestniczyć w pielgrzymce do Ziemi
Świętej pod fachowym przewodnictwem ks. Piotra Łabudy. Niezapomniamnym
przeżyciem był śpiew psalmu w Bazylice Narodzenia. To było piękne przeżycie.
Utkwił mi w pamięci egzamin dyplomowy; mój głos to mezzosopran i w tej skali
musiałam wyśpiewać dziesięć utworów. Wspominam wyjazdy z chórem parafialnym
do Watykanu w 2000 r. Jubileuszowym, na Węgry na zaproszenie chóru Helikon, do
Wilna i na Ukrainę. To były piękne i ważne dni. Z grupą znajomych byłam w 2011 r
w Katyniu i pod Smoleńskiem. Odwiedziliśmy także Kuropaty. W pamięci został las
i wysokie drzewa, a gdzieś tam w ich gąszczu krzyże, krzyze. Przed tym wyjazdem
była akademia patriotyczna, w roku 2010, kiedy wydarzyła się ta straszna katastrofa.
Przez 10 lat: 1990 – 2000 brałam udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.
Radowałam się śpiewem, a ze mna nieodłączna gitara.
Ł. W. Jaki repertuar najbardziej pasuje do pani talentu i wewnętrznych pragnień?
C. P. To co przez całe lata śpiewałam: religijne i patriotyczne pieśni.
Ł. W. Które tytuły może pani przywołać szczerze?
C. P. „Nie można żyć bez światła, ono daje moc” – z rep. Eleni, a także pieśń
z tekstem Jacka Kaczmarskiego i w wykonaniu Krzysztofa Gintrowskiego,
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Szukasz raju
Na rozstaju wypartując śladu gór
Szukasz raju
Opasuje ziemię tropów twoich sznur
Jesteś w raju
Żaden tłum nie dotarł nigdy na twój szczyt
Jesteś w raju
Gdzie spokojnie słyszysz krwi i myśli rytm.
Pieśń tę śpiewały dzieci szkolne na akademi patriotycznej 30,04,2010 r. Istnieje
przekonanie, że była to ulubiona pieśń ks. Jerzego Popiełuszki.
Ł. W. Czy myśli pani o dalszym rozwoju, o sukcesach?
C. P. Cieszę się tym co robię, lubię uczyć muzyki, mam radość, gdy uczniowie
przyjmują moje intencje. Lubię śpiewać wraz z organistą u oo. Jezuitów na nowennie
do Matki Bożej Pocieszenia.W Nowym Saczu.
Uważam się za spełnioną.
Ł. W. Dziękuję. Życzę pokoju w czynieniu tego co dobre i otwarcia się na nowe,
które wciąż nas zaskakuje. Szczęść Boże.

Światowe Dni Młodzieży mają swoje przedłużenie
Młodzież z Francji pamięta o przyjęciu w naszych domach. Piszą serdeczne listy
i utrzymują kontakt przez łącza elektroniczne. Rodzinę państwa Gibasów odwiedziła nawet
tuż przed świętami jedna z przyjmowanych
gości Marie-Line Naves. Jest studentką
Sorbony na wydziale arabistyki oraz historii.
Zapragnęła zobaczyć spotkać się jeszcze
raz. Uczestniczyła z wielkim entuzjazmem
w przedświątecznych przygotowaniach.
Ubieranie choinki, pieczenie pierników, lepienie wigilijnych pierogów. Opiekunowie pokazali jej Kraków a w szczególności Wawel.
A w kolejnym dniu zabrali ją na wycieczkę do
Binarowej zwiedzając zabytkowy kościółek.
Zapowiedziała kolejną wizytę w czasie nadchodzących wakacji. Serdecznie zaprosiła rodzinę do siebie. W jednym z listów przesłała
narysowany przez siebie fragment Nantes,
miasta z którego pochodzi.
Marie-Line Naves:
When I went to Poland this summer, it
was my first time in this country and my first
World Youth Day. I went there with many
questions and expectations, about me, my
future, about God. Somehow, it happened

16

Nasza Wiara 1/2017

to be the most incredible experience in my life. I discovered a wonderful country with
such a beautiful language and so welcoming people. I found out that you could feel home
surrounded by strangers, in a country you knew almost nothing about a few days before.
I met incredible people from all around the world. Somehow, walking in the streets and
singing with people coming from everywhere, I hoped so much for the future ; this is so
strong realizing you aren’t alone being Christian neither wanting to build a better world.
It is hard to put such an experience into words and all I want to say now is thank you.
Doręczyła Elżbieta Gibas z synami.
A oto inne świadectwo
Święta to dla większości czas zadumy i wspomnień na temat tego co dobrego
wydarzyło się w mijającym roku. „pobyt” francuskiej grupy w naszej parafii trwa nadal,
nie dosłownie lecz internetowo, za pomocą listów, jednoosobowych odwiedzin. Kontakt
e mailowy i listowny trwa do dziś. Na święta na ręce naszej rodziny dziewczyny złożyły
życzenia dla całej parafii. Dzięki pobytowi w naszej miejscowości zmieniły swój wizerunek
Polski i Polaków jaki został im przedstawiony wcześniej. Do tej pory, a minęło już trochę
czasu, wspominają przy każdej możliwej sposobności pobyt u nas. Przejęły nawet niektóre
nasze dobre zwyczaje religijne. Modlitwa towarzyszy teraz ich życiu codziennie. Muszę
stwierdzić, iż w Polsce mamy lepsze słodycze niż te z zagranicy. Nasi goście tęsknią za
naszą kuchnią. Zachwalane przy każdym
stole są w szczególności pierogi ruskie,
z kapustą, grzybami i mięsem. Niestety
nie umieją ich zrobić i zostaje jedynie
słowna deklaracja. Prosty przepis dla
nas Polaków, a wywołuje taki problem
u obcokrajowców.
Serdeczności płynące z listu jaki
otrzymaliśmy, nie mają końca. Nie są
w stanie opisać, jak pobyt tu i spotkania
z nasza młodzieżą uduchowił ich na kolejne lata życia.
Mam nadzieję, iż kontakt nie zaniknie
i będziemy mogli przekazywać sobie wzajemnie przyjazne słowa. Codzienność niesie ze
sobą różne problemy i pochłania nasz cenny czas, ale dobre słowo przekazane innym
niesie więcej dobrego niż niejeden prezent.
Przykładem niech będzie pobyt obcokrajowców w naszych
domach.

Joanna

Na prośbę redakcji skierowaną do rodzin przyjmujących
francuską młodzież o podzielenie się wrażeniami z tego spotkania
przyszły tylko dwie odpowiedzi. Od pani Sabiny Brdej i pani Bożeny
Turek. Jeśli kontakt jest utrzymywany, prosimy o podzielenie się
choćby kilkoma zdaniami.

Redakcja
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Inna twarz Pięknej Madonny z Krużlowej
W czasie spotkania koleżeńskiego poszła informacja
o posiadaniu przez pewną rodzinę oryginalnego obrazu
słynącej w całej Polsce Pięknej Madonny z Krużlowej.
O historii rzeźby (rzeźba przestrzenna) pisaliśmy w Naszej Wierze w numerze majowym i czerwcowym 2016
r. dzięki uprzjmości Maraii Wanatowicz – Kłusek, która
w krużowskiej parafii jest znawcą tematu Madonny.
Jak wspomniałam na początku, twarz Maryi skopiowała w oryginalnej wersjii Barbara Drzymuchowska
i przekazała obraz sąsiadom „z bloku”- państwu Irenie
i Jerzemu Abramowiczom w podzięce za życziwe sąsiedztwo.
Kim była artystka?
Barbara Drzymuchowska mieszkała wraz ze swoją
mamą w bloku przy ul. Królowej Jadwigi. Kiedyś był z nimi także ojciec. Rodzina
pochodziła z Kresów, z okolic Lwowa. Dotarła do Polski, gdzie się osiedliła, jakiś
czas panie mieszkały w Krużlowej. Barbara po swoim dziadku odziedziczyła talent
plastyczny, a najbardziej lubiła malarstwo portretowe. Obie z mamą żyły bardzo
skromnie, nawet wtedy, gdy z racji wieku wymagały starannej opieki. Córka podjęła
trud wyjazdów do miast i miasteczek, żeby malowaniem portretów dorobić do renty
rodzinnej matki.
Czy to inna twarz Nikifora?
Portret Madonny otzrymała rodzina Abramowiczów w 1988 r. z racjii urodzin
dziecka – Jana. Obie panie, otoczone opieką sąsiadów, dożyły sędziego wieku. Córka,
osierocona przez matkę staruszkę, dożyła 95 lat. Zmarła w 2014 r.
Serdecznie dziękuję przyjaciołom – Irenie i Jerzemu za udostępnienie wizerunku
Madonny i opowieść o jej autorce.
Łucja Wróbel

Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
1. Kalendarium ptasiarza.
23.XII. 2016 r. - Przy karmniku dla ptaków, nie wierząc własnym oczom ,zobaczyłem rudzika - to mały letni ptaszek, bohater ze słynnego opowiadania Tajemniczy
ogród. To niemożliwe! rudzik o tej porze rok! Pewnie jakiś chory, a może kaleka?
Sprawdzam w Atlasie polskich ptaków Jana Sokołowskiego, kiedy odlatują rudziki.
Wielki ornitolog Sokołowski zaznaczył, że najpóźniej w październiku ale z małym wyjątkiem, że czasem pozostają na zimę w Polsce. Czyżby ten rudzik przy plebanijnym
karmniku chciał nam powiedzieć, że zima będzie krótka albo lekka, albo... i krótka
i lekka zarazem. Zobaczymy?
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Listopad 2016 r. - W Parafialnym Rezerwacie Przyrody zauważyłem dwa duże
kopce świeżo wygrzebanej ziemi. Aha, jakiś pokaźny zwierz wygrzebał sobie jamę
z dwoma wejściami - jedno pod drewutnią a drugie w wykrocie pod wywróconym
wraz z korzeniami drzewem. Ślady na pulchnej wygrzebanej ziemi jednoznacznie
wskazywały, że tym budowniczym owej olbrzymiej jamy jest lis.
- A po cóż mu dwa wejścia?
Dwa, bo jedno z nich jest właściwie wyjściem ewakuacyjnym.
- A co ze stadem kur w plebanijnym gospodarstwie?
Lis ma podobno dżentelmeńską zasadę, że nie porywa kur z gospodarstwa,
którego jest współlokatorem.
Znajomy myśliwy opowiadał mi też, że lisy to bardzo niechlujne zwierzęta. Tak
niechlujne, że np. gdy lis wprowadzi się do jamy borsuka, to borsuk wyprowadza
się z tej swojej jamy, bo nie może znieść obrzydliwych lisich zapachów.
Lis nie jada świeżego mięsa... Świeżo upolowaną zdobycz zakopuje w ziemi.
Zaczyna ją konsumować dopiero wtedy, gdy ta zacznie się psuć. Dlatego przez ludzi
lasu lis uważany jest za sanitariusza. Nie dziwmy się jednak lisowi... To fakt, historyczny, że starożytni Rzymianie jako podstawową przyprawę do różnego rodzaju dań
używali zgniłych ryb... proszę w tym momencie zatkać nos, bo chcę jeszcze dodać,
że obywatele imperium rzymskiego nie używali także bielizny.
2. Ptasie nekrologi.
Ostatni rozdział książki Stanisława Łubieńskiego Dwanaście srok za ogon jest
niezmiernie smutny – mówi o gatunkach ptaków, które wyginęły bezpowrotnie
w ostatnim stuleciu. Na tej tablicy grobowcowej znalazły się takie ptaki:
gołąb wędrowny, kraska, lelek, alka olbrzymia, dodo, kulik eskimoski itd. Te
ptaki, jako wypchane eksponaty, możemy zobaczyć już tylko w muzeach.
Przyczyn wyginięcia kolejnych ptasich gatunków jest kilka. Główną jednak przyczyną tego nieszczęścia jest obyczaj polowania nawet na drobne ptaszki. W wielu
krajach południowej Europy czy północnej Afryki urządza się myśliwskie zawody- kto
więcej zastrzeli ptaków. I tak w czasie jednego polowania zabija się tysiące ptaków,
a robi się to w czasie ich jesiennych czy wiosennych przelotów. Zabija się te ptaki
nie w celach kulinarnych, tylko dla zabawy, kto celniej strzela.
O, tempora, o mores!
Ks. Józef Babicz
P. S. W nadziei, że Autor nie będzie się gniewał, zostanie dopisana historia
o innym rudziku: Karolina i Julia obserwowały kota i zauważyły, że nad czymś się
pastwi. Podbiegły i przestraszyły go, a wtedy on wypuścił trzymanego już w pyszczku
ptaszka. Wzięły go więc i przyniosły do domu. Miał zranione skrzydełko, więc ranę
polały wodą utlenioną. Włożyły do klatki po zaginionej śwince morskiej. Domownicy
orzekli, że to rudzik. Nakarmiony i napojony, po nocy spędzonej w klatce, wyniesiony
na zewnątrz wyfrunął bezpiecznie bez oznak inwalidztwa. Była to późna jesień, może
już listopad. Rudziki od wielu lat gnieżdżą się w zakamarkach zadaszenia u sąsiadów.
Red.
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Ciąg dalszy opowieści o świętym Janie Pawle II.
Ks. M. Malińskiego

Gimnazium
Potem Lolek nieraz myśli o tym, co się wtedy stało.
Dochodzi do wniosku, że Boguś z pewnością taką scenę
widział kiedyś w kinie czy w teatrze. Stwierdza, że teatr
czy film może zrobić dużo złego. Ale przecież i dużo dobrego. I z tym większym zapałem uczestniczy w pracach
grupy teatralnej, do której należy, chociaż uczęszcza
do gimnazjum. Jednak potrafi pogodzić jedno z drugim.
Należy do najlepszych uczniów. Ale polubił świat dekoracji, strojów, przebierania się, wchodzenia w inne
postacie. Ten świat słów, które padają w ciszy na
salę przepełnioną zebranymi ludzmi, którzy z zapartym tchem oglądają, co się dzieje
na scenie. Karol ma wyraźny, donośny głos, Dobry słuch, umie dobrze śpiewać, ale co
najważniejsze – jest dobrym aktorem. Tak mówi pan Kotlarczyk. On też uczy go sztuki
aktorskiej. Jest jego mistrzem. Reżyseruje sztuki.
Dla Karola jest ważne przede wszystkim to, co pan reżyser mówi na temat teatru.
O roli sztuki, o jej potędze zdolnej przemienić człowieka. O roli piękna, które jest w stanie uczynić człowieka lepszym. O roli artysty, aktora, który jest jakby kapłanem sztuki.
Pan Kotlarczyk mówi o tym wszystkim na próbach. Podczas spcerów, podczas spotkań
w domu. Czuje w Karolu wiernego słuchacza, tego, który rozumie jego idee. I faktycznie,
Karol słucha go z wielkim przejęciem. W miarę upływu lat otrzymuje od pana Kotlarczyka
coraz ważniejsze role teatralne.

Matura
W czerwcu w 1938 roku Karol ukończył gimnazjum. Zdaje maturę z wyróżnieniem. Nie
musi wybierać dalszej drogi życiowej. Od dawna wie – co ma robić – chce być aktorem.
- Przyznam się, że najchętniej bym cię widział w szkole wojskowej- mówi ojciec.
- Ja i do wojska! – Karol przerwał ojcu ze śmiechem.
- Mówię poważnie. Tak, ty się nadajesz na wosjkowego. Jesteś solidny, odpowiedzialny, inteligentny.
-Tato, tato, skąd ci to przyszło?
- Nie mówię ci komplementów, ale szczerą prawdę. Oczywiście, nieraz narzekam na
ciebie. Jesteś człowiekiem i nie wszystko jest w tobie doskonałe. Ale są chwile, kiedy
trzeba sobie powiedzieć prawdę. Byłbyś dobrym oficerem.
- Jak ja potrafiłbym wydawać rozkazy? – Karol znowu wybuchnął śmiechem.
- A potrafisz. Nieraz patrzę, jak sobie radzisz na boisku.
- Nie, już poważnie. Ja chcę być aktorem. Dlatego wybrałem polonistykę. I może
jeszcze dla czegoś innego. Może mi się uda pisać wiersze, dramaty. Już nawet próbuję.
- Lolek, wiesz, że cię kocham. I nie będę się temu sprzeciwiał. Zrobisz, jak zechcesz.
Chcę twojego szczęścia.
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- Obiecuję, że z Krakowa będę do ciebie przyjeżdżał na każdą niedzielę. Albo prawie
na każdą.
- Nic z tego. Ja z tobą jadę do Krakowa.
- Jak to „jadę z toba do Krakowa”? – Karol się dziwi.
- Przeprowadzamy się do Krakowa. W końcu dlaczego nie? Jestem już na emeryturze.
Nie zostawię cię samego. Jest nas tylko dwóch na świecie.
- Ale gdzie będziemy mieszkali?
- Już w tej sprawie pisałem do twoich ciotek, do Kaczorowskich. Mają na Tynieckiej
swój dom, może u nich coś znajdziemy, może u znajomych.
- Jest tam wolne mieszkanie?
- Niestety, nie, ale są tam wolne sutereny. Gdy nie znajdziemy nic lepszego, możemy
się tam tymczasowo zatrzymać. Tylko trzeba je najpierw trochę wyremontować.
A więc polonistyka. I tylko w Krakowie. Bo to jest stolica duchowa Polski. Z Uniwersytetem Jagiellońskim.
CDN

Zamordowany na wzgórzu rdziostowskim
Adam Niesiołowski urodził się 2 maja 1909 roku. Był synem Marii z Dębickich
i Stefana Niesiołowskiego. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum nr 4 imienia Henryka
Sienkiewicza w Krakowie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1927 roku studiował na
Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Rolniczym. Studia ukończył w 1931 roku.
Rodzina Adama Niesiołowskiego nie posiada informacji o jego życiu w latach 19311940. Dopiero dokument Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Krakowie informuje, że Adam
Niesiołowski był zatrudniony w charakterze inspektora Hodowli Zwierząt od 1940 do
1944 roku w Nowym Sączu.
Jak przedstawia autor książki „A wasze imię Sądeczanie” Józef Bieniek, Adam
Niesiołowski ps. „Gawin” był jednym z najważniejszych postaci Ruchu Oporu, w sztabie
Inspektoratu ZWZ – AK, współtworzył placówkę ZWZ w Tymbarku. Otrzymawszy pracę
w Wydziale Rolnictwa i Wyżywienia włączył się do konspiracji w Nowym Sączu. W 1943
roku wszedł do sztabu Inspektoratu jako oficer do zadań specjalnych. W lipcu 1944 roku
zespół Ruchu Oporu zdekonspirowano na skutek donosu i Adam Niesiołowski w czasie
pełnienia obowiązków służbowych został aresztowany, a 27 lipca 1944 roku rozstrzelany
na Rdziostowie. Po ekshumacji w 1945 roku ciało Adama Niesiołowskiego pochowano
we wspólnym grobie w Mszanie Dolnej.
Za zaświadczeniem Zarządu Z BoWiD w Limanowej dn. 11 listopada 1957 rok L.dz.
96/57/pers podaję, że „Ś. P. Adam Niesiołowski ps. Gawin w 1943 za pełną poświęcenia pracę konspiracyjną i bohaterską postawę został odznaczony przez Komendanta
Głównego AK Krzyżem Walecznych II stopnia, oraz w dniu 3 maja 1944 roku srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Rodzina Ś.P. Adama Niesiołowskiego dziękuje za bezinteresowne starania w umieszczeniu Jego nazwiska na tablicy na cmentarzu w Rdziostowie. Córka Ś.P. Adama Niesiołowskiego dziękuje za serdeczność okazaną w czasie spotkań z panią mgr Urszulą
Łabudą, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. St. i Jana Potoczków w Rdziostowie, pani
mgr Marcie Gródek- Piotrowskiej oraz pani mgr Łucji Wróbel.

Córka Adama – Magdalena Steidler Niesiołowska
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WYRAZY MIŁOŚCI
Wartości chrześcijańskie i życie religijne dla każdego Polaka są bardzo ważne. Przejawem
uczuć religijnych są nie tylko kościoły, ale również kapliczki i krzyże pojawiające w każdym
mieście, miasteczku, wiosce, osadzie czy na rozstaju dróg. Jesteśmy przyzwyczajeni do ich
widoku, bo stoją tu od zawsze, pojawiają się też nowe, które stają się pięknym elementem
naszego krajobrazu.
Czy tylko ? Na zadane sobie pytanie odpowiemy …..., na pewno nie, bo najczęściej te
kapliczki i krzyże są wyrazem żarliwej wiary, potrzeby duchowej tworzenia, są też prawdziwymi
dziełami sztuki ludowej. Mieszkańcy modlą się przy nich, uczestniczą w odprawianych przy nich
nabożeństwach, z szacunkiem dekorują te miejsca kultu, polecając w modlitwie ich budowniczych, modląc się w ich intencji, dziękując im za dar, jaki otrzymali w spadku.
Wielu z nas zapewne zastanawia się, skąd wzięła się nazwa kapliczka? Jak podaje słownik
„Nazwa, kapliczka pochodzi od łacińskiego słowa, cappa tj. płaszcz.” W tym wypadku, chodzi
o płaszcz św. Marcina, biskupa z Tours, wdziewany jako tarcza ochronna przez królów francuskich podczas wypraw wojennych. Miejsce, cela, w której przechowywana była owa cappa
Sant Martina, zwała się kaplicą a jej dozorcy kapelanami.
Kształt kapliczek polskich został zainspirowany tradycją architektury rodzimej, zależał od
fantazji twórczej artystów ludowych i ich budowniczych. Ciekawe były również miejsca, gdzie
je stawiano: na skrzyżowaniu dróg, w dawnym siedlisku złych demonów, na granicy wsi lub
miasta, na pamiątkę cudownego objawienia, koło studni lub źródeł z cudowną wodą, a także na
mogiłach ludzi pochowanych, w polu lub lesie. Stawiano je również w miejscach urokliwych,
pięknych, gdzie stawały się cudownym elementem krajobrazu - równocześnie ich widok z wielu
miejsc przypominał o potrzebie modlitwy.
Były i są nadal miejscem modlitwy, wyrazem miłości Boga i ludzi, jako święty znak
upamiętniający miejsca ważnych wydarzeń, śmierci i wiecznego spoczynku ludzi nieznanych.
Wędrując ścieżkami naszej małej marcinkowickiej ojczyzny, starajmy się wsłuchać w głosy
przeszłości, posłuchać opowieści krzyży i kapliczek o czasach przeszłych, o ich budowniczych,
pielgrzymach modlącymi się przed nimi, o prośbach, podziękowaniach za otrzymane łaski za
wstawiennictwem ich patronów.
Zapytajmy ich, czy nie czują się osamotnione, opuszczone, zaniedbane przez mieszkańców,
czy są wyrazem pobożności, podziękowaniem za wstawiennictwo świętych, może informacją
o tragicznych wydarzeniach, czy nie są tyko folklorem, ozdobą naszego regionu. Nie mówią,
jednak gdyby mogły przemówić, wiedzielibyśmy więcej, są świadectwem, że nasi przodkowie
mieli wiarę, którą przekazali nam. Wiary dotrzymaliśmy, niestety, pamięć ludzka jest ulotna,
a miejsca te są teraz dla nas czymś tak naturalnym, że nie zastanawiamy się, skąd się tu
wzięły, kto je budował, jakie miał intencje. Jedno jest jednak pewne, bez względu na przyczynę
powstania, są wyrazem miłości i zawierzenia Bogu.
Dlatego nie możemy zapomnieć o księdzu Józefie Dominiku, który prawe całe swoje życie
poświęcił Bogu, zaufał Mu i Jego Matce Maryi, budując na Ich cześć nowe kapliczki. Te kapliczki
i krzyże wybudowane przez ks Józefa wzbogaciły naszą historię marcinkowicką, dodając uroku
miejscom w których zostały postawione i przywróciły pamięć o kapliczkach i krzyżach już istniejących. Modlitwa, miłość do Boga i ludzi, szczerość, poświęcenie, pracowitość, to tyko nieliczne
dary ks Dominika, które inspirowały mieszkańców do pracy przy budowie tych znaków miłości.
Ks. Józef Dominik po przyjściu do naszej parafii w Marcinkowicach nadal w swoisty
sposób czcił Pana Boga przez budowanie kapliczek. Jego pobożne życie, wypełnione modlitwą,
nie pozwalało mu na bezczynność. Każdą wolną chwilę wykorzystywał na stawianie Kalwarii
i budowę kapliczek. Miał ich już wiele: Kalwaria tylmanowska, kapliczki i Kalwaria przy ul.
Chruślickiej, grota z figurka Matki Boskiej Fatimskiej w Rdziostowie - Łążku i wiele innych.
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Ks. Józef Dominik nigdy się nie chwalił, budował swe kapliczki w skrytości, unikał rozgłosu,
dlatego dobrze pamiętam jak moja żona miała trudności w uzyskaniu informacji, na temat budowy kapliczki. Jednak w jakiś sposób przekonała księdza Józefa, który znalazł czas na rozmowę.
Dlatego pragnę przypomnieć czytelnikom rozmowę przeprowadzoną wówczas przez moją żona
Kazimierę z księdzem Józefem Dominikiem. Rozmowa ta była drukowana w naszym miesięczniku
Nasza Wiara nr 53 w sierpniu 2002 roku. Na pewno jest to już rozmowa historyczna, bo minęło
już czternaście lat, a oboje rozmówcy, nie żyją.
„Na pytanie skąd zrodziła się idea ufundowania kapliczki Przemienienia Pańskiego w Marcinkowicach koło drogi w pobliżu kościoła?
Ksiądz Józef Dominik odpowiedział: Na Sądecczyźnie jest wielki kult Pana Jezusa Przemienionego, którego obraz znajduje się w sądeckiej farze i tu co roku odbywają się tygodniowe
odpusty, w nich bierze udział mnóstwo ludzi. Rdziostów dawniej należał do fary, stąd wielu
mieszkańców naszej parafii tradycyjnie bierze udział w uroczystościach odpustowych. W mieszkańcach Sądecczyzny zrodziła się wielka ufność do Pana Jezusa Przemienionego, błagają
o Jego opiekę, wierzą, że On pomoże w najbardziej beznadziejnych sytuacjach W związku z tym
ofiarowałem ks. proboszczowi obraz Jezusa Przemienionego. Postanowiłem także wybudować
kapliczkę, do której ks. proboszcz, przekazał ofiarowany obraz.
Kapliczkę zrobił Kazimierz Basta ze Stadeł, natomiast słup, napis - „Tobie Panie zaufałem”postument i elementy kowalskie zrobił Augustyn Pogwizd z Paszyna. Kapliczkę poświęcono
zaraz po zbudowaniu w czasie Dni Krzyżowych, była to środa - 8 maja 2002 roku.
Jakie przesłanie kieruje Ksiądz w stronę parafian przez tę kapliczkę, zapytała rozmówczyni
Kazimiera Tabor. Ks. Józef Dominik odpowiedział; Usytuowanie kapliczki jest wymowne – w miejscu podchodzenia do góry, na której stoi nasz parafialny kościół. Niech to dla nas, parafian, będzie
Góra Przemienienia. Pozwólmy Jezusowi wyprowadzić się „na górę wysoko, osobno” (Ewang.
Mateusza ), aby poznać Go do końca, by złączyć się z Nim w modlitwie, w działaniu i w pracy.
Słuchajmy Jezusa, jak to uczynili ci trzej wybrani; Piotr, Jakub, Jan, którzy towarzyszyli Mu podczas
przemienienia na górze Tabor, a potem wzięli udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla
Ewangelii. Starajmy się być Jego wybrańcami spośród wielu, wsłuchajmy się w Jego głos, może
żąda od nas specjalnej misji, którą trzeba spełnić, pokonując wiele przeciwności. Nie bójmy się
tych przeciwności. Zwracajmy uwagę na słowa „Tobie Panie zaufałem”. Zaufajmy, a będziemy się
czuli bezpiecznie, szczęśliwie i radośnie, jak ci wyżej wymienieni apostołowie. Radością i pogodą
ducha obdarzajmy innych. Uwierzymy, że Jezusowi warto zaufać w trudnych i beznadziejnych
sytuacjach. Przy Jego pomocy potrafimy przemienić zło w dobro, nienawiść w miłość, gniew
w pokój. Przemieniajmy nasze umysły, serca i postępowanie.
Każda figurka , kapliczka ma swoją historię, ale o wielu, budowanych w odległym czasie,
mamy bardzo skąpe wiadomości, jednak są też takie, o których zasób wiedzy jest bogatszy,
bo były budowane „już za naszych czasów”.
Właśnie taka, z figurką Matki Bożej, na Zasmolniczu, stojąca na posesji należącej niegdyś
do pani Stefanii Iwańskiej wybudowana została około 1915 roku wg szacunku ks. Józefa
Dominika. Została wykonana i fundowana przez Macieja Iwańskiego, ludowego rzeźbiarza,
z prośba o opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej dla rodziny fundatora. Kamienny posag
Matki Bożej z Dzieciątkiem jest wzorowany na obrazie Matki Bożej Pocieszenia z kościoła oo.
Jezuitów z Nowego Sącza. Posąg ustawiony na czworobocznym postumencie, figurka osłonięta
ozdobnym daszkiem blaszanym. Główka Dzieciątka Jezus na rękach Maryi zniszczona została
przez upływając czas.1 Zniszczenie przez lata jest dla wszystkich zrozumiałe, bo czas ma swoje
prawa, wiemy, że nic na ziemi nie jest wieczne. Jednak diabeł na przestrzeni wieków, również
„w naszych czasach” jest aktywny, nie próżnuje, podpowiada, kusi, namawia do złego. Ale
kapliczka, a przede wszystkim figura uległa też profanacji i zniszczeniu. Bo jak inaczej można
1

Korzystałem z opracowania śp. Krystyny Półćwiartek .Nasza Wiary nr.28 czerwiec 2000 r.
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sobie wytłumaczyć zniszczenie, rozbicie figurki. Ta profanacja świętości
to przecież tylko dzieło szatana. Odrestaurowania tej kapliczki podjął
się ks. Józef Dominik. Zgodnie z obietnicą ks. Józef zlecił wykonanie zniszczonej Matki Bożej artyście ludowemu z Tylmanowej panu
Tomaszowi Zabrzeskiemu. Zniszczona „stara” zdewastowana figurka
została umieszczona w betonowym fundamencie. Fundator figurki ks.
Józef Dominik osobiście pomalował ją. Dzięki zaangażowaniu księdza
i ogromnej pomocy rodziny Szczurków Matka Boska wróciła na swoje
dawne miejsce.
Kapliczka została ponownie poświęcona 9 sierpnia 2003 r., a na tę
okoliczność ks. Dominik umieścił tabliczkę metalową z napisem; „Matko
Niepokalana ucz nas zawsze służyć Panu i bliźnim. Roku Pańskiego
1915 – 2003„. Podczas uroczystości poświęcenia ks. Józef Dominik zapewnił zebranych, że
wszyscy, którzy będą tutaj przychodzić i polecać się Matce Bożej, na pewno będą wysłuchani.
Wszyscy niewątpliwie wierzymy, w te słowa, więc czasem zróbmy sobie wycieczkę
- pielgrzymkę w to bez wątpienia święte miejsce. Lecz nie zapominajmy, że takich miejsc
w naszej parafii jest około sześćdziesięciu. Musimy też pamiętać, że ks. Józef Dominik, pasjonat, niestrudzony budowniczy, oddając hołd Opatrzności Bożej, wybudował w naszej parafii
marcinkowickiej sześć kapliczek i krzyży.

Zenon Tabor

Z PARAFII, KRAJU I ZE ŚWIATA
7 grudnia w Święto Pszczelarzy z racji
wspomnienia św. Ambrożego. w naszym kościele wyjątkowo o godz. 17:00 zostały odprawione
Roraty, którym przewodniczył ordynariusz naszej
diecezji ks. bp Andrzej Jeż. ks. biskup odprawił
je w intencji wszystkich pszczelarzy należących
do Koła Pszczelarzy z terenu Gminy Chełmiec.
Ks. bp Andrzej Jeż ordynariusz naszej diecezji
jednocześnie poświęcił nowy sztandar Koła
Pszczelarzy, ks. bp poświęcił także miód, który
był rozdawany dzieciom po uroczystości.
***
W uroczystość Bożego Narodzenia, Biskup
Tarnowski obdarzył godnościami kościelnymi
siedmiu kapłanów. Będą oni kanonikami kapituł
w Nowym Sączu, Bochni i Wojniczu. Wśród
nowych kanoników Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu jest ks. Adam Plichta – obecnie
emeryt Domu Księży Emerytów im. św. Józefa
w Tarnowie. Ks. Adam Plichta był wikariuszem w naszej parafii w latach 1968 – 1971.
Honorowymi Kanonikami Kapituły Kolegiackiej
w Nowym Sączu zostali także księża: ks. Andrzej
Mulka, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika dla dzieci „Promyczek Dobra”, obchodzącego
niedawno jubileusz 25-lcia, ks. Paweł Bobrowski
– Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.

Ks. bp Karola Pękali w Grybowie, oraz ks. Piotr
Witecki – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim.
Honorowymi Kanonikami Kapituły Kolegiackiej
pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni zostali:
ks. Paweł Górski – Dyrektor Wydziału Młodzieży
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i ks. Stanisław
Szufnara – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego
w Woli Rzędzińskiej. Natomiast honorowym
Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu został ks. Jan
Krupa - proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej
w Dębicy; dziekan dekanatu Dębica-Zachód.
***
„Nasza cywilizacja nie przetrwa, jeśli odrzuci Jezusa i Jego naukę. Bez Niego świat będzie
pogrążał się w coraz większym chaosie” - powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż. W Boże
Narodzenie ordynariusz diecezji przewodniczył
Mszy św. w katedrze. W homilii wskazywał też,
że jeśli w życiu osobistym, społecznym, politycznym i gospodarczym dostrzegamy chaos, to staje się jasne, że w tych obszarach brakuje Jezusa,
który jest Sensem i nadaje sens wszystkiemu.
„Jeśli w życiu małżeńskim, rodzinnym zaczyna
się chaos, to trzeba pytać o miejsce Jezusa w tej
konkretnej rodzinie” - mówił. Zdaniem biskupa
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wiele problemów nie ma rozwiązań prawnych
czy technicznych, lecz wymagają one głębokiej
przemiany duchowej, osobistego przyjęcia do
swego życia Jezusa Chrystusa. Bp Jeż podkreślił, że narodzony Zbawiciel przynosi człowiekowi
moc wyzwolenia z chaosu i więzów grzechu.
Wskazywał, że dzisiaj trzeba szczególnie prosić
o dar pokoju dla świata i dla naszej Ojczyzny,
a także o pojednanie i zgodę. „Bezbronność
Bożego Dziecięcia onieśmiela nas i zawstydza.
W Jego obecności, podobnie jak w obecności
każdego dziecka, powinny zamilknąć kłótnie
i ucichnąć spory, zaś uwaga wszystkich winna
skoncentrować się na Dziecięciu, które uczy
pokory, uczy chronić dobro, które potrafi być tak
bardzo kruche; swoim gestem wyciągniętych
rączek Boże Dziecię uczy nas także podawania
sobie nawzajem dłoni i szczerego uścisku –
znaku ludzkiej życzliwości” - dodał. Biskup Tarnowski życzył diecezjanom, aby każdy odnalazł
swoje Betlejem - miejsce, w którym spotka się
z Bogiem, odnajdzie Boga w człowieku. „Jeśli
każdy odnajdzie swoje Betlejem, wtedy w naszej
Ojczyźnie stanie się jaśniej i będzie panował
pokój. Tego wszystkim z całego serca życzę”mówił bp Jeż.
***
„Posłani w imię Chrystusa na peruwiańską
ziemię” - takie hasło przyświeca tegorocznej Kolędzie Misyjnej w diecezji tarnowskiej. Kolędnicy
zostali uroczyście posłani w swoich parafiach
26 grudnia. W naszej parafii kolędnicy misyjni
zostali rozesłani po Mszy św. o godz. 10:00. Już
po raz dwudziesty czwarty grupy kolędnicze
odwiedzają mieszkańców, by przedstawić im
krótką scenkę i zaśpiewać hymn. Zebrane ofiary
zostaną przeznaczone na ponad dwadzieścia
projektów. Ks. Krzysztof Czermak, dyrektor
Wydziału Misyjnego przypomina, że Kolędnicy
Misyjni to przede wszystkim animacja i formacja
dzieci, które uczestniczą w tym dziele. „Robimy
to z nadzieją, że najmłodsi przybliżą się w ten
sposób do Chrystusa i zrobią krok w kierunku
poznania Kościoła misyjnego” - dodaje. Od lat
następuje rozwój misyjnej kolędy w diecezji tarnowskiej. „Kolędnicy przychodzą też do naszych
domów, aby przypomnieć, że Chrystus narodził
się dla wszystkich, również dla tych, którzy Go
nie znają lub znają tylko powierzchownie. Tak
więc za uświadamianie, że „wiele jest serc,
które czekają na Ewangelię”, powinniśmy być im
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wdzięczni” - podkreśla ks. Piotr Boraca z Wydziału Misyjnego. W tym roku dzieci i młodzież zebranymi ofiarami będą wspierać projekty związane
z pracą księży, sióstr i świeckich wśród dzieci
z Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu,
Czadu, Republiki Konga, Rwandy, Kazachstanu
oraz Tajlandii w ramach funduszu Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci. Tarnowscy misjonarze
proszą też o budowę lub wyposażenie świetlic
parafialnych, szkół, przedszkoli. Potrzebują też
pomocy dożywiając dzieci, organizując dla
nich naukę a także budując studnie głębinowe.
Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych zaczęło
się w diecezji tarnowskiej w 1993 r. w dwunastu
parafiach. Od tego czasu ta liczba ciągle wzrasta,
a w roku ubiegłym w kolędzie wzięło udział 419
parafii. To wielka armia ponad 21 tys. dzieci, które odwiedziły 145 tys. rodzin. W ubiegłej edycji
dzieciom udało się zebrać ponad 1,6 miliona zł.
W naszej parafii kontynuowana jest tradycja kolędowania grup dziecięcych odwiedzających domy ze słowami życzeń i skarbonką na
ofiary dla dzieł misyjnych.
***
Dotychczasowy metropolita łódzki i zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Marek Jędraszewski został
mianowany nowym metropolitą krakowskim.
Zastąpi on odchodzącego na emeryturę kard.
Stanisława Dziwisza. Decyzję Ojca Świętego
ogłosił w południe 8 grudnia, w dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, nuncjusz apostolski w Polsce
abp Salvatore Pennacchio. Nowy metropolita
krakowski ma 67 lat. Od prawie 20 lat jest
biskupem, w tym ponad 4 lata arcybiskupem
metropolitą łódzkim. Od marca 2014 roku pełni
funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych. Jego dewizą biskupią są słowa Scire
Christum (Znać Chrystusa). Znany jest m.in.
z organizowanych co miesiąc w archidiecezji
łódzkiej „Dialogów w katedrze”, gdzie odpowiada na pytania dotyczące Kościoła i wiary.
Abp Marek Jędraszewski zastąpi na stanowisku
metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, najbliższego współpracownika św. Jana
Pawła II i promotora Jego kultu. Kard. Dziwisz
po 11 latach posługi metropolity krakowskiego
przechodzi na emeryturę.
***
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25 grudnia rozpoczął się w Kościele Rok
świętego Brata Alberta. Z tej okazji zaplanowanych zostało wiele wydarzeń przypominających życie i działalność krakowskiego
apostoła ubogich. Najważniejszym będzie
czerwcowa uroczysta celebra w krakowskim Sanktuarium Jana Pawła II, w której
udział wezmą przedstawiciele Konferencji
Episkopatu Polski oraz rzesze wiernych zaangażowanych w liczne dzieła pomocy ubogim.

***

Moc miłości doprowadziła Jezusa Chrystusa do ogołocenia siebie ze swej chwały,
aby stać się człowiekiem – przypomniał
Ojciec Święty Franciszek w bożonarodzeniowym orędziu przed udzieleniem uroczystego
błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Życzył też
światu pokoju, przede wszystkim regionom
dotkniętym wojnami i dramatycznymi konfliktami. Natomiast w Uroczystość św. Szczepan
w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł
Pański” na placu św. Piotra w Watykanie papież

mówił, że „Świat nienawidzi chrześcijan z tego
samego powodu z jakiego nienawidził Jezusa,
ponieważ On przyniósł światło Boga, a świat
woli ciemność, aby ukryć swoje złe uczynki”
Papież Franciszek powiedział, że Radość Bożego
Narodzenia wypełnia także dzisiaj nasze serca,
gdy liturgia każe nam czcić męczeństwo św.
Szczepana, pierwszego męczennika, zapraszając nas do przyjęcia świadectwa, jakie nam
pozostawił poprzez swoją ofiarę. Jest to chwalebne świadectwo właściwe chrześcijańskiemu
męczeństwu, znoszonemu z powodu miłości do
Jezusa Chrystusa; męczeństwu, które nadal jest
obecne w historii Kościoła, od Szczepana aż do
dnia dzisiejszego – powiedział Papież.

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

Po prostu…Ksiądz
„Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc”.
(z obrazka prymicyjnego bł. Jerzego Popiełuszki)

ministrant Jerzy do Suchowoli
pięć kilometrów pieszo w jedną stronę
dzień za dniem rano szedł do kościoła
Świętych Apostołów Piotra i Pawła…
*
kroczyła przed nim cicha delikatność
wrażliwość dziecka, skromność i takt
nosił też w sobie taką nieśmiałość
co kruszy mury rozrywa łańcuch
garnął w ramiona w Bożej Winnicy
stromo - do źródeł, gdzie tak znaczy tak
gdzie nie ma: może, no nie wiem, ale
prawda w zenicie nie grzęźnie w półcieniach

*
Ostatnia Wieczerza
w kościele w Bydgoszczy –
w Parafii Polskich
Braci Męczenników…
*
siewca pokoju na granicy szeptu
wstrząsnął sumieniem skarlałego świata
i stał przy prawdzie - po ostatnie tchnienie:
po sznur na rękach, pętlę u szyi
po jedenaście kilogramów kamieni
przytroczonych do stóp

jemroz
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„Cud Noworocznej
Modlitwy”
Tu jesteś Boże
pomiędzy wołaniem
a milczeniem
chwytam sercem
Twój blask
muskam wzrokiem
Twoje blizny
po grzechach naszych
i proszę przebacz
Nowy rok nadchodzi…
co przyniesie
o czym zapomni
Pomóż mi Panie
by moje oczy
widziały drugiego
człowieka jak brata…
a wargi głosiły
słowa Dekalogu
by uszy
słyszały płacz
opuszczonych dzieci
a ręce wspomagały
potrzebujących…
Niech nogi
klękają przed Światłością Świata
którą jesteś Boże

Maria Piniańska

„Na Nowy Rok 2017”
Święta Rito – pomóż mi
zamienić beznadzieję
w nadzieję
Święty Antoni – pomóż mi
odnaleźć prawdę
w zakłamaniu
Święty Szczepanie - pomóż mi
zaufać miłości
płynącej z Krzyża

„Włodarz Polski”
Gdyś świat wyrywał
z ręki szatana
cierń z Twej korony
miażdżył Ci skronie
i z trzciny suchej
badyl złamany
wciśnięto jak berło
w Twe dłonie
szata purpurą
swą się wdzięczyła
biorąc na siebie
słoneczne blaski;
obraz tragizmu
klęski człowieka
dopełniał jazgot
bez cienia łaski
Tłum swe pokłony
walił złowrogie
był orszak ale
dla śmierci chwały;
dziś Twojej męki
jakże samotnej
na wieczność z nami
echa zostały
Tyś naszym Królem
Polski Włodarzem
Od dziś po wieczność
w nieskończoności
Króluj nam Chryste
Panie na Niebie
niech tron Twój teraz
w Polsce gości.

Anna Piniańska Kordyś

Święty Ojcze Pio – pomóż mi
cieszyć się tym
co dostaję od Boga
Święta siostro Faustyno – pomóż mi
dostrzegać Miłosierdzie Boże
w każdej chwili życia
Wszyscy święci – pomóżcie mi
budować życie na skale
Bożej Miłości

Maria Piniańska
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W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach
19 listopada 2016 r. odbyły się obchody Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
Złóżmy mu hołd:

„Królu nasz i Panie”
Dziś przed Tobą Królem
klęka cała Polska Ziemia
prosząc o pomocną dłoń
otwieramy drzwi
naszych domów – zapraszamy
Serca radością przepełnione
śpiewają: Króluj nam Chryste
zawsze i wszędzie…
Który w białym opłatku
dzielisz się z nami swoim św. Całym
Modlimy się do Ciebie
miłości tęsknotą aby królowała w nas
wiara, nadzieja i pokój…
Zawierzamy Ci Panie
losy nasze i świata
Pozwól mi Ciebie nieść ludziom
na skrzydłach poezji
pękiem promiennych myśli…
Wszyscy stają się bliscy
gdy pieśń chwały sięga Twego tronu
Sercem podyktowane słowa
pełne wiary, niechaj ozdobią
Twoją królewską koronę
jak szlachetne kamienie
Ojcze nasz – Panie wiecznego życia
Brylanty naszych łez to dar
dla Króla Królów – Jezusa Miłosiernego
za Jego krwawe łzy przebaczenia,
za Misterium Narodzenia
swoim blaskiem otul Polską Ziemię.

Maria Piniańska
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KRASNE SERCA
W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej w Krasnem
Potockiem rozpoczęli innowacyjną
działalność w ramach Szkolnego Koła
Wolontariatu. Program innowacji
przeznaczony jest dla wszystkich,
którzy pragną bezinteresownie pomagać innym i proponuje udział w wielu
szlachetnych akcjach. Jedną z nich jest
współpraca z siostrą misjonarką Norbertą Janus, która pochodzi z Krasnego Potockiego, a pracuje na misjach w Rwandzie.
W grudniu br. dwukrotnie zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy w budynku szkoły podczas wizyty „Motomikołajów” oraz w kościele parafialnym
w Chomranicach. Sprzedawane były rozmaite ozdoby świąteczne wykonane przez
uczniów. Do akcji włączyli się również rodzice wzbogacając nasz kiermasz pysznymi
piernikami oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które wcześniej, podczas warsztatów zorganizowanych w szkole, pokazały dzieciom jak wykonać oryginalne ozdoby.
Inną akcją, dzięki której pragniemy wesprzeć misje, jest redagowanie i sprzedaż
szkolnej gazetki „Guzik z Pętelką”, w której uczniowie mogą znaleźć wiele informacji
z życia szkoły, zdjęcia, krzyżówki, wywiady, kącik języka angielskiego i niemieckiego
oraz inne ciekawostki.
Całkowity dochód zarówno z Kiermaszu jak i ze sprzedaży gazetki przeznaczony
jest na pomoc podopiecznych siostry
Norberty.
Dzięki zaangażowaniu całej szkolnej
społeczności wierzymy, że nasza pomoc
zmieni choć mały fragment świata na
lepsze.
Iwona Sikorska
SP Krasne Potockie
P. S.
Do napisania tego artykułu redakcja
poprosiła z tego powodu, że siostra Norberta
Janus od wielu lat jest związana z Akcją Katolicką w Marcinkowicach. Przyprowadzona na
spotkanie staraniem Zofii Golińskiej utrzymuje
kontakt także z redakcją. Zaproponowała też
akcję adopcji serca. Jest obecna w redakcyjnym kąciku misyjnym. Parafia w Chomranicach jest naszą dawną parafią. Stąd te związki.
Redakcja
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VII MIEJSCE ODBLASKOWEJ SZKOŁY W RDZIOSTOWIE
Dobiegła końca VII. edycja Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”
organizowanego przez Wydział Ruchu
Drogowego KWP w Krakowie, Małopolski
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Małopolską
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
13 grudnia 2016 roku w Centrum
Kongresowym ICE w Krakowie odbyła się
uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom. Szkoła Podstawowa im. Stanisława
i Jana Potoczków w Rdziostowie z liczbą
1025 punktów zajęła w tym konkursie
7. miejsce i otrzymała czek pieniężny,
dyplom i po raz drugi tytuł najaktywniejszej szkoły w powiecie nowosądeckim.
Dzięki takiemu wynikowi szkoła wzbogaciła
się o 15.00 zł, które przeznaczone zostaną
na zakup pomocy dydaktycznych.
Nagrody wręczali zaproszeni goście:
Piotr Ćwik - Wicewojewoda Małopolski,
insp. Paweł Dzierżak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
mł. insp. Maciej Rymar - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie,
podinsp. Krzysztof Dymura - Zastępca
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

KWP w Krakowie, Marek Dworak - Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Jacek
Zalewski - Prezes Krajowego Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefa
Kęsek - Zastępca Dyrektora Departamentu
Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Joanna Jahn – Machowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji i Kontroli
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Łukasz Najder -Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Jarosław Sady - Dyrektor Małopolskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie,
Iwona Florczyk – Szwak przedstawicielka
Kuratorium Oświaty w Krakowie.
W gali uczestniczyli przedstawiciele
uczniów: Milena Smajdor, Martyna Wróbel,
Wiktoria Pycha i Kacper Popiela, Dyrektor
szkoły pani Urszula Łabuda oraz koordynatorki akcji pani Anna Sarata i Maria Rak.
Po części oficjalnej odbył się żywiołowy
koncert zespołu De Mono.
Szkoła jest wdzięczna wszystkim
osobom, mediom i sponsorom za pomoc,
bez której ten sukces nie byłby możliwy.

Anna Wieczorek- Sarata

Felieton styczniowy

„Łamią konstytucję
i naruszają demokrację”
Natręctwo tych określeń budziło w wielu niepokój a w innych ubolewanie. Chodzi
oczywiście o zrzeszoną opozycję przeciw Parlamentowi Polski i przeciw Rządowi Polski.
Od rana do wieczora – i w Polsce i w unijnych ciałach powtarzano jedno i to samo jako
oskarżenie, jednak, gdy zapytać: dlaczego? – trudno było usłyszeć rzetelną odpowiedź. Tak
jak dzieci, które wyuczyły się wierszyka na pamięć, ale nie potrafią wskazać kontekstu.
Tak jak niesforny uczeń, który twierdzi, że nauczyciel jest niesprawiedliwy, ale nie potrafi
wskazać przykładów, które sprawiedliwość lekceważą.
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Ponieważ każdy Czytelnik, który współczesnością się interesuje, nasłuchał się
niemało o wzburzeniu politycznym, jakie dotknęło nasz naród, nie będę się rozpisywać.
Parę lat temu w jednym z felietonów porównałam współczesność w polityce do czasów
przedrozbiorowych. Kiedy władzę na krótko przejęli patrioci, a mieli za sobą poważne
dokonania a w planach jeszcze poważniejsze, ówczesna elita (ludzie bardzo majętni
i piastujący wysokie a dochodowe urzędy) poskarżyła carycy Katarzynie, że byt Polski
może być ocalony, a ta skwapliwie zadziałała i skutek był dla nas opłakany.
Tylko tyle o wielkiej polityce, choć można by temat ciągnąć i wałkować. Zejdźmy
więc na niższe obszary, idąc aż do własnego podwórka.
Nastała moda na niezgodę. Oskarżanie i podejrzewanie jest „na dziennym porządku”.
Jak się nie ma powodu, to się go szuka. Zatrudnia się członków palestry do małych
spraw. A katolik może wyczytać w Ewangelii dobrą radę: jeśli brat źle postępuje, upomnij
go w cztery oczy, gdy cię zlekceważy, weź z sobą osobę zaufaną, świadka, a jeżeli was
dwóch nie posłucha, wtedy idź do sądu (treść podaję z pamięci, chodzi o sens nauki).
Kiedyś, gdy o fotel prezydencki ubiegało się u nas dwóch kandydatów: Bronisław
Komorowski i Jarosław Kaczyński, ścierały się dwie postawy: jedni upatrywali dobie
pierwszego a drugi też miał wielu popleczników. Starałam się gdzie mogłam, reklamować
swego kandydata. Zdarzyło mi się otworzyć swoje dążenia przed znajomą osobą, a ta
gwałtownie zaprzeczyła cytując usłyszaną w mediach opinię: O, nie, tylko nie on. Dlaczego
– pytam? – Robi awantury, ciągle. Pokonana, zamilkłam, zresztą nasze drogi się rozłączały
a ona w wielkim wzburzeniu, zaczęłam rozważać, jaki by użyć argument w wypadku
podobnego dialogu. I znalazłam go: proszę dać mi choć jeden przekonujący przykład tego
awanturnictwa. Przypuszczam, że wielu głoszących te kwestie nie znalazłoby argumentu
prócz powtarzania za telewizorem skostniałej formuły.
Spróbujmy zajrzeć do naszych rodzin, w sąsiedztwo, szerszą społeczność. Może tu
łamie się dobre zasady. Może oskarża się wszystkich dokoła a siebie nie tyka. O, jakże
piękny jest przykład Jezusowy: usuń belkę ze swojego oka a potem zabierz się do usuwania
drzazgi w oku bliźniego. W ramach samoobrony i egoizmu chronimy swoje naleciałości…
A koniecznie chce się nam upominać bliźniego, choć sami oburzamy się, gdy ten
wytknie to i owo.
I jest wojna!
A mamy budować pokój. Św. Jan Paweł II uczył, że pokój na świecie zaczynamy
budować od siebie.
Ktoś prowadzący konferencję metodyczną dla polonistów zwrócił uwagę na fakt, że
w wypracowaniach uczniów łatwiej wytykać błędy a lepiej byłoby zacząć od dobra tam
zawartego. Tę radę można odnieść do oceniania człowieka lub zespołu, stowarzyszenia itd.
W karcie oceny zacznijmy od tego co dobre, tak każe miłość bliźniego i sprawiedliwość.
A tytuł felietonu jest polityczny. I niech zostanie.

***
Na koniec coś groteskowego. Tekst pożyczony z Gościa Niedzielnego.
Szefie, co mamy robić? Opozycja twierdzi, że się z nami zgadza!

Łucja Wróbel

Nasza Wiara 1/2017

Humor – ze starych
numerów Małego
Gościa Niedzielnego
Blondynka na ulicy.
- Przepraszam pana, która
godzina?
- Piętnaście po trzeciej.
- To dziwne, zadaję każdemu
to samo pytanie przez cały dzień
i za każdym razem otrzymuję inną
odpowiedź.
Ktoś puka do drzwi.
- Tato, przyszedł jakiś pan
i mówi, że zbiera na osiedlowy
basen. Mam mu coś dać?
- Daj mu trzy wiadra wody.
Nauczycielka poleciła dzieciom
ułożyć zdanie z wyrazem hańba. Jaś
nie wiedział jak się pisze ten wyraz,
więc napisał następujące zdanie:
Gośka jest głupia, nie zna ortografii, bo raz pisze hańba a innym
razem chańba.
W całej klasie tyko Jaś napisał
poprawnie wyraz sójka. Dumna po
raz pierwszy z Jasia nauczycielka
poprosiła, aby wyjaśnił pisownię
tego wyrazu.
- To proste: sójka wymienia
się na soja, tak jak trójka na Troja.
Kowalska wraca do domu
zmartwiona, bo zgubiła parasolkę.
- A kiedy się zorientowałaś, że
jej nie masz?
- Kiedy przestał padać deszcz
i chciałam zamknąć parasol.
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi
dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
Karol Sowa ur. Krynica Zdrój zam.
Marcinkowice och. 03.12.2016 r.
Antoni Brdej ur. Nowy Sącz zam.
Marcinkowice och. 17.12.2016 r.
Jakub Czub ur. Aberdeen zam. Marcinkowice
och. 26.12.2016 r.
Blanka Fikiel ur. Nowy Sącz zam. Rdziostów
och. 26.12.2016 r.
Franciszek Musiał ur. Oslo zam. Marcinkowice
och. 26.12.2016 r.
Nathan Adamiak ur. Dormagen zam. Stary
Sącz och. 26.12.2016 r.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych
nowych Siostrach Braciach.

Z naszej wspólnoty parafialnej
odeszli do Domu Ojca:
+ Aleksandra Żak l.70 zam. Marcinkowice
+ Stanisław Potoczek l. 81 zam. Rdziostów
+ Leon Brdej l. 83 zam. Marcinkowice

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