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Wkraczając w Nowy Rok
Nowy Rok kojarzy nam się
zazwyczaj z tym, że powinno się
w sobie coś zmienić – mimo to
pewnie wiele osób nie czuje różnicy, powiewu świeżości, powiewu
nowości. Idąc tak przez całe życie
– każdego roku myśląc dokładnie
to samo i nigdy nie ośmielając się
sięgnąć dalej, nigdy nie będziemy
nic zmieniać w sobie ani wokół
siebie. Sięgnijmy razem więc dalej,
szukając inspirujących myśli, które
mogą zmienić nasze postępowanie.
Co przyniesie Nowy Rok? –
Gdy o tym myślimy, rodzą się w nas
także różne lęki, obawy…
Tę sytuację ukazuje J. Słowacki:”
Boże, zdejm z mego życia jaskółczy
niepokój, Daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj! Jedną myśl wielką
roznieć, niechaj pali żarem, A stanie
się tej myśli narzędziem, zegarem!
Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem. Rozdzwonię wyrazami
i dojrzałym życiem!”.
Bóg w tych dniach odpowiada
na prośbę poety i naszą prośbę i roznieca w naszych umysłach i sercach
„myśl wielką”. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało… JEST Z NAMI.
Człowiek jest dzieckiem Bożym.
Mam być tej wielkiej myśli Bożej
„narzędziem i zegarem”, mam być
świadkiem, pokazywać twarzą, serca
biciem, słowami i życiem szlachetnym. Abym temu podołał, muszę

naśladować Maryję, która „wszystkie
te sprawy zachowywała i rozważała
w sercu swoim”. W zalewie informacji wszystko nam się rozmywa,
zaciera w pamięci i odpływa, niczym
fale morza odbite od brzegu, na
które nakładają się ciągle nowe…
Potrzeba zatem świadomego „wyciszenia się” i osobistej refleksji nad
wydarzeniami związanymi z narodzeniem Chrystusa – by „ta wielka
myśl trwała w nas i kształtowała nasze życie, obowiązki i przemieniała
problemy”.
Mając to wszystko na uwadze,
odważnie wkraczamy w Nowy
Rok i czekającą nas pracę duchową.
Znów „zaczynamy od nowa”.
- W Imię Jezusa Chrystusa.
- W imię Świętej Bożej Rodzicielki, Matki Chrystusa, Kościoła
i naszej Matki.
Ks. Krzysztof Mirek
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WIZYTA DUSZPASTERSKA - KOLĘDA
			
SOBOTA - 04.01.2014
Łazy - od państwa Domagałów - od godz. 9.30
Droga Kalwaryjska - od godz. 11.00
Klęczany - Pierzmiączka, Przyczka i domy wzdłuż szosy - od godz. 8.30
			
WTOREK - 07.01.2014
Domy pod Dębami - od godz. 15.00
			
ŚRODA - 08.01.2014
Klęczany - Półrolek - od godz. 16.00
Granica cz. I od państwa Szkarłatów do państwa Kazałów - od godz. 13.00
Marcinkowice - Centrum – od godz. 13.00
			
CZWARTEK - 09.01.2014
Kolonia cz. III od państwa Uljaszów do państwa Mrozów od godz. 15.00
Domy nad Stacją cz. I od pani Gawlik - od godz. 15.30
Domy nad Kościołem od państwa Olszaków - od godz.13.00
			
PIĄTEK - 10.01.2014
Dział – od godz. 10.00
Domy od państwa Peciaków - od godz.15.00
Stawiska - od godz.11.00
			
SOBOTA - 11.01.2014
Blok C i D - od godz. 8.30
Dąbrówki - od godz. 8.30
Dżykowa - od godz.8.30
			
PONIEDZIAŁEK - 13.01.2014
Domy koło Kaplicy od pani Smajdor - od godz. 13.00
Stacja i Grodzisko - od godz. 15.00
			
WTOREK - 14.01.2014
Równica i Zasmolnicze - od godz. 14.30
			
ŚRODA - 15.01.2014
Blok B i domy przy Zespole Szkół - od godz. 16.00
Granica cz. II - od godz.13.00
			
CZWARTEK - 15.01.2014
Domy nad stacją strona prawa cz. II od państwa Radomińskich - od godz. 15.30
			
PIĄTEK - 17.01.2014
Domy od państwa Smajdor w stronę kościoła- od godz. 13.00
Plan kolędy może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych obowiązków
duszpasterskich. O ewentualnych zmianach będziemy informowali, podczas
niedzielnych ogłoszeń parafialnych
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Życzenia
Naszym drogim, kochanym, zacnym
Babciom i Dziadkom
ślemy szczere życzenia zdrowia
i Bożego pokoju w sercu,
ciepłego kąta u swoich najbliższych
i miłego słowa na co dzień

redakcja

Obraz Pana Jezusa Miłosiernego i relikwie Apostołów
Bożego Miłosierdzia św. Faustyny i bł. Jana Pawła
w parafii pw. NSNMP w Marcinkowicach
12-13.XII 2013
Wiadomość o terminie peregrynacji ks. proboszcz Józef Babicz podał wczesną jesienią. Powoli parafia przygotowywała się do tej uroczystości. Przedstawiciele parafialnych stowarzyszeń (Akcja Katolicka, Caritas, Rada Parafialna)
gromadzili się a plebanii, by pod kierunkiem ks. proboszcza omówić sprawy
organizacyjne.
Wizytę świętych Gości poprzedziły czterodniowe rekolekcje głoszone
z wielkim zapałem przez o. Zygmunta Tokarza- saletyna z Dębowca. Każdy
stan i każdy wiek miał swój czas do szczególnych słuchań i rozważań. Wieczór
kończył Apel Jasnogórski a rozważaniom towarzyszyły animacje przygotowane
przez młodych z KSM pod kierownictwem o. rekolekcjonisty.
W przygotowaniu przyjęcia świętego Wizerunku i Relikwii zaangażowało
się wiele osób. Większość wystąpiła w regionalnych lachowskich strojach- tak
dzieci jak i młodzież i dorośli.
12. XII
W układzie procesyjnym zorganizowanym przez o. rekolekcjonistę w następującym porządku szli: niosący krzyż, poczty sztandarowe, ministranci
i lektorzy, osoby wyznaczone do czytań i śpiewu liturgicznego, pary niosące
dary ołtarza, rodzina witająca, para niosąca światło miłosierdzia, relikwie święte
i święty Wizerunek, po obu stronach wierni, parafialna Straż Honorowa.
O godz. 17.00 oczekujący zobaczyli samochód – kaplicę w eskorcie straży
gminnej. Ogarnął nas święty niepokój.
Przy Sądeckiej Bramie Miłosierdzia wśród czekających na pierwszym planie
był ks. biskup Władysław Bobowski w towarzystwie ks. proboszcza. Relikwie
św. Faustyny odebrała A. Sulicz w asyście dwóch niewiast, natomiast relikwie
Jana Pawła II M. Chmielowska również w asyście dwóch niewiast. W powietrzu
zabrzmiały uroczyste fanfary.
Po odebraniu i ucałowaniu osoby powołane do niesienia podały je do ucałowania ks. bp. i ks. prob. Wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego niosło 6 mężczyzn.
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Procesja ruszyła w stronę kościoła i złożyła Obraz i relikwie na przygotowanych
miejscach, gdzie nastąpiła modlitwa powitania. Centrum uroczystości była Msza
św. pod przew. ks. bp Władysława Bobowskiego w asyście ks. prob. i z udziałem
licznie przybyłych kapłanów tym księży rodaków. Liturgię ubogaciła Parafialna
Orkiestra Dęta i Chór Parafialny im ks. Jerzego Popiełuszki.
Po Mszy św. trwało prywatne czuwanie. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski
prowadzony przez o. rekolekcjonistę - niezmordowanego głosiciela Dobrej
Nowiny. Po apelu- całonocne czuwanie, które przy Najświętszym Sakramencie
rozpoczęła młodzież z udziałem zespołów. O godz. 24.00 Msza św. i czuwanie
poszczególnych przysiółków- w dogodnym dla ludzi czasie.
Poranek 13. XII rozpoczęła Msza św. a po niej- prywatna adoracja do godz.
10.00, bowiem o tej porze przewidziana była Msza św. dla chorych i starszych
z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia. O godz. 12.00 przybyły z rodzicami
małe dzieci, by otrzymać błogosławieństwo i medaliki z wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego. O godz. 15.00 Msza św. Połączona z poświęceniem obrazów
Jezusa Miłosiernego i oczekiwanie na pożegnanie.
Około 16.30 wierni utworzyli szpaler a środkiem jego odprowadzane były
Święte Przedmioty. Twarze żegnających wyrażały wewnętrzne skupienie. Niejeden westchnął głęboko inny otarł łzę. Jakieś dziecko na rękach ojca spontanicznie rączką wyraziło dziecięce pa pa
W przedsionku spoczywała księga pamiątkowa, gdzie wpisywano akty
uwielbienia, prośby, żale. Jezu, ufam Tobie!
Księża goście uczestniczący w uroczystości:
Ks. bp Władysław Bobowski
Ks. dziekan Stanisław Michalik z par św. Heleny Nowy Sącz
Ks. Stanisław Pachowicz z Chomranic
Ks. prałat Marian Stępień z Trzetrzewiny
Ks. Stanisław Posłuszny z Brzeznej
Ks. Józef Makowski z Świniarska
Ks. Antoni Potoniec z Długołęki
Ks Stanisław Berdzik z Tęgoborza
Ks. dziekan Zbigniew Smajdor z Dobrej
Ks. Tadeusz Świderski z Banicy
Ks. Paweł Bartula z Muchówki
Ks. Janusz Szczypka z Przydonicy
Ks. Krzysztof Romański z Grybowa
Ks. Sławomir Głodzik z Tarnowa
Ks. Zygmunt Tokarz- rekolekcjonista z Dębowca
Ks. Krzysztof Chwistek z Trzetrzewiny
Ks. Antoni Zoń z Grobli
Ks. Sławomir Sosnowski z Chorzelowa
Ks. Łukasz Pawełek z Żeleźnikowej

Opracowała Łucja Wróbel
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Świadectwa
Jezu Miłosierny, dziękujemy z całego serca za dar, jaki nam dałeś w postaci naszej rodziny. Dziękujemy za
dotychczasowe łaski otrzymane od
Ciebie i prosimy o dalszą Twoją opiekę
nad całą naszą rodziną.
Panie Jezu Nieskończony w Swoim Miłosierdziu, dziękuję Ci za
wszystkie dary, którymi obdarzyłeś
mnie w życiu oraz proszę o łaskę
i błogosławieństwo w przygotowaniu
się do sakramentu małżeństwa, a także
o wsparcie i cierpliwość w poszukiwaniu pracy.
Dziękuję Ci, Panie Jezu Miłosierny, za wszystko dobro otrzymane
a proszę Cię o Wiarę, Nadzieję i Miłość
w naszych rodzinach i Ojczyźnie.
Bądź pozdrowiony i uwielbiony
Miłosierny Jezu! Dziękuję za to, że
przyszedłeś do nas, by przebaczać
i błogosławić. Jezu Miłosierny, proszę,
otaczaj opieką naszą rodzinę, obdarz
zdrowiem, Twoją łaską, pobłogosław
córkom i wysłuchaj próśb, prowadź
nas wszystkich Twoją drogą. Zanurz
nas w morzu Twego Miłosierdzia. Bądź
uwielbiony!
Jezu Miłosierny, proszę o łaskę
wiary i nawrócenia moich bliskich
i opiekę dla całej rodziny.
Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za
wiarę, którą przekazała mi moja mama,
proszę, abym umiała obdarować nią
najbliższych. Błogosław nam nieustannie.

Jezu Miłosierny! Dziękuję Ci za
Twoją obecność w moim życiu. Wierzę,
że jesteś i kochasz mnie. Proszę, prowadź mnie dobrymi drogami. Pomóż
odszukać miłość, której tak bardzo
pragnę i potrzebuję. Bądź przy mnie
i oświeć mnie, gdy będę zdawała egzamin na prawo jazdy i maturę w maju.
Czuwaj nade mną i prowadź.
Panie Miłosierny, Najłaskawszy,
Dawco Życia, w imieniu swoim i męża,
błagam Cię, obdarz nas wyczekiwanym
potomstwem. Nasze serca są otwarte,
przepełnione miłością i stęsknione.
Jezu Miłosierny. Pragnę gorąco
podziękować Ci za wszystkie dotąd
otrzymanie łaski. Pragnę gorąco prosić
Cię o zdrowie i miłość, zgodę w rodzinie, sąsiedztwie. Jezu, gorąco dziękuję
Ci za powrót do zdrowia męża. Pragnę
wyrazić to co najbardziej leży mi na
sercu. Proszę Cię Jezu o mocniejszą
wiarę i modlitwę w mojej rodzinie.
Jezu Miłosierny proszę Cię gorąco
o uzdrowienie mojego wnuczka, o miłość w rodzinie i spotkanie się z córką
i wnuczkiem, miej ich w swojej opiece
za granicą naszego kraju i resztę rodziny, która się tam znajduje.
Panie Jezu, proszę Cię abyś pomógł mojemu koledze, który znajduje
się w ciężkiej sytuacji. Pomóż mu
uwolnić się od niej i wyzwól go z niewoli grzechu.
Panie Jezu Miłosierny, dzięki Ci
składamy za Miłość i Przebaczenie
jakim obdarzasz naszą rodzinę. Zawie-
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rzamy Ci teraźniejszość i przyszłość
naszego małżeństwa i naszych dzieci.
Miłosierny Jezu, tylko w Tobie
nasza nadzieja, obdarz łaską zdrowia
tatę i daj mu siłę i wytrwałość.
Dobry Jezu Miłosierny. Dziękuję
Ci za cudowną rodzinę, męża i dobre
dzieci. Proszę Cię, dopomóż nam
wychować je dla naszej ojczyzny na
dobrych i uczciwych ludzi. Chroń ich
przed złem tego świata. By nikt ich
nie krzywdził a one by nikomu nie
sprawiały bólu.
Panie Jezu Miłosierny, proszę
przyjdź do mojej rodziny- tak jak przyszedłeś do Marii Magdaleny i przemień
sens naszego życia.
Panie Jezu Miłosierny, przebacz
i wysłuchaj. Zmiłuj się nad moją rodziną. Proszę Cię o zdrowie duszy i ciała
dla całej mojej rodziny.
Jezu Miłosierny, proszę Cię o nawrócenie syna.
Jezu, otocz swoją miłością moje
dzieci i wnuki przebywające za granicą,
aby wróciły do Ciebie.
Jezu Miłosierny, dziękuję Ci, że
pod sercem noszę nowe życie, proszę
Cię miej je w Swojej opiece oraz całą
moją rodzinę.
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za rodzinę, wspaniałego męża, dar macierzyństwa, za ojca rekolekcjonistę, za
jego dar budzenia sumień i za wszystkie
dary, którymi codziennie obdarza nas
Pan. Siostro Faustyno, darze Boga dla
naszej epoki, darze polskiej ziemi dla
całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy
mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go
doświadczyli. Twoje orędzie światłości
i nadziei niech się rozprzestrzenia po
całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza
nienawiść.
Bądź uwielbiony Miłosierny Jezu
wraz z Twoją Matką Maryją, Bogiem
Ojcem i Duchem Świętym. Dziękuję
za Twoje nawiedzenie w naszej parafii. Przepraszam za grzechy i błędy
popełnione w moim życiu. Proszę,
otocz Twoim Miłosierdziem i obdarz
potrzebnymi łaskami moich najbliższych, rodzinę, parafię, kapłanów,
tych, których stawiasz na mojej drodze,
ojczyznę i mnie. Umacniaj moją, naszą
wiarę, nie pozwól zwątpić, chroń od
zła. Pociągnij ku sobie tych wszystkich,
którzy są daleko od Ciebie (zwłaszcza
tych z mojej rodziny i parafii). Twojemu Miłosierdziu powierzam wszystkich zmarłych z mojej rodziny.

Jezu Miłosierny, dziękuję Tobie
za wszystkie otrzymane łaski płynące
od Ciebie, powierzam Ci całą naszą
rodzinę, wszystkich zmarłych z naszej
rodziny, daj oglądać Twoje Miłosierne
Oblicze.

Miłosierny Jezu, dziękuję Ci za
otrzymaną pomoc, za wsparcie, którego udzieliłeś mi, kiedy najbardziej
tego potrzebowałam. Przepraszam za
wszystkie moje grzechy i zaniedbania.
Proszę Cię również o szczęśliwe zdanie
egzaminów maturalnych a także spokój
w rodzinie.

Dziękuję Panu Jezusowi i Jego błogosławionej Apostołce za łaskę wiary,

Jezu Miłosierny, gorąco dziękuję
Ci za ocalenie z tragicznego wypadku,
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za ocalenie życia. Proszę Ciebie gorąco
o zdrowie i opiekę Twoją Jezu, dla mnie
i moich dzieci oraz rodziny.

za ważne, sprawy tego świata. Przyciągnij ich do Siebie. Buduj cierpliwie
pokój w naszych sercach.

Jezu Miłosierny, jak Ty mnie kochasz! Czym Ci się odpłacę za tak wielką Miłość? „Chciałem Ci w chwilach
uniesień, życie poświęcić bez reszty.
Patrz, moje ręce są puste, stoję ubogi
jak grzesznik. Przyjm moją małość
o Panie, Weź serce me jakie jest”.” Pokornym i skruszonym sercem Ty Boże
nie gardzisz” Jezu ufam Tobie!

Jezu Miłosierny, pomóc naszemu
małżeństwu, proszę o pokorę i nawrócenie małżonka, błogosław nam i podnoś nas w trudach naszego wspólnego
życia. Jezu Miłosierny polecam Ci
również moje dzieci.

Jezu Miłosierny błagam Ciebie
o nawrócenie synów na drogę Twoją
Jezu i o Światło Ducha Świętego dla nich.
Panie Jezu Miłosierny, dziękuję
Ci za wszystkie łaski, które od Ciebie
otrzymuję. Tak bardzo proszę Cię
o jeszcze jedną, jeśli to możliwe, ulecz
moją córkę z ciężkiej choroby.
Bogu Wszechmogącemu, Bożej
Matce i Świętym, najpierw podziękować muszę za szczęśliwy splot zdarzeń,
które bez mojego udziału a dzięki
dobrym ludziom, stały się moim
udziałem:
- Na początku lat 60- pouczenie
kapłana, aby odmawiać akt: Jezu, ufam
Tobie.
- Przypadkowe spotkanie z kard.
K. Wojtyłą w Krakowie.
- Udział w Mszy św. kanonizacyjnej (w Watykanie) św. Faustyny.
- Spotkanie z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II gdy konsekrował
świątynię w Łagiewnikach.
Jezu ufam Tobie. Że mnie, niegodną prowadzisz, bądź uwielbiony.
Polecam Ci wszystkie trudne sprawy
rodzinne. Aby nawrócili się do Ciebie
Ci, którzy odeszli, przyjęli inne sprawy

Jezu Miłosierny, proszę, błogosław
naszym wytrwałym staraniom o dar
potomstwa i rodzicielstwa, ale nie nasza
a Twoja wola niech się stanie.
Jezu Miłosierny, za wstawiennictwem św. Faustyny i bł. Jana Pawła
proszę gorąco o odrodzenie relacji małżeńskich w moim domu. Proszę także
za liczne nasze dzieci, żeby zawsze
szły drogą Bożych przykazań. Pomóż
mi także zaleczyć wszystkie przykre
doświadczenia i pozbyć się uprzedzeń
do nielubianych i obojętnych. Pragnę
także pozbyć się nałogu.
Jezu Miłosierny, dziękuję za żonę,
dzieci i za wszystkie łaski. Otocz moją
rodzinę opieką i łaską i daj mi siłę kochać ich tak, jak Ty kochasz nas.
Ukochany Jezu Miłosierny, proszę Cię o łaskę trzeźwości dla mojego
brata, proszę o łaskę wiary dla niego.
Proszę o przemianę w moim życiu.
Chryste Miłosierny, obmyj nas
w oceanie Twojego Miłosierdzia, aby
dusze nasze wybielały, byśmy zawsze
chodzili ścieżkami Twoimi i nie błądzili, abyśmy nigdy Ciebie Panie nie
opuścili. Wszystkim zaś zmarłym,
przez Twoje niezgłębione Miłosierdzie
daj oglądać i kontemplować na wieki
Twoje Oblicze.
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Jezu, przyjacielu, dzięki za przemianę życia.
Jezu Miłosierny proszę Cię
o uzdrowienie mojej przyjaciółki
i o nawrócenie dla moich siostrzenic.
Jezu Miłosierny, w Twoje ręce
oddaję siebie i całą rodzinę. Ty, Jezu,
prowadź nas.
Miłosierny Jezu. Dziękuję Ci za
czas nawiedzenia naszej parafii. Pochyl
się nad nami grzesznymi, ulecz nasze
słabości i przezwycięż wszelkie zło.
Proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny.
Miłosierny Jezu, pomóż mi naprawić relacje z rodzicami.
Miłosierny Jezu. Dziękujemy Ci
za łaskę rodzicielstwa, za zdrowie, za
miłość i wszystko co mamy. Prosimy Cię o opiekę i błogosławieństwo
w dalszym życiu. Ulecz nas z naszych
słabości. Daj siłę do pokonywania
ich w codziennym życiu. Proszę Cię
o zdrowie dla koleżanki. O pokonanie
ciężkiej choroby.
Panie Jezu, proszę Cię, żebyś dopomógł mi jak najlepiej przygotować
się do przyjścia Ciebie w dniu Pierwszej Komunii Świętej.
Jezu Miłosierny. Pomóż mi wytrwać przy Tobie.
Jezu Miłosierny. Proszę o opiekę
nad moją rodziną, o zgodę, o nawrócenie synów, oraz pomoc w sprawie
Tobie tylko wiadomej.
Wybrane wpisy do księgi łask, próśb
i postanowień.

* * *
nazywają to…
czasem
szatkują na kawałki
budują zegary
którym się wydaje
że stanowią świat
nie wiedzą, że tylko
na-śla-du-ją
pulsy słońc i planet
sekwencje światła - mroku
konwulsje atomów
arterie kosmosu
-------------------czas ludzki
cherlawy
śmieszny uzurpator
butnie mierzy w przyszłość
porywa się na wieczność…
nieledwie za progiem
na ścieżkach galaktyk
dostaje zadyszki
traci pęd i pamięć
jak zegar – kurantem
wieści swój majestat
poważnie
z uporem
trwa i trwa
i….
2013r.
jemroz
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Święty Franciszek Salezy

Franciszek Salezy jest wybitnym teologiem i Doktorem
Kościoła, założycielem Zakonu
Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny /Sióstr Wizytek/, człowiekiem bez reszty oddanym sprawom Bożym i posłudze drugiego
człowieka.
Urodził sią w dniu 21 sierpnia
1567 r. w Alpach Wysokich, pod
Thorens na zamku w Sabaudii,
w rodzinie Franciszka i Franciszki Salezych; był najstarszym
z trzynaściorga dzieci. Jego ojciec,
Franciszek, był kasztelanem
oraz posiadał tytuł pana di Boisy.
Matka, Franciszka pochodziła ze
znakomitego rodu Sionnaz. Imię
Franciszek nosili więc ojciec,
matka i syn. Franciszek otrzymał

w domu głębokie wychowanie
katolickie. Przykład matki był dla
Franciszka wzorem, który polecał
osobom żyjącym w świecie, by nawet wśród najliczniejszych zajęć
umiały jednoczyć się z Panem Bogiem. Studiował prawo w Padwie
i Paryżu, a potem wbrew woli
ojca, który chciał mu zapewnić
świetną posadą jako prawnikowi,
poświęcił się stanowi duchownemu. W 1593 r. został kapłanem;
pracował niezmordowanie jako
kaznodzieja, spowiednik, odwiedzał chorych i ubogich, katechizował dzieci i młodzież - oddając się
całkowicie pracy duszpasterskiej.
Szczególnie poświęcił się pracy w nawracaniu odłączonych
od Kościoła, którzy przeszli do
kalwinizmu gdyż przyszło mu
żyć w czasach reformacji. W czasie swojej misji ewangelizacyjnej
pokonywał najrozmaitsze trudności; nawiedzał wioski i miasteczka, pukając do poszczególnych
osiedli i zagród, nawiązywał
kontakty z poszczególnymi rodzinami - a miał wielki dar przekonywania i zjednywania sobie
ludzi. W ten sposób - jak podają
niektórzy - miał pozyskać dla
Kościoła około 70 tysięcy dusz,
które powróciły do katolicyzmu
i odłączyły się od kalwinizmu. To
było także przyczyną zamachu na
jego życie, z którego wyszedł cało
i szczęśliwie.
Na polecenie Papieża Klemensa VIII udał się - w prze-
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braniu - do samego ówczesnego
przywódcy kalwinizmu - Teodora z prawem następstwa dla
Genewy. Po powrocie posłany
do Paryża, również tam głosił
kazania i konferencje, prowadził
rekolekcje.
Po powrocie do diecezji zwizytował wszystkie jej parafie
w liczbie 450.
W 1604 roku podczas kazań
pasyjnych w Dijon poznał Joannę
Franciszkę de Chantal i wspólnie
z nią założył zakon Sióstr Wizytek w roku 1610. Będąc we Francji, w klasztorze sióstr wizytek,
poznał tam także św. Wincentego
a Paulo, któremu polecił kierownictwo duchowe nowo założonego
zakonu.
Franciszek zmarł nagle, na
atak serca w Lyonie dnia 28 grudnia; ciało jego złożono w klasztorze sióstr wizytek w Annecy.
Święty Franciszek zostawił po
sobie bogatą spuściznę literacką
z zakresu duchowości chrześcijańskiej. Franciszek nie tylko
pięknie pisał na temat prawdziwej pobożności, której wyrazem
jest miłość, ale także ukazał praktycznie jak ją należy realizować
w swoim codziennym życiu.
Oprócz miłości bliźniego,
odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu; bardzo często nawiedzał
Kościoły gdzie był wystawiony
Najświętszy Sakrament i tam
pozostawał długie godziny na
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adoracji i modlitwie; zawsze na
klęczkach i w budującej postawie.
„Niech żyje Jezus, Umiłowany mój” - to zwykły okrzyk jego
serca; propagował także nabożeństwo zarówno do Najświętszego
Sakramentu - zaprowadził w swej
diecezji czterdziestogodzinne
nabożeństwo adoracyjne, jak
również szerzył cześć i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Często wołał do Zbawiciela:
„Panie, we wszystkim chcą Ciebie
jedynie mieć na wzór, wszystko
chcą spełniać w Tobie i dla Ciebie!”.
Beatyfikacja Franciszka Salezego odbyła się 1661, a kanonizacja już 1665roku. Papież Pius
IX ogłosił św Franciszka Salezego
Doktorem Kościoła, a papież
Pius XI patronem dziennikarzy
i prasy katolickiej. Wspomnienie
liturgiczne Świętego Franciszka
Salezego przypada 24 stycznia
Papież Jan XXIII tak scharakteryzował Jego osobę: „Wielka
miłość do Jezusa Chrystusa i Jego
Kościoła, niezmącony spokój
duszy, nieporównana łagodność
wobec bliźnich - oto wszystko!”.
Wśród wielu cnót świętego
na pierwszy plan wybija się jego
łagodność. Jego pisma wyróżniają
się pięknym językiem i stylem, że
do dnia dzisiejszego zalicza się je
do klasyki literatury francuskiej.
Marta Piotrowska-Gródek
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Warto przemyśleć !
Od kilku miesięcy dostępna
jest w naszym regionie naziemna
telewizja cyfrowa.
W niektórych miejscach naszej
parafii przy dobrych warunkach
propagacyjnych można odbierać
ponad dwadzieścia różnych programów z 3-ch multipleksów.
Niewątpliwie jest to znaczące osiągnięcie techniczne. Szkoda jednak,
że w tym miksie programów nie
ma ani jednego katolickiego! Mimo
zapłacenia olbrzymiej kwoty, bo
prawie 1,3 miliona złotych, miejsce
na multipleksie pierwszym dla jedynej w Polsce katolickiej telewizji
TRWAM dalej jest blokowane przez
TVP! Ale abonament rtv do kasy
państwowej, czy się ogląda programy, czy też nie, trzeba płacić co
miesiąc! Jak to nazwać? Duża ilość
programów telewizyjnych daje nie
tylko możliwość wyboru, ale też
zwielokrotnia silne oddziaływanie
poprzez dźwięk i obraz na potencjalnego widza przez propagandę,
reklamę, manipulację informacją.
A wiadomo, że jeśli prawda jest dla
kogoś niewygodna, to się ją przeinacza, albo deprecjonuje, albo wycina.
Kłamstwo natomiast powtarzane
wielokrotnie przez różne ośrodki
staje się „prawdą”. O tym doskonale wiedzą specjaliści od inżynierii
społecznej i mediów, niestety odbiorcy mało kiedy, dlatego tak łatwo

ulegają ich wpływom. A co oferują
programy telewizji cyfrowej?
Zdarzają się programy dobre,
które z pewnością warto nie tylko
obejrzeć ale i przemyśleć.
Niestety wiele jest filmów
i programów na które szkoda czasu, wystarczy zobaczyć zwiastuny,
wiadomo co będzie dalej. Irytujące
są reklamy i to w kilku stacjach
jednocześnie, zapewne „dla dobra”
potencjalnego klienta. Dużo jest
powtórek, w końcu trzeba czymś
zająć widza i zapełnić godziny emisji, a to jest najtańsze. Czy informacje podawane przez różne stacje tv
są wiarygodne?
Jeśli ktoś oglądał transmisję na
żywo w TV TRWAM z obchodów
Święta Niepodległości 11 listopada
br. i relacje z tej samej uroczystości
w innych stacjach- to ma odpowiedź.
Czy w innych programach informacyjnych jest inaczej? W programach kabaretowych kamery
pokazują że ludzie chichoczą,
choć nie bardzo wiadomo z czego.
Częsty temat kabaretów to Kościół
i jego pasterze, katolicy, patriotyzm
i tzw. mohery. A czy kabaret pod
godłem Państwa Polskiego nie jest
jego profanacją? Niektóre stacje tv
bardzo dbają o „edukację” młodego
pokolenia emitując w godzinach
wczesno-popołudniowych (kiedy
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większość rodziców jeszcze pracuje i nie ma kontroli nad dziećmi),
prawdziwe lub wymyślone sytuacje
pokazujące głównie brudy i patologie życia społecznego, rodzinnego,
brak wzajemnego poszanowania,
niemoralne życie, chamstwo. A co
pokazują filmy przeznaczone już
dla 12-latków? Czy młody widz

oglądając często w programach
tyle patologii i moralne dno, będzie
w stanie jako dorosły człowiek prawidłowo żyć, oddzielić prawdę od
fałszu, dobro od zła? Czy rodzice
chronią dzieci i młodzież przed
zgubnym wpływem mediów?
A przecież jest to ich podstawowa
powinność!
ROTA

Kącik poetycki
„Pytania na czasie”
Wczoraj
dziś
jutro
odmierza
czas
życie
ile?
jakie?
kiedy?
pytania
na czasie
czas odpowie
w odpowiednim czasie
a Ty
czekaj
bo
jesteś
zależny
M. Piniańska

„Modlitwa noworoczna”
Czy jeszcze mi pozwolisz Panie
doliczać dzień do dnia
z rosy różańcem witać ranek
wieczorem z gwiazd
Czy jeszcze mi pozwolisz Panie
z modlitwą iść w codzienność
wplątać się w płatki tulipanów
myślą wiosenną
Upajać się zapachem lata
psalmem srebrnego źródełka
świeżego chleba oddech łapać
Czy mi pozwolisz jeszcze Panie
Jabłko z jabłoni zerwać jesienią
policzyć kroki deszczu na szybie
w siwym ogródku znów witać zimę
Czy mi pozwolisz jeszcze Panie
Czas się nie cofa ciągle płynie
w nurcie naszego życia
Pozwól mi jeszcze w oczach bliźniego
Twą Miłość i Prawdę odczytać.

05.12.2013 r. M. Piniańska
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„Kroplówka bliskości”
Przez szpitalne okno
wciska się tęsknota
za beztroską, swobodą,
ciszą i spokojem
Samotną cerkiewkę
rzeźbię swoim wzrokiem
boję się myśleć
co przyniesie jutro
Tylko siostrzane oczy
gładzą mój niepokój
są tuż tuż koło mnie
jak miłość, jak dobroć
co w szczeliny serca
wsącza się nieśmiało
i pozwala
spokojnie odpocząć
Jestem bogata
w ciepło osób bliskich
złote pastele uczuć
dzieci, męża, wnucząt
słodzą me życie
i przydają blasku
niezmiennym godzinom
i kolejnym dniom

SPOTKANIE
Al fresco... na świeżym tynku...
ambona drewniana...polichromia,
na niej pozłota. Magnificat...
-----------Wchodząc do świątyni
niosła obojętność turysty
Spotkała świeżość zamieszkałą
oraz przenikliwy wzrok Częstochowskiej
a w ołtarzy głównym - świątecznie
przygotowane miejsce dla Niemowlęcia
---------Odezwały się echa dzieciństwa
gdy dotyk i barok ówdzie renesans
na przemian
śpiewać poczęły pieśń Oczekiwania
--------W gotyckiej Farze pod
wezwaniem Jana Ewangelisty
odnalazła konfesjonał
na kolanach dziękując
za cierpliwość

M. Piniańska

OFIR
Nie chcę płynąć okrętem
wyobraźni
po morzach zagubienia
i oceanach beznadziei
Pójdę realnie
po fali ufności
Chociaż schyloną głowę
naznaczy popiół rozliczeń
spadający na lnianą opończę
trwałych postanowień
to - zamiast w Canossie duch mój
zamieszka w legendarnej krainie
Salomona
Ofirem nazwanej

Elżbieta Janicka

XII, ‚84 r. Elżbieta Janicka
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Kącik misyjny
Boże Narodzenie 2013 r. Gasura
Czcigodny Księże Proboszczu i cała Grupo modlitewna!
Na zbliżającą się Pamiątkę Narodzin Zbawiciela, życzymy sobie, aby Chrystus w sposób znany, bardziej doskonały narodził się w naszych sercach.
Niech zawsze będą one dla Niego mieszkaniem, by mógł przez nasze słowa
i myśli i czyny zbawić innych.
Zdrowych, spokojnych, i wesołych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014. Z serdecznymi pozdrowieniami i pamięcią żłóbka
s. Norberta
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NAJPIĘKNIEJSZY ZE WSZYSTKICH DARÓW
Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich
poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyći zaczął się
trochę nudzić.
Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze,każdego dnia
pojawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak.Przynosił on królowi jabłko, a potem
oddalał się równie cicho jak wchodził.
Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował
dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego,
a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał.
Powracał każdego dnia, by przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i odkładał jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję
koszyka znajdującego się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie
przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie całkiem pełen.
Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym
plując nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz
jabłka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka.
W każdym z nich znajdowała się taka sama perła.
Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać.
„Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człowiek - abyś mógł zrozumieć,
że życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie
dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmierną
ilością bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający
się dzień”

Bruno Ferrero

1.
2.

Wśród 12 potraw na wigilijnym stole
Spośród trzech darów ofiarowanych
małemu Jezusowi
3. Jeden z Trzech Króli
4. Trzej Królowie byli magami i…….
5. Kazał zabić małych chłopców w obawie przed Jezusem
6. Anielskie - wieszane na choince
7. Święcimy w drugim dniu po Bożym
Narodzeniu.
8. Z Adamem
9. Rozpoczyna się w dniu Trzech Króli,
a kończy we wtorek przed Środą
Popielcową
10. Miasto, gdzie uciekała Święta Rodzina
z małym Jezusem
11. Święty ukamienowany.
Rozwiązanie krzyżówki to - Wigilia.
Prawidłowe odpowiedzi nadesłały: Kinga Mróz z Rdziostowa, Natalia Wójs z Marcinkowic
oraz Sebastian Wojtarowicz z Marcinkowic. Gratulujemy odwagi. Nagrody dostarczymy.

16

Nasza Wiara 1/2014

Za wiarę i ojczyznę. Cz. II - świadectwa
o ks. Józefie Bardlu
Maria Lorek (lat 90)
Uczennica ks. Józefa Bardla, współpracowniczka w szkole i dyrektorka miejscowej szkoły wspomina: „Ks. Józef wymagał od siebie, od nauczycieli i od uczniów.
Umiał powiedzieć prawdę w oczy. Dbał o swój wygląd, esteta, wymagał od uczniów
czystości (…) Ks. Józef interesował się młodzieżą, która uczęszczała do szkoły średniej. Był w ciągłym kontakcie z gimnazjum, gdzie uczył jego przyjaciel ks. Jędrzej
Cierniak. Wtedy nie było tak jak dziś, był surowy rygor (…)
Miał bardzo wielką wiedzę. Był również wielkim patriotą. Bezwzględny, wymagał
nie tylko od siebie, ale od innych. Głosił bardzo ładne kazania. Umiał się zachować
elegancko, był towarzyski. Mimo że słynął z surowości, dzieci go bardzo ceniły(…)Jak
zauważył zdolności ucznia, doradzał rodzicom, żeby posłali dziecko do lepszej szkoły:
chłopców do gimnazjum, a dziewczęta - do seminarium nauczycielskiego. To jemu
zmarły już ks. prof. Bolesław Kumor, historyk, zawdzięczał swoje wykształcenie (…)
Prowadził wspaniały chór, bardzo ładnie śpiewał. Był utalentowany pod względem
muzycznym. Prowadził również siedmiohektarowe gospodarstwo, w którym sam
wiele pracował. Umiał sprytnie połączyć pracę w polu z obowiązkami duszpasterskimi. Na pracy w polu znał się doskonale. Potrafił stawiać wspaniałe kopy z siana
(…) Dbał równocześnie o życie moralne parafii (…)
Siostra Kazimiera Zając, karmelitanka
S. Kazimiera Zając, 71 letnia karmelitanka, była uczennica, wspomina: „Ks. Józef
Bardel był bardzo gorliwy. Prosił z ambony, aby nie było „dzikich” małżeństw, aby
się wierni nie spóźniali na Mszę św., aby wszyscy śpiewali. Gdy chodził po kolędzie,
pytał dzieci pacierza i katechizmu. Starsze dzieci pytał natomiast, jakie pieśni były
śpiewane w kościele. Ks. Józef był mocnego fundamentu w postaci pewnej wiedzy,
jasnej, w miarę zwięzłej jak katechizm (…)
Jej siostrzenica S. Błażeja Stefańska, karmelitanka w 2012 została Matką Generalną Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus
Wanda Straszyńska- Skrzeszewska (z domu Ryś)
92 letnia nowosądeczanka mieszkająca w Warszawie pisze: „ (…) Wieś
Trzetrzewina nie cieszyła się dobrą renomą. Tam ciągle były bijatyki, a ks. Bardel,
nie ułomek, brał lagę i robił porządek. Wszyscy się go bali ale szanowali”. Na inne
nieco sprawy zwraca uwagę w swoim wspomnieniu uczennica ks. Józefa Bardla.
Rozalia Szczypuła
86 letnia tak pisze: „Ks. Józef Bardel był człowiekiem modlącym się gorliwie
i dobrym nauczycielem, wymagającym wiele od młodzieży- posłuszeństwa, dyscy-
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pliny. Był dobrym organizatorem (…) Organizował uroczystości patriotyczne 3 maja
i 11 listopada. Według mnie był proboszczem nieodżałowanym”.
Mieczysław Rodak
75 letni tak wspomina swego katechetę: „(…) Pierwsze, co najbardziej dzisiaj
pamiętam, to założenie Róży Żywego Różańca, której zostałem zelatorem, a w późniejszym czasie- ministrantem. Jak pamiętam z wygłoszonych kazań, to był kapłanem
wymagającym, surowym, a zarazem patriotą i jakbym to dzisiaj określił- więcej
nadawał się na dyplomatę. Uważnie śledził wydarzenia polityczne w kraju i na
świecie. Pamiętam także ubiór proboszcza, który zawsze przychodził na lekcje religii
w kapeluszu, czarnym płaszczu i z laseczką w ręku (…) Wspomnę jeszcze o jednym
zdarzeniu. Było to w poniedziałek, w czwartym dniu wojny. Niemcy rozlokowali się
na placu przykościelnym, postawili kuchnie i gotowali posiłki dla żołnierzy. Było
to rano, tuż po Mszy świętej. Ks. Józef wyszedł przed kościół i „ szwargocząc” po
niemiecku przegnał precz żołnierzy poza plac kościelny (…).
Maria Góra
89 letnia była uczennica, tak wspomina swego katechetę i proboszcza: „ (…) Jak
byłam starsza, to dobrze pamiętam, że był człowiekiem dobrym, życzliwym, wspomagał biednych, bo przed wojną nie było za dobrze. Za ślub, którego mi udzielił, nie
wziął żadnych pieniędzy. W czasie wojny, kiedy ks. Bardel był aresztowany, nosiłam
mleko do jednej pani w Nowym Sączu, która mieszkała blisko więzienia. Opowiadała,
że jak wyprowadzono więźniów na rozstrzelanie , to psy gestapowskie szarpały ks.
Bardla i gryzły. Był skrwawiony i posiniaczony (…). Kiedy dowiedzieliśmy się, że
został rozstrzelany, zapanował w naszej parafii ogromny smutek (…)”
Jan Stawarski (75 lat)
Ogromny patriotyzm ks. Józefa Bardla podkreśla w swoim wspomnieniu 75
letni Jan Stawarski, również były uczeń: „Każde święto narodowe przygotowywał,
urządzając z tej okazji spotkanie. Pisał artykuły dotyczące ojczyzny do gazety lokalnej
wydawanej w Nowym Sączu. Gazeta ta była rozprowadzana wśród parafian. Był
bardzo wymagający, surowy, (…). Był organizatorem chóru, tworzył pieśni, komponował. Kazania głosił bardzo ładne. Był wrażliwy na dolę biednych, pomagał im.
Zwracał uwagę na bardzo dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Trzymał
rygor, ale był bardzo lubiany w parafii, starał się tworzyć jej jedność. Troszczył się
również o powołania kapłańskie i zakonne”
Anna Tomaszek
(…) Na lekcjach religii wymagał posłuszeństwa i karności oraz wiedzy na
wybrane i omawiane tematy. Msze święte odprawiał z wielkim nabożeństwem
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i powagą. Kazania były bardzo dobitne i w sposób raczej prosty próbował przekazać
parafianom, jak żyć według przykazań Bożych. Przy tym nie szczędził głosu (…)
Ks. Bardel był zawsze życzliwy, serdeczny, lubił z każdym porozmawiać, a jeżeli
to było w jego mocy, służył radą i pomocą. Wszyscy, a na pewno większość parafian
przeżyła bardzo boleśnie jego aresztowanie i śmierć, gdyż każdy, w mniejszy lub
większy sposób, był z nim zżyty jako z duszpasterzem”
Aresztowany 2 lipca 1941 roku i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu, ks.
Józef Bardel został rozstrzelany 21 sierpnia 1941 r w Biegonicach koło Nowego
Sącza wraz z ks. Władysławem Deszczem i ks. Tadeuszem Kaczmarczykiem oraz 40
osobami inteligencji nowosądeckiej. W tym miejscu warto dodać, że ks. Józef Bardel
podczas aresztowania nie był przesłuchiwany, mimo iż doznał wielu przykrości: był
bity, kopany, szczuto go psami. Znosił to jednak ofiarnie. Wraz z dwoma innymi aresztowanymi kapłanami ks. Władysławem Deszczem i ks. Tadeuszem Kaczmarczykiem
podnosił współwięźniów na duchu, prowadził rozmowy, dużo się modlił i spowiadał,
szczególnie w przeddzień egzekucji. Tak kochał swoją parafię i rolę, że prosił, aby go
podnieść na więzienny parapet, chciał bowiem zobaczyć, jak rośnie jego pszenica
w pobliskiej Trzetrzewinie. Wszystkich rozstrzelanych umieszczono we wspólnej
mogile w Biegonicach. Wiosną 1945 roku odbyła się ekshumacja zamordowanych
i wiele zwłok rozpoznano. Wszystkich pochowano we wspólnym grobie przy Alei
Wolności na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu. Ks. Józefa Bardla natomiast- wyjątkowo- o co zatroszczył się ks. Stanisław Pieprznik wraz z parafianami, pochowano
na starym cmentarzu w Trzetrzewinie. Na jego grobie został umieszczony pomnik
przedstawiający ks. Józefa wraz z hitlerowskimi oprawcami i napis: „Tu spoczywa
pierwszy proboszcz z Trzetrzewiny”
Prosi o Zdrowaś Maryjo.
S. Pieprznik ks. Relacja ustna. Tarnów 20.04.2002
Tezy ks. Stanisława Pieprznika mają swoje potwierdzenie w nielicznych publikacjach na temat ks. Józefa Bardla, gdzie znajdują się m. in takie zdania: „ W czasie
okupacji niemieckiej przeciwstawiał się przesadnej uległości niektórych parafian
wobec okupantów, w czym naraził się okupacyjnym władzom. Skoro więc sądeckie gestapo zaczęło stosować systematyczny terror względem ludności polskiej,
uwięziło i tego kapłana o zdecydowanym charakterze kapłańskim i narodowym,
i straciło go przez rozstrzelanie” (zob. A. Nowak, dz.cy,s.38, a także J Cierniak, R.
Mazur, Wspominamy, „Currenda” Tarnów 1947
Opracowane na podst. książki
Ks. Jana Kurdelka
„Za Wiarę i Ojczyznę”
Tarnów 2008
Nadesłała Zofia Lorek
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W roku jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia
Cieszymy się kanonizacją dwóch Papieży: Jana i Jana Pawła II. Przy tej okazji
chcielibyśmy się wkrótce doczekać beatyfikacji Księdza Prymasa Tysiąclecia Stefana
Wyszyńskiego, który w 1963 roku w Nowym Sączu (Zawadzie) koronował Matkę
Bożą Pocieszenia. W tym roku, w ulewnym deszczu na sadeckim rynku odbył się Jubileusz 50 lecia. z tej okazji została wydana książka J. Bulzaka” Uczczona po królewsku”.
Jakub Bulzak
„Uczczona po królewsku” (w Nowym Sączu)
Księża Jezuici Kraków 2013
Nr 30
Księga Pamiątkowa Koronacji w dniu 11 sierpnia 1963 roku Cudownego Obrazu
Matki Boskiej Pocieszenia w kościele X.X. Jezuitów w Nowym Sączu, wybrane
wpisy (APDS, b. sygn.)
Bogurodzicy, Dziewicy, Świętej
Pocieszycielce Ziemi Nowosądeckiej
i Wszystkich Dzieci Bożych
niesiemy hołd
wdzięczności
za wierną Służbę opiekuńczą
sprawowaną tyle wieków
i koroną chwały
wieńczymy Jej skronie
pełni nadziei, że zgniecie
głowę Węża, że obroni
krzyż i Ewangelię w
granicach Polski, że doprowadzi
nas do Bram nowego
Tysiąclecia.
z pokorną czcią
+ Stefan Kard. Wyszyński
Prymas Polski
Nowy Sącz, 1. IX.63 - Nowy Sącz 1.IX.2013
Z radością w sercu oglądaliśmy dzisiaj chwałę Matki Boskiej Pocieszenia na wzgórzu w
Zawadzie. Niechaj ukoronowana Królowa Ziemi Sądeckiej spojrzy łaskawym okiem na
Polskę całą - Ku naszej Wielkopolskiej Krainie. Oto modliliśmy się gorąco - Nowy Sącz,
11.8.63 + Antoni Baraniak
Arcybiskup Poznański
+ Tomasz Wilczyński, Biskup Olsztyński
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Ważniejsze wydarzenia w roku 2013
w Szkole Podstawowej w Rdziostowie
Rok 2013 dobiegł końca, myślimy teraz o postanowieniach noworocznych, ale zakończenie roku
sprzyja także podsumowaniom. Chociaż w dacie minionego roku znajdowała się trzynastka, uznawana przez
niektórych za liczbę pechową, to dla
Szkoły Podstawowej w Rdziostowie
wcale nie okazała się nieszczęśliwa.
Przede wszystkim ten rok był wyjątkowy, bo jubileuszowy. 19 lutego
obchodziliśmy dziewięćdziesiątą
rocznicę powstania naszej placówki.
Była to okazja do wspomnień. Grono
nauczycielskie dla lokalnej społeczności przygotowało prezentację multimedialną przedstawiającą historię
szkolnictwa w Rdziostowie oraz
wieczór wspomnień, podczas którego
prezentowany był cały dorobek szkoły. Trwałą pamiątką tego wydarzenia
jest folder dokumentujący dzieje wsi
i najważniejsze wydarzenia dotyczące
placówki, który powstał z inicjatywy
nauczycieli.
Dziewięćdziesięciolecie szkoły
zbiegło się z 720 - leciem lokacji
Rdziostowa. Czwartego sierpnia
nauczyciele wspólnie z rodzicami
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Chełmcu zorganizowali festyn, w
którym wzięło udział wielu mieszkańców naszej gminy. Przy tej okazji
obchodziliśmy także Imieniny Gminy Chełmiec.

Priorytetem w pracy naszej szkoły jest przede wszystkim dydaktyka
i to na nią kładziemy największy
nacisk. Nie zapominamy także o bezpieczeństwie i wychowaniu naszych
podopiecznych. Miniony rok szkolny
zakończyliśmy miłym akcentem, bo
nasze starania i działania mające na
celu uświadomienie uczniom jak
żyć bezpiecznie i jak udzielać pomocy innym zostały dostrzeżone w
Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Zostaliśmy laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Ja i Ty - bezpieczni
w szkole” i jako jedyni reprezentowaliśmy województwo małopolskie
na uroczystej gali w Warszawie 26
czerwca. W stolicy pojawiliśmy się
także w bieżącym roku szkolnym,
bo zajęliśmy III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Otwarta Szkoła”
organizowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Fundację
Edukacja dla Demokracji. W konkursie tym III miejsce uzyskało również
Stowarzyszenie „Korzenie i Skrzydła”. Wręczenie nagród miało miejsce
14 listopada 2013 roku w gmachu
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Uczniowie w mijającym roku
licznie brali udział w różnego rodzaju
konkursach.
Aleksandra Fudali została finalistką konkursu humanistycznego
organizowanego przez Małopolskie-
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go Kuratora Oświaty, natomiast Marcelina Skowron i Agnieszka Potoczek
dotarły do etapu rejonowego konkursu przyrodniczego. 21 maja 2013
Kacper Mirek, Grzegorz Petrażycki,
Eryk Piekarski zajęli II miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Książka przyjaciel prawdziwy
– W krainie Solilandii”. II etap tego
konkursu odbył się w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Krakowie.
Zadaniem uczniów było przedstawić
scenkę i odpowiedzieć na pytania
konkursowe. Jurorów zachwyciło nie
tylko bardzo dobre przygotowanie
merytoryczne uczniów, ale również
przepiękne stroje, które na potrzeby
konkursu uszyli rodzice.
Ewelina Hasior uzyskała bardzo
dobry wynik w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur”, natomiast Agnieszka Potoczek
zajęła II miejsce w Diecezjalnym
Konkursie Multimedialnym „Wiem
Komu Uwierzyłem” organizowanym
przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie.
Również nasi najmłodsi uczniowie
z klas I – III mogą poszczycić się
licznymi osiągnięciami. Patrycja
Wróbel, Sławomir Szkarłat oraz Jakub
Popławski zostali finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego
„Bakałarz 2013”, którego finał odbył
się 22 marca w Kopalni Soli Bochnia.
Na wzmiankę zasługuje także
zdobycie przez naszą uczennicę
Zuzannę Mróz II miejsca w woje-
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wództwie małopolskim, w konkursie
plastycznym, ogłoszonym w ramach
kampanii społecznej „No Promil –
No Problem”. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się 19 grudnia w
Krakowie.
To tylko niektóre osiągnięcia, ale
wszystkich nie sposób wymienić.
O wszystkim, co dzieje się w
naszej szkole, piszemy na naszej stronie internetowej www.sprdziostow.
chelmiec.pl.
Rok 2013 zakończyliśmy bardzo
ważną inicjatywą. Wraz z Zespołem
Szkół w Świniarsku udało nam się
zorganizować I Gminne Dyktando
o „Złote Pióro Wójta Gminy Chełmiec”, które odbyło się 14 grudnia.
To nowatorskie przedsięwzięcie na
naszym terenie. Pomysł dyktanda
spodobał się, bo zgłosiło się 213
uczestników w różnym wieku i z
różnych miejsc Polski.
W kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i dorosłych wyłoniono po jednym laureacie, którzy
zdobyli cenne nagrody.
Takie podsumowanie mobilizuje
nas do dalszej pracy. Mamy nadzieję,
że nasze działania nadal przynosić
będą wymierne skutki i będą dla nas
wielką satysfakcją.
Maria Rak

22

Nasza Wiara 1/2014

GENDER cd.
Krótka historia

W 1884 roku Engels pisał o antagonizmie między mężczyzną a kobietą
w małżeństwie. Teorię walki klasowej przełożono na relacje rodzinne. Mężczyznę utożsamiano z kapitalistą a kobietę z proletariatem. W latach 70 XX
wieku kontynuowano to myślenie.
S. Firestone twierdziła, że istotą ucisku kobiet jest macierzyństwo i wychowanie dzieci. Popierający ją uważali, że aborcja na żądanie i antykoncepcja
są czymś normalnym. Głosili również zatrudnienie kobiet i przechowywanie
dzieci w państwowych żłobkach.
Rok 1968 przyniósł rewolucję seksualną a promotorzy aborcji i antykoncepcji twierdzili, że przeludnienie zagraża i środowisku i dobrobytowi.
Kolejnym etapem prowadzącym do współczesnej sytuacji jest tzw. rewolucja
kulturowa. Jej przesłanie odnosi się do tego, aby wyeliminować klasy płciowe
czyli biologiczne różnice między kobietą a mężczyzną.
Gabriele Kuby w swym dziele „Globalna rewolucja seksualna” stwierdza,
że sięgająca rewolucji francuskiej walka kulturowa o stworzenie nowego, autonomicznego, podatnego na manipulację i w pełni kontrolowanego człowieka
miała rozmaitych promotorów, co prowadziło ich do łączenia się w potężne
koalicje interesów.
Wśród tych koalicji poprzedzających dzisiejszą ideologię genderową
wymienia:
* Maltuzjanizm, który chce ograniczyć liczbę ludności świata, ponieważ
rzekomo rośnie ona szybciej niż produkcja środków żywności.
* Ruch eugeniczny, który chce polepszyć jakość ludzkości kosztem jej liczby.
* Inteligentne i elokwentne jednostki propagujące filozoficzne, polityczne
i psychologiczne idee i metody zmierzające do zmiany rzeczywistości
społecznej.
* Interesy władzy bogatych i wpływowych Amerykanów, tzw. WASP (biały,
pochodzenia anglosaskiego, protestant), którzy zauważyli niebezpieczeństwo „zróżnicowanej płodności”, tzn. niski przyrost naturalny w wyższych
klasach społecznych i wysoki - w niższych, zwłaszcza wśród Murzynów
i biednych krajów Trzeciego Świata (przyniesie to bogatym i możnym tego
świata wcześniej czy później utratę władzy politycznej i ekonomicznej.
* Komunistyczni rewolucjoniści, którzy chcieli i chcą zniszczyć rodzinę
i religię.
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* Ruch feministyczny, który chce :wyzwolić kobiety z niewolnictwa małżeństwa i macierzyństwa”
* Ruch homoseksualny, który chce usunąć „obowiązkowy heteroseksualizm”.
Strach przed bombą demograficzną podsycany był od XIX w. poczynając
od Thomasa Roberta Malthusa. Stawiano tutaj tezę, że ludzkości nie będzie
w stanie się wyżywić, ze skurczą się zasoby surowców, takich jak np. gaz czy
ropa. potrzeba zatem ograniczyć liczbę ludności. w wyniku tego nastąpiła
wielka promocja aborcji oraz antykoncepcji. Bogate fundacje, typu Rockefellera zaczęły wykładać miliardy na ograniczenie liczby ludności. W rezultacie
doprowadzono do dramatycznego spadku płodności i przyrostu naturalnego.
Tzw. malthuzjańska teza okazała się mitem( wg M.A. Peters, 2010 rok)
cdn
opr. Ł Wróbel
na podst. broszury Gender - cywilizacja śmierci
wydanej przez Bibliotekę Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et ratio

Ratujmy polskie wierzby
Wybrane myśli z art. Lecha Ścibor-Rylskiego zamieszczonego w 46 nr
„w Sieci”
Wierzba do niedawna była drzewem spotykanym na miedzach, wzdłuż potoków, na terenach przyrzecznych i przy drogach. Dziś grozi jej wyniszczenie
przez wycinanie czy podpalanie a także ma wroga w postaci bobrów- zwierząt
ciągle gryzących drewno. A że wierzby lubią wodę, tak jak i bobry, stąd niebezpieczeństwo jej grożące.
„Ostatnie giną na naszych oczach i jestem pewien, że za kolejne 20 lat Chopin
nie miałby pod czym usiąść”.
Wierzbę należy ogławiać co pięć lat, gdyż szybko rosnące grube konary
rozłamują drzewo. Łatwo zaobserwować, że nawet mocno zniszczone pnie mają
wielką siłę żywotną i wiosną wypuszczają młode chabinki.
Strzyżone wierzby żyją dłużej, nawet do 150 lat. Upowszechnienie sadzenia
wierzb w szpalerach na miedzach, groblach i drogach- zawdzięczamy osadnikom
olęderskim. Oni to, specjaliści od melioracji, wiedzieli, że wierzby są pompami
osuszającymi podmokłe tereny. Rozrosłe korzenie umacniały brzegi rzek i potoków, zatrzymywały płaty kry. Pola na terenach podlegających erozji otaczano
płotami z wiklinowych gałęzi.
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W dziuplach wierzbowych lubią mieszkać sowy pójdźki, kraski, dudki,
puszczyki, zające, jeże, padalce, trzmiele.
***
Na naszych terenach mamy dużo wierzb porastających nadbrzeża Smolnika
i Dunajca, spotkano tam też bobry i podgryzane pnie starych wierzb. Jeszcze
tworzą aleję wzdłuż starej drogi z Grodziska ku Dunajcowi- są mocno poranione
przez czas ale ciągle żywe. Przy drodze na Dąbrówki porastają brzeg głębokiego
parowu a niektóre z nich mają bajkowe kształty. Wierzbowe dziuple są miejscem
zdarzeń choćby w baśni Andersena „Krzesiwo” czy w narodowym dramacie
„Krakowiacy i górale”, Wojciecha Bogusławskiego.
Wierzby opiewał poeta Broniewski a warszawski pomnik Chopina przedstawia artystę pod rozkołysaną wierzbą.
Zerwałam kiedyś parę owoców malin na wierzbie. Tak więc przysłowie
o „gruszkach na wierzbie” może być rozumiane dosłownie.
Ł.W

Listy do redakcji
W imieniu moich koleżanek i swoim serdecznie dziękuję za przesyłane
Nasze Wiary ubogacane przepiękną szatą graficzną i cennymi artykułami. Na
pewno Nasza Wiara się ożywiała i umacniała. Słowo mówione uleci a do słowa
pisanego można wracać.
Pokoju, radości, zdrowia i wszystkiego co dobre, piękne i radosne.
Niech Boża Dziecina i Święta Rodzina błogosławi na każdy dzień.
Wdzięczna Zofia Lorek z koleżankami
Jeszcze raz pragnę Wszystkim życzyć zdrowych, radosnych dni w Nowym
Roku 2014. Niechaj dobry Bóg wspomaga łaskami każdego, który nosi Go w
swoim sercu.
Maria Piniańska
Bożych błogosławieństw, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Elżbieta Janicka
N. Sącz B.N.2013

Sprostowanie

Redakcja przeprasza rodzinę zmarłego Ignacego Jacaka za błędny zapis.
Powinno być:
Ignacy Jacak zamieszkały w Marcinkowicach.
Błąd wystąpił w listopadowym numerze.
redakcja
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Ojczyzna - polszczyzna
Może dzisiaj o naszym języku mniej teorii a więcej miłości. Przy zalewie
angielszczyzny warto zatrzymać się przy tej formie patriotyzmu.
Jak uczcić język ojczysty?
Warto wspomnieć wiersz Konopnickiej „O Wrześni”, w którym upamiętnia
ona zdarzenie w tym wielkopolskim mieście, gdzie polskie dzieci szkolne odmówiły przyjęcia katechizmu i nauki religii po niemiecku, za co były szykanowane.
Mówmy ładnie po polsku. Śpiewajmy polskie pieśni, kolędy i piosenki.
Czytajmy naszą literaturę zwracając uwagę na piękno języka naszych klasyków.
Uczmy się cytatów potwierdzających mądrość autorów i ich zręczność w posługiwaniu się polszczyzną. Można rozmawiać cytatami o głębokiej i poważnej
treści jak i tymi wesołymi.
- Był sad.
- A to Polska właśnie!
- Ogary poszły w las!
- Cóż tam, panie, w polityce?
- Wsi spokojna, wsi wesoła.
- Pełno nas, a jakoby nikogo nie było.
- A wy coście uczynili z tego utęsknienia umierających?
- Polska musi być inna.
- Gościu, siądź pod mym liściem…
- Piękno, po to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się zmartwychwstało.
- Hu, hu, ha! nasza zima zła.
- Za tą głębią, za tym brodem, tam stanęła rzeka lodem.
- Śpieszmy się kochać ludzi…
- Wiatr od morza.
- Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą.
***
W niezłym towarzystwie można bawić się cytatami. Myślę, że PT Czytelnicy
łatwo odgadną autorów i poczytają coś więcej.
Łucja Wróbel

felieton styczniowy

„Nasz Roy ma podwójną osobowość”
To zdanie zaczerpnięte jest z filmu o bezdzietnym małżeństwie hodującym
kilka psów. Psy kupowali w schroniskach dla tych zwierząt. Autor filmu pokazał
zakątki mieszkania, różne skrytki dla psów mniejszych, zaś specjalne ogródki i
domki dla większych. Wśród tych większych były dwa nie znoszące się nawzajem. To znaczy jeden z nich, dołączony do gromady później niż inne, wykazywał
się niezwykłą agresją wobec swego sąsiada. Zaprowadzony w inne miejsce, w
obecności jednego z gospodarzy, stawał się łagodny. Wtedy do reportera owa
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pani wypowiedziała zdanie, które umieściłam w tytule. Niby to nic takiego
niezwykłego, jednakowoż uderzyło mnie w tym kontekście słowo osobowość.
Pies wabiący się Roy ma osobowość taką a nie inną.
Osobowość odnosi się do osoby, a pies osobą wszak nie jest.Przesadny ekologizm prowadzi do wykrzywień na linii człowiek - przyroda. „Wolę mieć psa
niż kolejne (trzecie) dziecko” - usłyszałam kiedyś od pani reprezentującej służbę
medyczną. W jakimś filmie - w ogólności porządnym - jest scena, gdy młoda
kobieta, zraniona przez człowieka, idzie na cmentarz psi i przy grobie swego
ulubieńca skarży się na los. Ktoś odnalazł starego psa i zanosi go do lecznicy,
żeby poddać go bolesnym i drogim zabiegom przedłużenia życia.
Nasz ks. proboszcz - miłośnik przyrody, troskliwy nawet o los szerszeni - w
roratniej homilii o zwierzakach prosił: nie mówcie o zwierzętach, że umierają.
Człowiek umiera a zwierzę - ginie, zdycha, pada.
Sama staram się bez koniecznej potrzeby nie zabijać pająka ani osy, wstyd
mi, gdy niechcący poćwiartuję dżdżownicę, ale chcę w relacjach ja - przyroda
zachować rozsądek.
Troską otacza się też drzewa, szczególnie cenne ze względów historycznych
czy innych – zachowujemy je, ale czy jest rzeczą słuszną zatrudniać prokuratora
i skarżyć na gospodarza, który wyciął modrzew bo nazbyt się rozrósł i zaczął
szkodzić budynkowi? Jedna ustawa broni chorego psa, inna zezwala zabić nienarodzonego człowieka.
Są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze, a nad nimi - te najważniejsze, podstawowe, priorytetowe.
Kochać życie to jest słuszne: szanować drzewa, kwiaty to wyraz mądrości i
delikatności. Ale koroną stworzeń jest człowiek.
***
Mamo, a co się dzieje z tymi kogutami, jak dorosną? - pyta Jaś
Mrówko, ważko, biedronko - zachwyca się poeta. Człowiek zachowuje się
niekiedy wobec nich jak słoń wśród porcelanowych cacek i depcze je.
Licealistka dziwi się swej pani od biologii, która zachwyca się budową stawu u komara. Co tu ciekawego? A jednak! Maleńka mszyca ma sześć nóżek!
Fotograf dostrzega o świcie utkaną misternie pajęczynę, na którą padły krople
rosy. Czym prędzej utrwala ją na zdjęciu.
Gdy szanujesz, nie skrzywdzisz - ani człowieka ani konia. A teraz przyroda
jest w letargu. Starannie chroni swoją żywotność do czasu wiosennego wiatru
i słońca.
Ł. Wróbel
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Humor

Jakie są ulubione ryby lekarzy.
- Duże sumy.

Jasiu wraca do domu po pierwszym dniu w szkole:
- Czego nowego się dowiedziałeś w szkole? - pyta tata.
- Że inne dzieci mają znacznie większe kieszonkowe.
Na polowaniu strzelec strzela do bażanta, który właśnie
poderwał się do lotu.
- Trafiłem! - cieszy się. Nawet pióra poleciały!
- To prawda - potwierdza jakiś myśliwy. Pióra poleciały ale razem z bażantem.
Mąż zamknął się w komórce i przez kilka dni rozbierał swój nowo kupiony
samochód na części.
Żona się pyta:
- Po co to robisz?
- Poprzedni właściciel powiedział mi, że włożył w niego 5 milionów!
- Panie doktorze, pięć lat temu poradził mi pan znakomity sposób na
reumatyzm - unikać wilgoci. Jestem wyleczony!
- Znakomicie! A co panu teraz dolega?
- Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę się już wykąpać?
Krzyczy gość w restauracji:
- Czy będę siedział tu głodny całą noc?
- Nie, proszę pana, zamykamy o dziewiątej - odpowiada kelner....
U pewnego rolnika znaleziono nielegalną broń.
Sędzia się pyta:
- Co ma pan na swoją obronę?
Rolnik odpowiada:
- Czołg w stodole!
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
03.11.2013 r.
Julia Antonina Kozdra
ur. Nowy Sącz, zamieszkała Klęczany
01.12.2013 r.
Lena Maria Michalak
ur. Roztoka, zamieszkała Marcinkowice
26.12.2013 r.
Kevin Wiesław Gniewek
ur. Nowy Sącz, zamieszkały Marcinkowice
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Braciach i Siostrach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele
zawarli:
28.12.2013 r. Iwona Garwol i Damian Baran
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich
miłość i napełniał radością.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

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

Redakcja: ks. Józef Babicz (asystent kościelny), Zofia Golińska,
Jacek Kwiatkowski, ks. Andrzej Kmiecik, ks. Krzysztof Mirek, Jerzy Mróz,
Marta Gródek-Piotrowska, Zenon Tabor, Monika Tobiasz (oprawa graficzna),
Łucja Wróbel (redaktor naczelny).
Skład, druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji tekstów,
a także opatrywania ich własnymi tytułami

