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Wstęp
Luty jest miesiącem modlitwy za chorych i umierających.
Kościół jest ciągle w służbie miłości wobec cierpiących. Kościół, jako
wspólnota wiernych, na wzór Chrystusa winien pochylać się nad ludźmi słabymi, chorymi, potrzebującymi pomocy, odrzuconymi czy znękanymi. Jezus,
jak mówił Benedykt XVI „wzywa nas, byśmy się pochylali nad ranami na ciele
i duchu naszych licznych braci i sióstr, których spotkamy na drogach świata;
pomaga nam zrozumieć, że gdy będziemy przyjmowali Bożą łaskę i żyli nią na
co dzień, doświadczenie choroby i cierpienia może się stać szkołą nadziei”.
Nie możemy się zamykać na osoby cierpiące i potrzebujące wsparcia, jak nie
można uciec od cierpienia i bólu. Poprzez zjednoczenie z Chrystusem i doświadczenie tajemnicy Miłości Krzyża możemy pomagać innym w akceptacji
i odnajdywaniu sensu cierpienia.
Chorzy są „skarbem Kościoła”. Jan Paweł II mówił: „W każdym przypadku choroba i cierpienie są ciężką próbą. Ale świat bez ludzi chorych - choć to
zabrzmi może paradoksalnie, byłby światem uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz
heroicznej miłości”. Chorzy uczą nas być dobrymi, dają nam szansę służby
Chrystusowi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Jan Paweł II mówił do chorych zgromadzonych przed katedrą częstochowską: „Jesteście wszędzie w społeczeństwie,
a zwłaszcza w Kościele, ważni i szczególnie cenni, jesteście na wagę złota”.
A do kapłanów mówił: „Pamiętajcie, że to chorzy są waszymi największymi
pomocnikami, największymi sprzymierzeńcami. Ich pomoc nie jest widoczna
na zewnątrz - do tego są niezdolni - ale ofiara, którą składają z cierpienia, modlitwa, która z tej ofiary płynie, więcej wam daje niż jakakolwiek inna ludzka
pomoc czy też aktywność”.
Luty jest też okazją do wspomnienia wszystkich, który żyją według rad
ewangelicznych. Kościół nazywa ta grupę ludzi Kościoła konsekrowanymi dla
Chrystusa. W liście przewodniczącego Komisji do spraw życia konsekrowanego na światowy dzień poświęcony zakonnikom i siostrom zakonnym czytamy;
”Życie zakonne zrodziło się z miłości Bożej i do miłości zostało powołane.
Jego miejsce w Kościele i świecie dobrze odczytała św. Teresa od Dzieciątka
Jezus, karmelitanka bosa, która po długich poszukiwaniach sensu swojego powołania, zawołała: w sercu Kościoła, mej Matki będę miłością.
Być miłością w sercu Kościoła to uobecniać Bożą miłość pośród dzisiejszego świata. „Życie konsekrowane jest zatem powołane, aby nieustannie wzbogacać dar rad ewangelicznych miłością coraz prawdziwszą i mocniejszą, przeżywaną w wymiarze trynitarnym: miłością do Chrystusa, która wzywa
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do zażyłej przyjaźni z Nim; miłością do Ducha Świętego, która usposabia
duszę na przyjęcie Jego natchnień; miłością do Ojca — najgłębszego źródła
i najwyższego celu życia konsekrowanego”. Poprzez tę miłość osoby konsekrowane oddają się różnorakiej posłudze we wspólnocie Kościoła. Naśladując zaś styl życia Jezusa, realizują charyzmat, jakim zostali obdarowani przez
Ducha Świętego. Aktualizowany jest on dziś w życiu zakonów klauzurowych,
apostolskich, misyjnych oraz w indywidualnych formach życia konsekrowanego. Poprzez różnorodne posługi wynikające z powołania, osoby konsekrowane są obecne na peryferiach współczesnego świata, prowadząc człowieka
spragnionego miłości do źródeł wody życia. Wszystko to sprawia, że dzięki
osobom konsekrowanym Miłość Boża staje się obecna pośród nas w całym
swym bogactwie. Jest to miłość zatroskana, miłość cierpliwie czekająca, miłość
poszukująca i miłość odnajdująca człowieka.” Módlmy się więc szczególnie za
chorych oraz za wszystkich poświęconych Kościołowi.
Opr. Ks. Krzysztof Mirek

Malowana skrzynia przysłów
luty 2018 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Luty 2018
Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną
lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

1 Cz
Brygidy, Sewera

Czasem się luty zlituje że człek niby wiosnę czuje, ale
czasem sie tak zżyma że człek prawie nie wytrzyma.
Gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma dobrą nadzieję.
Gdy nie wymrozi zima, sierpień zbierać co nie ma.
Gdy muszki w lutym latają, to w marcu w ręce dmuchają.
W lutym mróz i śnieg stały czynią w lecie upał trwały

2 Pt
Kornela, Marii, Młosławy

Gromniczna pogodna, będzie jesień dorodna.
Na Gromnicę - masz zimy połowicę.
Gdy jasne słońce w dzień gromniczny będzie,
więcej niż przedtem śniegu spadnie wszędzie.
Na Gromniczną Pan Bóg daje, czasem mróz, czasem roztaje.

3 So
Błażeja, Oskara, Telimeny

Jak pogoda w św. Błażeja, będzie ze śniegiem Wielka
Niedziela.
Pogoda na świętego Błażeja, dobra wiosny nadzieja.
Święty Błażej, gardła zagrzej.

4N
Józefa, Weroniki

Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa,
długo potrwa zima, rzecz to niewątpliwa.
Luty stały, latem upały.
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5 Pn
Adelajdy, Agaty

W dzień Agaty, to dopiero pół zimy rogatej.
Święta Agata chatę wymiata.

6 Wt
Amandy, Doroty

Po świętej Dorocie wioska cała w błocie.
Św. Dorota zapowiada śnieg i błota.
Po św. Dorocie wyschną chusty na płocie

7 Śr
Chmury w lutym ku północy, to są ciepła prorocy.
Romualda, Teodora, Ryszarda Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny.
8 Cz
Hieronima, Józefiny

Tłusty czwartek pączkami fetuje, a od Popielca ścisły post
szykuje.
Kto w Tłusty Czwartek nie zje pączków kopy, temu myszy
zniszczą pole i będzie miał pustki w stodole.

9 Pt
Apolonii, Jakuba, Poli

Kiedy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje.
W lutym wiele wody - całe lato bez pogody.
Gdy luty zimny i suchy, sierpień będzie gorący.

10 So
Jacka, Elwiry, Jacentego

Gdy 10 lutego mróz panuje, jeszcze 40 dni takich zwiastuje.
Scholastyka - mróz utyka, zanim Walenty (14.02) nam
zaświeci, obaczymy, mróz kark skręci.

11 N
Marii, Bernadety, Łazarza

Jaka w zapustną niedzielę pogoda, taką też Wielkanoc
poda.

12 Pn
Na świętego Ludwika na grudzie koń utyka.
Benedykta, Ludwika, Normy
13 Wt
Jordany, Jordana

Jeśli zapusty pogodne bywają, Świąt wielkanocnych tak się
spodziewają.
Ostatni wtorek wskazuje, jaka pogoda w poście panuje.
Zapust smutny, post wesoły, będziesz człeku, cały rok goły.

Gdy w wstępną środę deszcz pada, to rój gąsienic kapustę zjada.
W popielcową środę jak deszcz z góry pada, trzecia kopka
14 Śr
chłopu na polu przepada.
Metodego, Cyryla, Walentego Jeśli w wstępną środę jest piękna pogoda, to w polu nadzwyczaj jest piękna uroda.
Gdy w Popielec pogoda służy, suchą wiosnę wróży.
15 Cz
Faustyna, Jowity, Zygfryda

Dzisiaj po Walentym, kto nie kocha ten przeklęty.

16 Pt
Daniela, Samuela, Danuty

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy już niedługa zima.
Luty ciepły obiecuje, wiosny zimnej nie daruje.
Po lutym marzec śpieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.

Luty miesiąc bardzo zmienny: pół zimowy, pół wiosenny.
17 So
Gdy luty bez mrozów i nie burzliwy, rok bywa słotny
Łukasza, Aleksego, Zbigniewa
i nieurodziwy.
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18 N
Konstancji, Sylwana

Gdy w lutym topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Gdy luty ciepły i o wodzie, wiosna późna i o chłodzie.
Kiedy w lutym wiatr z zachodu bywa, płonny rok
rolnikom obiecywa.

19 Pn
Marcelego, Konrady

W świętego Konrada, zima nie rada.

20 Wt
Zenobiusza, Leona

Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok słotny
i nieurodzaje.
Dzionki mroźne i dni pluty, słowem zwykły miesiąc luty.
Czasem luty tak się zlituje, że człek boso w pole wędruje.

21 Śr
Leny, Roberta, Feliksa

Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie
i miej kożuch suty.
Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.

22 Cz
Małgorzaty, Marty

Gdy mróz w lutym dwudziestym drugim, dzień straszy
nas mrozem długim.

23 Pt
Izabeli, Polikarpa, Romany

Silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata
żyznego.

24 So
Piotra, Macieja, Bogusza

Kiedy święty Pieter grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur
zapieje.
Zimno w Piotra Stolicę, czterdzieści dni takich naliczę.
Jeżeli w św. Piotra w lutym ciepło służy, do Wielkanocy
zima czasy swe przedłuży.
Na świętego Maciej lody, wrócą długie chłody.
Gdy święty Maciej zimę poprawia, to Oblubieniec (19.03)
mrozy zostawia.

25 N
Cezarego, Justa

Skoro po Macieju drzewa się ogrzeją, leć do sadu,
oczyść go z owadów.

26 Pn
Aleksandra, Mirosława

Jak dym w górę szybuje, zawsze to mróz zwiastuje.
Luty gdy wiatrów i mrozów nie daje, prowadzi rok słotny
i nieurodzaje.
Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.

27 Wt
Gabriela, Auksencji

W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze
i wiatry częste są w tym roku.
Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale
często oszukuje.

28 Śr
Hilarego, Makarego, Romana

Kiedy kot w lutym na słonku się grzeje, musi w marcu
zajść na przypiecek.
Kiedy w lutym tajanie, szykuj chłopie sanie.
W lutym śniegi i mróz stały czynią w lecie upały, gdy
burze, deszcze panują, dobry plon nam obiecują.
opracował: Jacek Kwiatkowski
źródło: www.rozaniec.eu, www.kalbi.pl/przyslowia-polskie-na-luty
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Drogi i czcigodny Księże Sebastianie
Serdeczne życzenia czułej opieki całego Nieba
wraz z przeproszeniem
za opóźnienie
składają współredaktorzy

Redakcyjnemu
Koledze Jackowi
Długoletniemu
członkowi zespołu
Bożej opieki i dobra
od spotykanych ludzi
życzą współredaktorzy

Dzieło Józefa Gościeja

marcinkowickiego profesora szkół średnich
Już 25 lutego 2018 roku minie rocznica śmierci Józefa Gościeja, profesora szkół średnich z Marcinkowic. Na uroczystość pożegnania znakomitego
pedagoga w Środę Popielcową 2017 r. stawili się na miejscowym cmentarzu
wychowankowie z całej Polski, których w liczbie blisko pięciu tysięcy profesor
ukształtował. Wielu z nich jest liderami swoich środowisk, uczonymi i animatorami kultury. Jego uczennicą jest miedzy innymi znana w całej Polsce poetka
Wanda Łomnicka-Dulak z Piwnicznej.
Profesor doczekał pięknego wieku 85 lat. Ściślej, do tego jubileuszuzabrakło mu tylko trzech tygodni. Swoją drogę życiową zaczął 18 marca 1932 r.
w Łętowni koło Jordanowa i w Małopolsce spędził swe twórcze i pracowite życie. Po Liceum Ogólnokształcącym w Jordanowie, ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesorów Kazimierza Wyki, Juliusza Kleinera, Stanisława Pigonia, Zenona Klemensiewicza.
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Swych mistrzów wspominał często i ciepło, sam ich wzorem uosabiał najlepsze cechy polskiej inteligencji.
Pracę zawodową zaczął od Czernichowa pod Krakowem w najstarszej
średniej szkole rolniczej, po roku znalazł się w Technikum Rachunkowości
Rolnej w Marcinkowicach. Trafił dobrze, gdyż szkoła założona w 1946 r. na
podworskiej resztówce, pełna była kontekstów małej i dużej historii. A historię profesor Gościej wprost ukochał i wykładał ją w niebanalny sposób,
napomykając o zakazanych hasłach jak choćby Katyń. Był wymagający na
etapie nauki, ale walczył o uczniów podczas egzaminów. Język polski traktował jako otwarcie szerszych horyzontów kulturowych, zwłaszcza że nieustannie propagował czytelnictwo. Można rzec, że cały czas tkwił w świecie książek, zarażając uczniów swą pasją także poza godzinami lekcyjnymi.
Prowadził wszak szkolną bibliotekę, otwierając szeroko jej podwoje. Zainteresowaniem cieszyły się liczne profesorskie koła, jak recytatorskie i bibliotekarskie. Spotkaniom w kołach towarzyszyły szkolne wystawy, kwerendy,
przedstawienia i konkursy oraz eliminacje do konkursów wyższych szczebli.
Jako miłośnik książek stworzył wyszukany domowy księgozbiór i był zawsze
na bieżąco z nowościami książkowymi, cenił poezje romantyków, szczególnie
Słowackiego. Mottem wielu jego listów był dwuwiersz z Mickiewiczowskiego arcydzieła: „Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna
i wszystkich w gościnę zaprasza”. Bo obok licznych prac i zainteresowań profesor był prawdziwym epistolografem. Pisał przez dziesięciolecia listy do bardzo
wielu osób, w tym do autorki tego tekstu. A otwarta brama wciągała w majestatyczną aleję kasztanową, wiodąca wprost do szkoły, do której absolwenci
wciąż powracali indywidualnielub na powtarzające się cyklicznie szkole zjazdy, związane z kolejnymi jubileuszami szkoły. Tym jubileuszom towarzyszyły zredagowane przezeń dokumentacyjno - wspomnieniowe książki. Profesor
wykonał też obszerną kwerendę prasoznawczą uwieńczoną książką o szkołach
rolniczo-ekonomicznych w Marcinkowicach w prasie lokalnej i krajowej.
Był autorem około dwustu publikacji prasowych. Wreszcie pałac, niemy
świadek historii, którego ostatnimi właścicielami byli znani z patriotycznych
postaw Olga i Stanisław Morawscy, zainspirował go do ożywienia zabytku
poprzez stworzenie i nieprzerwane – również na emeryturze-prowadzenie
Szkolnego Muzeum Historycznego. Traktował tę placówkę jako porywające
życiowe hobby. Początków tego wielkiego dzieła należy szukać niedługo po
przyjściu profesora do szkoły, gdyżył jeszcze sędziwy Stanisław Morawski, ale
po reformie rolnej przyszedł do wynajmowanej izdebki po prawej stronie torów kolejowych (dwór, jadąc od Nowego Sącza, był po lewej), co miało być
wyrazem ulgowego potraktowania dziedzica przez nową władzę z racji jego
oświatowych i społecznych zasług. Pisząca te słowa- jako jedna z pierwszych
osób w pracach zwiastujących powstanie muzeum- była przez profesora wy-

Nasza Wiara 2/2018

9

słana z koleżanką do Morawskiego celemspisania relacji z jego życia. Była to
pouczająca rozmowa z człowiekiem o szerokich zdolnościach i pasjach. Nawet
w ostatnich latach życia Morawski był reżyserem przedstawień w świetlicy
w pobliskiej „Żwirowni”, również po prawej stronie torów kolejowych. Bo na
lewą miał wstęp wzbroniony.
Na początku lat siedemdziesiątych w sukurs profesorowi przyszło dynamiczne koło Związku Młodzieży Wiejskiej. I zaczęło się… Grupa zapaleńców
pod jego kierunkiem prowadziła muzeum. Wyszperano niezliczone pamiątki.
Dotyczyły one wydarzeń i miejsc historycznych. Dokumenty, sprzęty i ubiory
wypełniały obszerne sale parteru pałacu. Profesor profesjonalnie skatalogował 3,5 tysiąca eksponatów i był barwnym przewodnikiem wycieczek. Pamięć
o przeszłości miała służyć i służyła przez lata edukacji dla przyszłości. Józef
Gościej, wraz z grupą niezwykle zaangażowanych osób, zaopiekowali się
cmentarzem legionowym na Pasterniku. W mogiłach spoczęli tam legioniści
polegli 6 grudnia 1914 w I wojnie światowej w bitwie pod Marcinkowicami.
Efektem działań stały się podniosłe uroczystości patriotyczne. Co roku były
to uroczystości z okazji Święta Niepodległości i w rocznicę bitwy, które miały
wielki wpływ na młodzież daleko przed zmianami ustrojowymi.
Efektem poszukiwań była książka pt.: „Legioniści w Marcinkowicach”
cz. 1 1994 r. i druga 2004 r. W tej książce napisał: „ Jak to się stało, że wioska
sądecka , zagubiona wśród gór i lasów, weszła do historii z tak piękna kartą”.
I dalej ta znana anegdota: ”Nazajutrz Piłsudski po rekonesansie na Rdziostowie powrócił do dworu i poprosił o szklankę mleka i coś do jedzenie jeszcze
przed śniadaniem. Były to pierwsze godziny niedzieli 6 grudnia. Szklanki mleka nie dopił, bo właśnie nad Dunajcem rozpoczęła się bitwa..” Marcinkowice - jak więc widać - to miejsce w historii kraju szczególne, choć przecie nie
jedyne. Jak w szeregu podobnych, przez Marcinkowice przetaczała się historia,
przebywali tu narodowi bohaterowie, kultywowana była polska tradycja i kultura. Muzeum opowiadało o odwiedzających Marcinkowice: marszałku Józefie Piłsudskim, który przebywał w pałacu dwukrotnie (1914, 1921), Edwardzie Rydzu - Śmigłym(1914, 1936) czy Tadeuszu Kasprzyckim, Kazimierzu
Sosnkowskim, Juliuszu Kadenie Bandrowskim.
W czasie wojny, po brawurowej ucieczce znalazł tu schronienie Jan Karski, a w 1956 roku dzieci węgierskie zostały przygarnięte przez miejscową
społeczność. Kustosz utrzymywał kontakt z potomkami dawnych właścicieli,
zwłaszcza że syn Morawskich, Jan, był jednym z bohaterów uwolnienia Jana
Karskiego. Muzeum ukazywało teżrolę, jaką w historii i w kulturze narodu
pełnił ”Dwór Polski”. Jednym zostatnich wielkich gości muzeum był Ryszard
Kaczorowski.
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Przez wiele lat profesor działał w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych,
był przewodniczącym Oddziału Regionalnego TUL w Nowym Sączu, organizując z grupą innych nauczycieli szkolenia, kursy, zebrania i również spotkania
towarzyskie przy ognisku. Jego pomysły i nieustanna społeczna aktywność
stanowiły wzór dla innych społeczników. Był przykładem regionalisty, kultywującym tradycje, wpajającym przekonanie, że lokalna kultura, ta ludowa
i miejska, jest bardzo ważna jako cząstka tradycji i historii naszego regionu,
stanowiąc fundament tożsamości, co w obecnym czasie staje się kluczowym
warunkiem przetrwania kultury europejskiej.
Profesor był znany z tego, ze potrafił każdego uważnie wysłuchać i podbudować dobrym słowem. Miał tez poczucie błyskotliwego humoru, o czym
świadczyły celne riposty, przechodzące w anegdoty. Był szanowaną postacią
w Marcinkowicach i w regionie. Otrzymał liczne nagrody, odznaczenia, wyróżnienia i tytuły; np. był jednym z 10 nominowanych osób spośród których wybrano w 2005r Sądeczanina Roku i został w 2007 r. Seniorem Małopolski w konkursie „Poza Stereotypem”. Ten ostatni plebiscyt miał rangę w skali Małopolski.
fragmenty artykułu z Echa Limanowskiego nr 280-281
Elżbiety Wojtas-Ciborskiej

Parę słów o Ewangelii
Prorok z czasów ojców pustyni zapytany, dlaczego przestał prorokować,
odpowiedział, że stało się to wówczas, kiedy uświadomił sobie, że aby prorokować, wystarczyło być pesymistą.
Musimy pamiętać, że Ewangelia jest Dobrą Nowiną. Chrześcijanie, katolicy wierni Ewangelii, są świadkami nadziei zbawienia dla wszystkich, którzy
pragną Jezusa. Co mówił Chrystus w synagodze w Kafarnaum, że ludzie słuchali Go pełni zdumienia a ewangelista Marek stwierdził, że mówił jak ten,
który ma władzę? Co mówił Pan Jezus, na którego słowa obecny w synagodze
szatan postanowił się ujawnić? Jaka była moc tych zbawczych słów Dobrej
Nowiny, że duch nieczysty mówił prawdę o Jezusie „Wiem, kim jesteś, święty
Boży”. Może w swojej przewrotności robił wszystko, aby Jezus pozwolił mu
pozostać w tym biednym opętanym człowieku. W tym wydaje się być odpowiedź na treść kazania Jezusa. Pan Jezus mówił o wolności. Chrystus mówił
o swojej misji, jaką jest wyzwolenie, zbawienie, miłość do człowieka.
Ewangelia mówi nam jednak jeszcze o innej rzeczywistości. Nawet we
wspólnocie wierzących może być ukryty zły duch, który czyha nawet w kościele
na nabożeństwie, aby tylko wprowadzić zamęt, niedowierzanie, zniechęcenie,
zwątpienie i niewiarę. Jezus jednak daje nam pewność, że zły duch, który wierzy
w Jezusa, wie, że jest święty, wie o tym, że jest Bogiem, nie ma nad Nim władzy.
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Co więcej, nie ma on władzy nad uczniem Jezusa. Chrześcijanin jest wolny, ponieważ wsłuchany jest w słowo głoszone z mocą. Tej Bożej mocy boi się szatan.
Ta Boża moc nie pozwala szatanowi pozostawać w ukryciu. Musi się ujawnić.
Moc Słowa Jezusa demaskuje jego zwodnicze zgubne plany. Musi uciekać.
W ostatnim tygodniu można było oglądać w kinach filipiński film o prawdziwym reformatorze Kościoła w XVI wieku, jakim był święty Ignacy Loyola.
Film, tak jaki całe życie Ignacego, podzielony został na dwie odmienne części.
Pierwsza- pełna szaleństw i grzechu, druga - miłości i poszukiwania Jezusa.
Po swoim nawróceniu Ignacy dostał się pod sąd hiszpańskiej inkwizycji.
Zarzucano mu bezprawne głoszenie kazań bez święceń kapłańskich i przygotowania teologicznego. Poddał pod osąd spisane przedtem ćwiczenia duchowe.
Sędziowie jednak zarzucili mu, że pozostawił w ukryciu swój notatnik, który
muszą zobaczyć. Ignacy nie chciał ujawniać treści zapisanych w dzienniku.
Okazało się później, iż powodem takiej decyzji były jego duchowe przeżycia
i walka ze złym duchem. Jedna ze scen ukazuje szatana w postaci Ignacego
przed nawróceniem, w szatach szlacheckich i rycerskich, który wmawiał, że
jego życie nie ma sensu, że odniósł życiową porażkę i jedynym rycerskim honorowym rozwiązaniem może być tylko śmierć samobójcza. Szatan mówił do
Ignacego „Chciałeś być rycerzem, tymczasem jesteś nikim. Chcesz teraz być
święty, jesteś za słaby.”
Chrystus jest Dobrą Nowiną. Chrystus jest światłem dla każdego, kto kroczy w ciemności grzechu i jest na równi pochyłej do wejścia w śmierć duchową. Chrystus w sakramentach Kościoła przywraca nam godność kroczenia
drogą do światła. Chrystus mocą swojego Bożego Słowa przywraca nam siłę,
abyśmy nigdy nie zwątpili, że w Jezusie Chrystusie, w Jego Kościele, jesteśmy
dziedzicami nieba. W Jego mocy mamy siłę, aby to niebo osiągnąć.
Jeszcze jedna scena z filmu o Ignacym. Bohater toczy duchową walkę, zrozumiał, że poznał Prawdę i za prawdą musi iść. Zastanawiał się tylko jak to
zrobić. Tak się tym przejął, że nie tylko o tym myśli, ale również jego sny
wypełnione są tymi troskami. W jednym ze swoich snów pyta świętego Franciszka z Asyżu „Jak to zrobiłeś. Będąc bogatym, zostawiłeś wszystko i stałeś się
najbiedniejszym z biednych, aby tylko zostać świętym. „Franciszek odpowiedział: ”Nie w tym, jak to zrobiłem, ale dlaczego”.
Aby uzyskiwać takie odpowiedzi, powinniśmy zadawać podobne pytania.
Dla Chrystusa święci Kościoła mieli moc, aby poświęcać swoje życie. Dla Jego
Dobrej Nowiny porzucali swoją karierę i bogactwa. Prośmy Chrystusa, aby
Jego słowo miało dla nas takie samo znaczenie jak dla świętych. To znaczy,
abyśmy byli jak słuchacze z synagogi w Kafarnaum, do których owo Słowo
trafiało z wielką mocą.
ks. Krzysztof Mirek
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Choroba i żyć w chorobie
Choroba nie oznacza końca
naszego życia. Zależy, jaka ona jest.
W każdej chorobie, nawet tej małej, jest cierpienie, ale trzeba się z
tym pogodzić. Nie trzeba się załamywać tylko myśleć, że będzie
lepiej. Wierzyć, że Bóg nas nie
opuści i nam pomoże w cierpieniu. Trzeba się do Niego modlić i Jemu zaufać. Ja
w mojej chorobie, dzięki pomocy rodziny, nie załamałam się. Mam wnuki,
dla których gotuję obiady, gdy wracają ze szkoły. Opowiadają wówczas co się
wydarzyło w szkole, narobią zamieszania i czas wtedy szybciej leci, i nie myśli
się o chorobie.
Mimo że moje nogi nie funkcjonują jak trzeba, bo chodzę o kulach, ale jakoś
się poruszam, pomału, bo nigdzie mi się nie spieszy. W międzyczasie wyszywam
krzyżykowo kanwy i nie mam czasu myśleć o chorobie i narzekać, że mnie wszystko
boli. Codziennie zmagam się z bólem i od pięciu lat muszę zażywać leki przeciwbólowe. Zdawało mi się, że operacja kolana to nic poważnego, ale brak empatii
i nieodpowiedzialność lekarzy doprowadziły do trwałego kalectwa. W związku z tym konieczne są częste wizyty w klinice pod Warszawą. Przy okazji wyjazdów mam możliwość coś zwiedzić i zobaczyć. Na przykład byłam w Górze
Kalwarii, gdzie znajduje się Kościół Wieczerzy Pańskiej, którego założycielem
był o. Stanisław Papczyński (marianin rodem z Podegrodzia), tam też jest on
pochowany. Staram się chodzić do kościoła, bo jest to bardzo ważne dla chorego, bo być w kościele i modlić się na Mszy świętej jest inaczej niż uczestniczyć
w niej przed telewizorem. Więc proszę Boga, aby mi dawał tyle sił, żebym
mogła chodzić jak najdłużej i uczestniczyć w kościele we Mszy świętej.
Elżbieta Potoczek

Cierpienie - Miłość
Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez świętego papieża Jana
Pawła II 13 maja 1992 roku, w 11 rocznicę zamachu na jego życie na Placu
Świętego Piotra. Ojciec Święty wyznaczył datę 11 lutego na coroczne jego obchody. Jest to dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, ustanowionego na pamiątkę Jej pierwszego objawienia dziewczynce Bernadetcie
Soubirus w Grocie Massabielskiej w 1858 roku.
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Ustanawiając Światowy Dzień Chorego, Jan Paweł II podkreślił, iż „ma
on na celu uwrażliwienie katolickich instytucji działających na rzecz służby
zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaganiu chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie
w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych
i popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu.
W orędziu na I Światowy Dzień Chorego, który miał miejsce w Lourdes
w 1993 roku Jan Paweł II napisał: „Sanktuarium u stóp Pirenejów wydaje się
być świątynią ludzkiego cierpienia. Sanktuarium Maryjne w Lourdes, jedno
z najbliższych chrześcijanom, jest miejscem i jednocześnie symbolem nadziei
i łaski pod znakiem akceptacji i ofiarowania zbawczego cierpienia. Razem
z Najświętszą Dziewicą Maryją - jak on na Kalwarii, gdzie wzniósł się krzyż Jej
Syna — stajemy przy krzyżach uczynionych z bólu i samotności wielu braci
i sióstr, których pragniemy umocnić, których cierpienia pragniemy dzielić,
aby w duchowej łączności z całym Kościołem przedstawić je Panu życia”.
15.08.2004 roku podczas ostatniej pielgrzymki do Lourdes, jako „chory pośród
chorych”, Jan Paweł II dodał, że właśnie tutaj „Maryja chciała okazać swoją
macierzyńską miłość szczególnie wobec chorych i cierpiących”.
Cierpienie trzeba przyjąć z pokorą, trzeba z nim żyć, obcować na co dzień,
bo ono jest nieodłączną cząstką naszego życia. Trzeba je traktować jako cząstkę
ludzkiego losu, bo człowiek wie i zdaje sobie z tego sprawę, że są i muszą być
różne choroby, nieszczęścia, utrapienia, które dotykają w najmniej oczekiwanym czasie.
Człowiek silny w chorobie, powinien podać pomocną dłoń słabszemu
w chorobie, komuś, kto pozostawiony sam sobie, nie zdoła udźwignąć swojego ciężaru udręki, Bo my, chorzy, powinniśmy sobie pomagać w sensownym
przyjmowaniu cierpienia. Napisałem celowo „my chorzy”, co nie jest wcale
kłamstwem, bo sam param się z kilkoma chorobami naraz i nigdy mi do głowy
nie przyszło, żeby narzekać na swoje dolegliwości lub skarżyć się komuś na
„niesprawiedliwość”, jaka mnie spotkała.
Jednak cieszy mnie fakt, że udając się do doktora, który leczy moje dolegliwości sercowe, słyszę od niego diagnozę ; „nic nowego się nie dzieje, panie Zenku, byleby tak dalej”. To właśnie są słowa otuchy, które pragnąłem usłyszeć,
a zapewne też każdy z chorych. To właśnie „nic nowego” w mojej chorobie
zawsze daje mi nadzieję, z którą się nigdy nie rozstaję, żyję z nią na co dzień,
bez grzechu, a ona jest moją drogą przyjaciółką. I miłość życia.
Nie lubię narzekań typu, że on zdrowy a ja chory, to takie niesprawiedliwe. Czy na pewno? Jednak nie jest trudno zauważyć, że człowieka cierpiącego
drażni okazywanie współczucia, a zarazem ciągle go się domaga, okazując swą
rozpacz i opuszczenie. W ten sposób stworzona przez Boga natura woła - choć
nieudolnie - nie tyle o współczucie w sensie litości, co o współczującą miłość.
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Przysłowie powiada, że dzielona radość staje się podwójną radością, a dzielone
cierpienie maleje do połowy.
Wielu ludzi nie dostrzega
w cierpieniu żadnego dramatu, tak
daleko od jego postrzegania, że nie
budzą u nich żadnych oporów moralnych, dlatego to z szatańską złośliwością, zadają innym ludziom
cierpienie. Jest jednak prawdą, że
my, ludzie światowi, tak przynajmniej nam się wydaje, jesteśmy
mądrzy, szlachetni, uczciwi Europejczycy, to jednak jesteśmy ślepi na zjawiska, które w XIX wieku pojawiają się,
nie dostrzegamy powodu, który wywołuje te cierpienia.
Bo, czyż nie jest prawdą, że większość europejskich przywódców nie dostrzega zła; terroryzmu, nie widzi nic strasznego w rozwodach, eutanazji i przerywania ciąży, chociaż są obrońcą praw człowieka. To jest chore, bo ci przywódcy,
zaślepieni blaskiem euro, widzą zło w Kościele katolickim, nie dostrzegając równocześnie zła, które przynosi wraz z przyjmowanymi do Europy „uchodźcami”
innej kultury, kultury zawiści, terroru i śmierci, tu właśnie trzeba szukać cierpienia wielu ludzi. Cierpienia tego świata są przerażające, gdy patrzy się na nie
z daleka. Gdy jednak człowiek sam cierpi, przyzwyczaja się do tego, a łaska Boża
wszystko czyni znośnym.
Kto jest całkowicie przekonany o miłości Bożej i w pełni poddany Jego woli,
może uznać najbardziej dokuczliwy ból za coś, za co można Bogu dziękować,
a co staje się środkiem uświęcenia tak dla cierpiącego, jak i tych, na których rzecz
cierpienie swe ofiarowuje. Takie pozytywne wykorzystanie cierpienia stwierdza
się w wielu heroicznych żywotach. A jeśli cierpiący sam nie widzi sprzeczności
pomiędzy cierpieniem a miłością Boga, dlaczego ktoś inny miałby ją widzieć?
Przypuszczalnie nie usuwa to problemu od tych, którzy cierpią, nie korzystając ze
swego cierpienia w ten sposób. Ale staje się jasne, że ostatecznie zło cierpienia leży
nie w tym, że Bóg je dopuścił, lecz w tym, że wielu z nas nie odnosi zeń pozytywnego pożytku; sedno problemu leży nie w świecie poza nami, lecz w nas samych.
Zastanówmy się i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy cierpienie ma sens i jak
go szukać, gdzie...znajdziemy odpowiedź, na nasze proste pytanie. Ta odpowiedź,
według mnie i nie tylko mnie, znajduje się na Golgocie. Przecież wszyscy wiemy,
że na Golgocie stały trzy krzyże, tam umierał w cierpieniach nie tylko Chrystus,
tam również umierali dwaj inni ludzie. Lecz Chrystus cierpiał niewinnie, za cudze
grzechy, za nasze grzechy, w swoim cierpieniu jednak nie dał się oderwać od Ojca
a raczej do Niego się przybliżył.
A dwaj łotrzy za swoje grzeszne czyny zasłużyli na karę, jeden z nich znalazł drogę do człowieczeństwa, drugi, urągając, cierpiał bezsensownie, pozostając
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w cierpieniu grzechu. Tak to do trzech Krzyży na Golgocie, do krzyża przekleństwa, krzyża pokuty i Zbawczego Krzyża przybywa wiele nowych. Zapewne nasze
cierpienia ziemskie są wpisane we wszystkich trzech krzyżach jednocześnie. Staramy się jednak sami, żeby najwięcej przebywać pod Krzyżem Zbawienia, oraz
krzyżem dobrego łotra, a jak najmniej cierpieć pod krzyżem z lewej strony.
Zbliża się czas Wielkiej Nocy, ofiarujmy swe cierpienia na pamiątkę największej radości, Tajemnicy Zmartwychwstania. Radość zawsze utożsamiamy z miłością, a im więcej miłości, tym większe cierpienie. To takie proste, ale czy nas
stać na takie poświęcenie, bo tak po ludzku - każdy z nas boi się cierpienia, bo to
wymaga bohaterstwa i odwagi bez granic, a przecież każda miłość jest bezkresna,
tak i cierpienie nie ma końca. Jeżeli jednak odrzucimy cierpienie, które zawsze
jest obok nas, to również z pełną świadomością odrzucimy miłość samego Boga.
					

Zenon Tabor

P.S. Tak naprawdę, to mam straszne wyrzuty sumienia, że udałem się z zamiarem odwiedzenia i porozmawiania z chorym w naszej parafii, który od 36 lat cierpi
z powodu urazu kręgosłupa. Udałem się do niego mając świadomość, że ta wizyta
jest jednorazowa i spowodowana jest może nie tylko z troska o jego dobro, ale
wypytania o stan jego zdrowia. Teraz wydaje mi się, że to tylko ciekawość ludzka
spowodowała chęć rozmowy.
Nie doszło do naszej rozmowy, może to i dobrze, lepiej dla mnie, bo po zastanowieniu się, sam nie wiem o czym bym chciał rozmawiać z człowiekiem, który
na stale jest przykuty do wózka i na pewno na temat cierpienia więcej wie od nas
wszystkich. Teraz czuję się jak zbity pies, tylko z tego powodu, że wybrałem tak
niefortunny dzień, jakim jest Światowy Dzień Chorego.
Przecież zaprzeczam sam sobie, bo pisałem wcześniej, że chory nie potrzebuje litości, lecz oczekuje miłości, dobroci i opieki, na co dzień. Taką właśnie
miłość w swoim cierpieniu otrzymuje tylko od swojej mamy, która poświęciła mu część swego życia, opiekuje się nim i przebywa z nim stale, w chwilach
wielkiego cierpienia, smutku i radości z pokonania jakiejkolwiek przeszkody.
Ta mama nie odstępuje od syna, pociesza go, pomaga, chociaż sama doświadczona przez życie dziewięćdziesiąt letnia kobieta, może nie mieć sił, jednak miłość matczyna jest tak wielka, że pokonuje każdą przeszkodę, nie pozwala jej
na zaniedbywanie swego obowiązku opieki. Miłość matczyna jest wieczna,
i patrząc na tę kobietę mam wrażenie, że nie zmieniłaby sobie życia, gdyby nawet
mogła, bo to życie z cierpieniem na co dzień, a dla syna jest zdolna wszystko, bo
przecież on jest nadal jej kochanym synem.
Ktoś obcy dla tego chorego jest udręką, jest kimś, który niejednokrotnie wypytuje z ciekawości o szczegóły samego wypadku, o zdrowiu, o którym chory nie
zawsze chce rozmawiać. Mam odczucie, że tak było w moim przypadku odwiedzin, które były spowodowane nie tylko troską o jego zdrowie, ale przeprosić chcę
w tym miejscu mojego niedoszłego rozmówcę, że naruszyłem jego prywatność
i mam nadzieję, że mi wybaczy te kilka słów, które napisałem na jego temat.
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…...w.....miłości....cierpienie.....
Dedykuję ten wiersz wszystkim chorym i cierpiącym w naszej marcinkowickiej Parafii

...miałem....marzenia.
..upadłem..
..pewność....się ...zachwiała.....
.radość...
..zniknęła...w ...mroku...cienia...
....gdy...dzień....nastał..
...obudziłem...się..zmęczony...słaby...
...świadomość...do ...mnie..przyszła..
....mówiąc..
...ty...nie...masz....w..nogach...
..władzy....
.nie...poskładamy..lustra...rozbitego...w..drobny...mak....
...pewność....siebie.
..gdzieś....odeszła....
..nadzieja...została....
...ona.....życie...moje....zmienia...
....zadaję...jej..pytania..
...nie...oczekuję...odpowiedzi...
…..czy...mój....ból..
…..choć...na...chwile....
…..moje....rany...
...ukoi..
..wspomnienie.....
...kiedyś....minie...
...moje..życie..
.nie...ode....mnie..nie...zależy....
….bo....nagle...czekam...na...czyjeś...
ręce..
...żebrując...o...pomoc.....
..niczego...w...zamian...nie..
...dając..
..uśmiech...i..cierpienie.....
…..serce....myśli....skierowałem..już....
....do....Boga..Stwórcy....mego.....
..nadzieję...mając...w...

.....modlitwie...... .
...czy...podołam...obawy...mam...
….czasem..strach..pokonać...
.pomaga.....
...lecz...ból....zostaje..
....czy...ja...nie...za...dużo..
..wymagam....
...bo...ludziom...stale...za...mało..
..a...gdy...się...coś...wydarzy...
...ogarnia...ich...nagłe...zdziwienie...
...fałszywy....uśmiech.....na...twarzy...
.skrywany...pod...maską....dobroci..
.odsłania...prawdę..o...prawdzie......
...to...przemyślenia....
..moje.....bolesne..
..gdzie...sens....ludzkiego...istnienia...
..kres...cierpienia..
...nieszczęśliwa....treść...kochania...
….brak…..odpowiedzi...na...pytania..
…..smutek...z...latami..
.się...zwiększa...
...udręka.....powiększa...
...serce...boli.....spać.
..nie...pozwoli.
..zmysły...stępione...siły...stracone...
..brak....motywacji...do..istnienie ....
…...czy...z...tym...nadal...mam.....
trwać.
...ból...coraz...większy.
...w.....ogóle...to...nic...mi.
.nie...wychodzi..
..jednak...zostanę..Twym...
...rycerzem..
.w...przedziwnej.....zbroi..
...co...z....Tobą...nikogo...się...nie...boi..
Zenon Tabor
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Kącik poezji
......droga...krzyżowa..
polska...ziemia....ojczyzno......Polaków..
..nie.... ucieka...przed...krzyżem..
..który......tkwi.....od...wieku.....
..w...jestestwie.....naszym....
.on...jest..bogactwem..
....kraju...przodków....
..za...Nim.....podążamy.
...wraz...z...Tobą...
..pomagać...chcemy...Ci....Jezu..
..nieść....ten....ciężar....grzechów..
..naszych....
...w..Twojej..
..drodze...krzyżowej..
..dla...Ciebie...to...wielkie...cierpienie.
...dla..nas..ludzi..
....od...grzechu..i...piekła..wybawienie..
…..pod....ciężarem...win....ludzkich...
...wraz..z...Tobą..upadamy..
...podnosimy...się..
...ponownie..upadamy..
..i...trwa to...już...dwa...wieki...
..a....Ty..nadal....jak...Mocarz..
.ciągniesz...za...sobą..
....krzyż...potężny..
..drzewo...Twojej...męki..
.a...my..Panie...Jezu..
….niegodziwcy....
..nadal...tkwimy...w...grzechu..
….nie..chcemy......zrozumieć...
....błędów..
...i...przewinień...naszych.
...Twoja...droga...na...Golgotę..
....nadal.....wykładamy..
..sercem...z...kamienia....
….Ty.....nie...zważasz..
..na...to...że.....

..jest..pełna...cierni...i..ostrych..głazów.
..idziesz...dalej...drogą...męki....
...raniąc.....nogi...Przenajświętsze.....
.krwawy...pot...oczy...Twe...
..zalewa.
...usta...pragnące..
…...miłości...nieskończonej..
..wypowiadają...z..wysokości..krzyża...
..Ojcze..przebacz ..im..
....bo...nie..wiedza ...co...czynią.
....Panie...Jezu...zapewniamy.....
..że...nie..tracimy..Cię...z..oczu..
...podążamy...za...Tobą..
..po...ścieżkach...naszej...Ojczyzny...
...bo..ziemię...
.tą....Krzyżem...Twoim....oznaczoną...
...dali...nam...nasi....
..ojcowie..
..strzec...kazali......
..bo.....na...niej...mamy..własny..kąt...
....pilnować...go..przyrzekamy....
..dziękujemy....
..za...góry...
…..wspaniałe..
.doliny....łąki...zielone.....
..i...kwiaty..
….które..u...stóp...Twego...Krzyża...
….składamy..
…..dzięki...
.za...Ojczyznę....wolną...
...za...łaski..i...dar...Twojej...męki..
…..od...zakusów...zła...
.i...nieprawości...naszych..
....broń...nas....Panie....
Zenon Tabor
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...grzechów...odpuszczenie
…....moment...chwila...
…...ucieka...biegnie....czas..
...nadzieją..na..dobro...
....smutek...chowamy..
...w...swoim...sercu..
..które...boli.....zło......wyrządzone...
..kiedyś...komu...
..pamięć..powraca.....przywraca...
...cierpienie.....duszy...
….które...rujnuje....naszą...naturę...
czy... możesz...zapomnieć..
..krzywdy....wyrządzone......
….proszę...Cię...wybacz...mi..
..Panie...Boże...
...choć...tak...bardzo...Cię...zraniły...
...łzami.....przepraszam...
….zegar.....wybija...kolejne....chwile..
...powoli...umiera...to...co...we...mnie...

dobre....
......ból....cierpienie....
na....Anioła....twarzy....
...uśmiech..się..pojawił...
....Pan...moje...grzechy...zważył..
....odpuszcza...moje...winy...
...każdy...o...tym...marzy....
..a...ja...zniszczyłem...tak...wiele...
….jak..zapomnieć...mam..
..kiedy...nie...chcę..
...zachowam..dla...siebie...
…..łzy...ból...smutek...cierpienie...
.....jest...we..mnie..stale...
...to...całe....moje....życie....
....oddać...je...mogę...tylko..
.Panu...Stwórcy...memu..
..bo..tylko..Jego....bardzo...kocham...
Zenon Tabor

…..czekam...
…..wciąż...czekam...
....sam.... nie..wiem..
...na..co..?......dlaczego..?
….tyle...cierpliwości...mam.....
...dziwię...się. ….zastanawiam...
..czy....to...przypadek...
..czy...wola....Boska....
..że...życie...Bóg...mi......dał.....
...też.....wybór...
….serce...dla....miłości..
....bym...kochał...
...czy.....może...dla...złości...
....duszę...stworzył...
..bym...wielbił...swego...Stworzyciela
...i ...zawsze...był.....sobą..
....nawet...wtedy..
..gdy...miłość...odejdzie.
....troski...pomarszczą...twarz...

....kiedy...w...szczęściu...usypiam.....
....marzenia.....
...rozum....i...serce....poszuka..
..wtenczas.......przyczyny......winy...
.czy..też...radości...
.rozsądzi...o ...tym..dusza..
..i...czyste...sumienie... ... gdzie....
...w...jakim...kierunku...
…..iść....którą....
..drogą....życia...
..to...wielka....niewiadoma...
. ..ukryta....za..zasłoną..
.uczuć...i...poglądów...
..nie...wstydzę...się.
..też...samego...siebie..dzisiaj...
..jutro.....czekam...nadal...
....takim..już...będę....
Zenon Tabor
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…...gromniczna.......
…...śnieżna....zadymka...
...śnieg.....w...oczy...prószy.
...pośród...nocy...cichej...
...ulicami ...miasta....
..idzie,,...Niewiasta..
….smagana....bezlitosnym...wiatrem...
..w...ręku....jej...
..kaganek..
...ze....światłem.....
…..nadziei.... ..niesie...
..stroskana......Matka....Gromniczna....
..dla...dzieci...swoich...chcących...
..ciszę....tej...nocy....zakłócić....
gasząc....
.....światełko.. gromnicy....
…....cel..życia.
..iskierkę..
.którą...Matka..Światłości...
...zabłąkanych..napełnia...
...swą...miłością.......
..zagubionych...w...świecie..
..pełnego....pychy...i...obłudy.........
…....ratować....chce...
...od...zagrożeń...
.nieuczciwości.........
..odwieść.....
...od....drogi....zła...i ..nienawiści....
...którą...teraz..idą...
..bo...pobłądzili....
...wiedzeni...przez...ludzi..
...nieodpowiedzialnych....
...opętanych..żądzą....władzą.....
..którzy...za...cenę...zła..
....odzyskać.....ją...chcą..
…. .Gromniczna......Pani....
.nadziejo...umierających..
...której...wilcy...posłuszni...są..
...przechowaj...ten....ogarek...otuchy....
….obdarz...miłością.....swą.....

..wszystkich.....ogarniętym....
..nienawiścią......fałszem...
….ogrzej..
....zlodowaciałe..ich....serca..
....światłem...swym...
..dobrem....tkliwym...
..wyzwól...
..udręczonych..zagubionych....
….zrzuć....z..ich....duszy.....
....kamień......zwątpienia....
...podsycić..
.żar...miłości...
...a..ciemność...nocy..
....w...świt.....radosny..
…....przeistocz..
..watahy....agresywnych ....wilków..
.w...baranki..ciche.....
Zenon Tabor
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….nadzieja....
…..płacze...gromniczna..
….gorącymi ....łzami..
...z..woskowej....świecy.....
..spływają...strugi....łaski...
….na...zatwardziałe..
…..zimne..…..serca....
..ciepłem...miłości..Matczynej..ogrzane
…...topią.....
…ogarek...świecy.....pozostawiając...
........nadzieję....dając.....
....zroszonemu....szronem....grzechu....

...wiarę...człowiekowi...ofiaruje.....
.....duszę......czystą...nieskalaną.......
....Maryjo.....Najświętsza...
..Matko....Gromniczna....Pani..
..Ty...jesteś...Światłem....
…..przedziwnym...dla...świata..
..w...godzinę...śmierci..
....bądź...z...nami..
….zaprowadź...nas...do..
.Syna...Twego...
Zenon Tabor

…...odnaleźć...siebie...chcę....
…...nowy...rok....od...dziś..
....staje...się...dla...mnie....otwarty.... .
..spozieram..w...przeszłość....
..przerzucam....starej...książki..
...karty....
..sekretnym....pismem...zapisane..
..prawdy...i..kłamstwa...
..pełne.....zagadek....do....rozwiązania..
…..widzę.....
.w...ciemności..
...pełnej...trwogi..
.głosy....słyszę....
.....duszy...mojej...tajemnice....
....które...nikt...oprócz..mnie.....
...nie...udźwignie...
….życia...sensu....
..w...rozwiązłym...świecie..
..zaklętym..
.w...obłudzie...i....kłamstwie..
..tkwiącego...w....sercu...z...granitu.
..nad...którym...czuwa..
i...zmienić...go...może...
....jeden...jedyny....Bóg..

..i...Duch...miłości...pełny..
.to...On..władca.....Wszechświata....
...rozporządza..
...naszą..duszą..i....ciałem..
..noce...ciemne...rozjaśnia..
....słońca...blaskiem...
.wnika...w...jestestwo...nasze..
..kieruje....nurtem..myśli..
..styl..im...nadaje...
....ogrzewa.....serca...nasze..
..lecz...chcieć...musimy...sami....
..bo...wolną...wolę...mamy...
...od...Niego...pochodzi.
..czy...chcemy...
... aby...nas...prowadził..
....nie...pozostawił...
...a..żar...nadziei...
..rozdmuchał...…..iskrę..
...która...w...nas...drzemie...
..przywrócił.....równowagę....ducha...
..uwierzył.....w..jej...nieśmiertelność...
....stracić...wszystko...mogę..
…...odnaleźć...jednak...chciałem...
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drogę......do...Ciebie..
..bo...Ty...jesteś....moją....przyszłością..
..w...wieczności.....
..pragnę..Cię...wielbić...
..mój...Stworzycielu..

..Boże....nieśmiertelny.
....dzięki...składam.
..za..to...że...wszystko...straciłem...
ale.......odnalazłem...siebie.... .

Zenon Tabor

…...odkupienie.......
….idę...za...Tobą....
..widzę...Twoje....nogi..
.pokrwawione..
...plecy......obolałe..
...od...ciężaru....niesionego....Krzyża.
.posiniaczone......Panie...Jezu...
..dźwigasz...świat...cały....
..wąską...kamienistą...ścieżką..
..podążasz...w...trudzie...na....miejsce..
...gdzie...śmierć...na...Ciebie...czeka...
a...mnie..to ...nie....mieści...
..w...ludzkim....rozumieniu.....
..że...Ty...władca..
.wszechświatem...
...rządzisz..
.....miłością....
..dźwigasz...teraz ... ciężar...grzechów...
...ludzi..całego..świata...
....ogarniętego......
..ciemnościami …
....Krzyż..
….Twój.....potężny..to...nadzieja...
...drogę...wskaże....każdemu...
...a...ja....Go....czasem...tracę...z..oczu..
..błądzę.....
…..w....ciemności....grzechu....
....pełnej...niebezpieczeństw..
…...potykam...się...
...upadam.....podnoszę....
....stanąłem...bezradny...rozglądam...
..w...ciemnościach...

….wątpliwości...mam..
..zastanawiam.....
..czy.....dobrze...robię....
..osłabłem...pod..ciężarem.....myśli..
....lecz....w..oddali..dostrzegam.
..słaby...blask..
.to...Krzyż.....Twój...
…..wskazuje...nadal...drogę..
….wołam...w...rozpaczy...
....Panie...Jezu..
..chcę...iść...z...Tobą..
....tą...drogą....
....wysiłku...i...cierpienia..
…..Golgota...to..źródło...mego...życia..
...a...Ty....nawet...nie...spojrzałeś....
na..mnie..
...aby...dać...przyzwolenie..
...podążać....śladami...Twymi....
…..ale...ja...wiem..
..że..Ty...słyszysz...widzisz..i..kochasz...
....każdego...człowieka......
...nie...dasz....błądzić...
....przygarniesz...
....wybawisz...od...grzechu...
.dziękuje...Ci...za...słowa...
... „Wykonało..się”.
...z...wysokości...
..Krzyża....na...Golgocie...
Zenon Tabor
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„To Polska”
I
Ziemio Ojczysta
Polsko
tak łatwo
Cię znaleźć można
Ty świecisz
na mapie Świata
blaskiem chwały
Jasnogórskiej Pani
Tłumy pielgrzymów
wydeptują ścieżki
do Miłosiernego Jezusa
gdzie Łagiewnickie Drzewo
rozdaje dobro.
Wytarte kolanami
posadzki, dziękczynne wota,
dźwięki kościelnych dzwonów
To Polska

II
16.XII.2017 roku
w świątyni św. Brygidy
w Gdańsku
Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny
uroczyście odsłonięty –
Historia dla następnych
pokoleń Polaków....
Pokutniku
zagłębiaj się w Jej
Oczy święte –
Ona wygładzi ścieżki trosk
na Twojej twarzy
Blask Jej chwały
niechaj promienieje
złotem bursztynu
To Polska
Maria Piniańska

„Pod Twoim Patronatem Święta Małgorzato”
Perło
Dedykowany Prałatowi ks. Proboszczowi Jerzemu Jurkiewiczowi

wydobyta z muszli historii
rozmiłowana w Bogu
wrośnięta tak jak sądeczanie
korzeniami chrześcijaństwa
w miejsce, które wyznaczył Ci Bóg
Popatrz na nasze gniazdo
w koronie Beskidu,
na nasze pokolenie
ozdobione znakiem krzyża
Otocz aureolą
swojej świętości
niebo nad miastem
Niechaj zabłyśnie

złotą zorzą pacierzy
a dzwony wydźwięczą
święte Imię Twoje
Patronko święta
domostw naszych, pól, lasów...
Ty która zdobisz
Herb Miast Naszego
krzyżem jak kluczem
zamykaj drzwi serc naszych
przed złem, które kusi
i zatruwa ciało
Ptaki lecą nakarmić się niebem
a my w rozwarte
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ramiona dni włożymy
skarby uczuć
pokłon i dziękczynienie
Tobie – Patronko

żyjących w wierze
jesteś Kłosem Ziemi Złotym
i kwiatem błękitu – Święta Małgorzato
Maria Piniańska

„Nadzieją bądź”
A ja wciąż
kocham życie
choć tyle strapień
i trosk
choć gryzą
się przeciwieństwa
i co dzień
inny mój los

A może
jutro słońce
zabłyśnie
i powie mi - czy słyszysz!
to właśnie
szczęście puka
do Twoich drzwi.
Maria Piniańska

„Maryjo! Ratuj Polskę i świat.
Królowo Różańca Świętego!”
Żem nigdy nie syt. O Matko ma w niebie! Wciąż bym powtarzał:
„Zdrowaś ku czci Twojej!”
/pieśń/

8 XII jak zwykle o 6.30 przez Radio Maryja, zaczął się Różańcem. Tajemnice Chwalebne. Radość sprawiło słońce, które tak pięknie zaglądało przez
okno.
– Msza święta u Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu – o. Jezuici.
– 11.30 Godzinki o Niep. Poczęciu N Marii Panny. Śpiew pięknie prowadził
ojciec Wojciech Łopatka. Pieśń; „Z dawna Polski Tyś Królową”.
– 12.00 Godzina Łaski.
– Różaniec. Tajemnice radosne, prowadzone przez o. Jezuitę i świeckich
– 13.00 Błogosławieństwo na zakończenie.
– Bazylika Przemienienia Pańskiego
– Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez świeckich
Oddanie czci Niep. Marii na placu Hiszpańskim w Rzymie. Spotkanie
papieża Franciszka z chorymi - Watykan.
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Listy do redakcji
Za wszystkie „Nasze Wiary”, przesyłane mnie i moim koleżankom dziękuję. Marysia Ciągło mówiła, że nieraz sięga do „Naszej Wiary” i zawsze coś
cennego odczytuje i w pamięci zachowuje.
„Naszą Wiarę” z art. Wandy Mazur o różańcu przesłałam. Wyobrażam sobie jej zdziwienie i radość. Spotkałyśmy się na Pieszej Pielgrzymce a Krakowa
do Częstochowy. Ona szła z dziećmi.
Za cenny kalendarz też dziękuję. Bogactwo historii. Coś chciałam napisać o uroczystości 8 XII, ale ta pogoda jakoś przygniata, nie sprzyja myśleniu. Mam za ścianą trudnych sąsiadów. Uczą pokory i cierpliwości. No, ale
kogo Bóg miłuje ten Krzyż przyjmuje. „Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa
i Panienki...”
Wszystkiego dobrego na Rok Pański 2018.
życzy Zofia dla całej, przemiłej Redakcji

Droga Redakcjo,
Za wszystkie dowody dobroci, życzliwości ,za przekazywaną „Naszą Wiarę”
mnie i moim koleżankom składam z serca płynące, gorące „Bóg zapłać”.
Chciałoby się z całej mocy zaśpiewać, że „Tyle dobrego zawdzięczam
Tobie, Panie”, dzięki „Naszej Wierze”, dzięki jej redaktorom na czele z Przewielebnym Księdzem Prałatem ubogacającym nas i przybliżającym dzieło
Stworzyciela Nieba i Ziemi. Niech będzie Bóg uwielbiony!
A na Rok Pański 2018 życzę obfitości darów Ducha Świętego.
Żyjmy i radujmy się „Różańcem do granic”
Wdzięczna Zofia z koleżankami

Ciąg dalszy.....12.12.2017 USA
Oplecienie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej we wspomnienie
Matki Bożej z Gwadelupy, wzdłuż granic USA i Porto Rico.
Iskra wyszła z Polski od Leszka Dobkowicza i Macieja Bogdasińskiego
z Fundacji Solo Dias – Basta – twórców ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty na
Jasnej Górze 13 XII 2017 r.
Różaniec do granic – Włosi się modlą.
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Dwugłos czy rozdwojenie jaźni?
Nęka mnie pewien niepokój, który ma swoje korzenie nie w czym innym, jak
w trosce o bliższe i dalsze losy „Dobrej Zmiany.” Jest po temu kilka powodów.
Trwa drugie rozdanie, dyskursu wg. zmienionych reguł kontaktu z UE,
z racji groźby zastosowania mitycznego paragrafu nr 7. Pytanie jest takie, jakich ustępstw w ostatecznym rozrachunku będzie oczekiwać UE, by zapanował jaki taki konsensus odnośnie problemu praworządności i imigrantów. Wolałabym, żeby wypowiedź marszałka Morawieckiego nie okazała się prorocza,
bo mimo zaprzeczeń rządu i prezesa Kaczyńskiego, wyczuwa się pewną skłonność premiera do ustępstw w sytuacji, kiedy nasze nieprzejednane stanowisko
w okresie dwu lat zyskało sympatię części państw - członków Unii Europejskiej. Być może innego wyjścia nie ma? Jeśli nie od tej strony, to od strony ONZ
naciski będą, bo wygaśnięcie programów przymusowej relokacji zaniepokoiło
tę organizację. Sprowadza się uchodźców samolotami wprost do Francji!
ONZ żąda solidaryzmu Europy z Włochami i Grecją. Tylko USA i Australia
kategorycznie odmówiły współpracy z ONZ w tej sprawie, ale premier Morawiecki ponoć podpisał konwencję, chociaż przyjęliśmy 2000000 imigrantów
z Ukrainy. Niezależnie od tego jedenaście miast polskich podpisało umowy
na przyjęcie uchodźców z UE. Warszawa też rządzi się własnymi prawami
i w ramach walki z rządem pozwoliła na budowę trzech islamskich świątyń,
Islamskiego Ośrodka Kultury i osiedla, które ma być terenem zamkniętym,
a więc niedostępnym z zewnątrz, państwem w państwie. Jak to więc wygląda
naprawdę? Rząd jest w trudnej sytuacji, bo tych nacisków jest więcej.
Do nich dołączyła się część hierarchów kościelnych . Na postawę Ojca
Św. Franciszka reagują oporem członkowie Kościoła, ale także byli muzułmanie zapytaniem: „ Jeśli islam jest dobry, to dlaczego nawracając się, ryzykowaliśmy życie”?
Jeden z włoskich arcybiskupów grzmi na alarm: „Nie otwierać na oścież
drzwi imigrantom, bo zmiażdżą nasze społeczeństwo!”
Egipski jezuita – islamolog: [... „Nie łudźmy się! Imigracja to inwazja! Europejscy chrześcijanie powinni zasięgać rady swoich braci w wierze z Bliskiego
Wschodu...] Mówi też, że takie gesty, jak udostępnianie przez katolików miejsca pod budowę meczetów, jest oczywiście gestem braterstwa, ale może być,
niestety, zrozumiane w kategoriach zwycięstwa. Ignorancja wobec islamu, jak
mówi, jest jednym z największych problemów Kościoła.
Oto jeszcze jeden bardzo ważny głos. To dramatyczne kazanie Ojca
A. Pelanowskiego „O biskupach” wygłoszone na Jasnej Górze w dniu
02.01.2018 r. Zachęcam gorąco do jego wysłuchania w Google.
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Trudno się z nim nie zgodzić, bo Europa zachodnia płonie, a pożar się
rozprzestrzenia.
Polski rząd właśnie starał się do tej pory postępować wg tej zasady. Wielokierunkowa pomoc na miejscu, tak rządowa jak i ze strony organizacji pomocowych i rodzin katolickich płynie szeroką falą.
Niektórzy przedstawiciele Episkopatu w Polsce nie przyjmują tego do
wiadomości. Trwa ofensywa w sprawie ”korytarzy humanitarnych” w Polsce. Mnie natomiast szczególnie przekonują wystąpienia abp. Jędraszewskiego
i abp. Głodzia.
Zgodność z tym, co głosili nasz Ojciec Święty Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia, jest ewidentna. Pierwszy z nich mówił m. in: [...Ojczyzna jest naszą
matką ziemską. Polska jest matką szczególną, która wiele przecierpiała i cierpi,
dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”...]
Stefan Kardynał Wyszyński: [...Nieszczęściem jest zajmowanie się całym
światem, kosztem własnej Ojczyzny! Nie oglądajmy się na wszystkie strony,
nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć na ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzmy ku niebu.
Chciejmy pomagać naszym braciom i żywić polskie dzieci i nie ulegać pokusie
zbawiania świata”...]
Nasz rząd ze wszystkich sił stara się objąć opieką całe polskie społeczeństwo, co po latach kompletnego jego ignorowania jest milowym krokiem do
przodu. Może nie warto martwić się na zapas, bo wiara w dobre intencje rządzących do tej pory nie była bezpodstawna. Powinniśmy jednak przyglądać
się temu uważnie, w jaki sposób rząd Morawieckiego, zmieniając metody, chce
uregulować większość polskich problemów. Oto wypłynął kolejny.
Chodzi o ustawę S447 i HR1226, której uchwalenie ma pozbawić Polskę
65 miliardów dolarów, bo na tyle roszczenia żydowskie zostały wyliczone.
Co na ten temat mówi Karol Rozmiarek - legendarny Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej?
[...Musimy obronić Polskę. Zablokujemy wspólnie amerykańskie ustawy!
Polska była ofiarą,a ustawa jest naszym być, albo nie być. To nie Polacy wymordowali Żydów, to nie my wywołaliśmy II wojnę światową. Ustawa dyskryminuje inne narody poza żydowskim... „]
Wspólnie - to jak się wydaje - z polskim rządem, ale rząd i prezydent Duda
na ten temat uparcie milczą. Prezydent prowadzi intensywny dialog z przedstawicielami Izraela . Czy jest w tej sprawie drugie dno? Czy Żydzi deklarują
pomoc w uzyskaniu przez Polskę ogromnych reparacji, które im wypłacono
a Polsce nie? Jeśli tak, to zapewne nie zrobią tego gratis.
Polskie społeczeństwo ma prawo do samodzielnego myślenia i każdy interpretuje sprawy tak ważne dla nas wszystkich na swój sposób. Ta ustawa,
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jeśli wejdzie w życie, osłabi bardzo Polskę i pytanie jest takie: czy Ameryce
zależy na słabym czy mocnym sojuszniku.
Jeszcze jedna uwaga: Jedynie przejrzystość kontaktu rządu i Prezydenta ze
społeczeństwem może te wątpliwości zniwelować.

Andrzej Pityński – artysta rzeźbiarz
Jeśli poruszyłam sprawę Polonii Amerykańskiej, to jej znaczącą postacią
jest światowej miary rzeźbiarz - Andrzej Pityński.
W mojej książce „Tajemnica węgierskiego manuskryptu” wydanej w 2013
roku a przygotowywanej w dwu poprzedzających latach, zamieściłam opowiadanie jednego z bohaterów tej historii.
Co mi opowiedział? Przeczytajcie Państwo, bo historia jest nietuzinkowa.
[ ...Urodziłem się w Ulanowie, w maleńkim miasteczku nad Sanem. Miałem trzy siostry i bardzo brakowało mi męskiego towarzystwa. Jako młody
chłopak zaprzyjaźniłem się bardzo z nieco starszym ode mnie Andrzejem Pityńskim i byłem pod jego przemożnym wpływem. Założę się, że nie macie
pojęcia, kto to jest, a warto wiedzieć, więc po kolei:
Tegoż młodego człowieka, syna dwojga AK- owców, natura wyposażyła w
niebywałą wyobraźnię i cechy przywódcze. Opowiadał całej naszej grupie niesłychane historie, a robił to tak, że nieraz walnąłem głową w jakąś przeszkodę,
zasłuchany i wpatrzony w niego jak w święty obraz, leząc na oślep przed siebie. Byłem nim zafascynowany. To on wskazywał książki, które powinienem
przeczytać i on rozwinął we mnie silną potrzebę kontaktu z otoczeniem. Jednym słowem pomagał odkrywać świat. Mijały lata. Dzięki niemu dostałem
się na leśnictwo, ale on sam tam się nie dostał, chociaż było to jego wielkie
marzenie. Miał rodzaj wilczego biletu z powodu przekonań i przynależności
jego rodziców. Ostatecznie dostał się do profesora Bandury na wydział rzeźby,
bo talent plastyczny miał ogromny. Ukończył studia i ku mojemu wielkiemu
żalowi wyjechał do Stanów, wiedząc, że tu w Polsce nie dostanie żadnej szansy
zrobienia choćby części tego, co udało się tam, a dorobek ma gigantyczny.
Leśniczy wyciągnął z teczki kopertę i wysypał na stolik kilkanaście zdjęć. Dzisiaj właśnie odebrałem od niego przesyłkę. Przygotowuje album, w którym będzie
mógł zaprezentować rzeźby monumentalne, płaskorzeźby i medale. Spójrzcie.
Każda z tych rzeźb dowodzi jego przywiązania do Polski. Choćby seria
portretów wielkich Polaków: Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, Tadeusz Kościuszko, generał Anders. O tu: Paderewski. Na piersi orła klawisze fortepianu,
a w środku jego serce. Znalazł swe miejsce w Amerykańskiej Częstochowie.
Co za genialny pomysł – wyszeptała zachwycona Kasia.
– Spójrzcie tu: Popiersie naszego Papieża w Ulanowie. Dar artysty dla miasteczka, w którym się urodził i które rozsławił na całym świecie. To popier-
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sie jest nie tylko doskonale oddającym rysy portretem, ale zwróćcie uwagę
na stułę. Święty Jan i święta Barbara, która jest nie tylko patronką górników, ale i flisaków. A musicie wiedzieć, że rodziny Andrzeja Pityńskiego
i moja to były stare rody retmańskie. Na odwrotnej stronie pomnika jest
cała historia flisactwa ulanowskiego i dlatego ten pomnik jest mi szczególnie bliski.
– Nadzwyczajne! – Adam wpatrywał się w zdjęcie z uwagą.
– Tu ksiądz Skorupka, a więc Bitwa Warszawska. Ten niebywały monument,
to pomnik Błękitnej Armii generała Hallera w Warszawie. A tu coś zupełnie fantastycznego – Pieta. – Matka Boska trzymająca na rękach martwego powstańca. To dziecko w niemieckim hełmie. A tu ostatnie, na które
chcę zwrócić uwagę. Postać zakneblowanego żołnierza polskiego wygięta
w tył w bolesnym paroksyzmie, w plecy wbity bagnet karabinu, to symbol
zbrodni katyńskiej. Pomnik ten stoi w centralnym punkcie New Jersey....]
Taką opowieść snuł przy ognisku w Uhryniu przyjaciel z dzieciństwa
i młodości Andrzeja Pityńskiego -Pan Jan, tamtejszy leśniczy. Słuchaliśmy
z zapartym tchem, bo w 2011,2012 nie było na temat rzeźbiarza zbyt wielu informacji w internecie w ojczystym języku. Dziś Andrzej Pityński cieszy się nie
tylko zasłużoną światową sławą, co na Zachodzie miało miejsce już wiele lat
temu, ale wreszcie w sposób należyty docenia go kraj rodzinny (został ostatnio
Kawalerem Orderu Orła Białego) i duma rozpiera wielu z nas, Polaków, że tak
znakomity przedstawiciel narodu rozsławia Polskę, opowiadając swymi monumentalnymi dziełami o jej tragicznych i dramatycznych losach.
Teraz przed nim kolejna próba hartu ducha, mająca związek z ostatnim
Jego dziełem – pomnikiem ku czci pomordowanych na Wołyniu.
Ci którym, nie w smak pamięć Wołynia bądź uważają, że należy dążyć ku
przyszłości, za przeszłością zamykając drzwi, rozpętali swego rodzaju krucjatę
przeciw temu projektowi.
Zabierali głos twórcy, malarze, muzycy, rzeźbiarze (tych ostatnich nietrudno posądzić o zawiść), i inni przedstawiciele tzw. „elit” III Rzeczpospolitej,
którym nie podoba się nikt i nic poza nimi samymi.
Pomnik, ich zdaniem, rani poczucie estetyczne, pozostaje w niezgodzie
z dobrym smakiem, jest prymitywną szmirą, godzi w porozumienie polsko ukraińskie i Bóg raczy wiedzieć w co jeszcze!
Nie jestem rzeźbiarzem, nie pretenduję do miana krytyka sztuki, ale
chciałabym, by reprezentanci nagonki, o której mowa, zastanowili się, w jaki
sposób, subtelnie, nie raniąc uczuć zbrodniarzy i ich popleczników, wyrazić
plastycznie zbrodnię jedyną w swoim rodzaju? Jak można przedstawić kolejnym pokoleniom to, co nie jest tylko koszmarnym snem, ale najprawdziwszą
z prawdziwych gehenną środowisk kresowych, nie rozliczoną nigdy, dziś niestety coraz bardziej umniejszaną z nadzieją, że nie pozostanie po niej ślad tak,
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jak zniknęły polskie wsie i osady, a groby niezliczonych rzesz pomordowanych
wołają o pamięć i bezskutecznie o chrześcijański pochówek.
Ten pomnik jest niebywale wyrazisty, dynamiczny, trafiający także do
uśpionej nieco jaźni, przywodząc na pamięć tamte wydarzenia po to, by nie
mogły się powtórzyć nigdy więcej.
Najnowszy projekt Mistrza, jak wszystkie poprzednie, trafia w punkt.
Życzymy gorąco jak najszybszej jego realizacji.
Dzisiaj, gdy weszliśmy w rok 2018, rok 100 lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, warto sobie powtarzać nieustannie, że wolność nie jest dana
raz na zawsze i trzeba o nią dbać, pielęgnować pamięć o pokoleniach, które
nam tę wolność wywalczyły, o ludziach, którzy utracili życie tylko dlatego,
że byli Polakami. Musimy starać się ze wszystkich sił być jednością, mimo
ogromnych trudności i oporu z zewnątrz i wewnątrz kraju. Musimy także zacieśniać więzi ze wszystkimi Rodakami rozsianymi na wszystkich kontynentach, i dlatego dedykuję nam, wszystkim Polakom, których przepełnia miłość
do rodzinnej ziemi, pieśń ku pokrzepieniu serc, której słowa muszą wstrząsnąć
każdym z nas.
Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła
co strwożą wroga a w nas ducha wniosą
i niech w chorągwiach Matka nasza czuwa
nad zagonami ponad krwawą rosą
zaszum nam Polsko nad Wilnem i Lwowem
ponad Wołyniem gdzie wstają upiory
zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem
gdzie odprawiamy codzienne Nieszpory
gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą
gdzie pamięć wraca jak spłoszona sarna
i gdzie się ptaki zmieniają w anioły
gdy je okrywa nocy chusta czarna.
Zaszum nam Polsko chorągwią nadziei
co dzikie pola omiata swym męstwem
byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami
wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem
Zaszum nam Polsko wysoko nad głową
wielką chorągwią Twego zmartwychwstania
byśmy wrócili do gniazda Ojczyzny
którą skrzydłami orzeł znów zasłania
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Przed mroźnym wiatrem co wieje ze wschodu
przed wiatrem kłamstwa co z zachodu wraca
Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła
szumem co wiarę w zwycięstwo przywraca.
słowa: KJ Wegrzyn, muzyka i wykonanie, stand. Licencja You Tube:
Maciej Wróblewski

Serdecznie zachęcam do wysłuchania tego wspaniałego utworu tych
z Państwa, którzy jeszcze go nie znają.
Magdalena Ponurkiewicz, 20.01.2018 rok Nowy Sącz

Rozmawiamy z najstarszymi parafianami
Antonina Majocha z Kaczmarczyków
Pani Antonina – babcia Tosia - jak ją nazywają wnuki i prawnuki, skończyła w ub. roku 90 lat. Wysoka, szczupła, dbająca o własny wygląd i o porządek w domu i obejściu, w czym pomagają jej dzieci. Ma jasny umysł i pojemną
pamięć lat minionych i ludzi, z którymi się minęła.
Rodzice jej to Józef Kaczmarczyk i Karolina z Mrozów, dzieci mieli ośmioro, z których żyje ona i jej siostra Zofia. Utrzymywali się z pracy w polu, które
ojciec kupił od handlarza Żyda. W akcie notarialnym kupna - sprzedaży figurują nazwiska Elle z Friedmanów Landauowej i dr. Hirscha Friedmana. Obszar gruntów liczył niewiele ponad hektar. Oprócz pola zasadniczy dochód
na utrzymanie rodziny dawał zakład szewski taty. Dom z drewna wybudował
w 1924 roku.
Dzieci Józefa pomagały w utrzymaniu rodziny pracą w polu własnym
a także u sąsiadów, a zapłatą był tzw. odrobek a także rozmaite dary ziemi:
zboże, mąka, jaja.... Pracowały także na polu dworskim. Pani Tosia wspomina
też zbieranie kłosów, które nie powinny były się marnować, z tego był chleb.
Pamięta również zadanie wskazane przez ojca; ścinanie sierpem łąki i układanie trawy w pokosy. Starsze dzieci to robiły, wychowywano je także przez pracę.
Tato Józef pracował także w Rożnowie przy budowie zapory wodnej. Pracownicy dojeżdżali tam kolejką wąskotorową, którą transportowano także
żwir. Dzieci Kaczmarczyków wczesnym latem jechały tą kolejką zbierać borówki. Droga do lasu biegła koło domu, którego mieszkańcy zawsze wychodzili
poza próg i przyglądali się wędrowcom. Osoby te- zarówno starsze jak i dzieci –
miały wady postawy, każda jedna obarczona była innym rodzajem ułomności.
– Jak było ze szkołą?
Pani Antonina uczęszczała do szkoły w Marcinkowicach prowadzonej
jeszcze przez sławnego pana Zachutę a potem przez panią Władysławę Niem-
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czykową. Na naukę chodziła 6 lat a w tych latach mieściły się trzy klasy, bowiem niektóre były dwuletnie. W ławach szkolnych spotykały się dzieci starsze
i młodsze, zależnie od tego, kiedy rodzice posłali je do szkoły na naukę. Podczas
przerw grupki dziewczynek lubiły gromadzić się pod figurką św. Antoniego, by
porozmawiać i zawiązać przyjaźń.
Koleżanki szkolne poumierały, żyją we wspomnieniach: Anna KrawczykKrzakowa, Zofia Dąbrowska -Tobiaszowa, Józefa Zalewska, Maria Kwiatkowska.
Pożycie w rodzinie i sąsiedztwie było zgodne.
„Wojna i okupacja. W 16 i 17 roku życia pracowałam przy okopach dla
Niemców. Ja przydzielona byłam do okopów na p. Smagowych polach, także na
Grodzisku. Ponieważ byłam mizerna z wyglądu, byłam traktowana przez pilnujących Niemców ulgowo. Wykonywałam lżejsze prace. Budowa okopów trwała
2 sezony, kiedy można było kopać. Niemcy nie byli dla mnie złymi ludźmi”.
Po II wojnie rodzina wyjechała „na zachód”, tereny zwane też ziemiami odzyskanymi. Osiedlali się tam Polacy głodni ziemi i lepszego bytu. Administracja
państwa przydzielała domostwa i grunt, z czasem trzeba było to spłacić. Ojciec
tam też zajmował się szewstwem, nawet założył spółdzielnię szewską.
– Czy domy były już puste?
Polacy zasiedlali tereny, z których na mocy umów państwowych byli wysiedleni Niemcy, którzy w czasach zaboru przyjeżdżali ze swojej ojczyzny i kolonizowali tereny polskie. Znamy z historii te sprawy, także rugowanie przez władzę
zaborczą ludzkości polskiej.
– Jak to przejmowanie poniemieckich majątków wyglądało?
Nie wszystkie domostwa były opuszczone. Rodzina początkowo mieszkała
z Niemcami, bowiem przesiedlenie ich trwało jakiś czas. Dało się razem żyć, nie
było konfliktów. Przykrym zjawiskiem było szabrownictwo. W przyjętym domu
były skrytki, zamaskowane ziemią czy zwałami piasku, gdzie Niemcy pochowali
jakieś rzeczy, których nie mogli zabrać, a po które zamierzali wrócić. Bracia pani
Antoniny przypadkowo trafili na okienko prowadzące do piwnicy, ale zainteresowała się tym grupa szabrowników i sprytnie a szybko opróżniła schowek.
Niestety, byli to Polacy.
Miejscowość, w której zamieszkała rodzina Kaczmarczyków, nazywa się
Ciechanowice, w powiecie Jelenia Góra. Dom i pole w Marcinkowicach wydzierżawiła rodzina Marii i Antoniemu Potoczkom. W 1957 roku rodzice zadecydowali o przekazaniu posesji Antoninie - zamężnej z Julianem Majocha,
też majstrem szewskim. Mąż Julian zmarł w 1990 roku a jeden syn Ryszard
w 2008 roku. Żyją, 4 córki i 2 synów.
W świątecznym numerze „Niedzieli” zamieszczony jest wywiad z „wirtuozem
akordeonu” Marcinem Wyrostkiem . Na jednym ze zdjęć widać, jak rozmawia
z ks .bp. Antonim Długoszem. Korzenie tego artysty są marcinkowickie, choć być
może ani raz tu nie był.				
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A oto genealogia;
Józef i Karolina z Mrozów Kaczmarczykowie mieli 8 dzieci:
- Stefan
- Władysława
- Stanisław
- Aleksandra

- Zofia
- Edward
- Antonina
- Maria

Maria poślubiła Antoniego Wyrostka. Ich syn Zdzisław poślubił Alicję.
Owocem związku jest Marcin Wyrostek – wirtuoz akordeonu.
Pan Marcin mieszka we Wrocławiu i daje koncerty w kraju i za granicą,
nagrywa płyty, uczy w szkole muzycznej. Po inne wiadomości odsyłam do
„Niedzieli”.

Rozmowę zredagowała: Łucja Wróbel

P.S. Do tych wspomnień pani Antoniny chcę dorzucić swoje wspomnienia
z dzieciństwa.
1. Starsi określali wieczorny kurs pociągu w stronę Chabówki przejeżdżającego przez Marcinkowice jako Jelenia Góra, „Pojedzie zaraz Jelenia Góra”.
2. „Na zachodzie” jakiś czas mieszkała z rodziną mamy siostra Julia. Ktoś
z naszej rodziny odwiedził ich i przyjechał z darami, z których pamiętam
płat słoniny, woreczek mąki i kauczukową lalkę.
3. Mój tato został powołany do wojska zaraz w maju 1945 r, aby wraz z innymi nadzorował proces wysiedlania Niemców i zasiedlania przybyszów
oraz trzymał straż przy granicy, która nie była ściśle wyznaczona a teren
był niebezpieczny. Stację mieli w miejscowości Międzygórze, patrole na
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Śnieżce. Surowo było karane przywłaszczanie sobie mienia wysiedleńczego. Dlatego- zachowane zdjęcia przedstawiają żołnierzy obok samochodów
i motocykli. Mogli je oglądać, głaskać ale żadna miarą nie wolno było
przywłaszczać.
4. Pani Antonina należała do grona dziewcząt, które bywały w naszym domu
dla nauki robót ręcznych prowadzonych przez moją mamę Annę.
Łucja Wróbel

Kącik misyjny
Hola queridosamigos!.
Serdecznie pozdrawiam z Nikaragui, gdzie,
również jak i w Polsce, mamy czas adwentu
i przygotowujemy się do Bożego Narodzenia.
Czas świąteczny można zauważyć w tym kraju
od pierwszych dni listopada. Wszystkie sklepy już
mają na wystawach motywy świąteczne i zapraszają na zakupy promocyjne, ze względu na nadchodzące święta.
W pierwszych dniach grudnia w domach można zauważyć już choinki (często w kolorze białym),
światełka, ozdoby. Jednak w tych dniach nie jest
najważniejszy adwent czy też zbliżające się Boże
Narodzenie.
Najważniejszy jest dzień, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia. Nikaragua obchodzi
to święto (zwane Purissima) bardzo uroczyście. W całym kraju jest
to dzień wolny od pracy i szkoły.
Dzień wcześniej obchodzimy wigilię tego święta zwana, Griteria.
Przed domami czy też kościołami
mamy małe ołtarze z figurą Maryi, ładnie ozdobione kwiatami
i światełkami. Dorośli z dziećmi chodzą od domu do domu, gdzie jest figura Matki Boskiej. Śpiewane są piosenki i za to gospodarz domu daje
wszystkim słodycze lub inne drobne
prezenty. Griteria trwa do późnych

34

Nasza Wiara 2/2018

godzin nocnych. Następnego dnia przed Mszą
świętą mamy procesję z figurą Maryi, śpiewami i muzyką.
Adwent w kościele wygląda trochę inaczej.
Nie mamy rorat, mało pieśni adwentowych,
więc często jest na Mszy mix pieśni. Pomieszane - z okresem adwentu okres zwykły. Mamy
również wieńce adwentowe. Tydzień przed
Bożym Narodzeniem już robimy szopki świąteczne.
Choinki w kościołach nie są popularne,
wystarczy, że jest szopka. Jednak gdy Polak jest
proboszczem na parafii, nie może się obyć bez
drzewka świątecznego. Więc dokonałem zakupu ponad 2 metrowej choinki. Pokazałem
ludziom na Mszy św., że choinka już jest, a ich zadaniem jest kupić światełka
i ozdoby. Na dzisiejszy dzień (20 grudnia) choinka już ma 3 komplety światełek, bombki i ozdoby.
Pasterkę mamy nie tak późno jak w Polsce, w głównym kościele pasterka
jest o godzinie 20. Do innych kaplic, gdzie dojeżdżam, Msze św. – pasterki,
odprawiam po południu.
Wigilijna kolacja, to już jest inny świat. Nie ma tej polskiej tradycji - karp,
uszka itp. Na pewno będzie ryż i coś do niego. Kolacja trochę bardziej uroczysta niż inne. Jedno danie, ale też dobre. W tym czasie świątecznym ludzie się
odwiedzają wzajemnie, lub też jadą na plażę odpoczywać i wygrzewać się na
gorących piaskach.
25 grudnia to tylko
jedyny dzień świąt. 26
grudnia jest to dzień
pracujący. Nie mamy
wolnego. Więc święta szybciej mijają niż
w Polsce.
Zdrowych, spokojnych i błogosławionych
Świat Bożego Narodzenia.
Feliz Nawidad!
O. Gabriel Szewczyk SVD
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Historia Tomka i Mireille
Jestem misjonarką, Karmelitanką Dzieciątka
Jezus, przez ostatnie dziesięć lat pracowałam w
Kamerunie, na misji w Dimako. Jednym ze sposobów wspierania ubogiej ludności Afryki jest „Adopcja Serca”. Właśnie z tą formą pomocy powiązana jest historia Mireille,
którą pragnę opowiedzieć.
Kiedy poznałam Mireille, była uczennicą Liceum Ogólnokształcącego
w Bertoua. Podobnie jak większość kameruńskich dzieci, nie miała łatwego
życia. Jej ojciec zmarł wcześnie, był wojewodą, więc zajmował dość wysokie
stanowisko. Po jego śmierci rodzinę czekało wiele problemów. Ojciec Mireille
był muzułmaninem, zaś jej matka katoliczką.
Według muzułmańskich zwyczajów, po śmierci męża kobieta zostaje żoną
jego brata. Mama Mireille nie chciała się zgodzić na to, dlatego została wydziedziczona z rodziny, skazana na nędzę i tułaczkę. Z północy Kamerunu przyjechała na wschód, gdzie zamieszkała i włączyła się w grupę modlitewną działającą przy katolickiej parafii. We wspólnocie modlitewnej znalazła wsparcie.
Jena z kobiet otoczyła ją i jej pięcioro dzieci opieką. Mireille wraz ze swym bratem zamieszkała u swej „drugiej mamy”, pomagając jej w pracach domowych,
ta natomiast opłacała ich edukację.
Pewnego dnia pani Irene, „druga mama”, przyszła do mnie, prosząc o pomoc.
Opowiedziała mi historię dziewczyny, którą doceniała za pracowitość, szczerość
i lojalność. Chciała zapewnić Mireille zdobycie zawodu, aby mogła sobie poradzić w życiu. Niestety, zbliżał się dla niej czas przejścia na emeryturę, co oznaczało uszczuplenie jej budżetu domowego i nieregularność otrzymywania pensji.
W tym też czasie gościłyśmy na nasze misji przedstawicieli „Maitri”, którzy
poszukali dla Mirelli rodziny adopcyjnej w Polsce. Dzięki regularnemu wsparciu finansowemu pani Iwony, Mireille mogła ukończyć studium nauczycielskie
i podjąć pracę jako nauczycielka w Katolickiej Szkole Podstawowej w Dimako.
Tam też poznała Tomka, swego obecnego męża, który pracował wówczas na
wschodzie Kamerunu jako wolontariusz.
Dzisiaj Mireille i Tomasz mieszkają w Polsce i cieszą się swoim kilkumiesięcznym synem, a pani Iwona mogła poznać swoją adoptowaną córkę, jej
męża i dziecko. Niech to świadectwo będzie wyrazem wdzięczności i uznania
dla ofiarnej pomocy, jaką niesiecie naszym braciom i siostrom w krajach misyjnych.
s. Ilona Firszt K Dz J
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Akcja Katolicka w naszej parafii od wielu lat w ramach Adopcji Serca opiekuje się Rachelą, która w tym roku ukończyła już gimnazjum i napisała wzruszający list do swych, jak to nazwała, rodziców adopcyjnych. Przedstawiamy
ten list w wersji oryginalnej jako zdjęcie a pod nim jego tłumaczenie przez
naszą rodaczkę z Krasnego Potockiego – siostrę Norbertę, która jest misjonarką, a wcześniej ukończyła naszą szkołę średnią pod nazwiskiem Anna Janus.
Duszpasterzom i wszystkim członkom Akcji Katolickiej.
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i refleksji oraz planów na Nowy 2018 Rok.
W tych wyjątkowych dniach, wiele radosnych chwil zadowolenia oraz
sukcesów z podjętych wyzwań z całego serca życzy wszystkim i zapewnia
o modlitwie w czasie adoracji Słowa które Ciałem się stało.
Siostra M. Norberta od Świętego Józefa
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Drodzy Opiekunowie,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jestem bardzo szczęśliwa z pisania tego listu. Pragnę wam serdecznie podziękować za to, co uczyniliście dla mnie przez te lata wspierania duchowego
i materialnego. Za to, że daliście mi Wasze serca i miłość, abym mogła się uczyć. I
właśnie ukończyłam z Bożą i Waszą pomocą naukę. Nie widzę jak mogę się wam
za to wszystko odwdzięczyć co uczyniliście dla mnie. Kończąc i korzystając z tej
okazji życzę Wam błogosławionych świąt i szczęśliwego Nowego 2018 Roku.
Niech Jezus będzie zawsze w Waszych sercach i na ustach i w całej
Wspólnocie. Nowy rok niech będzie dla Was opływający w błogosławieństwo
i Pokój Boży.
Na zakończenie pozwólcie jeszcze raz Wam podziękować. Byliście mi
dani przez Boga. Niech Pan Bóg was strzeże i udziela potrzebnych łask.
To wasze dziecko Rachel - Dziękuję.

Opowiastki nie tylko przyrodnicze
1. Przylatują do Polski tylko na zimę
Mój prywatny
korespondent doniósł mi, że przez
okno
mieszkania
w dworskim parku
wypatrzył gile. Ptaki
te uciekają do nas ze
Skandynawii przed
wielkimi mrozami.
Najczęściej gile
są
obywatelami
Szwecji, gdzie zamieszkują rozległe
lasy i podobno zdarza się, że w łopatach łosi wiją gniazda. Gile należą do
ekskluzywnego grona najpiękniejszych europejskich ptaków. Mają też dziwny
obyczaj. Gdy księżyc jest w pełni, wówczas gromadzą się mroźną nocą na polanach i spoglądają w stronę tarczy księżyca. Uwielbiają, gdy podczas takich
posiedzeń wieje wiatr z północy – skąd ich ród.
Również tylko zimowym gościem bywa u nas jemiołuszka – wielkość
porównywalna ze szpakiem. Przybywa do nas z Syberii, gdzie kiedyś tęskno
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wyglądali jej polscy zesłańcy. Nazwa tego ptaka pochodzi od jemioły, której
owocami się żywi. Może też być odwrotnie, że jemioła pochodzi od swojego
konsumenta. Ten podstawowy jadłospis jemiołuszka uzupełnia jeszcze jagodami głogu i tarniny. W nieodległych czasach na Litwie jemiołuszki z grzankami były nie lada przysmakiem. Objadał się tą delicją nasz noblista Czesław
Miłosz.

2. Dziwne czasy nastały...
Proszę sobie wyobrazić, że pies plebanijny,
który wabi się Muka, raz po raz jest przeze
mnie delikatnie budzony, żeby raczył przejść
do dziennego kojca i zjeść śniadanie. W nocy
jest na dużym wybiegu – gospodarczym podwórzu, gdzie ma budę-strażnicę, którą niestety, traktuje jak wygodną alkowę. Muka nie
zawsze zaśpi sobie rano, ale zdarza mu się to
coraz częściej. Jedno go usprawiedliwia, że gdy
zaśpi, to przynajmniej wówczas ma poczucie
winy, że zaniedbał swoje obowiązki – człapie
wtedy za mną ze zwieszonym łbem ze wstydu.
Jednym słowem jest zupełnie odwrotnie
jak dawniej bywało – choćby jak w tej bajce
Krasickiego:

„Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził
Nazajutrz go obili, że pana obudził.
Spał smaczno drugiej nocy, złodzieja nie czekał.
Ten dom skradł, psa obili za to, że nie szczekał.”
3. Coraz więcej wiemy o przebiegu bitwy Legionów Polskich pod
Marcinkowicami
Nasze parafialne muzeum wzbogaciło się - dzięki staraniom ks. Sebastiana – o oryginalny numer gazety Polska Zbrojna z 5 sierpnia 1934 r.
W numerze tym aż dwie strony formatu A3 poświęcone są opisowi przebiegu bitwy pod Marcinkowicami. Mottem tego opisu jest cytat z książki Józefa Piłsudskiego: „Lubię wspominać Marcinkowice jako jedną
z najładniejszych bitew, jakie stoczyłem”.
Ks. Józef Babicz
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Z parafii, kraju i ze świata
Dwukrotnie w niedziele 7 i 14 stycznia o godz. 17:00 mogliśmy obejrzeć
bardzo ciekawe przedstawienie jasełek przygotowane przez naszą młodzież
z Ruchu Światło-Życie. Natomiast w niedzielę 14 stycznia przed Mszą św.
o godz. 11:30 mogliśmy posłuchać pięknego koncertu kolęd w wykonaniu naszej orkiestry parafialnej. Cały koncert był podzielony na trzy części – II część
tego koncertu odbyła się zamiast kazania, a trzecia miała miejsce po zakończonej Mszy św. Po koncercie przed kościołem można było złożyć dobrowolną
ofiarę na wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry.
***
W sobotę 19 stycznia obchodziliśmy wspomnienie męczennika św. Sebastiana, a zarazem dzień imienin naszego księdza Sebastiana. Z tej okazji
w niedzielę 21 stycznia w imieniu wszystkich parafian przedstawiciele ruchów
i stowarzyszeń parafialnych złożyli solenizantowi życzenia imieninowe, a nasza orkiestra parafialna zagrała STO LAT.
***
W niedzielę 28 stycznia o godz. 17:00 w naszym Domu Parafialnym odbyło się „Pożegnanie z kolędą i kolędnikami”. W widowisku tym koncert
kolęd prezentował nasz Chór Parafialny. Koncert ten był przeplatany występami naszych grup kolędniczych. Widzowie mieli też możliwość wspólnego
kolędowania.
***
Jak co roku w naszym kościele parafialnym w ostatnią niedzielę stycznia
o godz. 11:30 została odprawiona Msza Św. opłatkowa w intencji Zarządu,
pracowników i przyjaciół Fundacji Sądeckiej, członków Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, Stowarzyszenia „Kasa Wzajemnej Pomocy”, Stowarzyszenia „Sołtysów Ziemi Sądeckiej”. Następnie w Zespole Szkół
w Marcinkowicach odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków tych organizacji.
***
W tegorocznym XXVII Przeglądzie Grup Kolędniczych gminy Chełmiec,
który odbył się na scenie Domu Kultury w Klęczanach, dobrze wypadły grupy kolędnicze z terenu naszej parafii. Młodzi artyści starali się zachować
wszystkie szczegóły, jakie dawni przebierańcy wprowadzili w kolędniczą sztukę. Występy ich oceniało jury złożone z samych profesjonalistów, a zasiadali
w nim: regionalistka Zofia Skwarło, muzyk i dialektolog MCK „Sokół” Monika Kurzeja oraz etnograf MCK „Sokół” Benedykt Kafel. W kategorii dziecięcej II miejsce zajęła grupa kolędnicza „Z turoniem” ze S.P. w Klęczanach.

40

Nasza Wiara 2/2018

W kategorii młodzieżowej dwa równorzędne I miejsca otrzymały grupy kolędnicze z Z.S. w Marcinkowicach „Z szopką” i z S.P. w Chomranicach
„Z turoniem”, III miejsce zajęła grupa kolędnicza „Z gwiazdą” z Librantowej.
W kategorii dorośli I miejsce zdobyła grupa kolędnicza „Herody” z Marcinkowic.
W tegorocznym Przeglądzie Powiatowym w Mystkowie, gminę Chełmiec reprezentować będą: grupy młodzieżowe: Z.S. w Marcinkowicach „Z szopką” i z S.P.
w Chomranicach „Z turoniem” oraz grupa dorosła „Herody” z Marcinkowic.
***
Wydany został specjalny dokument na temat obrad na sesjach plenarnych
V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zapowiada on wybory w gronie duchownych,
osób konsekrowanych i świeckich. W dekanatach kapłani mają zdecydować
,kto spośród nich będzie członkiem synodu w osobie relatora. Kapłan ten będzie miał za zadanie animowanie prac synodalnych na poziomie dekanatu.
W sesjach plenarnych będą uczestniczyli także księża dziekani oraz kapłani wybrani do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej. Będą obecni na
nich także m.in. przedstawiciele osób konsekrowanych, księży emerytów,
kapłanów pracujących naukowo, reprezentanci kapituł kolegiackich, a także
wiernych świeckich. W przypadku osób świeckich wybory na synod zostały
połączone z wyborami do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej dokonywanych spośród członków Parafialnych Rad Duszpasterskich. Odbędą się one
na poziomie parafii, dekanatu i okręgu. Na pierwszych dwóch etapach wybory mają być poprzedzone pogłębioną dyskusją między kandydatami m.in.
na temat duszpasterstwa młodych małżeństw, sakramentu bierzmowania czy
ożywienia rekolekcji parafialnych i szkolnych. Kandydaci do Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, którzy zostali wybrani z poszczególnych dekanatów, staną się jednocześnie delegatami na V Synod Diecezji Tarnowskiej
z prawem głosu. Stanie się tak niezależnie od tego, czy ostatecznie zostaną
powołani przez biskupa do Rady Duszpasterskiej. Następnie spośród tych 43
delegatów biskup wybierze ostatecznie 14 członków Rady, która jest ciałem
różnym od synodu. Dlatego ci, którzy zostaną zaproponowani przez dekanaty
do doradzania biskupowi w ramach Rady Duszpasterskiej, będą mu także doradzali w ramach V Synodu Diecezji Tarnowskiej Rada Duszpasterska Diecezji
Tarnowskiej ma charakter doradczy dla biskupa diecezjalnego. Jej kadencja
trwa pięć lat. Zasiadają w niej duchowni, osoby konsekrowane i świeccy.
***
W diecezji tarnowskiej 71,8 procent wiernych uczęszcza na niedzielną
Mszę św., zaś 27,7 procent przyjmuje Komunię świętą - takie są najnowsze
dane. Po raz pierwszy nieznacznie zmieniono metodę badań, odliczając od
liczby osób zobowiązanych do udziału we Mszy św. parafian przebywających
na emigracji zarobkowej. Z tego względu tegoroczne statystyki są nieco wyż-
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sze niż poprzednie. Nadal najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej Mszy św.
w dekanacie Ujanowice – 92,9 procent. Jest to już od wielu lat najlepszy wynik
w diecezji tarnowskiej. Dużo ludzi chodzi też do kościoła w dekanacie Grybów – 86,1 proc. oraz w dekanacie Limanowa – 85,7 procent.„Choć są to wysokie wskaźniki wyróżniające diecezję tarnowską na tle innych diecezji w Polsce, to jednak nie mogą nas uśpić. Ilość powinna ciągle przechodzić w jakość.
W przeciwnym razie ilość wiernych w naszych kościołach będzie coraz niższa.
Nie możemy też zapominać o 30 procentach wiernych, którzy nie pojawiają
się na niedzielnej Mszy świętej. Musimy zastanowić się dlaczego ich nie ma
i co zrobić, żeby pomóc im wrócić do wspólnoty Kościoła” – uważa ks. Michał
Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej.
Najwięcej wiernych przyjmuje Komunię św. w dekanacie Ujanowice – 40,8
proc., a także w dekanacie Stary Sącz - 34,9 proc. i w dekanatach Czchów oraz
Limanowa - 33,5 proc. „Te wysokie wskaźniki są zasługą przede wszystkim
rodzin – silnych Bogiem, ale także ogromnej gorliwości kapłanów, którzy prowadzą duszpasterstwo, katechizują i ofiarnie pełnią posługę w konfesjonale”
– dodaje ks. Dąbrówka. Najniższy wskaźnik frekwencji w diecezji tarnowskiej
zanotowano w dekanacie Mielec-Południe – 53,2 procent. Tam także zanotowano najniższy odsetek osób przyjmujących Komunię świętą, który wyniósł
17,6 procent. W tarnowskich dekanatach frekwencja na Mszach św. wynosi
ok. 63 procent, a w sądeckich sięga ok. 68 procent.„Podsumowując, cieszy
nas fakt, że podczas liczenia w kościołach było o 3,5 tys. osób więcej niż
w poprzednim roku. Łącznie było to nieco ponad 605 tysięcy wiernych. Jeśli
przyjmiemy metodę z poprzedniego liczenia wiernych, daje nam to wzrost
o 0,4 procent. Na podobnym poziomie kształtuje się także wzrost liczby osób
przyjmujących Komunię świętą” – ocenia dyrektor Wydziału Duszpasterstwa
Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Najnowsze dane dotyczące wskaźników praktyk religijnych opublikował Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które
odbyło się w niedzielę, 15 października ubiegłego roku. Nową metodę badań
wskazał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie.
***
Ojciec Święty Franciszek zakończył tygodniową 22. zagraniczną podróż
do Chile i Peru, w czasie której spotkał się z mieszkańcami obu krajów Ameryki Południowej, z ofiarami reżimu Augusto Pinocheta w Chile i ludnością
Amazonii. Była to już szósta podróż papieża Argentyńczyka do Ameryki Łacińskiej. W Chile Franciszek często apelował o stwarzanie przestrzeni dialogu i wysłuchania, zwłaszcza ubogich, młodych i osób starszych, imigrantów.
Apelował też o pokój, który byłby harmonią różnorodności oraz o odrzucenie
wszelkiej przemocy. Podkreślił ponadto rolę pobożności religijności ludowej.
Tonem dominującym podczas pobytu papieża w Peru były słowa motta tej
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wizyty: „Zjednoczeni dla nadziei”. Ojciec Święty wskazał, że chodziło mu
o to, aby to zjednoczenie nie odnosiło się do jałowej jednolitości, ale do całego bogactwa różnic, które dziedziczymy z historii i kultury. W tym kontekście
podkreślił znaczenie spotkania z ludami peruwiańskiej Amazonii, które zapoczątkowało także proces Synodu dla Pan-Amazonii, zwołanego na październik
2019 r. Ojciec Święty sprzeciwił się też kolonizacji ekonomicznej i ideologicznej, a podczas spotkania z władzami zwrócił uwagę na dwa zagrożenia:
degradacji ekologiczno-społecznej i korupcji. Z kolei spotykając się z duchowieństwem zachęcił duchownych, by byli bogaci w pamięć i wierni swoim korzeniom, w tym pobożności ludowej do Maryi Panny. Biskupom i młodzieży
wskazał przykład świętych tej ziemi.
opr. Jacek Kwiatkowski
Na podstawie: www.sadeczanin.info; www.naszdziennik.pl; www.chelmiec.pl

Ojczyzna polszczyzna
W badaniach językoznawczych wskazanie przedziału między staropolszczyzną a językiem nowopolskim nie jest jednomyślne. Wydaje się, że już od
Kochanowskiego zaczyna się język nowy ale barok zamąca to stwierdzenie
przez gadulstwo, makaronizm i kolokwializmy. Wkraczając w wiek osiemnasty, zauważamy znaczną bliskość z polszczyzną współczesną, chociaż nie
wszyscy piszący wtedy (mowy ich, niestety nie poznamy, nie było nagrań)
w równej mierze starali się o jasność i elegancję wypowiadzi.
Język XVIII-wiecznej polszczyzny przyzwyczailiśmy się poznawać i oceniać przez pisarstwo Ignacego Krasickiego. Proponuję się skupić tylko na jednym gatunku- jego bajkach. (Nie należy bajek mylić z baśniami typu Czerwony Kapturek czy Królowa Śniegu). W ścisłym znaczeniu – bajki są zwięzłymi
wypowiedziami zawierającymi morał czyli przesłanie dydaktyczne, naukę.
Proponuję zatrzymać się nad bajką – pt: „Jagnię i wilcy”
Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie.
Dwóch wilków jedno w lesie przydybali jagnię.
Już go mieli rozerwać, rzekło: „Jakim prawem?”
„Smacznyś, słaby i w lesie” - Zjedli niezabawem.
Morał nie jest trudny do pojęcia. Zajmiemy się językiem -jego zwięzłością,
możliwością wyrażenia w niewielu słowach myśli, pod którą można podłożyć albo z której można wywieść wiele obrazów, wiele sytuacji podobnych
do przedstawionej. Możemy opowiedzieć tę sytuację w przykładowy sposób:
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Na słonecznej polanie leśnej pasł się młody baranek. Skubał soczystą trawę, pił
świeżą wodę ze strumienia. O zmierzchu szukał schronienia na nocleg. Wtem
zaświeciły w mroku dwie pary wilczych oczu. Wilki zbliżyły się do baranka,
warcząc groźnie i pokazując zębiska. Naiwny w swej młodości baranek – nie
rzucił się do ucieczki, ale na wyczuwalną intencję głodnych wilków zapytał
o prawo do życia i przyczynę ich agresywności.
Jakim prawem macie mnie rozerwać?
Wilki odrzekły: dlatego, że mięso z ciebie nam smakuje, dlatego, że jesteś
słaby, dlatego, że jesteś w lesie sam a baranki prowadzą życie stadne, dlatego
my cię zjemy.
Jagnię uzbrojone było jedynie w prawo do życia, napastnicy w prawo silniejszego czyli w bezprawie.
Czy w tym obrazku trudno skojarzyć problem tzw. aborcji? Albo stosowania prawa siły w zespole ludzi: w szkole, biurze, fabryce?
Jak w powyższej, tak i w innych bajkach morał ma wymowę ponadczasową i ogólnoludzką, tzn. zawsze i gdziekolwiek podobne rzeczy się dzieją. Oto
kolejna historia:
Arab jeden, gdy go noc w podróży zapadła,
A był dwa dni wśród stepu bez wody, bez jadła
Postrzegł worek na drodze! Wziął rozweselony,
A w blasku gwiazd chcąc widzieć, czym był napełniony,
Jęknął i rzekł niezmierną boleścią przejęty:
„Jam myślał, że kasza, a to – dyjamenty!”
Do rozważań powyższego zapraszam P.T Czytelników.
Łucja Wróbel

P.S. Zapraszam też do skrócenia następującej informacji podanej przez
czterolatka na pytanie: Czy chodzisz do przedszkola? „Jak nie było jeszcze
wakacji, wtedy chodziłem do przedszkola, a jak są teraz wakacje, to nie chodzę
do przedszkola. Jak się skończą wakacje, będę chodził znów do przedszkola”.
Jak to wyrazić najkrócej? Proszę nadesłać odpowiedzi.
Czy do Państwa trafiają wypowiedzi krótkie i zwięzłe, czy też mocno
rozwinięte? Są bowiem tacy, którym wystarczą „dwie słowie” a i tacy, którym
tłumaczyć sprawę trzeba długo i wielokroć.
Łucja Wróbel
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Sprawozdanie Caritas
Prawdziwa wielkość to umiejętność pochylania się nad drugim.
św. Urszula Ledóchowska

Jako ludzie wiary powinniśmy wsłuchać się w słowa Chrystusa, który pochylał się nad każdym, kto potrzebował pomocy, nad tymi, których nikt nie chciał
znać. Nie było nikogo, wobec kogo przeszedłby obojętnie. Dziś ma Caritas to
dzieło wykonywać w imieniu ludzi wierzących. To wielki zaszczyt być przedłużeniem rąk, nóg Chrystusa, działać w Jego imieniu, w imieniu Jego Kościoła.
Od 18 lat Parafialny Oddział Caritas niesie pomoc osobom, rodzinom
najbardziej potrzebującym z naszej parafii. Dzięki ofiarności Parafian i ludzi
szlachetnego serca można finansować różnorodną pomoc; przygotowujemy
paczki żywnościowe z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, zakup
lekarstw, żywności, opału, udzielanie potrzebującym zapomogi.
Każdego roku organizujemy półkolonie dla dzieci. Wolontariusze Caritas pomagają w sytuacjach losowych (pomoc pogorzelcom, kosztowna operacja) poprzez zbiórkę pieniężną wśród Parafian, przekazując środki poszkodowanym. Zasięg działania POC wykracza za granice parafii, biorąc udział w ogólnopolskich
akcjach charytatywnych. W minionym roku; pomoc mieszkańcom Syrii – Aleppo,
poszkodowanym przez „wichurę” w Polsce, pomoc mieszkańcom Meksyku.
Poza pomocą materialną staramy się zaspokoić potrzeby duchowe poprzez
udział w nabożeństwach:
– oprawa liturgiczna w Światowy Dzień Chorego
– prowadzenie Drogi Krzyżowej z rozważaniami
– czuwanie w Ciemnicy w Wielki Czwartek
– udział w święcie Caritas
– udział w nabożeństwie różańcowym
W minionym roku w naszej parafii 14 października odbyła się uroczystość
dekanalna – Dzień Skupienia wolontariuszy Caritas dekanatu Nowy Sącz –
Zachód. Udział wzięło 10 parafii należących do dekanatu.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierają dzieło Caritas.
Parafianom - Darczyńcom zapełniającym skarbonkę św. Antoniego przez
cały rok
– Księżom parafialnym
– Dzieciom za Jałmużnę Wielkopostną /skarbonki/
– Caritasowi Diecezji Tarnowskiej
– Urzędowi Gminy Chełmiec
– Firmie „GEORGE” - p. p. M.J, Kuzak
– Firmie „GRÓD” - p. p. Z.W .Czop
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p. Marii Chmielowskiej
p. p. A.E. Chronowskim
p. p. A.Z. Leśniak
p. p. A.E Sulicz
U progu Nowego Roku, dziękując za każdy przejaw życzliwości, składamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech pokój i błogosławieństwo zagoszczą w Waszych sercach, dobroć, zgoda i wzajemna życzliwość niech panują w Waszych
rodzinach w każdym dniu nowego 2018 roku.
Opracowała: Dorota Czub

Jasełka
Dnia 7 stycznia 2018 r.
odbyły się w naszej parafii
jasełka pt. ,,Wigilijna opowieść’’. Zostały one przygotowane przez członków
Ruchu Światło Życie.
Przedstawienie opowiadało o rodzinie, która
mogłaby żyć w naszym
najbliższym sąsiedztwie.
Aneta Grabowska - matka
trójki dzieci. Wychowuje je samotnie, ponieważ
jej mąż przebywa już pięć lat na emigracji. Ta trudna sytuacja sprawia, że
członkowie rodziny zaczynają się coraz bardziej od siebie oddalać. Zbliżają
się Święta Bożego Narodzenia. Aneta bardzo chciałaby, aby w te wyjątkowe
dni ich rodzina na nowo mogła być razem. Niestety, jej mąż ponownie zawodzi. Decyduje się na spędzenie Wigilii za granicami kraju, w pracy. W domu
Grabowskich wybuchają kolejne awantury. Negatywna atmosfera udziela się
wszystkim. Matka gorliwie modli się o odmianę losu jej rodziny, a Ola - młodsza córka także prosi o to, by tata, którego nawet nie pamięta, wrócił wreszcie
do domu.
W historię wpleciony jest wątek betlejemskiej szopki, w której narodził się
nasz Zbawiciel. Dostrzegamy w nim piękny przykład tego, jak powinny wyglądać relacje bliskich sobie osób. Jezus, Maryja i Józef są dla nas przykładem
tego, iż mimo biedy, nieporozumień i trudów rodzina oddana w miłości Bogu
przetrwa wszystko.

46

Nasza Wiara 2/2018

Nadchodzi Wigilia. Matka pogodziła się z tym, że i te Święta przyjdzie
jej spędzić bez męża i w tym roku także bez syna, który postanowił uczcić
Boże Narodzenie w gronie swoich znajomych. 24 grudnia trwa w domu Grabowskich rutynowo. Ania i Ola siedzą przy stole, a Aneta krząta się po domu.
Nagle z wiru obowiązków wyrywa ją pojawienie się w domu Adama, który
zrezygnował ze swoich planów, by spotkać się ze swoją rodziną. Ich radość nie
zna granic, gdy w progu staje Jan Grabowski. Wszyscy znów są razem!
Morał tej opowieści jest taki: życie nie jest łatwą sztuką, ale odrobina wiary w cuda i wiary w działanie Boga czyni nasze życie o wiele lepszym.
W rolach głównych wystąpili:
– Jan Grabowski, ojciec rodziny - Dominik Pociecha
– Aneta Grabowska, utrudzona matka - Monika Zapart
– Adam Grabowski, syn - Filip Leśnik
– Anka Grabowska, starsza córka - Gracja Karpiel
– Ola Grabowska, młodsza córka - Klaudia Plata
Opracowała: Monika Zapart

Kochane Dzieci...

O Papieżu Polaku dla dzieci
c.d. opowieści ks. M. Malińskiego
Wikary u św. Floriana
Kościół św. Floriana stoi prawie w centrum Krakowa. Faktycznie przychodzą do niego chętnie studenci. Oni to odkrywają tego młodego Księdza Doktora, do nich wygłasza kazania, konferencje, wykłady. Ksiądz Doktor czuje, że to
wszystko nie wystarcza, że studenci potrzebują bliższych kontaktów, ot, chociażby takich jak przed laty chłopcy z Żywego Różańca Tyranowskiego.
Podczas jakiejś próby chóru nagle ktoś odkrywa, że nie widział jeszcze
nigdy krokusów. Zapada więc decyzja, żeby jechać na wycieczkę w Tatry.
I pomysł.:
– A może by tak Ksiądz Doktor pojechał z nami. Parę osób. Dziesięć. Kto
będzie chciał.
– A jak wy to sobie wyobrażacie ?
			
– No, po prostu, weźmiemy plecaki z jakimś jedzeniem, z swetrem, kurtką.
– Tak na jeden dzień, rano wyjechać, wieczorem wrócić.
– Przecież chodzą pociągi z Zakopanego do Krakowa.
– No to dobrze.
– A jak będzie z sutanną?
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– Myślę, że milicja by się nami zainteresowała. I to z rozmaitych względów.
A na pewno tajniacy.
– Mówicie, że powonieniem jechać bez sutanny? „Na cywila”. Tak?
– Tak
– No, ale...
– Co „ale”?
– Jak do Księdza Doktora mówić ? Bo gdy ludzie w pociągu usłyszą jak się
zwracamy do Księdza Doktora, to sprawa się wysypie.
– No, a jakbyście chcieli mówić do mnie?:
– Panie Profesorze.
– Gdzie tam ja profesor.
– No to „wujku”! Ktoś wyskoczył.
– Gruchnął śmiech.
– Dobrze , niech będzie „wujku”.
I odtąd ksiądz doktor Karol, czyli Wujek, wyjeżdża często z młodzieżą
w świat. Na krótkie wypady w ciągu roku, pieszo albo na rowerach zimą na
narty. Za to podczas wakacji wyjeżdża na cały miesiąc w góry. Albo na kajaki.
Wtedy płyną po jeziorach albo mniej lub bardziej spławnymi rzekami. Wstają
wcześnie rano, kapią się w jeziorze, uczestniczą we Mszy świętej, jedzą śniadanie, zwijają namioty i płyną cały dzień. Wieczorem zatrzymują się, rozbijają
namioty, palą ognisko, przygotowują kolację, modlą się. Dużo śpiewają przy
ognisku, do późna w noc, i rozmawiają.
cdn.

Kolędnicy
Pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to czas, kiedy do naszych
domów przybywają kolędnicy. Wielu z nas zastanawia się czy przyjąć ich, czy
udawać, że nikogo w domu nie ma, lub podziękować z góry za kolędę? Kolędowanie z szopką, gwiazdą czy turoniem to popularne niegdyś zwyczaje bożonarodzeniowe. Polegały one na odwiedzaniu domostw ze śpiewem kolęd lub
pastorałek oraz odgrywaniu biblijnych scenek, w które kolędnicy wplątywali
ludowe wątki i tradycje. Dziś jednak prawdziwi kolędnicy należą do rzadkości
i spotkać ich można jeszcze jedynie na wsiach. W miastach niestety tradycja ta
zanika. Szkoda trochę, bo to piękny i ciekawy obrzęd o bogatej historii. Kiedyś
grupki kolędnicze przychodziły jedne za drugim do mieszkań, zawsze spotykając się z życzliwością gospodarzy. Bo nie chodzi tu o wielkość kolędy, jaką
zostaną obdarowani kolędnicy, lecz o podtrzymanie zacnej tradycji. Dawniej
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ludzie wierzyli, że jeśli nie przyjmą kolędników do domu, to spełnią się złe
życzenia. Teraz wygląda się ich w czasie świąt, ale są to wyjątki żeby zagościli
w domach.
Marcinkowska szopka ta, ma już ponad setkę lat.
W tej Naszej Dolinie kolęda nie zginie, przetrwa jeszcze z tysiąc lat.
Zgodnie z jedną ze zwrotek pastorałki, napisaną przez grupę kolędniczą
z terenu Marcinkowice, mamy nadzieję, że wspomniany zwyczaj kolędowania nie zostanie zapomniany na naszym terenie. Właśnie ze wspomnianą
w cytowanej zwrotce szopką kolędowali na terenie naszej parafii kolędnicy –
wolontariusze Szkolnego Koła Caritas pod kierownictwem p. Mariusza Jopa.
Prezentowana przez nich zabytkowa, mająca ponad 100 lat, szopka pochodzi
z muzealnych zbiorów ks. proboszcza Józefa Babicza. Przedstawiany w niej
repertuar spisany i opracowany został przed laty przez panią Halinę Kocemba.
Przez znawców folkloru ludowego szopka wraz z prezentowanym repertuarem
uznawana jest za wzorcowy przykład lachowskiej kolędy „Z szopką”.
Kolejną grupą kolędującą w naszych domach była grupa „Z turoniem” złożona z absolwentów Gimnazjum w Marcinkowicach, którzy we wcześniejszych
latach reprezentowali szkołę oraz Szkolne Koło Caritas. Kolejną grupę kolędników zebrał i przygotował p. Mariusz Adamek. Jest to grupa zaliczana do kategorii dorosłych i prezentuje tradycyjną kolędę „Z Herodem”. Cieszy fakt, że
oprócz tradycyjnych kolędników prezentujących ludową formę kolędowania,
pojawili się tez tzw. „okazjonalni”. Mam tu na myśli grupy Trzech Króli oraz
kolędników misyjnych, które prowadziły kwesty charytatywne. Wielość i różnorodność form kolędowania napawa optymizmem wszystkich, którzy mają
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na sercu pamięć
o
zwyczajach
i obyczajach bożonarodzeniowych.
Mam
nadzieję,
że włożony trud
pracy opiekunów
przygotowujących
grupy
zaowocuję
przetrwaniem
tej ważnej tradycji
w naszym regionie.
Gratulacje należą
się młodzieżowej
grupie kolędniczej Szkolnego Koła Caritas „Z szopką” za zajecie I miejsca
w XXVII Przeglądzie Grup Kolędniczych Gminy Chełmiec „PRZEBIERAŃCY W KLĘCZANACH” oraz wyróżnienia w XIV Powiatowym Przeglądzie
Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”. Grupie kolędniczej „Herody”
również gratulujemy I miejsca w gminnym przeglądzie, II miejsca w powiatowym przeglądzie. Życzymy również powodzenia podczas reprezentowania Marcinkowic, Gminy Chełmiec oraz powiatu nowosądeckiego podczas
finału Ogólnopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski”
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Ubolewamy tym samym, iż w gminie Chełmiec, jednej z największych gmin
w okolicy, posiadającej 3 zespoły ludowe i dziesiątki organizacji i stowarzyszeń,
które zajmują się krzewieniem kultury ludowej, tradycje bożonarodzeniowe zostały
zapomniane. Od kilku lat do przeglądu gminnego zgłaszanych jest tylko kilka grup,
w większości z terenu Marcinkowice. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Chełmcu w tej sprawie też pozostawia wiele do życzenia. A przecież to w ich gestiijest opieka nad grupami, które go reprezentują. Widocznie wiejska kultura nie pasuje
do miejskich aspiracji Gminy. Tym samym należą się tu szczególne podziękowania
dla wszystkich kolędników biorących udział w przedstawieniach, za wkład ich pracy w przygotowaniach, poświęcony czas oraz trud kolędowania od domu do domu.
Dziękuję również za przekazanie „kolędy” na fundusz stypendialny Szkolnego Koło
Caritas. Słowa podziękowania kieruję również do rodziców, którzy wspierają dzieci
i opiekunów w czasie przygotowań oraz samych występów. Niejednokrotnie bez ich pomocy niemożliwy byłby udział w przeglądach czy innych konkursach. Staropolskim „Bóg zapłać” kieruję podziękowania dla wszystkich parafian, którzy gościli kolędników. Bez Was zachowanie tradycji nie
byłoby możliwe. Mam nadzieję, że wspólnym staraniem zachowany tę piękną
tradycję.
Opracował Mariusz Jop
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W świetle reflektorów - o karnawale
dawniej i dziś
Każdy z nas słyszał o magicznym charakterze karnawału. Tysiące kolorowych świateł, głośna, tłumiąca najgorsze krzyki muzyka i salwy radosnych
śmiechów. Wyszukane stroje, świecące, pełne blasku. Czy zawsze tak było?
Czy to, co króluje w dzisiejszym świecie podczas zabaw karnawałowych, choć
odrobinę przypomina dawne hulanki i zwyczaje?
Na początku warto wspomnieć, że nazwa karnawał pochodzi z języka
włoskiego, w którym brzmi carnavale. Podzielone na dwie formuły: carne –
mięso i vale – bywaj zdrów, można przetłumaczyć jako pożegnanie z potrawami mięsnymi. Co oznacza, że ten okres jest ostatnim, kiedy, przed Wielkim
Postem, smakujemy wieprzowiny, kurczaka itd. Karnawał sięga swymi korzeniami czasów antycznych. Obchodzone przed powitaniem wiosny uroczystości ku czci boga Dionizosa (Bachusa) – opiekuna życia, słońca, kwitnących
roślin i wina- jednoznacznie zapisały się w księdze obyczajów ludzkości. Jedna
z etymologii zapewnia, że karnawał powstał również od wyrażenia carrus navalis, którym określano wspaniałe łodzie na kołach bożka urodzaju, witającego pierwsze blaski utęsknionej wiosny. Na gruzach antycznych obrzędów
narodziły się nowe formy owej uczty we Włoszech (szczególnie w Wenecji),
Francji, Hiszpanii, Niemczech, a także na Bałkanach. Bez słowa nie pozostała również Polska. Już w XVII wieku okres, podczas którego prowadzono
beztroski tryb życia do Wielkiego Postu, wirowano wśród firan wielkich salonów i gospodarzono do rana, nazwano zapustami, inaczej mięsopustem.
Wówczas bale maskowe, zwane redutami, zapoczątkował Włoch, Salwador,
które urządzał w eleganckim warszawskim lokalu. W XVIII stuleciu radości
i pewnego rodzaju przywileju uczęszczania na przyjęcia karnawałowe doznali
nie tylko ludzie z wyższych sfer, elity, ale również mieszczanie, a nawet chłopi. Zapusty nie były jedynie możliwością spędzenia ostatnich dni na hulaszczej zabawie, ucztowaniu do rana i tupaniu do brzasku słońca, ale także, lub
przede wszystkim, idealną okazją dla urodzonych biedniej kobiet do wyjścia
za mąż za bogatego pana, właściciela niemałych majątków. Największą popularnością i szczerym entuzjazmem podczas zapustów cieszyły się kuligi.
W czasach staropolskich trwały one wiele dni. Okoliczna szlachta przybywała
na miejsce zbiórki, sadowiła się wygodnie w saniach, które, w zależności od
zamożności, różniły się wielkością, zdobieniami i komfortem podróżowania.
Zebrana w ten sposób gromada, przy akompaniamencie muzyki, odwiedzała
okoliczne domy. Przemieszczano się od dworu do dworu, a gospodarz witał
gości słowami: Wiwat kulig i kochani sąsiedzi! W następstwie zastawiono suto
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stoły i śpiewano do późnych godzin. Najsłynniejsze kuligi miały miejsce w województwie rawskim. Do uciech mięsopustu należało także spędzanie całych
dni na polowaniu. Tymi sposobami szlachta, mieszczanie i chłopi przeżywali
ostatnie chwile zabawy i radości, zapominając o nadchodzącym okresie smutku i umartwiania się. Większy zysk czynimy diabłu trzy dni rozpustnie mięsopustując, aniżeli Bogu czterdzieści dni nieochotnie poszcząc – tymi słowami
kaznodzieja Grzegorz z Żarnowca oddaje charakter ówczesnych zapustów.
Ogromną popularnością podczas karnawału cieszyły się korowody przebierańców. Pełny radości i życzliwych uśmiechów pochód tworzyli – najczęściej – turoń, niedźwiedź, koza, koń, zwiastuni wiosny – bocian i żuraw, diabeł, kominiarz upstrzony sadzą, Cyganie. Ich śpiewom i wesołym wygłupom
towarzyszyła żywa muzyka wydobywana przez mazanki, dudy, liry korbowe.
Myśląc o karnawale, nie można zapomnieć o tłustym czwartku. Jak niegdyś na stołach królowały pampuchy, racuchy, bliny, ciasta nadziewane słoniną, tak dziś trzeba zadowolić się nieco uszczuplonym menu: najczęściej są
to pączki i faworki. Powiadano, że w tym dniu należy kosztować tyle razy
boczku i słoniny, ile razy kot machnie błyszczącym ogonem.
Widowisko sięgające swym rodowodem XVII w., ścięcie śmierci, jest jedynym z nielicznych zachowanych w dzisiejszych czasach zwyczajem podczas
zapustów. W Jedlińsku, na ziemi radomskiej, odbywa się zaimprowizowane
pojmanie budzącej strach śmierci, rozprawa sądowa, wyrok i pogrzeb, po którym muzyka nie cichnie aż do białego rana.
Nasz kraj może pochwalić się potężną, kształtowaną przez setki lat tradycją. Które ze zwyczajów należy zachować i pielęgnować? Myślmy o zwyczajach w ogólności, dotyczących także innych rocznic czy świąt.
Ważnym, decydującym o kolejnych fazach rozwoju świata i tożsamości
narodowej jest, by czerpać, choć w niewielkim stopniu, z energii kultywowanej przez wieki tradycji, by nie zginąć w chaosie i tłumie dzisiejszej rzeczywistości, w której uśmierca się to, co dawne i prawdziwe.
Tekst z ,,Kiermaszu wieśniackiego” – zbiorku sowizdrzalskiego z XVII w.:

Mięsopusty, zapusty,
Nie chcą państwo kapusty,
Wolą sarny, jelenie
I żubrowe pieczenie.
Mięsopusty, zapusty,
Nie chcą panie kapusty,
Pięknie za stołem siądą
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kuropatwy jeść będą.
A kuropatwy zjadłszy,
Do taneczka powstawszy,
Do tańca małmazują
i tak sobie popijają.
Natalia Mroczek
Źródła: http://niedziela.pl/artykul/37673/nd/Zapusty-czyli-polski-karnawal,
http://k_sidorczuk.republika.pl/karnawal.htm,
http://rni24.eu/karnawal-jahttp://miastodzieci.pl/czytelnia/karnawal-na-ludowo/k-sie-bawiono-dawniej/,
http://www.wilanow-palac.pl/staropolskie_zapusty.html.

Katoliku, posyp głowę popiołem...
Chociaż
jestem
katolikiem, to nie zawsze jestem na bieżąco
z terminami świąt kościelnych jak również
państwowych. Oczywiście wiem, że są,
lecz terminów prawie
nigdy nie pamiętam.
Lecz mam przepiękny
kalendarz, nawiązujący do setnej rocznicy
Odzyskania Niepodległości, wydany przez
Akcję Katolicka i tam są uwidocznione najważniejsze święta w 2018 roku.
Kalendarz ma zaletę ,że jest bardzo przejrzysty i czytelny nawet dla osób, które
mają problem ze wzrokiem. Dlatego wystarczył mi rzut oczu, abym uzyskał
informację, że Środa Popielcowa w tym roku przypada na dzień 14 lutego, jak
również Walentynki. Dla wiernych jest to czas wzywający do pokuty i przemiany życia, do wewnętrznego nawrócenia.
Środę Popielcową w dawnej Polsce nazywaną Wstępną Środą. Było tak
dlatego, ponieważ wtedy rozpoczyna się czterdziestodniowy okres (nie są wliczane do niego niedziele) Wielkiego Postu. Jako że Niedziela Wielkanocna jest
świętem ruchomym, również Popielec ma taki właśnie charakter. Trzeba tak-
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że zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu zupełnie inaczej przeżywano
ten czas. Ludzie bardzo rygorystycznie podchodzili do kościelnych nakazów
i sprawiali sobie wiele niedogodności, by zjednoczyć się z cierpiącym Jezusem.
W Środę Popielcową zalecany jest post ścisły, spożycie 3 posiłków – jeden
do syta i dwa lekkie oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Środa
Popielcowa rygorystycznie zakazuje katolikom spożywania potraw mięsnych
oraz od 18 do 60 roku ograniczenie posiłków do trzech dziennie, przy czym
tylko raz dziennie można najeść się „do syta” .
Wśród pokarmów nie może być mięsa, tłuszczu zwierzęcego, a niegdyś
także nabiału, zaś jeszcze do niedawna podstawowym pokarmem tego okresu
był żur i śledzie. „Postu przestrzegano bardzo ściśle. Nawet nie pito serwatki,
lecz zlewano ją do beczek, a po Wielkanocy gotowano na niej kaszę jaglaną
zwaną kwaśną. Gdy zostawał w domu chleb, po upieczeniu smarowany jajkiem lub smalcem, żeby skórka się błyszczała, odkrawano ją i dawano ptactwu. Powszechnie spożywaną potrawą był barszcz żytni.
W wielu miejscowościach na terenie kraju, szczególnie na terenach
wschodnich i południowej Polski, jeszcze do niedawna podczas śniadania gospodarz brał garnek w ręce i wypowiadał formułę: Chodź barszczu, będziemy
cię jeść. Od tej pory jedzono go przez siedem dni tygodnia postu jako jedyne
pożywienie na śniadanie.
Często na kolację w Środę Popielcową była tylko „kasza krzyżowa”,
a więc…” przed snem należało uczynić znak krzyża i głodnym kładziono się
spać. O północy z środy na czwartek głos kościelnych dzwonów oznajmiał
koniec zapustów i rozpoczęcie postu, ale nim ucichła muzyka, schodzono się
w karczmach, by „przepłukać zęby po zapustnym mięsie” lub na tzw. „kloca”.
Zwyczaj ten sięgał tradycją do czasów dość odległych i był zanany powszechnie w Polsce, nie tylko w Rzeszowskiem i Małopolskiem.
W czasie liturgii tego dnia ksiądz posypuje głowy wiernych popiołem, czyniąc na nich znak krzyża i wypowiada następujące słowa: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Obrzęd ten wywodzi się ze starożytności, kiedy to ludzie, na znak pokuty, także
posypywali swoje głowy popiołem. Natomiast wypowiadane przez kapłana
słowa dotyczą kruchości życia oraz tego, co powinno zajmować w nim najważniejsze miejsce – Słowa Boże.
Zwyczaj posypywania głów popiołem powstał wraz z chrześcijańską praktyką pokutną, którą rozpoczynano okres Wielkiego Postu. Od 604 r. Wielki
Post rozpoczynał się w środę, kiedy miał miejsce sakrament pokuty publicznej.
Po odbytej spowiedzi pokutnicy byli wyprowadzani przed kościół (symboliczne wypędzenie Adama i Ewy z raju), gdzie biskup z prezbiterami sypał na ich
głowy popiół, parafrazując słowa z Księgi Rodzaju: „Pamiętaj człowiecze, że
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jesteś prochem i w proch
się obrócisz; czyń pokutę,
abyś miał życie wieczne”
(Rdz 3, 19).
W X wieku do publicznych
pokutników
zaczęli dołączać również inni wierni zgromadzeni w kościele,
którzy także uważali się za grzeszników
i chcieli pokutować. W 1091 r., idąc za postanowieniami synodu w Benewencie, przyjął się zwyczaj posypywania głów popiołem w środę rozpoczynającą
Wielki Post, upowszechniony następnie w całym Kościele przez papieża Urbana II w 1099 r.. Od tej pory nazywa się ją też oficjalnie Środą Popielcową lub
Popielcem. Ostatecznie została ona uprawomocniona w 1570 r., po reformie
liturgicznej Soboru Trydenckiego (1545-1563).
Geneza Środy Popielcowej sięga do pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Jeszcze w III w. okres postu trwał tylko tydzień, jednak już w następnym stuleciu został na pamiątkę pobytu Jezusa na Pustyni oraz wędrówki Izraelitów
do Ziemi Kanaan przedłużony do 40 dni. W pulę tę nie wliczano niedziel. Jak
zostało wspomniane powyżej – już wtedy pokutnicy posypywali swoje głowy
popiołem. Zwyczaj ten za obowiązujący w całym Kościele uznał papież Urban
II (było to w XI w.) W tradycji Środa Popielcowa była przez długi czas czymś,
co moglibyśmy dzisiaj określać jako „dzień przechodni”. Jeszcze rankiem
i w południe trwały zabawy, a ludzie cieszyli się ostatnimi chwilami karnawału. Natomiast już wieczorem wierni zbierali się w świątyniach i rozpoczynali
okres postu. Dzisiaj sytuacja ta wygląda inaczej i ostatnim dniem czasu radości jest wtorek, poprzedzający Popielec. Symbolika Środy Popielcowej jest
mocno eschatologiczna. Odnosi się głównie do rzeczy ostatecznych i podkreśla ulotny wymiar ludzkiej egzystencji.
Rozpoczynając swój Wielki Post pamiętajmy, że jest to doskonały czas
realnej i bardzo rzeczowej refleksji nad sobą i nad tym, co w moim życiu jest
byle jakie i niegodne imienia chrześcijanina. Niech ten „czas upragniony”
wzbudza w nas nadzieję, że z pomocą łaski Bożej i życzliwych mi ludzi możemy coś zmienić na lepsze w swoim życiu.
Zenon Tabor
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Kruszyna chleba
Wspomnienie o babci Ludwice
wywołało tytułowy temat. Przyjeżdżała do nas na krótko, bo było jej
tęskno do rodzinnej chaty i tych
rozległych pól „na dziołach”, gdzie
spędziła swoje pracowite życie. Bardzo pracowite. Wychowana w latach szacunku dla chleba, gdy był
spożywany jakby smakowity deser
po zasadniczych, wiejskich potrawach (kasza, bób, żur i inne). Na chleb każdy
musiał zapracować. Mówię tu o życiu wiejskim, gdzie rośnie chleb, a wiem, że
miasto musiało kupić chleb za zapracowane pieniądze.
Otóż moja pracowita babcia gorszyła się, gdy my, dzieci, zostawiałyśmy
niedojedzone kromki, porzucane skórki. Mimo że chleba zasadniczo nie brakowało, zjadała te resztki, „bo to chleb przecież”. Nie pomagały tłumaczenia,
że te niedojadki da się zwierzętom.
„Przecież to chleb”. Lekceważyłam te uwagi o chlebie, dopóki nie dorosłam, aby przyjąć tę postawę i uczyć innych. Kruszynę chleba, chleb całowany,
gdy dotknął ziemi, chleb błogosławiony przed rozkrojeniem- przecież to wiemy.
Dlaczego właśnie chleb? Bo jest pokarmem tak starym jak nasza cywilizacja. Bo jest uwzględniony w Modlitwie Pańskiej, bo jest przez Pana Boga
przyjęty do świętej tajemnicy naszej wiary, „Wziął chleb w swe ręce...”
Tymczasem chleb zanadto nam spowszedniał. W społecznościach o umysłowości konsumpcyjnej chleba jest tak dużo, że się poniewiera.. Niejeden raz
zbierałam kawały chleba, także bułki wypełnione drogim nadzieniem- rozmokłe na deszczu, ubłocone.
Nie każde dziecko wie, skąd się wziął na rodzinnym stole, wiedzą natomiast,
że przybył do domu ze sklepu, ale dalsze losy, idąc w głąb, nie są im znane.
I jeszcze jedno wspomnienie; Tato zjadał nawet czerstwe kromki razem ze
skórkami i pouczał dzieci, a potem wnuki, że skórki z chleba dają siłę. Jakkolwiek niedojedzone skrawki dawało się zwierzętom, mama surowo przestrzegała zasady, żeby pocałunkiem przeprosić chleb, gdy spadł na podłogę, nawet
jego kawałek.
Te uwagi przodków, ten szacunek dla chleba jest obecny w moich zwyczajach. Podobnie jak z innymi sprawami – niepojętymi czy zlekceważonymi
w dzieciństwie – zakorzeniły się i, mam nadzieję, owocują, by przekazać je
jako rodzinna i narodową pamiątkę. Trudno nie zauważyć, że w naszej cywi-
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lizacji jest nadprodukcja żywności i innych towarów. Nadprodukcja żywności
taniej i złej jakości.
Piekarze prześcigają się w coraz to nowych recepturach, aby pozyskać
klienta. A klient wybiera i przebiera, wczorajsze wyrzuca. Gdzie? Każdy gdzie
indziej. Może na poniewierkę, podeptanie.
***
Zasłyszane w mediach :
1/3 żywności w krajach bogatych idzie na zmarnowanie. Dlaczego nie
myślimy o umierających z głodu!
Z baśni: dziewczynka, która podeptała chleb, została srogo ukarana. Żeby
nie pobrudzić nowych bucików w kałuży, podłożyła sobie bochenek chleba,
po którym chciała przejść. Gdy stanęła na nim, pogrążyła się razem z chlebem
w przepastną czeluść.
Inna baśń opowiada o królewiczu, który grymasił podczas uczty a z chleba
ugniatał kulki i rozrzucał po sali. Gdy przyszła wojna, wygnanie i głód, dręczyły go koszmary: widział te chlebowe kulki, które by głód zaspakajały, ale,
niestety, było niemożliwością, aby je podnieść, aby sięgnąć po nie.		
Z poezji;
„Przywróć nam(Panie) chleb z polskiego pola” - J. Tuwim
- Z kazań ks. proboszcza Józefa Babicza;
Z okazji wspomnienia św. Maksymiliana wskazał na jego męczeńska
śmierć głodową. Umierał dłużej niż inni, modląc się żarliwie. Co czuł, gdy
podczas Modlitwy Pańskiej wyschłym gardłem mówił; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Głosząc homilię w tarnowskim kościele św. Maksymiliana, gdzie odprawiał
Mszę Św dla radia, odniósł się do chleba eucharystycznego i zakończył wzruszającym wezwaniem; nie bój się, bracie i siostro, tej Kruszyny Chleba.
Z poematu Karola Wojtyły „Pieśń o Bogu ukrytym”.

„Uwielbiam cię, blade światło
pszennego chleba,
w którym wieczność
na chwilę zamieszka,
podpływając do naszego
brzegu tajemna ścieżką”
1946 - 47 r.
Z serdecznym słowem
Łucja Wróbel
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„Gdy życie nasze dobiegnie do końca, gdy
Bóg ostatnie godziny policzy, niech nam
zaświeci, jak promienie słońca,
światło gromnicy (...)”
Józef Strug
Dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego (inaczej Matki Boskiej Gromnicznej) wywodzi się ze starotestamentowego święta spotkania i oczyszczenia.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów od zagłady w czasie niewoli egipskiej, Żydzi zaczęli uważać, że każdy pierworodny należy do Boga. Istniał więc
obowiązek, by 40 dni po narodzinach dziecka zanieść je do świątyni i „wykupić” od kapłana za symboliczną kwotę 5 syklów. W ten dzień także matka
miała dokonać samooczyszczenia po narodzinach dziecka. Wiązało się to ze
złożeniem przez nią w ofierze baranka lub pary synogarlic. Święta Rodzina
„dała” Bogu ptaki, co stanowi dowód na to, że żyli oni w ubóstwie.
Ofiarowanie Pańskie przypada czterdzieści dni po Narodzeniu Pańskim.
Jest to dzień 2 lutego. Jako że wiąże się ono z tajemnicą przyjścia na świat
Jezusa, w czasie jego trwania można jeszcze śpiewać kolędy. Jego geneza sięga
czasów pierwszych chrześcijan. Był to święto uroczyście obchodzone już w IV
w. Początkowo świętowano je głównie na terenach życia Chrystusa (Jerozolima itd.), ale już dwa stulecia później rozszerzyło się na cały zasięg panowania
chrześcijaństwa.
W polskiej tradycji święto Ofiarowania Pańskiego wiąże się z przynoszeniem do kościoła gromnic. Świece mają symbolizować Światło Boże, które
pojawiło się na świecie dzięki Maryi. Szybko zyskało ono bardzo ważną rolę
w codziennym życiu. Ludzie wierzyli, iż rozpalając świecę poświęconą 2 lutego, znajdują się pod obroną NMP. To właśnie Matka Boża miała chronić
wiernych przed zagrożeniami związanymi z żywiołami (burza, grad) oraz prowadzić konających przed oblicze samego Boga.
Gromnica jest do dzisiaj emblematem religijnym powszechnie stosowanym podczas nadchodzącej śmierci. Zdarzało się czasem ,że umierający, wyczuwając bliską śmierć, prosił o padanie mu gromnicy. Najczęściej gromniczną
świecę podaje ktoś z rodziny po stwierdzeniu, że nadchodzi decydujący moment, tzn. śmierć.
Gromniczna świeca jest „znakiem oczekiwania na przyjście Niebieskiego
Oblubieńca Jezusa Chrystusa i najwyższej miłości ku Niemu, na którą kona-
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jący człowiek w tym dla niego najważniejszym czasie zdobyć się powinien”.
Współcześnie wielu ludzi uważa, że podaje się gromnicę konającemu, „aby jej
światło, promyk Bożej miłości, ogarnęło umierającego w ostatniej ziemskiej
chwili, ulżyło w cierpieniu i poprowadziło wprost do wiekuistej światłości”.
Stąd też zwyczaj rozpalania gromnic przy umierających.
Dzień Ofiarowania Pańskiego stanowi zakończenie okresu bożonarodzeniowego. Zgodnie z tradycją, to właśnie wtedy w kościołach po raz ostatni rozbrzmiewają radosne kolędy i pastorałki, natomiast w domach rozbierane są choinki i inne oznaki czasu radości, który związany jest z Narodzinami Syna Bożego.
Teologowie w święcie Ofiarowania Pańskiego dostrzegają początek dzieła
zbawienia. Oddanie się przez Jezusa Bogu ma charakter symboliczny i podkreśla, że – chociaż Jezus należy do Trójcy Świętej – jest gotów spełnić dzieło,
dzięki któremu człowiek zostanie wybawiony od wiecznego potępienia. Dopełnieniem tego obrzędu jest śmierć Jezusa na krzyżu i ostateczne zrealizowanie Boskiego planu.
Zenon Tabor

Pamiętajmy
Czy ktoś z nas kiedykolwiek
zastanawiał się nad słowem „pamięć”, czy też „musimy pamiętać”
wymawianych w różnego rodzaju
sytuacjach, uroczystościach: rodzimych państwowych, kościelnych.
Wielu ludzi wypowiadało się
na temat pamięci, jednym z nich był Józef Piłsudski, który powiedział; „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium”. Przerażają mnie obecnie te słowa
wypowiedziane przed wiekiem, ale czy nie są one nadal aktualne, że naród
polski ,może być „...zbiorem ludzi …..”, bo, jak obecnie można zaobserwować, cała totalna opozycja, którymi są „politycy” lewicy, z coraz większą bezczelność uderzają w naród polski, coraz odważniej atakują i podważają naszą
historię, tożsamość i kulturę narodową.
Bardzo często słyszę, że nauka historii to przeżytek, że teraz trzeba dać
jej spokój, żyć dniem codziennym i nie „paprać” się w przeszłości. Kiedyś za
takie słowa można było być wykluczonym z życia społecznego i kulturalnego,
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a dzisiaj to jeden ze sposobów zwrócenia na siebie uwagi. Kiedyś o ludziach
kochających swoja Ojczyznę mówiono patrioci. Dzisiaj to „narodowcy”, „kibole” lub jeszcze inni. Niektórzy politycy polscy i unijni próbują nam wmawiać, że dobro ogółu Europy jest ważniejsze od bezpieczeństwa i dobra naszej
Ojczyzny. Jednocześnie próbując narzucić normy społeczne i kulturowe, które
są całkowicie sprzeczne z naszą historią, kultura i wartościami narodowymi. Ucząc nas demokracji, zapomnieli, że Polska demokracja sięga wstecz do
XVIII wieku, kiedy to została uchwalona przez Sejm Ustawa Rządowa, zwana
Konstytucją 3-go Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska a druga na
świecie.
Chciałbym w tym miejscu przywołać słowa i czyny człowieka ponadczasowego, którego nie boję się nazwać, Sumieniem Narodu Polskiego. Tym właśnie był nasz Rodak, papież święty Jan Paweł II Wielki. To on właśnie obudził
nasze sumienia, on ukształtował naszą duszę, nie obawiał się również wskazać
nam kierunek, w którym mamy iść, pokazał nam drogę, którą mamy podążać,
aby pozostać nadal chrześcijaninem i Polakiem.
Nie byłoby obchodów uczczenia pamięci 144 urodzin Wincentego Witosa, pierwszego Chłopa RP, rolnika, działacza chłopskiego, trzykrotnego premiera, jednego z sześciu ojców polskiej niepodległości, tak o nim wyraził się
prezydent Andrzej Duda w Wierzchosławicach.
Nie byłoby ich, gdyby naród polski nie posiadał swojej historii, swoich
korzeni opartych na krzyżu.
Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.
Dlatego pragnę przywołać tu datę 22 stycznia 2018 roku kiedy Polacy
wspominali równą sto pięćdziesiątą piątą rocznicę największego w XIX wieku
zrywu wolnościowego, zwanego Powstaniem Styczniowym. Powstanie skierowane było przeciwko Rosji i pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar, jednak
w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych
pokoleń. Było to desperackie, największe i najdłuższe z trwających powstań
narodowych. Ponadto należy pamiętać o tym zrywie, bo prawdziwym fenomenem było zaistnienie polskiego państwa podziemnego, które zaczęto budować
jeszcze w 1862 roku. Państwo podziemne, ściągało podatki, powoływało rekruta, wymierzało karę zdrajcom, istniała też poczta powstańcza, a niewątpliwie działanie takich struktur było kłopotliwe dla zaborcy.
O powstaniu styczniowym lubimy myśleć jako o heroicznym zrywie Polaków, chcących zrzucić rosyjskie jarzmo i wybić się na niepodległość. Niekiedy do walki o wolność dodajemy chęć przebudowy społeczeństwa polskiego
w duchu równości i sprawiedliwości (mając na myśli deklarację Rządu Tymczasowego o bezwzględnym uwłaszczeniu chłopów). Mniejszą uwagę zwracamy na spory pomiędzy Wielopolskim, białymi i czerwonymi, odrębne wizje
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przyszłości narodu polskiego, owe legendarne już, ale nieuniknione w społeczności, gdzie istnieje jakikolwiek pluralizm polityczny i swoboda wymiany
myśli, „potępieńcze swary”. Także o stratach materialnych i represjach, jakie
klęska styczniowej insurekcji przyniosła ziemiom polskim, staramy się wspominać tylko jakby mimochodem. W okresie międzywojennym powstanie
styczniowe stało się jednym z mitów założycielskich II Rzeczpospolitej. Weteranów otoczono opieką materialną, traktowano jak autorytety i niemal czczono. Hucznie obchodzono rocznice wybuchu powstania, a w oficjalnej polityce
historycznej mówiono o nim jako o ważnej odsłonie wiekowej, chwalebnego
boju o niepodległość uwieńczonego sukcesem dopiero w latach I wojny światowej, dzięki Józefowi Piłsudskiemu i jego Legionom.
Wiosną 1934 r. prasa francuska doniosła, że w wieku 102 lat zmarł
w Nancy ostatni żuaw papieski, hr. Ludwik de Courten. Natychmiast zareagował krakowski „Światowid”, który w numerze 16 (662) z 17. 04. 1937 r. przyniósł sensacyjną wiadomość, że informacja prasy zagranicznej jest nieścisła
i że ostatni żuaw papieski żyje nadal w Polsce.
Chodziło o 95- letniego Adama Dąbrowę- Morawskiego, urodzonego
w Warszawie 1 stycznia 1842 r., pochodzącego ze starego litewskiego rodu
i mieszkającego w Marcinkowicach k. Nowego Sącza. Był on także weteranem
powstania styczniowego i autorem poczytnych wspomnień z czasów swojej
walecznej młodości w służbie Piusa IX w latach 1865 – 1870, Rycerze Krzyża
w XIX i XX wieku... (Lwów 1903).
Zanim trafił w szeregi papieskich żuawów, walczył w Powstaniu Styczniowym, pełniąc kilkakrotnie rolę łącznika między oddziałami, do których
należał, a przywódcami w Warszawie. Brał też udział w bitwie pod Żyrzynem,
po której gen. „Kruk” Heydenreich miał mu za dzielność ofiarować odpięty
z własnej piersi krzyż Virtuti Militari, złożony w 1871 r. przez Morawskiego
jako votum dziękczynne dla Matki Bożej z fary w Przeworsku. Niestety, obecnie nie wiadomo, co się z tym votum stało.
Po klęsce powstania znalazł się na emigracji w Paryżu, skąd na wieść
o werbowaniu ochotników do wojska papieskiego, pieszo, przez Alpy, Padwę,
Loreto, w początkach roku 1865 dotarł do Rzymu.
Przyszły żuaw został przyjęty na audiencji przez Piusa IX, któremu dał do
poświęcenia swój ryngraf z Matką Boską Częstochowską i otrzymał osobiste
błogosławieństwo. Następnie udał się do Frascati, gdzie w jednym z pałaców
stacjonował batalion żuawów, do którego został przydzielony. Papież Pius IX
wielokrotnie upominał się o prawa polskich katolików. Bronił racji powstańców styczniowych, w czasach największych prześladowań katolików, zwłaszcza unitów w zaborze rosyjskim, ogłosił w kościele modły za Polskę, a posła
carskiego, który porównał powstanie styczniowe do socjalistycznej rewolucji,
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wyrzucił z Rzymu. Kanonizował Jozafata Kuncewicza i beatyfikował Andrzeja
Bobolę, dając katolikom na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej nowych orędowników w niebie.
Mieszkańcy Marcinkowic mogą czuć się dumni i zaszczyceni tym, że to
w naszej małej Ojczyźnie, obok nas żył tak niezwykły człowiek, jakim był
Adam Morawski herbu Dąbrowa, powstaniec styczniowy i żuaw papieża Piusa IX. Jego historia jest bardzo ciekawa, dlatego może się pokuszę przybliżyć
postać tego niezwykłego człowieka w oddzielnym artykule. Najdłużej żyjący żuaw papieski zmarł w swoim majątku w Marcinkowicach w 1941 roku,
w wieku prawie 99 lat.
I na tym mogę zakończyć tę krótką opowieść, ale obiecuję, że na pewno
napiszę coś więcej na ten temat.
Zenon Tabor

Pamięć
14 lutego to data, która szczególnie dla młodych Polaków kojarzy się od
lat ze świętem zakochanych, inaczej mówiąc Walentynkami. Do Polski Walentynki trafiły w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i anglosaskiej,
a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Walentynki konkurowały wtedy z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą
Kupały lub Sobótkami.
Ta krótka wzmianka o święcie Walentego, to moja obrona przed krytyką,
że może zapomniałem o tym święcie. Osobiście kilkakrotnie o tym pisałem
w poprzednich miesięcznikach Naszej Wiary.
Jednak teraz, dzisiaj chciałbym przypomnieć, że z datą 14 lutego wiąże się
też ważne wydarzenie historyczne, które upamiętnia powstanie Armii Krajowej. To właśnie 76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław
Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię
Krajową. AK do dzisiaj jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane
podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.
Kampania wrześniowa 1939 r. przegrana, wojska polskie pokonane
i rozproszone, wydawało się, że polskie państwo ponownie zostanie wymazane z map Europy. Jednak podbity naród polski nigdy się nie poddawał bez
walki, tak było i teraz. Nowi, „starzy” zaborcy byli groźnymi przeciwnikiem,
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ale to nie powstrzymało środowisk niepodległościowych, które niemal natychmiast rozpoczęły
organizowanie się w celu przeciwdziałania się
okupantom. Przecież wiemy z naszej przebogatej
historii, że Polacy byli zawsze mistrzami korporacji i w chwilach zagrożenia potrafili doskonale
się zorganizować w podziemiu. Tak było i w tym
przypadku, gdy tylko dostrzegali, że Polska może
być zniewolona, wtedy głównym celem działalności było działanie zmierzające do odzyskania
niepodległości.
Dlatego też na dalszy plan zostały zepchnięte przedwojenne uprzedzenia, a wrogie
dotychczas środowiska niejednokrotnie podejmowały się współpracy i wspólnego wysiłku dla dobra kraju. Była to niewątpliwie piękna karta, kiedy w mrokach brunatnej okupacji znaleźli się
ludzie odważni, pełni werwy i zapału, gotowi do największych poświęceń,
wspaniali patrioci, którzy gotowi byli oddać życie za krwawiącą ojczyznę.
To wszystko umożliwiło działania na szeroką skalę, szczególnie wymierzone
w okupanta niemieckiego.
Jeszcze we wrześniu powstaje Służba Zwycięstwu Polski, przekształcona
na Związek Walki Zbrojnej. Zaistniały na ziemiach Polski, ogarniętych wojną,
Związek Walki Zbrojnej był niejako przybudówka Rządu Emigracyjnego kierowanego przez gen. Władysława Sikorskiego. Premier zdecydowanie się odcinał od przedwojennych władz, zrywając ze sanacyjną przeszłością.
Krok ten jednak pociągnął za sobą konsekwencje, w których jedną z największych było przejęcie dowodzenia w tworzących się strukturach. Podziemia. Początkowo organizował te struktury gen. Michał Karaszewicz- Tokarzewski. Stopniowo jego uprawnienia zostają ograniczone, a w konsekwencji
dostał się do strefy okupowanej przez Sowietów.
Po klęsce Francji rząd Polski na emigracji przeniósł się do Londynu.
Wymusiło to zmianę w dowodzeniu armią podziemną. Naczelne Dowództwo
w Londynie uznało na początku 1942 roku ,że przyłączanie różnych organizacji wojskowych do ZWZ jest zbyt powolne.
Dlatego 14 II 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na
Armię Krajową ,której głównym zadaniem było scalenie podziemia wojskowego. Komendantem głównym został gen Stefan Grot -Rowecki, który urzędował w Warszawie. Od czerwca 1940 roku był szefem Komendy głównej ZWZ,
wykonując polecenia Londynu. Oczywiście ZWZ nie był jedyną organizacją
podziemną, działały też inne organizacje, które też miały wielkie znaczenie
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w późniejszym okresie. Jednak te struktury działające nie prowadziły akcji
zbrojnych na szersza skalę.
A organizowanie małego sabotażu miało za zadanie ośmieszenie okupanta. Jego działania skupiały się na gromadzeniu broni, tworzeniu siatek konspiracyjnych i wywiadowczych. Powstały specjalne szkoły podchorążych rezerwy
i podoficerów.
Po rozpoczęciu w czerwcu 1941 roku wojny na froncie sowieckim, całość
przedwojennego terytorium II Rzeczpospolitej znalazła się pod dominacją
niemiecką. Panowanie okupantów było niezwykle brutalne i nastawione na
wyniszczenie kultury i gospodarki, jak również sił fizycznych narodu polskiego. Jednak cały czas tlił się opór, przybierając niespotykane dotąd rozmiary. Patrząc na powstanie AK i jej działanie, chciałem podkreślić, że była to formacja
wojskowa, która działała od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Broniła Polski przed jednym z najbardziej zbrodniczych systemów w dziejach ludzkości.
Ta organizacja potrafiła skoncentrować obok siebie wszystkie siły narodowe, organizacje o różnych orientacjach politycznych. Ci ludzie, którzy stali
wokół AK, potrafili się zjednoczyć, zapomnieć o animozjach, aby wspólnymi siłami odzyskać traconą niepodległość. W świadomości Polaków zawsze
tkwi „coś”, coś bardzo dobrego, które ujawnia się w chwilach zagrożenia dla
narodu. Wydaje mi się, że to „coś” narastało przez pokolenia i narasta dalej,
uwidaczniając się w trudnych dla polskiego narodu chwilach. Było ich wiele
na przestrzeni wieków, ale zawsze zwyciężało dobro, i wolność dla narodu,
których źródłem jest Krzyż.
Dzieje się to w czasie nie tylko wojny, ale również w czasach represji
i nacisku władzy na ludzi, chcąc ich zniewolić, narzucając im swoje warunki i swój punkt widzenia. Istniało takie natężenie represji w PRL-u, jednak
zaiskrzyło właśnie to „coś” w Polakach zniewolonych, zaistniał odpowiedni
poziom świadomości, umożliwiający stworzenie spontanicznej reprezentacji
w narodzie polskim.
Na to też trzeba było odwagi i poświęcenia, podobnie jak w tworzeniu
się ZWZ, tak i teraz z całą stanowczością można stwierdzić, że nie zawiodła
postawa patriotyczna i poświęcenie się w walce o odzyskanie niepodległości
państwa polskiego.
Jednak?
Wygranie tej wojny wobec zdrady sojuszników nie było możliwe, ale
można byłoby się pokusić o uzyskanie lepszych warunków, chociażby przez
zwycięskie opanowanie Warszawy i usadowienia w niej prawowitego rządu
polskiego. W ten sposób może by się dało ocalić od prześladowań i śmierci,
wielu żołnierzy AK, a także ich rodzin.
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Może jest to niezasadne, ale nie mogę powstrzymać się od porównania
organizacji wojskowej podziemnej, jaka była AK i organizacji jaka została
wygenerowana z ruchu robotniczego. Solidarność, której kierownictwo niewątpliwie sprzeniewierzyło się reprezentowanym przez nią ideałom i w ostateczności weszło na drogę zdrady narodowej. Tak zapewniam, wiem co piszę
i wiem co chcę przekazać i w żadnym wypadku nie zamierzam obrażać wielu
członków Solidarności, do której i sam należałem. Nie śmiem też twierdzić, że
ten związek był złem, ale z odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że to właśnie
Solidarność i jego szeregowi działacze w bardzo dużym stopniu przyczynili się
do obalenia znienawidzonego ustroju, jakim był komunizm.
Nigdy nie dam się przekonać, że „okrągły stół” był dobrym posunięciem
kierownictwa Solidarności, na której czele stał Wałęsa. To właśnie okrągły stół
był początkiem końca tak prężnego ruchu, jakim była Solidarność. Przy tym
okrągłym stole, Polska, dążąca do wolności, została zdradzona, a jej władza
została oddana na powrót komunistom polskim, zdrajcom narodowym.
I to uważam za największe przestępstwo Wałęsy, bo gdyby Wałęsa przekazał władzę w Polsce prawdziwym Polakom, a nie obcym agentom „wronich”
sił komunistycznych, miałby duże szanse na zapisanie się w historii Polski złotymi literami. Jednak jego posunięcie dyskwalifikuje go da zapisu w historii
jako bohatera, lecz na zdrajcę narodowego, na równi w wieloma uczestnikami
okrągłego stołu, Wałęsa miał też wyjście, mógł zrezygnować z przywództwa
jeżeli nie czuł się na siłach dźwigać ciężaru odpowiedzialności i oddać władzę
komuś, kto postąpiłby inaczej, a było takich oddanych członków wielu. A tak
„strzygł i golił” sprzedając Polskę i idąc na układy z komunistami, zdradzając
swoją Ojczyznę i naród.
Wałęsa zdradził Solidarność, wielu ludzi Solidarności upokorzył, wysłał
do więzienia, chcąc wyjść na bohatera. Całkiem inaczej potoczyły się losy
większości dowódców Armii Krajowej, którzy zachowali wierność Polsce do
końca, poświęcając swoje życie słusznej sprawie. Ich postawa może być przykładem patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i ideałom, których nawet śmieć nie
potrafiła wymazać.
Oddali swoje życie, zachowując swoje ideały do końca: Grot - Stefan Rowecki, Nil – August Fieldorf, wykazując solidarność ze swoimi poległymi żołnierzami. Do moskiewskiego więzienia trafił m.in. generał Okulicki, sądzony
w procesie szesnastu przywódców Państwa Podziemnego. Żołnierze AK byli
prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu,
wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.
Zenon Tabor
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Humor

Statystyki

***

– Powiedz mi, Kaziu, kto jest najgrzeczniejszy w waszej klasie?

Zmarli:
† Władysław Pasionek, lat 87,
zam. Rdziostów

– Pan nauczyciel
***

Jasio ogląda swego nowo narodzonego braciszka.
– Tak! Na to nie szkoda pieniędzy, ale
o rower to się nie można doprosić!

† Zofia Kucia, lat 83, zam.
Marcinkowice

***

– A fe, Jureczku! Brudny, zakurzony
cukierek podnosisz z ulicy
i wkładasz do buzi?
Wypluj go natychmiast!!
– Kiedy on już teraz jest czysty,
mamusiu.
***

– Za co cię pochwalono w szkole?
– Za strusia. Pani zapytała ile ma nóg,
a ja odpowiedziałem, że trzy….
– Chyba dwie?
– Teraz wiem, że dwie, ale byłem
wtedy najbliżej prawdy, bo wszyscy twierdzili, że cztery.
z życia wzięte

P.S. redakcja prosi o nadsyłanie
ciekawych wypowiedzi swoich dzieci.

Chrzty:

Tomasz Rękawek, ur. Nowy Sącz,
och. 20.01.2018 r.,
zam. Rdziostów
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Parafia Rzymsko Katolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚWIĘTE
Dni powszednie:
- 630
- 1800
- 1700 w okresie jesienno-zimowym
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
czwartek
piątek

1300 – 1800
1300 – 1800
1300 – 1800
1300 – 1800

KATOLICKA PORADNIA
RODZINNA
Dla narzeczonych:
I spotkanie: 2 piątek miesiąca
o godz: 1830
II spotkanie: 3 środa miesiaca
o godz. 1830
III spotkanie ostatni piątek miesiąca
o godz. 1830
Dla małżonków:
III środa miesiąca o godz. 1830

ADRES
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca NMP
Marcinkowice 3
33-393 Marcinkowice
tel. (18) 443 31 19
tel. (18) 443 32 18 – wikariusze
tel. (18) 443 32 41 – wikariusze

DOM PARAFIALNY
Pon – pt
Sob –

1730 – 2100
1730 – 2000

http://www.parafiamarcinkowice.pl
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Uroczystość św. Rodziny
- fot. E. Gadomska

Koncert orkiestry parafialnej
w imieniny ks. Sebastiana - fot. J. Konar

okładka środek

Rozesłanie trzech grup kolędników.
Święto Trzech Króli - fot. P. Sikorski

Kolędnicy Misyjni 2017 - fot. I. Sikorska
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„Matko Ocalenia”
Spraw, by
Syna Twego -Jezusa
łzy spadły jak
oczyszczenie, ocalenie
na nasze grzeszne
dusze.
Ty, który słyszysz
spowiedź z dna milczenia,
nutki tęsknot zbierasz,
rozpędź chmury niewiary
Świecy Gromnicznej
siłą
Jak radiesteta szukam
źródeł nadziei.
Kieruj moimi krokami
bym kroczyła za Twoim cieniem
Matko Ocalenia -Maryjo
Maria Piniańska

