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Czas pustyni przed nami
Kolejny okres Wielkiego Postu - czasu pustyni przed nami. Tej samej pustyni,
po której przez 40 lat wędrowali Izraelici po wyjściu z Egiptu, zmierzając do Ziemi
Obiecanej pod surową, lecz troskliwą opieką samego Boga. Tej samej, przez którą mocą niebiańskiego pożywienia szedł Eliasz po zabiciu pogańskich proroków
a przed spotkaniem z Bogiem. Tej samej, na której przez 40 dni przebywał Pan
Jezus przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. Jest to czas przełomu oderwania się od dawnego sposobu życia z jego ograniczeniami, zniewoleniami
i wysiłkami by zmienić cokolwiek oraz wkroczenia na drogę, która doprowadzi do
przemieniającego i uszczęśliwiającego spotkania z Bogiem.
Droga jest niestety trudna, kręta i długa - pełna wyrzeczeń, niezrozumiałych
na pierwszy rzut oka poleceń Boskich, którym trzeba się podporządkować, buntów, upadków i pokus, z których najsilniejsza jest pokusa powrotu do pierwotnego stanu zniewolenia. Żaden człowiek nie przebyłby tej drogi własną, czysto
ludzką mocą, gdyż brak na niej pożywienia i wody, a także drogowskazów pokazujących kierunek marszu. Tym, który prowadzi, jest tu sam Bóg. Tylko On może
zapewnić niezbędny pokarm, napoić, obronić, podnieść w razie upadku, uleczyć
rany, odnowić nadwątlone siły. Tak właśnie wyglądała wędrówka Izraelitów
przez pustynię, tak szedł do Bożej Góry Horeb Eliasz, tak też zmagał się na Górze
Kuszenia Pan Jezus. Taki jest właśnie czas Wielkiego Postu - nasz czas nawrócenia.
Co roku na nowo podejmujemy wysiłek przemiany - przejścia od starego do
nowego; od życia według naszych własnych, ludzkich zamysłów - do życia w obecności Bożej i według Bożych planów; od życia w niewoli - do życia w wolności
synów Bożych. Co roku z niepokojem pytamy: Dlaczego wciąż jeszcze tkwimy
na pustyni? Dlaczego cofamy się i błądzimy, a może wręcz wracamy do „domu
niewoli”? Odpowiedzią niech będzie Droga Krzyżowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, na której nic się nie powtarza poza upadkami: Chrystus pada - ale wstaje
i idzie dalej; i znów pada - ale powtórnie wstaje i idzie dalej; i po raz kolejny
pada… Wciąż wstaje, a każde powstanie zbliża go do celu - do tej przedziwnej
Tajemnicy, gdzie największa hańba przemienia się w chwałę, największa niemoc
- w potęgę, a śmierć - okazuje się życiem.
W naszej parafii Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 16.30, a w niedzielę
o godz. 15.15 ponadto szczególnie dla młodzieży i wszystkich chętnych w piątki
o godz.19.00. Zaś w niedziele jakże piękne i wzruszające nabożeństwo Gorzkich
Żali o godz. 16.00, w tym roku głębokie rozważanie będzie głosił ks. Dominik
Stolarz z Chomranic. Zapraszamy Was drodzy Parafianie do licznego korzystania
z tych darów, jakie daje nam czas Wielkiego Postu, aby wejść na właściwą drogę
naszego życia. Życia pełnego szczęścia i radości z Jezusem Chrystusem – Zmartwychwstałym.
Opr.. ks. Andrzej Kmiecik
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Zegar Męki Pańskiej
Niech Męka Pana zawsze będzie w Twoim sercu.
Przeżywajmy każdy dzień w rytmie Męki Jezusa.
Każdej godzinie przypisane jest konkretne bolesne wydarzenie opisane
w Piśmie Świętym. Rozważanie rozpoczyna się o godz. 19.00 – podczas Ostatniej Wieczerzy, a kończy się o godz. 18.00 następnego dnia. To ostatnie 24
godziny pobytu Jezusa Chrystusa na ziemi.
godz. 19.00 - Ostatnia Wieczerza
Łącz swoje cierpienia z bolesną Męką Jezusa.
Rozważaj Jego Mękę tak, jakby była tylko dla Ciebie.
godz. 20.00 – Ustanowienie Eucharystii
Od tej godziny Jezus zostaje ze swoim całym ludem, bo Eucharystia jest
Jego Ciałem a wino Jego Krwią Świętą.
godz. 21.00 – Jezus w Ogrodzie Oliwnym poddaje się woli Swego Ojca
Wspomagaj nas, Jezu, w cierpieniu i zbliżaj do udziału w Twojej Męce.
godz. 22.00 – Jezus w czasie modlitwy poci się krwią
Jezu, umocnij nas w czasie konania.
godz. 23.00 – Judasz zdradza Jezusa
Jezu, pomóż nam, by nasze serca były czyste. Niechaj Miłosierdzie Twoje
skruszy je w imię miłości do Ciebie.
godz. 24.00 – Jezus przed kapłanami żydowskimi stoi związany
Zbawicielu cierpiący, wierzę w Twą miłość do ludzi pogrążonych
w cierpieniu.
godz. 1.00 – Jezus fałszywie oskarżony
Chryste, ufamy Tobie – odbuduj świątynie naszych serc.
godz. 2.00 – Jezu, wyszydzony, upokorzony, bity
Spraw, byśmy nie budowali swojej wartości na krzywdzie innych.
godz. 3.00 – Piotr wypiera się Jezusa
Jezu, obdarz nas pokorą i skruchą w imię miłości do Ciebie.
godz. 4.00 – Jezus uwięziony w ciemnicy
Kochany Jezu, spraw, abyśmy w Komunii Świętej adorowali Twoje Święte
Oblicze.
godz. 5.00 – Jezus stoi przed Piłatem oskarżony o bluźnierstwo
Panie, prosimy, oczyść nasze serca z pychy i szyderstwa.
godz. 6.00 – Jezus wzgardzony przez Heroda i odesłany do Piłata
Ojcze nasz, daj nam moc, abyśmy Ciebie i bliźnich szanowali.
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godz. 7.00 –Jezus skazany na śmierć krzyżową przez tłum ludzi
Cierpiący Jezu, przebacz nasze grzechy i otocz Miłosierdziem swoim umierających.
godz. 8.00 – Jezus biczowany
Ojcze Przedwieczny, ulecz rany dusz naszych przez rany Swego Syna.
godz. 9.00 – Jezus cierniem ukoronowany, nazwany Królem Żydowskim
Prosimy Cię, Boże umęczony, o łaskę pokory – bo wszystko, co osiągamy,
pochodzi od Ciebie.
godz. 10.00 – Jezus na śmierć skazany przez Piłata
Panie, umacniaj nas w wierze, która jest Prawdą. Bądź nam Zbawicielem,
a nie sędzią.
godz. 11.00 – Jezus dźwiga krzyż na Golgotę
Prosimy, pomóż nam dźwigać nasze krzyże życia codziennego.
Matko Bolesna, łączymy się z Tobą w matczynym bólu.
godz. 12.00 – Jezus z szat obnażony i przybity do krzyża
Któryś za nas cierpiał rany… uwolnij nas ze zła.
godz. 13.00 – Jezus przebacza łotrowi (dobremu)
Błagam na kolanach o dar jedności z Tobą, bądź nam miłością.
godz. 14.00 – Jezus daje nam Maryję za matkę
Matko Boża, przyczyń się za nami.
godz. 15.00 – Jezus umiera na krzyżu
Miej, Ojcze, miłosierdzie dla nas. Pragnę adorować Twój Krzyż i Mękę Twą
bolesną.
godz. 16.00 – Jezus włócznią przebity
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusa, zmyj grzechy nasze.
godz. 17.00- Bolejąca Matka trzyma na rękach Swego Syna
Przenika Ją ogromny ból.
Jezu, przepraszamy Cię za chwile zwątpienia.
godz. 18.00 – Jezus złożony do grobu
Niechaj serca nasze opromienia chwała Zmartwychwstania Twego.
Pozwól, nasz Odkupicielu, służyć Ci, oglądać Twe Święte Oblicze i miłować Cię w Twoim Królestwie. Zapomnij mi zło, które Ci uczyniłam, bo
kocham Cię ponad wszystko i oddaję Ci duszę i ciało w pokorze.
Inspiracją do napisania była książka „Zegar Męki Pańskiej” wydana przez
Instytut Ks. Piotra Skargi
Maria Piniańska
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Drogi i czcigodny Księże Proboszczu
„Szczęśliwy, kto za patrona Józefa ma…”
Przyjmij od nas szczere życzenia opieki Niebios i życzliwości ludzi.
Wraz z podziękowaniem za długoletnią opiekę
							

współredaktorzy

Panu Józefowi Konarowi
Wielu łask Bożych,
długiego życia w zdrowiu i radości
życzy redakcja

Malowana skrzynia przysłów
marzec 2017 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Marzec 2017
Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli
wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

1 Środa Popielec
Albina, Dawida, Antonii

Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.
W popielcową środę jak deszcz z góry pada, trzecia kopka
chłopu na polu przepada.
Jeśli w wstępną środę jest piękna pogoda, to w polu nadzwyczaj jest piękna uroda.

2 Czwartek
Halszki, Heleny

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.
W marcu, gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada.

3 Piątek
Kunegundy, Teresy, Tycjana

Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.
Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.

Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza.
Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza.
4 Sobota
Kazimierza, Lucjusza, Adrianny Jak w Kazimierza pochmurno, o jarzynę nietrudno.
Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza.
5 Niedziela
Adriana, Oliwii

Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
Gdy się trawa zieleni w marcu, to jej nie ma w maju.
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6 Poniedziałek
Róży, Wiktora

Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się napłacze.

7 Wtorek
Teresy, Felicyty, Tomasza

Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje..
Marzec uparty stroi z pługiem żarty.

8 Środa
Beaty, Jana, Stefana

Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.Gdy marzec deszczowy,
suche lato rodzi i zasiewom szkodzi.

9 Czwartek
Franciszki, Katarzyny, Dominika

Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć
śniegiem powyżej pasa.

10 Piątek
Cypriana, Makarego

Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści
dni mrozu takiego.
Męczennicy jeśli psocą, będzie dżdżysto Wielką Nocą,
a gdy kropla dżdżu nie spadnie, przez sześć niedziel
będzie ładnie.

11 Sobota
Benedykta, Konstantego

Jeśli zapusty pogodne bywają, Świąt wielkanocnych tak się
spodziewają.
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj.

12 Niedziela
Bernarda, Grzegorza, Innocentego

Na św. Grzegorza idzie zima do morza.
Groch święty Grzegorz zasiewa, soczewicę Jakub miewa.
Po świętym Grzegorzu nie paś bydła na zbożu.

13 Poniedziałek
Krystyny, Bożeny, Patrycji

W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje.
Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie.

14 Wtorek
Jakuba, Matyldy

W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.

15 Środa
Klemensa, Ludwiki, Longiny

Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słonko
jaśnieje, to rolnik się śmieje.
W marcu, choć słota, rzucaj zboże do błota.

16 Czwartek
Hilarego, Gabriela, Izabeli

Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada.
Gabrielu, przyjacielu, nie mroź nas, łysych jest wielu.

17 Piątek
Gertrudy, Patryka, Zbigniewa

Gdy na Gertrudy zjawią się bociany, to wiosna już rychło nastanie.
Ogrodniku, św. Gertruda gdy słońcem błyśnie zrobi cuda oczywiście.

18 Sobota
Edwarda, Cyryla, Krystiana

Na św. Edwarda zimy pogarda.

19 Niedziela
Bogdana, Józefa

Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie.
Na święty Józek czasem śniegu, a czasem trawy wózek.
Święty Józef pogodny, będzie roczek wodny.

20 Poniedziałek
Aleksandry, Anatola, Klaudii

Od dnia dwudziestego marca zagrzewa słońce nawet starca.

21 Wtorek
Benedykty, Ludomiry, Marzanny

Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.
Benedykta Bożą mocą, dzionek już się równa z nocą.

22 Środa
Bugusława, Katarzyny, Lei

Jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym burza
się zdarzy, zima już nie przydarzy.
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Marzec zimny i słoneczny, plon zaręcza dostateczny.
23 Czwartek
Turybiusza, Oktawiana, Pelagii Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
24 Piątek
Bertrady, Szymona

Na Świętego Szymona nie wdziewaj już kaftana.

25 Sobota
Ireneusza, Marioli, Marii

Jakie jest Zwiastowanie, takie będzie i Zmartwychwstanie.
Gdy przed Zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to mokrą
wiosnę nam przywoła.

26 Niedziela
Larysy, Teodora

Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu.
Czego nie dokaże marzec, dokaże kwiecień.

27 Poniedziałek
Lidii, Ruperta, Ernesta

Gdy w Ruperta niebo jasne będzie, w lipcu takiż czas
pogody wszędzie.

28 Wtorek
Anieli, Jana

Gdy chcesz poznać pogodę w czerwcu roku tego, uważaj
jak będzie w Jana Damasceńskiego.

29 Środa
Eustachego, Stefana

Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.

30 Czwartek
Amadeusza, Mamertyna

Gdy w marcu mgły bywają, w lecie burze przeszkadzają.
Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.
Marca obraz wierny, to miesiąc październy.

31 Piątek
Balbiny, Beniamina, Kornelii

Śnieg marcowy owocom niezdrowy.
Na wiosnę ceber deszczu - łyżka błota; na jesień łyżka
deszczu - ceber błota.
opracował: Jacek Kwiatkowski
źródło: www.rozaniec.eu, www.kalbi.pl/przyslowia-polskie-na-marzec

Pożegnanie śp. Stanisława Antkiewicza
„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie Bóg nagradzać będzie,
A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiądzie”
Pisał Jan Kochanowski w Pieśni XII. Słowa te niewątpliwie możemy odnieść do śp. Stanisława Antkiewicza. Swoim życiem, pracą zawodową i społeczną z wielkim oddaniem służył ojczyźnie, wykorzystując w tym celu swoje zdolności, talenty i wykształcenie. Zapamiętamy go jako tytana pracy,
który w zawodzie nauczyciela przepracował 53 lata! Był nauczycielem z powołania. Uczył z ogromnym zaangażowaniem i zapałem, trudnych ścisłych
przedmiotów. Przede wszystkim fizyki, ale też matematyki i chemii. Posiadał
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wykształcenie wyższe magisterskie. Studia ukończył w 1972 roku na wydziale Matematyki – Fizyki i Wychowania Technicznego Wyższej Szkoły Technicznej w Rzeszowie. Legitymował się też świadectwem ukończenia studium podyplomowego w zakresie androgogiki i nowoczesnej technologii kształcenia,
świadectwem ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie
chemii. Posiadał dyplom specjalizacji zawodowej drugiego stopnia w zakresie nauczania fizyki. Ze szkolnictwem zetknął się 1964 roku jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Bereście, później w Michalczowej, następnie w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach, a wreszcie od 1 września 1972 r w Zespole
Szkół Rolniczych w Marcinkowicach. Jego praca zdecydowanie wykraczała poza
obowiązki służbowe. Podnosił swoje kwalifikacje chętnie uczestnicząc w kursach,
konferencjach, seminariach czy warsztatach. Rozwijał w młodzieży postawy
patriotyczne i społeczne. Był lubianym i cenionym nauczycielem. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie pamiętają jego poczucie humoru. Wiedzę przekazywał
w sposób przystępny i zrozumiały. Był nauczycielem bardzo wymagającym zarówno od siebie, jak i od uczniów. Angażował się w pracę na rzecz wsi i regionu. Pełnił
funkcję radnego gminy i przewodniczącego komisji oświaty, włączał się w przygotowanie uroczystości lokalnych, był członkiem chóru parafialnego, pracował
w wewnątrzszkolnej komisji do spraw reformy systemu oświaty. Od 1.09.1976 do
31.08.1984 pełnił funkcję kierownika wydziału zaocznego w Zespole.
Pan Stanisław pozostawił w historii szkoły pięknie zapisaną kartę, żegnamy
go ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, że Bóg, u którego „dobre czyny
człowieka idą za nim” poza granice życia, przyjmie go i obdarzy wieczną nagrodą.
Powyższe przemówienie wygłosiła
pani Alicja Wąsowicz dyrektor Zespołu Szkól im. W. Orkana w Marcinkowicach

*
Wiara w życie wieczne i powinność koleżeńska nakazuje mi wspomnieć
i uszanować pamięć Kolegi Stanisława. Rozpoczynaliśmy razem pracę w Technikum w 1972 roku. Zapamiętam Go jako zdyscyplinowanego nauczyciela,
który wiedzą i opanowaniem zyskał sobie opinię sprawiedliwego w oczach
uczniów. Nauczycielem był o wiele dłużej ode mnie, do ostatnich dni przed
śmiertelnym zasłabnięciem.
I chór i społeczność parafialna, a także potrzebujący pomocy w naukach
ścisłych stracili dobrego człowieka.
Niech Ci, Stanisławie, jaśnieje niegasnące światło.
Łucja Wróbel

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie śp. Stanisława Antkiewicza i pamięć w modlitwie.
Składa redakcja
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Mowa pożegnalna
- pamięci Stanisława Antkiewicza
Ksiądz Jan Twardowski napisał piękny wiersz. Jeden z jego wersów brzmi:
” Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”. Jakże prawdziwe są te
słowa, wypowiedziane właśnie tu i teraz…Jakże aktualne i jakże przerażające w swojej prostocie. Przecież nikt z nas nie przypuszczał, że w taki sposób
i w tym miejscu spotkamy się z naszym Kolegą, którego jeszcze tydzień temu
widzieliśmy w pracy w Prywatnym Technikum Zawodowym w Nowym Sączu,
zajętego problemami dnia codziennego.
Teraz też jesteśmy tu prawie wszyscy, by towarzyszyć Tobie, Kolego,
w drodze, tej ostatniej, na którą wkroczyłeś zbyt wcześnie, zbyt szybko, tak
nagle i niespodziewanie.
Drogi Stanisławie, trudno mi mówić, bo żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czuję ja, Twoi wychowankowie, wszyscy pracownicy naszej Szkoły.
Trudno mi mówić o Tobie byłeś, ponieważ dziewięć lat temu rozpocząłeś pracę w naszej Szkole, a już przychodzi nam się żegnać. Wszyscy mieliśmy inne
plany i marzenia. Jeszcze niedawno świętowaliśmy razem z Tobą i Twoją klasą
studniówkę.
Twój spokój i opanowanie, łagodność, a jednocześnie rozsądek - dawał
nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Miałeś swój własny kodeks etyczny i żyłeś zgodnie z jego zasadami. Zawsze umiałeś docenić nasze sukcesy
i osiągnięcia. Wspierałeś nas zawsze dobrym słowem i dzieliłeś z nami radości
i smutki. Nie lekceważyłeś porażek, traktując je jako wspólną szkołę życia.
Byłeś wymagającym wychowawcą i nauczycielem, ale wymagającym mądrze
i życzliwie, bez strachu, z ojcowskim spokojem.
Dzisiaj, w ten lutowy dzień, żegnamy naszego Przyjaciela, oddanego swojej pracy nauczyciela i skromnego człowieka, który żył i pracował wśród nas
i z nami. Będziesz żył, Drogi Stanisławie, w naszej pamięci na zawsze…
Spoczywaj w pokoju!
Józef Dąbrowski
Dyrektor Prywatnego Technikum Zawodowego w Nowym Sączu

Pożegnanie śp. Józefa Gościeja
Drogi Panie Profesorze! Nauczycielu, Wychowawco, Przyjacielu!
Z wielkim smutkiem przyjęłam wieść o Twojej śmierci.
Z całego serca chciałam podziękować za te wszystkie lata znajomości
w różnych wymiarach. A zaczęła się ona w 1962 roku, gdy egzaminował mnie
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przed przyjęciem do technikum. Potem pod jego opieką byłam przez 5 lat nauki i wychowawstwa. To on popchnął mnie w daleki świat po wyższą kulturę.
Ciekawy był moich postępów i cieszył się, gdy skończyłam studia pozytywnie.
Od 1972 roku stał się moim starszym kolegą w nauczaniu języka polskiego.
Kiedy odeszłam na emeryturę, nadal pozostał ze mną i moją rodziną w przyjaźni i tak było do teraz, kiedy powaliła go choroba.
Panie Profesorze!
Dziękuję za te wszystkie lata. Wciąż uczyłam się od Ciebie, który byłeś
niedoścignionym wzorem polonisty, historyka, patrioty, naukowca. Dziękuję
za radosną gościnność w Waszym domu, za atmosferę życzliwości. Za zachętę
do ciągłego wzrastania w kulturze, której byłeś wzorem nie tylko dla mnie.
Za odkrywanie historii w naszej okolicy, za trud uświadamiania społeczności,
że w naszej małej ojczyźnie działy się rzeczy ważne.
Dziękuję za powstrzymywane z trudem łzy, gdy chciałeś mnie pocieszyć po
śmierci obydwu sióstr. Kto Cię zastąpi?
Spoczywaj w pokoju i – jeśli Bóg pozwoli – pamiętaj o nas.
Łucja Wróbel

Słowa współczucia i szczerej solidarności w żałobie – rodzinie śp. Józefa Gościeja
składa redakcja

Książę niezłomny, święty Kazimierz
Polska to kraj, który ma bardzo bogata i ciekawą historię, jednak jest ona
stosunkowo mało znana lub nawet zupełnie nieznana. Ta nieznajomość historii swojej historii, wynika z wielu powodów. Myślę, że jednym z ważniejszych
przyczyn tej nieświadomości stoi po stronie systemu komunistycznego, jaki
panował w naszym kraju przez półwiecze. W tym czasie ślady polskości komuniści starali się wymazać z umysłów Polaków, przez zakłamywanie fałszowanie, zmienianie lub nawet zatajanie faktów historycznych historii. Nauka
historii w szkołach, nawet w tych nieodległych latach, była dopasowywana do
sytuacji politycznej, ograniczano wiadomości lub wręcz wmawiano uczniom,
że polska historia jest mało ważna.
Dlatego nie możemy się dziwić, że czasami jesteśmy zaskoczeni i ze zdumieniem dowiadujemy się o wielkich Polakach, ich dokonaniach, o faktach,
które miały miejsce przed dziesiątkami lub setkami lat, dlatego może nie dziwić fakt, że te osiągnięcia są również mało znane poza granicami Polski.
A przecież mamy się czym chwalić. Poczynając od chrztu Polski, jesteśmy
pełnoprawny, członkiem Europy, krajem, który pokazuje atrakcyjność polskiej
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kultury, bohaterskie czyny, klęski, krzywdy jakie wyrządzano narodowi polskiemu, skłaniają do dumy, ale także do refleksji nad naszymi dokonaniami
sprzed wieków. Musimy dążyć do tego, robić wszystko, aby naszą kultura nasze, dziedzictwo narodowe pokazać całej Europie. My Polacy musimy uzmysłowić, nie tylko krajom europejskim, ale całemu światu, że Polacy to naród,
który posiada bogatą historie, że mimo wielu lat niewoli, wymazany z mapy,
istniał, przetrwał, podniósł się z kolan, dzięki wierze, która głęboko wrosła
w ziemie przodków, zakorzeniła się i trwa nadal.
Dzisiaj patrząc wstecz, wertując karty historii, możemy na nowo odkrywać ciekawe życiorysy, wielkich Polaków, tak mało znanych. Właśnie tych
mniej znanych, tych o których na co dzień nie pamiętamy, bo w panteonie
narodowych bohaterów stoją, gdzieś z boku, skromnie i z pokorą.
Patrząc w kalendarz, 4 marca widzimy imię Kazimierz. Może niektórym
kojarzy się to imię z różnymi znajomymi, którzy obchodzą w tym dniu swoje
imieniny czy urodziny i to jest normalne. Jednak musimy pamiętać także o ich
patronie św. Królewiczu Kazimierzu Jagiellończyku. Dawni i współcześni historycy o dynastii Jagiellonów wiele już tomów napisali. Opiewali ich wspaniałe
zwycięstwa, zalety, bogactwo, niejednokrotnie pomijając sromotne klęski. Wielu kronikarzy historycznych rozpisywali się o przymiotach władców, jednak co
śmielsi krytykowali ich naganne postępowanie lub swawolę panujących.
Większość historyków, badaczy skupia się na politycznym znaczeniu ich
poczynań, rzadko zajmuję się samym człowiekiem.
Pobożność królewicza była powszechnie znana, umartwiał swe ciało postem, noszeniem włosiennicy i spaniem na gołej ziemi. Spędzał wiele godzin
na modlitwach i adoracji Najświętszego Sakramentu. Szczególnie upodobał sobie cnotę czystości dziewiczej i złożył śluby. Otaczał opieką ubogich i chorych,
którzy zawsze mieli do niego dostęp.Wstawiał się za nim i bronił pokrzywdzonymi. Król Kazimierz Jagiellończyk, bardzo troskliwy o swoich synów, dbał
o ich religijne i pobożne wychowanie wybierając dla nich, mężów gruntownie
wyuczonych, poważnych i bojących się Pana Boga. Kazimierz pobierał nauki
u znakomitego dziejopisarza narodu polskiego ks. Jana Długosza. Ten kapłan
przestrzegając nakazy starych przodków, umiał roztropnie wpajać w umysł
Kazimierza i jego braci, nie tylko dobre nauki, ale także zasady wiary.
Król Kazimierz w młodym Kazimierzu, widział swojego następce i myśląc
o tym zabierał go ze sobą, kiedy tylko wyjeżdżał w sprawach państwowych.
Kazimierz uczestniczył w wielu oficjalnych wizytach, był świadkiem przyjęcia
przez swych rodziców, na zamku w Radomiu, delegacji księcia bawarskiego
Jerzego, który zabiegał o rękę królewny Jadwigi, jago siostry. Był także obecny
na sejmie w Malborku, gdzie obradowano nad załagodzeniem stosunków między Koroną, a Krzyżakami. Podczas spotkań przysłuchał się obradom z wielka
uwagą i przemawiał na zebraniach bardzo roztropnie.
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Podczas kilkuletniego pobytu na Litwie króla Kazimierza, młody królewicz Kazimierz zostaje w kraju jako namiestnik króla, rezyduje w Radomiu,
mając przy sobie jako doradcę dawnego nauczyciela Kallimacha. W tym czasie
królewicz tytułował się „secundogenikus Regis Poloniae”. Rządy namiestnika sprawował przez dwa lata, a działalnością swoja zasłużył na uznanie jako
książę odznaczający się poczuciem sprawiedliwości i szczególnej dbałości o
bezpieczeństwo kraju przez skuteczne zwalczanie rozbójnictwa, zwłaszcza na
pograniczu śląsko-polskim. Królewicz wsławił się jako skuteczny reformator
sądownictwa. Dzięki swojemu uporowi zdołano nadrobić kilkuletnie zaniedbanie na tym polu. Ponadto w odróżnieniu od swego ojca starał się żyć zgodnie ze stanem pruskim, dążąc do nadania im pewnych swobód. Niestety nie
zdążył zakończyć rozpoczętego dzieła, Upada na zdrowiu. Lekarze orzekli, że
to gruźlica, wywołana zapewne surowym trybem życia i ciągłymi postami.
Współcześni mu podkreślają jego walory intelektualne i moralne, troskę
o czystość duszy i ciała, wrażliwość na los innych, wysokie poczucie sprawiedliwości, liczne akty miłosierdzia wobec ubogich, zamiłowanie do ascezy
i modlitwy.
Zastanówmy się, czym ten święty przemawia do współczesnego człowieka, co ma nam żyjącym u progu XXI wieku, do zaoferowania?
Myślę, że uczy nas, tak bardzo wpatrzonych w dobra doczesne, że tylko
Bóg jest prawdziwym Dobrem, bo wszystko inne przemija, że nie można znaleźć szczęcia poza Bogiem. Święty Kazimierz uczy nas też miłości do bliźniego,
otwarcia na drugiego człowieka, wskazuje na potrzebę modlitwy. Od świętego
mogą się nauczyć, ci co sprawują władze, która mówi im o sprawiedliwości
i umiłowaniu prawdy o odpowiedzialności i poszanowaniu praw drugiego
człowieka i praw Narodu i Narodów.
Zenon Tabor

Ekstremalna Droga Krzyżowa
w naszej parafii

Razem z założycielem Stowarzyszenia WIOSNA – księdzem Jackiem Wiosną Stryczkiem oraz z Męską Stroną Rzeczywistości zapraszamy na Ekstremalną Drogę Krzyżową.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – ruszamy w nocy na ponad
40 kilometrową wędrówkę. Sami, w milczeniu. Zdani wyłącznie na siebie
i własne siły. Dostajemy do ręki mapę i rozważania - 14 stacji męki Jezusa.
Doświadczamy bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdzamy i przekraczamy
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siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy może zostać odmieniony. W ubiegłym roku w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wzięło udział
prawie 26 tysięcy osób. Chcemy, aby w tym roku było nas jeszcze więcej.
Zapisy na EDK ruszają w Środę Popielcową. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie internetowej: www.edk.org.pl
Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie, na przemyślenia. Może masz do podjęcia ważne decyzje, albo po prostu chcesz sprawdzić, czy sprostasz wyzwaniu.
Chodź z nami. Zapraszamy.

Idea Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
Można przeżyć Drogę Krzyżową w kościele, siedząc w ławce i słuchając
rozważań. Można na stojąco, siedząco, w samotności lub w tłumie ludzi
zgromadzonych na tym nabożeństwie. Każdy sposób jest inny, nie ma lepszych czy gorszych.			
Wybraliśmy rozważanie Misterium Drogi Krzyżowej podczas pieszej, nocnej wędrówki prowadzącej z Rynku Podgórskiego w Krakowie (Kościół św.
Józefa) do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ci, którzy już pięć razy
szli z nami, mówią, że było to wyzwanie, głębokie przeżycie, doświadczenie
własnej słabości i chociaż ułamka ciężaru, jaki dźwigał Jezus podczas Swojej
Drogi. Bo inaczej patrzy się na Jego cierpienie z ciepłej ławki, inaczej gdy stopy
pełne są odcisków, a nogi odmawiają posłuszeństwa...
Słowa uczestników poprzednich edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej:
– Każdy ma w głowie swoje sprawy, intencje, problemy; każdy ma powód,
dla którego idzie.
– To wyzwanie, możliwość poczucia Drogi Krzyżowej w inny sposób niż zazwyczaj – fizycznie. Przez natłok pracy nie było czasu, żeby iść na normalną
Drogę Krzyżową do kościoła, a ta jest w nocy, więc czas się znalazł.
– Chęć sprawdzenia się, utożsamienia z Chrystusem. Bierzemy na drogę nie
tylko krzyż brzozowy, bierzemy swoje drobne krzyże.
– To ciekawe doświadczenie. Dla niektórych na pewno forma pokuty. Był
czas przemyśleć pewne rzeczy, był czas na medytację, wyciszenie się.
– Nie warto żyć normalnie, trzeba żyć ekstremalnie. Wysłuchanie rekolekcji
wiekopostnych w kościele to nie są żadne ćwiczenia duchowe. Tu, podczas
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, wiara styka się z decyzjami woli, emocjami.
To jest prawdziwe ćwiczenie, człowiek rzeczywiście może być potem przemieniony.
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Ekstremalna
Droga
Krzyżowa
odbyła
się
po
raz
pierwszy
w 2009 roku. Idea akcji narodziła się w trakcie spotkań Męskiej Strony Rzeczywistości, a jej twórcą jest ksiądz Jacek Stryczek, Prezes Stowarzyszenia WIOSNA.
W naszej parafii organizuje się taką drogę 7 kwietnia. w tej sprawie należy
kontaktować się z p. Dariuszem Peciakiem pod nr tel. 668 858 564
Fragment tekstu ze strony; www.edk.org.pl
Opr. Dariusz Peciak

Dzień Świętości Życia

Naukowcy i lekarze: od poczęcia – człowiek
„Człowiek jest już człowiekiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni
żeńską komórkę jajową” - prof. dr hab. med. E. Blechschmidt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwerrsytetu w Getyndze, Niemcy.
„Komórkę jajową od momentu zapłodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie
ulega wątpliwości, że jest to człowiek” - prof. dr hab. B. Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Warszawa.
„Szacunek dla nowego życia od samego poczęcia i uznanie dziecka za partnera w dialogu są bardzo ważne. Ten dialog rozpoczyna się w momencie poczęcia”
- prof. dr hab. P. G. Fedor - Freybergh, psycholog, Sztokholm.
„Od momentu poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziecko jest osobą”
- prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kierownik kliniki Ginekologii i Położnicta w Sztokholmie.
„Żywot człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, tj. zapłodnienia
i kończy się w momencie śmierci” - prof. zw. dr hab. med. R. Klimek, Członek
Towarzystwa Lekarskiego w Londynie.
„Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia
płodu. Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka,
nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia
do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale
zwykłym faktem doświadczalnym” - prof. dr med. J Lejeune, kierownik Katedry
Genatyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu.
„Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje
w pełni genetycznie uformowany człowiek, którego rozwój dokonuje się
w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko,
dorosły, starzec to określenia poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego czlowieka” - dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala Położniczo - Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie.
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„W świetle obecnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że życie człowieka zostaje zapoczątkowane w następstwie połączenia się dwu komórek rozrodczych –
gamet - żeńskiej i męskiej w postaci komórki macierzystej zwanej zygotą, która od tej
chwili zaczyna żyć własnym rytmem”- prof. dr hab. med. M. Rybakowa, Komitet
Rozwoju Człowieka Wydziału Nauk Medycznych PAN Warszawa-Kraków.
„Z naukowego punktu widzenia poprawne jest stwierdzenie, że pojedyncze
ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia” – prof. M. Matthews – Roth,
Uniwersytet Harvarda, USA.
„Po zapłodnieniu, to jest zespoleniu się jądra komórki jajowej z jądrem plemnika (co następuje w jajowodzie, blisko jego ujścia od strony jajnika) powstaje
całkowicie nowa, odbiegająca od genotypów rodzicielskich, odrębna jakość genetyczna – nowa osoba ludzka. Zestaw jej genów w komórkach somatycznych nie
ulegnie już zmianie do końca życia”- prof. dr hab. B. Suszka, biolog, pracownik
naukowy PAN, Poznań.
„Dr Samuel Taub poznał oficera Karola Wojtyłę, urzędnika Powiatowej Komendy Uzupełnień. Karol Wojtyła seniori jego żona Emilia Wojtyłowa z Kaczorowskich mieli syna Edmunda, który urodził się w Krakowie w 1906 r. Kolejne dziecko
Wojtyłów – córka Olga urodziła się i zmarła 7 lipca 1914 r. Śmierć była wynikiem
komplikacji poporodowych. Kolejna ciąża pani Emilii okazała się bardzo zagrożona,
ryzykowna dla jej zdrowia i życia. Emilia Wojtyłowa, będąca pod opieką lekarza
ginekologa, była namawiana do aborcji. Państwo Wojtyłowie skorzystali z konsultacji z innym lekarzem – właśnie z Samuelem Taubem, który podjął się prowadzenia pacjentki. Zagwarantował matce i dziecku swoją opiekę, dając odpowiednie
wskazówki medyczne, aby doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania. I tak się stało.
18.05.1920 r. przyszedł naświat Karol Wojtyła junior, późniejszy Papież Jan Paweł II”
- W. Złotek „ Żydowski lekarz uratował Papieża”, „Niedziela” nr 25 / 2014.
Jan Nowak-Jeziorański

Święty Jan Paweł II w obronie życia człowieka
I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była
wierna świętemu prawu życia (Nowy Targ, 8 czerwca 1979).
Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus
w sposób uprzywilejowany utożsamiam się z „najmniejszymi” (por. Mt 25, 40),
jak więc można nie widziec szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej (Rzym,
26 stycznia 1980).
I my zanajdujemy się dziś w samym centrum dramatycznej walki między
„kulturą śmierci” i „kulturą życia”. Ale blask Krzyża nie zostaje przesłonięty
przez ten mrok – przeciwnie, na jego tle Krzyż jaśnieje jeszcze mocniej i wyraźniej, jawi się jako centrum, sens i cel całej historii i każdego ludzkiego życia.
(Ewangelium vitae).
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Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia,
także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go
i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze, małym bezkształtnym
embrionem i porafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się
on w przyszłości i którego dni są już pooliczone, a powołanie już zapisane
w księdze żywota. (Evangelium vitae).
Dziś na pewno Polska potrzebuje ludzi, którzy kompetentnie i odważnie
staną w obronie życia od poczecia do naturalnej śmierci. Polska potrzebuje ludzi
sumienia. (Rzym, 23 maja 1996).
Źródło: broszura Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, kierowanego przez
dr. inż. Antoniego Ziębę

Swoim charakterystycznym głosem opowiadał o swojej mamie. – Zawsze
była bardzo chorowita - stwierdził. I mówił dalej: „Pewnego roku rozpoznano
u niej poczatki gruźlicy. A na to nałożył się fakt, ze była w ciąży. Rada lekarzy
orzekła, że powinno się płód usunąć, bo jeśli nawet go donosi i urodzi, to na
pewno po wysiłku związanym z ciążą zapadnie na galopującą gruźlicę, a to
oznaczało niechybną śmierć. Zresztą i urodzone dziecko z pewnością będzie
zakażone gruźlicą. Moja Mama, jako osoba bardzo religijna, stwierdziła, że
bardziej trzeba słuchać Pana Boga niż ludzi i że jeśli będzie musiała umrzeć, to
umrze, ale dziecka nie usunie. Urodziłem się, a ona nie była potem nigdy chora, nawet na grypę. Dożyła 95 lat i była zawsze bardzo szczęsliwa. Tak, to…
cud narodzin”. („Sprawy Rodziny”, nr 69/1/2005)

Opowiastki nie tylko przyrodnicze
1. Przedwiośnie
-

Zauważone prezentacje tegorocznego przedwiośnia:
Już dzięcioły ćwiczą miłosne arie na suchych konarach starych drzew.
Sikorki z solfeżu dobierają wesołe nuty na uroczyste powitanie wiosny.
Wiewiórki z pyszczkami pełnymi pakuł, kory zdartej z martwych gałęzi
biegają tam i z powrotem, by zbudować nowe gniazdo - „mieszkanie +”,
dla swojego potomstwa.
Roje pszczół mają już pierwsze obloty po kilku miesiącach uwięzienia
w barciach. Tylko wysokie, głębokie ule wciąż milczą, gdyż do ich wnętrza
nie dotarły jeszcze promyki wiosennego słońca czy ciepłe podmuchy wiatru.
Kawki coraz częściej siedzą parami i biją się o skrzynki lęgowe, rezerwują
miejsca na gniazda... Zatem przedwiośnie, moi drodzy!!!
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2. Metropolie ratunkiem dla dzikich zwierząt a Pałac Kultury
w Warszawie dla sokołów
By nie uronić jakiegoś ważnego zdania na ten temat, zacytuję w pełni
artykuł Przemysława Barszcza z tygodnika „w Sieci” nr 5/2017.
„Polskie sokoły wędrowne upodobały sobie warszawski Pałac Kultury
i Nauki. I znalazły bardzo oryginalny sposób na uzupełnienie swojej diety. Gdy
wstanie słońce, sokoły patronują budynek, sprawdzają jego zakamarki i zbierają
po kolei martwe, ranne lub oszołomione ptaki, które przelatując w nocy przez
Warszawę, zderzyły się z wysokim budynkiem. Nawiasem mówiąc, analiza ich
zdobyczy to ornitologiczny przegląd gatunków, których w mieście raczej byśmy
się nie spodziewali: od przepiórek, poprzez derkacze, aż po wodniki.
Kto chce podziwiać podniebne harce sokołów, niech wybierze się w słoneczny, wczesnowiosenny dzień, kiedy przypada ich okres godowy, pod Pałac Kultury
i Nauki i obserwuje niebo. Warto. Sokoły wędrowne to fenomenalni lotnicy. Ich
popisowym numerem jest lot nurkowy po zdobycz. Po nabraniu wysokości i wypatrzeniu w dole latającej beztrosko ofiary zaczynają nabierać prędkości, lecąc
prosto w dół. Później składają skrzydła i opływowe jak kropla wody rozpędzają
się do ok. 300 km/h. Jak błyskawica przelatują tuż obok zdobyczy, zahaczając ją
po drodze ostrymi jak noże szponami. Później sokół zawraca w powietrzu i łapie
opadający bezładnie łup.
Jeżeli więc ktoś chciałby zburzyć Pałac Kultury i Nauki, musi przewidzieć
nowe miejsce dla sokołów.”
3. „Jeszcze Polska nie zginęła”
Z tematu - jak przeżyłem zimowe ferie. - Pewna uczennica naszej szkoły średniej w czasie ostatnich ferii znalazła się w Norwegii. W niedzielę z drugą osobą
wybrały się na Mszę św. do kościoła pw. św. Olafa w Oslo, gdzie duszpasterstwo
sprawują polscy księża. Kościół był wypełniony po brzegi wiernymi narodowości polskiej. Ale nie tylko to ucieszyło naszą uczennicę. Łzy wzruszenia zaczęły
spływać jej po policzkach, gdy w Modlitwie Wiernych zaczęto wypowiadać modlitewne wezwania za Ojczyznę, za naród, za Polskę.
Gdy ludzie modlą się za Ojczyznę, to znaczy, że jeszcze Polska nie zginęła.
I jeszcze jedna anegdota na ten temat. - Swego czasu do naszej parafii
przyjechała grupa profesorów i studentów z Krakowa, by zobaczyć zabytkowy krzyż, który w czasie prac konserwatorskich okazał się wielkim zabytkiem. Po oględzinach arcydzieła poprosiłem zwiedzających na lekki posiłek,
który przede wszystkim składał się ze swojskiej kiełbasy podanej na ciepło
z wiejskim chlebem. Rozmawiając przy tym posiłku, trochę utyskiwaliśmy na
sytuację w kraju, były to, nie tak dawne jeszcze, czasy tak zwanego „zwijania Polski”. Ale tę dyskusję przerwał takim stwierdzeniem jeden z uczestników skromnej przecież biesiady: „Proszę księdza, jeśli w Polsce można jeszcze zjeść tak
wspaniałą kiełbasę, to znaczy, że jeszcze Polska nie zginęła!”
Ks. Józef Babicz
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„Jasełka podhalańskie”
w nowym wydaniu

Po czternastu latach wróciły na scenę naszego Domu Parafialnego „Jasełka
podhalańskie” wg Jana Joachima Czecha, co było nie tylko moim marzeniem.
Nareszcie mogłam „Jasełka” zobaczyć z widowni. Poprzednie jako sufler
i inspicjent oglądałam zza kulis. Były one co prawda emitowane przez Telewizję Trwam, ale to nie to samo, co oglądanie na żywo.
Znając kłopoty z obsadą, gdy wiele osób w trakcie pracy nad przedstawieniem rezygnowało i trzeba było z następnymi zaczynać od nowa, nie spodziewałam się takiego efektu końcowego.
Nie było też możliwości doboru osób o określonych w scenariuszu warunkach fizycznych dla niektórych postaci, ale i ten problem nie wpłynął na jakość spektaklu. Na przykład „Izydor”, chwalący się swoim bardzo podeszłym
wiekiem, grany przez osobę chyba o połowę młodszą - dobrze, że przyprószony lekką siwizną - ale za to jak grał !!!. Dysponując doskonałą dykcją dobitnie
określił swój stosunek do nieproszonych gości, ale i swą postawę chrześcijańsko - patriotyczną.
Już w pierwszym akcie dał się zauważyć profesjonalizm większości wykonawców w operowaniu słowem i gestem. Kreujący postacie Stacha / Witka,
Maciejowej / Maryny, Heroda, Katarzyny / Doroty, Dziadka / Jantka występowali już w pierwszych Jasełkach, a Żydek Jadwent zdobywał ostrogi aktorskie
w kolędniczych występach.
Barwna grupa kobiet i dziewcząt ożywiła scenę i dodała jej uroku. One też
wyraźnie przeszły z życzliwej gościnności wobec przybyszów w ostry z nimi
konflikt.
Uwagę zwrócił mały „Kajtuś”, który nie tylko wyraził obawę, że „moze się
wrócić jeszcze”, ale postawą i gestem podkreślił grozę ewentualnego powrotu
Heroda.
W końcowej scenie I aktu zamiast grzmotów i błyskawic – co sugerował autor – pojawili się na widowni „śmierć” i „diabeł”, co też stworzyło nastrój grozy.
W II akcie aktorzy nie recytowali opowieści o pojawiających się wokół
nadzwyczajnych zjawiskach i cudach, ale sposobem narracji i gestem przekonywali, że to prawda. Śpiew tak aktorów jak i chóru wzbogacał tę część przedstawienia i podkreślił nadzwyczajność tej Nocy.
Początek III aktu rozpoczęty brawurowym występem Kapeli w składzie: Damian i Andrzej Czopowie i Mały Człowieczek – Asia Bobak wprowadził tyle
radości z Narodzenia Dzieciątka, której nie dorównałaby niejedna kolęda.
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Śpiew w tym akcie spełniał dużą rolę. To pięknym śpiewem Matka Boska
usypia swego Synka. Zmierzający do stajenki pasterze gromkim śpiewem wspomaganym przez chórzystów ogłaszają radosną Nowinę. No i liryczna scena, kiedy
Hania i Jędruś wzruszyli widownię pięknie wyśpiewaną swą sierocą dolę.
Scena ta wzbudziła we mnie szczególne, dodatkowe uczucie. W głębi serca
zobaczyłam innego „Bartosza” / jego imię było Wojciech/, który w 2003 roku
na tej scenie też przytulał serdecznie sieroty / ich imiona to Marysia i Kuba/
i mówił czule:
„Sieroteńki drogie,
Dzieci ubogie... (...)
Miałem ci ja wnuczków dwoje...
Hej! Pomarły mi oboje...
Córka moja was przytuli,
Będziecie jak u matuli...
Jasełkowy wieczór pieśni i cudów zakończył się piękną kolędą i gromkimi
brawami widowni.
Dziękujemy Pani Jolanto i Moniko !
Dziękujemy ks. Józefowi Babiczowi za objęcie patronatem tego wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim trzydziestu dziewięciu aktorom.
Dziękujemy Chórowi i Kapeli.
Brawo członkom KSM, że im się chciało chcieć.

Wystąpili
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bartosz - Dariusz Wojtarowicz
Maciek - Jan Horowski
Symek / żołnierz - Jakub Pacholarz
Grzela - Jakub Krzyszkowski
Stach / Witek - Tadeusz Cabała
Michał - Marcin Leśnik
Jacuś - Kacper Mirek
Jaś - Franciszek Smajdor
Dziadek / Jantek - Mariusz Adamek
Kaźmirek / Kolędnik I - Aleksander Król
Herod - Ryszard Pietrakiewicz
Penetra - Piotr Górowski
Finkiel / Melchior - Mateusz Bajda
Faustner/ Święty Józef - Piotr Sowa
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Izydor - Jacek Popiół
Wawrzon - Kamil Majkrzak
Jacenty - Ireneusz Wojtarowicz
Żydek Jadwent/ Kuba - Tomasz Węgrzynowski
Kolędnik 2 - Mateusz Mróz
Kajtuś - Tadeusz Smajdor
Góralczyk - Bartłomiej Gołąb
Kasper - Patryk Chronowski
Baltazar - Tomasz Sowa
Goniec Królewski /Turoń - Tomasz Żuchowicz
Matka Boska - Marta Prusak
Katarzyna / Dorota - Anna Potoczek
Brygida - Weronika Tobiasz
Wikta / Barbara - Karolina Zwolińska
Jedrzejka / Tekla - Jolanta Żuchowicz
Maciejowa/ Maryna - Aleksandra Potoczek
Basia / Brońcia - Gracja Karpiel
Jaga - Wiktoria Brdej
Krystka - Maria Gołąb
Diabeł - Dominik Wójcik
Hania - Zuzanna Jurczak
Jędruś - Michał Świderski
Anioł I - Angelika Jurczak
Anioł II - Agnieszka Potoczek
Anioł III - Dominika Sojka

Kapela w składzie:
Andrzej Czop, Damian Czop, Mały Człowieczek – Joanna Bobak
Oprawa muzyczna:
Chór Parafialny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki pod Dyrekcja Marzeny Pikuła
Reżyseria: Jolanta Marszałek
Na podstawie opracowania Jana Joachima Czecha „Narodził się Jezus Krystus”
Patronat: ks. Józef Babicz
Manager / sufler: Monika Zwolinska, sufler 2: Kamila Król
Halina Kocemba
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Kącik poezji
Wielka to radość…

Niema prośba

patrzeć w Twoje oczy
upajać się pięknem
Twojej Boskiej Twarzy
przeszywasz mnie wzrokiem
aż do głębi duszy
a ja Ci w pokorze
modły swoje śpiewam
Gdy noc dzień zakrywa
swoim czarnym szalem
księżyc wraz z gwiazdami
rozświetla jej lica
tak cicho dokoła
i puste ulice
ja wznoszę swe dłonie
do Ciebie mój Panie
Moją ufność i wiarę
tocz jak śnieżną kulę
która jest coraz większa
i większa i wielka
bo coraz więcej ludzi
wchłania w wnętrze swoje
dla ciebie Jezu, Boże nasz i Panie
Maria Piniańska

Jezu – radość moich oczu
miłość mego serca
pokój mojej duszy
nadziejo mojej wiary
spokój mego sumienia
światło mego życia
niechaj wielbi Cię cały świat
słońce i księżyc
wszystko co żyje
skrucha pokuta
ofiara cierpiących
i tych co Cię wzywają
modlitwa to stała łączność
świata ze stwórcą
To co dobre
to co złe
zawsze z Tobą
dzielić chcę
za to że jesteś
dziękuję Ci nasz Zbawco
Maria Piniańska
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Środa Popielcowa
Posypano mi głowę popiołem
Wypowiedziano ciężkie słowa:
„Prochem jesteś i w proch się
obrócisz”
zrozumiałam że czas życia
mi dany zależy tylko od
woli Boga – muszę go wykorzystać
i utonąć w Miłości którą jesteś Boże
naprawiać krzywdy wyrządzone
tylko zechciej spojrzeć
w moje serce i duszę
i zmiłuj się nade mną
Widzisz jak Cię szukam
czy zdążę – błagalne
prośby wznoszę
ocal mą duszę i serce
które bije dla Ciebie
w Tobie smakuję
słodycz Nieba
pomiędzy wołaniem
a ciszą obmywam się
Twoim blaskiem
oczyszczam pokutą i łzami
Pod Krzyżem przystanę
i zapytam – ile mi czasu ofiarujesz
Ojcze bym znalazła źródło
Wody Życia i odnalazła Ciebie
w zawierusze mych dni
Mój Krzyżu miłością
z nami związany połącz nas
z Niebem i nie pozwól mi
nawet na jeden krok bez Ciebie
Zawsze z nami bądź!
Maria Piniańska

Feniks
Psalm na Środę Popielcową
Wierna istoto
ziarenko w piasku,
które Pan stworzył
w jutrzenki blasku,
jesteś jak Feniks,
który powstaje
gdy los go swoim
spojrzeniem łaje
Jesteś gospodą
i matecznikiem
jesteś bosmanem
oraz sternikiem.
Masz tyle zadań
do wykonania
ale ta jedna myśl
ci przesłania,
że w tej machinie
życia na ziemi
bez Mocy Boga
jesteśmy niemi,
głusi i wcale
nic nie znaczący
i jak osika
na wietrze drżący
Dzięki Ci Panie,
że to chwil parę,
że w ziemskim bycie
dałeś nam wiarę,
że w wiecznym życiu
nie będzie miary.
Dzięki Ci Panie
Za Twoje dary.
Anna Piniańska Kordyś

24

Nasza Wiara 3/2017

Tryptyk na każdą chwilę życia
I
Co chwilę w telewizorze
pojawiają się ludzkie tragedie
bądź katastrofy
bądź wzburzona ziemia
drży i kaleczy wszystko
to znów ciężka ręka wiatru
czy nurt wezbranej rzeki
i terror co lęk budzi
lub prześladowanie za miłość
od Ciebie Panie
Tyle zła, nienawiści, zazdrości
że aż brat brata zabija
tyle obrazy Ciebie Jezu
łza się kręci w oku
na samą myśl
Zamykam omdlałe powieki
i proszę uspokój! uspokój świat!
modlitwa szeptem dojrzewa
we mnie do miłości Twojego
Krzyża
II
Jezu Mój Kochany
naucz mnie kochać Ciebie
tak jak tego pragniesz

abyś chciał zamieszkać
w sercu moim na wieki
jak mam się modlić
byś zechciał przyjąć
hymny radosne
i żałobne treny
Patrzę w Twe oczy
w obraz Twarzy Świętej
i gorzka łza
sączy się boleśnie
Naucz mnie proszę
gorącej modlitwy
szlachetnej dobroci
pokuty i wiary
III
Niechaj modlą się ze mną
dęby buki sosny
ptaki śpiewające
i kwiaty milczące
wszystko co żyje
niech ku Tobie wznosi
hymny miłości
błagania o łaski…
nic nie znaczą
bez Ciebie Boże mój i Panie
Maria Piniańska

Spotkanie dla mężczyzn
Pismo Święte za natchnieniem Ducha Świętego ukazuje konkrety, których
powinien się trzymać każdy mężczyzna, niezależnie od wieku i stanu oraz wykonywanych obowiązków. Pan Bóg przez Swoje Słowo, chce byś w swoim otoczeniu zapewnił ludziom właściwy kierunek, czyli fundament na kilka pokoleń. Twoje imię wyryte jest na dłoniach Stwórcy, nie lękaj się. Poznaj prawdę,
która wyzwala z niewoli lęków. Pan dał Ci dość siły, byś przyniósł Mu chwałę.
6
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli
i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7Teraz poznali, że wszystko,
cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie
wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. 9Ja za nimi proszę, nie proszę
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za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony
chwałą. 11Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do
Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak
jak My stanowili jedno. 12Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim
imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem
syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. 13Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię,
będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14Ja im
przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata,
jak i Ja nie jestem ze świata. 15Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich
ustrzegł od złego. 16Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17Uświęć
ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak
i Ja ich na świat posłałem. 19A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie. (J 17, 6-19)
Wkrótce pierwsze spotkanie dla mężczyzn w Parafii Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach.
Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana,
Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał na Twój kraj, gdy trzy razy do roku pójdziesz, aby
pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. (Wj 34,23-24)
– Kiedy Pan będzie przechodził obok, oby zastał mnie przy budowaniu Jego
Królestwa.
– Zanurzyć się w Jego miłości, by poznać swoją męskość.
– Zaprzeć się samego siebie.
– Moja zmiana zmieni innych.
– Odpowiedzialność za moje otoczenie. Nie jestem tylko obserwatorem.
– Wspólnie, można więcej.
10

Opr. Dariusz Peciak. tel. 668858564

Kochane Dzieci...

Willa Pod Lipkami
c.d. opowieści o Janie Pawle II
–
–
–
–
–

Chciałbym podciągnąć mój język francuski. Masz kogoś, kto dobre uczy?
Julek Kydryński ma jakąś dobrą korepetytorkę. Może ona by cię przyjęła?
Dobrze, spytam Julka. Który to?
To ten.
Julek – mówi Karol – ty masz podobno dobrą korepetytorkę do francuskiego.
Ja chciałbym popracować trochę nad językiem, bo wciąż odczuwam jego brak.
– Dobrze, jak chcesz, to mogę tam teraz z tobą pojechać, bo akurat tam się
wybierałem.
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– Daleko mieszkają?
– Nie, na Salwatorze, na Księcia Józefa Poniatowskiego 56. Willa Pod Lipkami. Niedaleko, ale podjedziemy tramwajem.
– No to jedziemy. A kto cię uczy?
– Po pierwsze jest tam taki duży dom. Jest tam babcia Szkocka, która w tym
domu rządzi. Jest jej córka, cudowna pani Zofia Poźniakowa wraz ze swoim mężem muzykologiem.
– To ona uczy francuskiego?
– Nie, nie.
– No to kto?
– Jest tam jeszcze taka starsza pani, która nazywa się pani Lewaj. Mówmy
najogólniej: rezydentka. Tu, jak widzisz, jest klasztor Sióstr Niepokalanek,
stary z XIII wieku. Ale my jedziemy jeszcze dalej.
– Ja tu chyba nigdy nie byłem. Bardzo tu pięknie.
– A pięknie. Z tamtej strony Seminarium Duchowne, salezjańskie, tak zwana
Łosiówka. A my idziemy tutaj. Do tej willi, którą widzisz na górze, z tymi
kolumienkami.
– Ślicznie położona.
– A najważniejsze, że to bardzo dobrzy ludzie. Cieszę się, że ich poznasz. Po
prostu trzeba ich poznać. Tu można spotkać pół Krakowa. Wystarczy, że ci
powiem, że tu poznałem Osterwę.
– Co? Juliusza Osterwę? Tego wielkiego aktora i reżysera?
– Tak, właśnie tego.
W willi pod Lipkami Lolek znajduje swój drugi dom. Bo spotyka tam ludzi
prawdziwie dobrych i inteligentnych, otwartych i serdecznych,którzy rozumieją go i chcą mu na wszelaki sposób pomagać.
Karolowi wciąż brakuje czasu. A jeszcze z kolegami wystawiają sztukę
Niwińskiego: Kawaler księżycowy- historię o człowieku, który chciał mieć
dużo pieniędzy, a gdy nie był w stanie ich zdobyć, oddał duszę diabłu, ale się
uratował dzięki modlitwie do Matki Bożej. Wystawiają w scenerii najpiękniejszej, bo na średniowiecznym dziedzińcu budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Maius.
W maju 1939 roku kończy pierwszy rok studiów. Karol znakomicie zdaje
egzaminy. Ale równocześnie jest zaniepokojony – tak jak wszyscy w Polsce –
tym, co się dzieje za zachodnimi granicami naszego kraju. Hitler wraz ze swoją
partią dąży do zdobycia Europy i świata. Już opanował Austrię i Czechosłowację bez wystrzału karabinowego. W ten sam sposób chce podporządkować
sobie Polskę. Grozi wojną, żąda uległości. Polska – choć nie jest przygotowana
do wojny – nie zgadza się na żądania Hitlera.
Ks. Mieczysław Maliński
Przyjaciel ludzi, O Papieżu dla dzieci
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List z Francji
Echa ŚDM w Polsce…
List jednej z uczestniczek przysłany w okresie świątecznym do rodziny goszczącej dwie studentki z Nantes
Witajcie!
Jeszcze raz pragnę Wam podziękować za wszystko, co zrobilicie dla mnie
i dla mojej „drużyny”. Moja podróż do Polski była najwspanialszą wyprawą
mojego życia.
Naprawdę, Wy i Wasza kultura otworzyliście moje oczy i moją duszę
w kwestii religii.
Dzisiaj moja wiara w Boga jest silniejsza niż kiedykolwiek, chodzę do kościoła bardzo często, modlę się na kolanach (to pozwala mi bardziej się skupić).
Gdy spotykam się z Marion, musimy o Was rozmawiać - to nasz obowiązek. Ta pielgrzymka zmieniła nas na lepsze. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że
jestem teraz bardziej pewna siebie.
I bardzo tęsknię za Wami… i za Marcinkowicami… i za pierogami oczywiście! Uwielbiam Wasze polskie jedzenie. O mój Boże, jak ja tęsknię za Waszą zupą
Ludzie, których spotkałam w Waszej miejscowości, to najmilsze osoby,
które w życiu spotkałam. Zawsze gotowi by pomóc innym, wspierać ich, nakarmić… nie zapomnę Was.
Do zobaczenia wkrótce w Polsce lub we Francji. Modlę się za Was codziennie. Moi rodzice też są bardzo wdzięczni za Waszą opiekę nade mną.
Całusy dla Joanny, Julii, Szymona, Kai, Leszka.
Agathe Troiullet

P.S. Po 4 próbach, udało mi się zdać prawo jazdy!
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Listy do redakcji
07.02.2017 r.

Dziękuję za Naszą Wiarę, a szczególnie za artykuł „Parafialni muzykanci”.
Czytając ten artykuł, taki piękny, można wysnuć wniosek, że talent to dar, łaska
od Boga, ale też trzeba z tą łaską współpracować. Tyle dyscyplin ogólnokształcących !!! cieszę się, że w każdą środę na nowennie u O. Jezuitów mogę słuchać
tego pięknego śpiewu solistki wraz z Aniołami. Ostatnio nic nie napisałam. (…)
Życzę pokoju i radości
Wdzięczna Zofia Lorek

24.01.2017 r.

Szanowna Pani
Dziękuję Państwu za styczniowy egzemplarz „Naszej Wiary”, w której ze
wzruszeniem przeczytałam wydrukowany przez redakcję tekst o śp. Adamie
Niesiołowskim. Wysłałam też drobną sumę na Wasze konto parafialne. Wiem,
że to strasznie mało, ale jeśli wygram w totolotka (dziś losowanie! – kumulacja
potężna!) zasypię Państwa banknotami.
Z wyrazami szacunku
Magdalena Steidler - Kraków

03.02.2017 r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP
Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu
dziękuje za przekazanie do naszych zbiorów następującego czasopisma: „Nasza Wiara”. Ofiarowana pozycja wzbogaci regionalne zbiory naszej biblioteki
i będzie służyła naszym czytelnikom.
Z wyrazami szacunku, Kierownik Działu Gromadzenia
mgr Renata Golonka

Droga Pani Łucjo i pozostali Członkowie redakcji „Naszej Wiary”
Wzruszyłam się, gdy zobaczyłam swoje nazwisko w stopce redakcyjnej. Dziękuję! Jest mi bardzo miło - gdzieś tam w duszy bardzo tego chciałam.
Pozdrawiam Państwa serdecznie. Piękno duszy zostaje.
Życzę zdrowia i szczęścia Wszystkim
Maria Piniańska
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Ojczyzna polszczyzna
Prowadzimy dalej rozważania o języku, dziś o odmianie polszczyzny zwanej gwarą. Zasadniczo jest to język mówiony, język ludu i zapisanie go sprawia
trudności, gdyż dźwiękom nie zawsze odpowiadają litery alfabetu. Gwary wyróźniają się przede wszystkim wymową czyli fonetyką a także słownictwem.
Jest to język obrazowy, ubarwiony trafnymi powiedzeniami, które nabierają
cech przysłów.
Trwamy jeszcze w atmosferze Jasełek podhalańskich.
Postacie mówią gwarą, zapis tekstu odwołuje się do mowy ludu Podhala,
choć nie zawsze ten zapis jest naukowy. Bo któżby to zrozumiał! Któżby to
odczytał!
W początkowej fazie prób zaproszeni zostali młodzi ludzie z okolic Nowego Targu znający gwarę góralską i podali podstawowe zasady. To w przedstawieniu wypadło na ogół dobrze.
Pragnę przypomnieć o jednej zasadzie, której nieprzestrzeganie trafia się
też zawodowym aktorom (jak w filmie o Janosiku). Chodzi o „rz”, które pochodzi od r. Dlatego przy „rz” nie ma mazurzenia i wymawia się je jako „ż”,
„a”, „w” przypadku ubezdźwięcznienia jako „sz”. Wymawiamy więc „pszysed”, „rzeka”.

Oto wybrane z jasełek powiedzenia:
– Przecie świat nie wyskoceł haw z góralskiej fajki!
– My som jeno przyjaźni tym, co z Bogiem trzimią.
– Tu nie Meksyk, mój panie, ani Hiśpanija! Tu Polska! Tu mur wiary!
Tu Podhale przecie!
– Jedna Boska moc zawdy – i beła i będzie.
– Powiadacie niestworzone rzecy.
– We łbie ci się kręci.
– Bedemy ich witać, jak nasa ochota.
– Jeść nie musi, ale witać trzeba.
– Sytko jedno. Są gośćmi – witać ig się godzi.
– Gość dom, Bóg w dom! Witojcie!
– Jakże z panem dziada stowrzisać? Czy można rwnać orłą z lisem?
– Bo ochota lepso od złota.
– Słowo Boskie sydłem pika.
– Fto odzie do pracy, ten się Bogu poleco, krziz na cole znaczy.
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Słysycie? Nie kce Boga! Kce zyć jak pies w budzie.
Moze się wróci jesce…?
Tańcuj, kiej ci skrzipka gra!
Symek jadło warzy nom, jak złe będzie, zje se som!
Juści, ze nie inacy.
Świadcem się haw mojem zdrowiem.
Hej, bieda-z bieda… głód po brzuchu chodzi.
Rycerzu jasny, rozum mój ciasny.
A ponad sytko złózmy serc okfiary…
Adyć ni mom nic godnego.
Com ta mógł, tom prziniósł.
Kajze się pchos!
Wygląda kiej strach w kapuście.
Bóg nie patrzy na stroje, lecz na duszę czysto.
Jakże się wom odpłacić za łaskę niezmierną?
Ja ci tez dać nic nie mogę, bo mom ino bez wieś drogę.
Poźryjcie no dziadku, mocie lepse ocy…
Cofnijcie się końdek chłopy…
Łucja Wróbel

Szok
Nowy Sącz 23.02.2017 r.

Tak jednym słowem można nazwać to, co wydarzyło się w Polsce, odkąd
PiS objęło władzę.
Szok dla poprzedników, których działania sprawiły, że bogate „elity” bogaciły się coraz gwałtowniej, pozostała jego część popadała w coraz większe
ubóstwo, wypychana na margines życia społecznego. „Zielona wyspa” stawała się coraz milszą i przytulniejszą przystanią dla uprzywilejowanych i ich otoczenia, a układy mafijne, dziś wywlekane na powierzchnię, coraz bezczelniej
zawłaszczały Polskę. W strukturach władz Unii Europejskiej panowała w tej
sprawie absolutna zgoda, która była niczym innym jak aplauzem dla wszelkich łajdackich wobec obywateli naszego kraju poczynań. Dlaczego?
Bo wiernopoddańcze gesty, które weszły w krew rządzącym przez lata totalitaryzmu i późniejszych rządów bezprawia, stały się teraz sztandarową formą
kooperacji z Unią, w dodatku lewica opanowała w większości i unijne struktury.
Dziś rozpętało się piekło! Niezadowoleni robią z siebie ofiary domniemanego reżymu, skarżą się za granicą na polski rząd i nowe porządki, używa-
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jąc wszelkich środków, z kłamstwem, pomówieniem i prowokacją włącznie.
Zbiorowa histeria ogarnęła politykę, media, administracje, kulturę, i co gorsza
- elity prawnicze. Te przez dziesięciolecia były państwem w państwie, zupełnie
bezkarne i nie po drodze im z nową władzą.
Dziś nowa ekipa walczy heroicznie o nowy porządek. Pozytywne skutki tej walki widoczne są gołym okiem. Czy zrobiono wszystko? Oczywiście
nie. Czy popełniają błędy? Tak! Ale nie popełnia błędów tylko ten, kto nic
nie robi. Pojawiło się światełko w tunelu. Przebudowa państwa teoretycznego
potrwa dłużej niż nam się wydawało, bo opór przeciw przebudowie staje się
coraz gwałtowniejszy, w miarę jak sukcesy w wielu dziedzinach wyrastają jak
grzyby po deszczu, to przeciwnicy reagują ślepą furią. Jakby tego było mało,
praworządność w Polsce jest kwestionowana na każdym kroku, nie tylko
przez lewackie ugrupowania tutaj, ale i na zewnątrz. W dodatku Unia walczy
z Polską o prawa uchodźców, chcąc ich par fors wtłoczyć do naszego kraju
stosując szantaż i presje, mimo że Polska jako państwo stara się na miarę sił
i środków pomagać rozsądnie w miejscach najlepiej temu służących. Od dawna pomaga Kościół, ale tego nie dostrzegają tylko ci, którzy dostrzec nie chcą.
Walka dobra ze złem staje się coraz zacieklejsza. Dobro przejawia się
między innymi w coraz większym zaangażowaniu Polaków w sprawy potrzebujących wsparcia, w budowaniu dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego,
któremu dobro wspólne będzie znów leżeć na sercu. Bezpieczeństwo Polski zewnętrzne i wewnętrzne staje się priorytetem. To ogromne wyzwanie. Nie wolno więc ufać bez reszty własnym usiłowaniom. Mimo najlepszej woli popełniamy błędy, bo człowiek nie jest nieomylny. My, wierzący, musimy gremialnie
i nieustannie powierzać Bogu losy naszej Ojczyzny i za Ojczyznę odmawiać
różaniec.To oręż w walce o przyszłość, o jakiej marzyli ci wszyscy, którzy heroicznie o Polskę walczyli, składając ogromną daninę krwi.
Magdalena Ponurkiewicz

Spotkanie opłatkowe

Koła Gospodyń z Marcinkowic
W dniu 17 stycznia 2017 roku odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe
zorganizowane przez Koło Gospodyń
wraz z zawodnikami Klubu Sportowego „Zamczysko”.
Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem
zgromadzonych uczestników przez
przewodnicząca panią Anetę Gawlik

Grupa Kolędnicza z ,,Turoniem”
Fot. Aneta Gawlik
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Grupa pań z Koła Gospodyń z Marcinkowic
Fot. Aneta Gawlik

Zawodnicy z Klubu Sportowego LKS ,,Zamczysko”
Fot. Aneta Gawlik

oraz wspólną modlitwę prowadzoną przez panią Danutę Tobiasz. Spotkanie
opłatkowe uświetniła Grupa Kolędnicza z ,,Turoniem” oraz wspólny śpiew
kolęd. Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycili nas parafialni księża.
Mamy nadzieję, że takie wspólne spotkania połączone z kolędowaniem staną
się tradycją w naszym kalendarzu.
Elżbieta Horowska

Historia żyje w każdym z nas...
a oni... wyklęci
...przysięgali na orła i na krzyż
na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy
na czysta biel i na gorąca czerwień krwi
na wolność żywych i na wieczna chwałę zmarłych
Andrzej Kołakowski

„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem
niczym nie ograniczonej wolności, nie może zagubić w sobie krzyku sumienia,
jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale równocześnie czyni go człowiekiem
i stanowi o jego człowieczeństwie”.Tak uczył nas Polaków, papież św. Jan Paweł II.
Umierali w niemym krzyku, a oprawcy ich, strzelając w tył głowy, wrzeszczeli zagłuszając swoje własne sumienie i strach. Umierali niezłomni bohaterowie; ścigani, chwytani, prześladowani, więzieni, mordowani przez władze
komunistyczne. Nieugięci nie podporządkowujący się wrogiej władzy walczyli
z nadzieją, bo wierzyli, że sprawiedliwość zwycięży, a kara dosięgnie sowieckich okupantów i ich polskich renegatów. Walczyli o suwerenność państwa,
walczyli na przekór kapitulacji jałtańskiej, o honor żołnierski, o prawo do normalnego życia. Bardzo wielu ich było, jednak niewielu przeżyło. Bezimienni, uwa-
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żani przez władzę PRLu, za zdrajców, przestępców, za renegatów, pijaków, złodziei, zwyrodnialców, wrogów swojej ojczyzny umierali, w samotności i do kresu
swego życia, kochali Polskę.
Jeszcze nie tak dawo uważano ich za zdrajców, żołnierzy wyklętych, jednak
oni sami uważali, że są żołnierzami słusznej sprawy, toteż walczyli do końca,
do śmierci z rąk wroga. Ich siłą była niezłomność i wierność ideałom zawartym
w słynnej polskiej triadzie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Z tego też powodu zostali.
Żołnierze wyklęci jako pierwsi walczyli po wojnie z komunistycznym reżimem w Polsce. Dla wielu z nich była to ta sama walka, na podjęcie której
zdecydowali się w 1939 roku, walkę o niepodległość ojczyzny, a zmienił się
tylko wróg. Po latach walki z okupantem niemieckim, przyszło im walczyć
z rodzimymi komunistami, którzy nie tylko ich mordowali i torturowali, ale
uczynili wszystko, aby zhańbić po śmierci i w końcu skazać na zapomnienie. Zainstalowany w Polsce wtedy system, nazwany później „utrwalaczem
władzy ludowej” był systemem krwawym przeprowadzony przy pomocy sowieckiego wojska i podporządkowanej sowietom komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa, którego podstawę stanowili oficerowie NKWD i przeszkoleni na sowieckich kursach komuniści: Polacy, Żydzi, Ukraińcy i Białorusini.
Często nie znamy ich grobów, ale musimy sobie zdać sprawę, że to właśnie
oni, byli sumieniem Polski, a dla następnych pokoleń, dla nas żyjących wysoko wyznaczyli poprzeczkę wierności Polsce. Sumienie narodyu – to my, pisał
z jedne w wielu ulotek rozlepianych na murach Gdańska, wczesną wiosną
1946 roku mjr. Zygmunt Szendzielorz, sławny „ Łupaszko”, dowódca odtworzonej na Pomorzu 5 Wileńskiej Brygady AK.
Nie możemy dlatego zapomnieć o nich; o majorze Józefie Kuraś - „Ogień”,
o rtm. Witoldzie Pilecki - „Witold”, o Danucie Siedzikówna - „Inka” sanitariuszce wyklętych, o mjr Zygmuncie Szendzielorz- „Łupaszka, o kpt. Antonim Zubryd - „Zuch” i wielu, wielu innych, nieugiętych, nieujarzmionych, do
końca wolnych żołnierzy bohaterów. Historia nigdy nie zapomina, nie może
zapomnieć, a tak jak dzisiaj Polska i Polacy, coraz bardzie powinni upominać
się o ich pamięć i sławę.
Wysiłki wielu niepokornych historyków, kombatantów, dzieci żołnierzy
wyklętych, nie godziło się na trwanie w kłamstwie, nie mogło zapomnieć
o drugiej konspiracji niepodległościowej, o powojennej partyzantce antykomunistycznej, w której zginęło wielu prawych obywateli naszej Ojczyzny.
Z czasem poszerzał się krąg zafascynowanych historia „wyklętych”. Starania te
zostały wsparte prze Janusza Kurtykę, prezesa IPN, natomiast prezydent Lech
Kaczyński, wielokrotnie wcześniej honorujący poległych żołnierzy antykomunistycznego podziemia odznaczeniami i awansami. To Lech Kaczyński zgłosił
inicjatywę ustawodawczą, której celem było ustanowienie święta państwowego, Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
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Obaj polegli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem
i nie doczekali urzeczywistnienia swoich idei. Starania te jednak były kontynuowane nadal. Na efekty tych starań trzeba było jednak długo czekać, ale
kłamstwo zostało powoli obalane, ujrzała światło prawda, pomimo oporu
postkomunistycznych środowisk. Sejm w 2001 roku przyjął uchwałę uznającą
„zasługi grup niepodległościowych, które po zakończeniu drugiej wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość.
Polski”oraz stwierdzająca, iż organizacja „Wolność i Niezawisłość”, kontynuatorka tradycji walk Armii Krajowej, dobrze zasłużyła się Ojczyźnie. Po tragedii Smoleńskiej i śmierci głowy państwa prace legislacyjne przeciągały się do
3 lutego 20011 roku. Wtedy to sejm większością głosów ustalił, że 1 marca
będzie dniem oddania czci bohaterom antykomunistycznego podziemia. Wybór daty był nieprzypadkowy, ponieważ 1 marca 1951 roku w więzieniu na
warszawskim Mokotowie komuniści zamordowali przywódców IV Zarządu
Wolność i Niezawisłość.
ONI nie poszli na żaden kompromis i zapłacili za to najwyższa cenę, ich rozstrzelane pohańbione ciała, wystawiano na ulicach, aby odstraszały, krzyczały,
że taki będzie koniec każdego, kto zamarzy o wolnej Polsce. Kiedyś nie mogli,
nie mieli prawa istnieć w pamięci narodowej, przez komunistów zostali wyklęci – pisał o Nich Zbigniew Herbert; „ponieważ żyli prawem wilka, a historia
o nich głucho milczy. Ci wszyscy niezłomni żołnierze byli ścigani jak zwierzyna, ostrzeliwani, opluwani przez władze, traktowani jak bandyci, usuwani
ze społeczeństwa, tylko za to że odważyli się podnieść rękę na władze PRLu.
Dla tych, którzy przeżyli, nie było miejsca na uniwersytetach, nie mogli
też wyjeżdżać za granicę, uważani nadal za więźniów. PRL traktowała ich jak
obywateli drugiej kategorii, jako najniższa kastę pariasów, bez żadnych praw.
Zemsta komunistów miała długie ręce, bo dosięgła ich bliskich, rodzin. Szykanowano byli rodzice, rodzeństwo, krewni. Jeszcze przez długie lata ich dzieci
traktowe były jako zło, które należy wyplenić i miały zapłacić za wierność
swoich rodziców Polsce.
„Żołnierze Wyklęci”, to określenie pierwszy raz zostało użyte i rozpropagowane przez dziennikarza i pisarza Jerzego Śląski, podporucznika AK
ps. „Nieczuja”, który w 1996 roku pod takim właśnie tytułem opublikował
książkę o bohaterach niepodległościowego podziemia.
W tym wypadku terminologia nie jest może tak zbyt istotna, lecz konsekwentne okłamywanie historii Polski. To także oddanie, po latach opluwania,
wzgardy i kłamstw, należnej czci bohaterom. To komuniści dążyli do tego,
aby Ci wielcy bohaterowie zostali wyklęci, wymazani z naszej pamięci, ale
ta klątwa została zdjęta. Dyplomata i politolog Grzegorz Kostrzewa – Zorbas
podkreśla, że żołnierzy antykomunistycznego podziemia, nie wyklął ani naród
polski, ani niepodległe państwo, lecz władze ZSRR i PRL, które prowadziły
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z nimi brutalną wojnę. „Przypisywanie komunistycznym reżimom mocy wyklinania to wyrafinowana czarna ironia”. Tak stwierdził prof. Kostrzewa,
zachęcając, by używać „pięknej, jasnej, i jednoznacznej nazwy; „Żołnierze
Niezłomni”.
Zenon Tabor

Z parafii, kraju i ze świata
W sobotę 11 lutego nasz proboszcz ks. prałat Józef Babicz otrzymał patent
oficerski z rąk ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Minister
Obrony Narodowej wręczył patenty oficerskie 163 księżom, którzy odbywali przymusową służbę wojskową w tzw. kompaniach kleryckich. Uroczystość
była poprzedzona Mszą św., którą celebrował biskup polowy ks. Józef Guzdek, w intencji żołnierzy-alumnów, którzy w latach 1959-1980 odbywali
przymusową służbę wojskową. Przymusowy pobyt w wojsku był czasem represji, poniżania waszej godności i próbą łamania waszych sumień. Jednak
oparliście się tej próbie i wyszliście zwycięsko z tamtych doświadczeń - mówił w homilii bp Guzdek. Duchownych – zgodnie z Konstytucją – na pierwszy stopień oficerski, podporucznika, mianował prezydent Andrzej Duda.
Uczynił to na wniosek szefa MON Antoniego Macierewicza. Postanowienie
prezydenta, odczytane podczas uroczystości, dotyczyło łącznie 207 duchownych. Szef MON podkreślał, że mianowani są oficerami od dawna, a sobotnia
uroczystość tylko to poświadcza. Jesteście oficerami Rzeczypospolitej, armii
polskiej, żołnierzami nie tylko przez swoją posługę kapłańską, co oczywiste,
ale także przez swoją posługę dla narodu i dla armii, tę, którą realizowaliście
w najcięższych warunkach, gdy chciano was upokorzyć, zniszczyć – powiedział
minister Macierewicz.
***
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddał hołd wielkiemu patriocie, żołnierzowi, duchownemu i działaczowi społecznemu. Specjalną uchwałą posłowie
uczcili 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Ks. Paweł Płatek moderator diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie cieszy się z przyjętej przez
Sejm uchwały. – Ks. Blachnicki oddziałuje na różne
sposoby nie tylko jako nasz, jak wierzymy, orędownik w niebie, ale także owoce jego dzieł przyczyniają
się do wielu dobrych rzeczy w sercach ludzi. Przede
wszystkim droga, którą wskazał w Ruchu jako droga pogłębionej wiary, droga wyzwolenia z nałogów
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poprzez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, modlitwy i ofiary za innych, droga
zaangażowania w społeczeństwo, droga, jak mówimy o ks. Blachnickim, człowieka wiary konsekwentnej – tego, czego nas najbardziej uczył, czyli obecnej
we wszystkich wymiarach naszego życia.
Ks. Franciszek Blachnicki walczył jako żołnierz w kampanii wrześniowej,
działał w konspiracji, był osadzony w obozie koncentracyjnym, prześladowany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Jego działalność społeczna oparta była na uniwersalnych wartościach, kształtowała postawy moralne
narodu. Jako twórca Ruchu Światło–Życie wychowywał młodzież i dorosłych
w duchu patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności. Rocznica śmierci
ks. Blachnickiego przypada w poniedziałek, 27 lutego.
***
W niedzielę 19 lutego odbył się pogrzeb śp. Heleny Kmieć, młodziutkiej
wolontariuszki i misjonarki. Helena
Kmieć, została zamordowana w nocy
z 24 na 25 stycznia w Boliwii. Zabito ją
nożem w miejscowości Cochabamba
podczas napadu na ochronkę dla dzieci.
Za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Trumna z
ciałem Heleny została złożona w grobie
na cmentarzu w jej rodzinnym mieście – Libiążu. Pogrzeb miał rangę państwową, wartę przy trumnie pełniło Wojsko Polskie. Złoty Krzyż Zasługi
w imieniu prezydenta RP wręczył rodzinie Heleny minister Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Z kolei premier Beata
Szydło skierowała do uczestników uroczystości pogrzebowej list. „Żegnając
Helenę Kmieć, żegnamy symbol dobra, bezinteresownej pomocy” – napisała.
Zwróciła uwagę, że Helena z determinacją realizowała przesłanie założyciela
salwatorianów: „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który
nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć”. Przy trumnie ustawiona została fotografia Helenki. – Poszłaś z odwagą za głosem Mistrza z Nazaretu. Twoja śmierć nie jest przegraną! Poprzez
Twoją śmierć stałaś się dla wielu młodych na całym świecie powierniczką ich
spraw przed Jezusem Chrystusem – mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz, który przewodniczył Mszy św. pogrzebowej. – Tajemnica i wartość męczeńskiej
śmierci Helenki jest znana w pełni tylko Bogu, ale my, patrząc oczami wiary,
mamy pewność, że warto pięknie żyć – mówił w homilii podczas Mszy św.
ks. Franciszek Ślusarczyk, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
-Łagiewnikach, który znał Helenkę od wielu lat.
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***
W 400 miastach świata, na pięciu kontynentach prowadzona będzie akcja „40 dni
dla życia”. Rozpocznie się ona 1 marca i potrwa do 9 kwietnia. Szacuje się, że zaangażuje
się w nią ponad 700 tys. wolontariuszy pro-life. Akcja przewiduje wiele modlitewnych
inicjatyw organizowanych przed klinikami
i szpitalami, w których zabija się dzieci w łonach
matek. Uczestnicy zobowiązują się także do postu w intencji obrony życia. Więcej informacji
na stronie www.40daysforlife.com. Szacuje się, że w minionych latach dzięki akcji
„40 dni dla życia” uratowano 12.668 dzieci, doprowadzono do zamknięcia
75 klinik aborcyjnych, a 141 pracowników przekonano, by nie przykładali
więcej ręki do zabijania życia niewinnych dzieci.
***
„Nie pierwszy raz katolicy w naszej Ojczyźnie zostali upokorzeni i zranieni” – napisał w oświadczeniu będącym reakcją na wystawienie spektaklu „Klątwa” biskup włocławski Wiesław Mering. Podkreśla, że nie można
udawać, że się nic nie stało, i od wierzących wymaga się jasnego świadectwa. Biskup włocławski stwierdza, że „pseudosztuka »Klątwa« próbuje zohydzić pseudoartystycznym bełkotem to, co dla nas święte: Krzyż, postać
św. Jana Pawła II, religię. Beztalencie szuka rozgłosu, posługując się bluźnierczymi odwołaniami do najniższych instynktów, fałszu i nienawiści. Sądzę, że
scena teatralna w Polsce nie stała się jeszcze nigdy mównicą, z której wzywano
do politycznego morderstwa”. Szczególne oburzenie wywołuje fakt bluźnierczego ataku na krzyż i osobę św. Jana Pawła II. Dlatego hierarcha zaznacza, że
„nie wolno udawać, że nic się nie stało. Jesteśmy to winni Świętemu Papieżowi,
który Krzyża, Ewangelii i Bożej sprawy kazał nam bronić; Papieżowi, który
jest i pozostanie Wielkim Nauczycielem Narodu”. Biskup Mering wyraził przekonanie, że wystawienie „Klątwy” było możliwe tylko w atmosferze agresji
promowanej w Polsce od ostatnich wyborów: „totalna nienawiść całkowicie
zagłusza sumienia, oślepia”. Długoletni przewodniczący Rady KEP ds. Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego zwrócił się bezpośrednio do osób zaangażowanych w wystawienie spektaklu: „»Aktorom« grającym poniżające role
w żałosnym spektaklu wyrażam zdumienie, że tak nisko cenią siebie i swoje
sceniczne możliwości; dyrektorowi Teatru w Warszawie – zdecydowany protest,
a samorządowi Warszawy, który Teatr Powszechny utrzymuje, chciałbym zadać pytanie o rozumienie kultury: od zwyczajnych ludzi oczekuje się intuicyjnego pojmowania tego, co przez wieki było sensem sztuki – czyli służby
dobru, prawdzie i pięknu”. Oficjalny komunikat w związku z wystawieniem
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„Klątwy” wydał rzecznik Episkopatu Polski ks. Pawła Rytel - Andrianik, w którym czytamy, iż Spektakl „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljića, który wystawiono
w Teatrze Powszechnym w Warszawie ma znamiona bluźnierstwa. Podczas
spektaklu dokonuje się publiczna profanacja krzyża, przez co ranione są uczucia religijne chrześcijan, dla których krzyż jest świętością. Oprócz symboli religijnych znieważa się osobę św. Jana Pawła II, co jest to szczególnie bolesne dla
Polaków. Ponadto nie może być przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści
i deprecjonowania ludzkiego życia. Podobnie nie można się zgodzić na znieważanie flag państwowych, w tym przypadku flagi Państwa Watykańskiego. Odpowiedzią na spektakl „Klątwa”, który wypacza pojęcie sztuki i piękna, niech
będzie modlitwa wynagradzająca za bluźnierstwo oraz promocja wartości
m.in. w środkach społecznego przekazu w myśl słów: „Zło dobrem zwyciężaj!”.
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie: www.sadeczanin.info; www.naszdziennik.pl; www.chelmiec.pl

W gminie Chełmiec mieszka 28.000 mieszkańców

- Marcinkowice w czołówce
7 lutego br. gmina Chełmiec osiągnęła liczbę 28 tysięcy mieszkańców.
Gmina Chełmiec jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce. Statystycznie, co
roku w naszej gminie przybywa około 300 nowych mieszkańców i jest to już
stała tendencja od lat. Obrazuje to poniższa tabela, która przedstawia szczegółowy ranking wszystkich 27 miejscowości należących do gminy Chełmiec.
Lp.

Miejscowość

Liczba
osób
(2013 r.)

1
2
3
4
5
6
7

Chełmiec
Paszyn
Marcinkowice
Świniarsko
Trzetrzewina
Piątkowa
Wielogłowy

3310
2309
2151
2093
1750
1364
1277

Liczba
osób
(koniec
2014 r.)
3349
2318
2186
2112
1766
1381
1301

8
9
10
11
12

Librantowa
Klęczany
Chomranice
Dąbrowa
Krasne Potockie

1239
1138
1014
964
990

1274
1155
1001
978
984

Liczba
osób
(7 luty
2017 r.)
3424
2368
2237
2203
1766
1400
1326

Trend
+/-

Liczba
domów

+ 75
+ 50
+ 51
+ 91
0
+ 19
+ 25

777
469
446
494
373
286
273

1318
1174
1018
1001
987

+ 44
+ 19
+ 17
+ 23
+ 3

270
214
218
219
188
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Mała Wieś
Wielopole
Biczyce Dolne
Niskowa
Ubiad
Januszowa
Biczyce Górne
Rdziostów
Kunów
Klimkówka
Wola Marcinkowska
Wola Kurowska
Naściszowa
Boguszowa
Kurów

RAZEM 27155

946
911
865
760
625
593
588
513
465
313
266
244
175
160
132

960
900
872
762
622
605
584
517
480
332
266
243
182
162
130

27422

28000

959
920
889
782
637
601
597
534
511
354
268
246
187
161
132

- 1
+ 20
+ 17
+ 20
+ 15
- 4
+ 13
+ 17
+ 31
+ 22
+ 2
+ 3
+ 5
- 1
+ 2

230
185
221
169
122
124
136
112
118
69
59
69
46
34
37

5938

Jak widać z powyższej tabeli pod względem ilości mieszkańców na
27 miejscowości naszej gminy, Marcinkowice znajdują się nadal na 3 miejscu za Chełmcem i Paszyne z ilością mieszkańców wynosząca 2237 osób, tuż
za Marcinkowicami znajduje się Świniarsko, z liczbą ludności 2203 osoby.
Analizując zawarte w tabeli dane widać, iż najbardziej rozwojową miejscowością naszej gminy jest Świniarsko, gdzie w ciągu 2 lat przybyło aż 91 osób, to
o 16 osób więcej niż w stolicy gminy Chełmcu i prawie dwukrotnie więcej niż
w Paszynie i w Marcinkowicach. Jeśli chodzi o liczbę użytkowanych budynków mieszkalnych, najwięcej z nich znajduje się w Chełmcu – 777, następnie
w Świniarsku – 494, Paszynie – 469 i w Marcinkowicach 446. Najmniejszą
miejscowością naszej gminy jest Kurów, gdzie w 37 domach mieszkają 132
osoby.
opracował Jacek Kwiatkowski
na podstawie danych UG Chełmiec

Felieton - marzec 2017

„Jeść nie musi – ale witać trzeba!”
Temat Jasełek podhalańskich podejmę jeszcze raz, felietonowo. Tym bardziej, że słyszę, jak młodzi aktorzy cytują swoje lub cudze role.
Powyższe stwierdzenie uznać można za przysłowie. Wypowiada je gospodarz witający Heroda – mimo niechęci do tego komunisty – chlebem i solą.
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Gość lekceważy ten zwyczaj i chleb, ale gospodarz nie cofa się ani nie obraża
i pozostaje przy swoim.
„Jeść nie musi – ale witać trzeba!”
Jest okazja, żeby pomyśleć o zwyczajach, o powinnościach, o wierności
temu, co dobre. Ileż razy spotykamy się z odrzuceniem serdecznych słów czy
propozycji. Czy trzeba się poddać, ulec krytyce, zrezygnować? Każdą taką sytuację wypada rozważyć i pomyśleć, ile w tym jest logiki, ile dobra.
Witanie chlebem i solą jest zwyczajem dawnym. Chleb od zawsze był symbolem bytu, podstawą żywienia, chleb zawsze miał być na stole dla rodziny
i dla gości. Ciepłego jadła mogło w danej chwili nie być, ale chleb był dostępny. Stał się tematem wielu powiedzeń:
– Pracuję na chleb dla rodziny,
– Wyjechał do pracy za chlebem,
– Brakło na chleb,
– Głodnemu chleb na myśli,
– Biedna ta kraina, gdzie się chleb kończy a kamień zaczyna,
– Chleb i woda – nie ma głoda,
– To ciężki kawałek chleba.
Teraz o soli:
– Kto w niedzielę jarmarczy, temu na sól nie starczy,
– Dobry chleb z solą, byle z dobrą wolą,
– Cudze szczęście bywa solą w oku.
Chlebem i solą wita się po ślubie młodą parę, zanim przestąpią próg domu.
Chlebem i solą dzielimy się podczas noworocznej Pasterki parafialnej. Chleb
jest dobry, a sól dodaje smaku i przypomina, że czasem trzeba przyjąć coś
gorzkiego, aby życie było prawdziwe.
W sprawie gościnności polskiej przypomnę frazę z „Zemsty” Aleksandra
Fredry.
Cześnik, zawzięty wróg Rejenta, widzi go zmierzającego do jego mieszkania i ma chęć rzucić na się niego, gdy wspomniawszy zasadę gościnności,
mówi: Wszak, gdy wstąpił w progi moje, włos mu z głowy spaść nie może.
Inne powiedzenia - żywe i soczyste w treści- znajdą państwo w artykule
„Ojczyzna polszczyzna”.
Łucja Wróbel
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Humor
Po wakacjach spotykają się
dwaj kłamcy.
- U nas był taki upał, że ptakom
opaliło skrzydła.
- A u nas gaździna dodawała kurom do pokarmu lody, żeby nie
znosiły ugotowanych na twardo
jaj.
***
Trzy nietoperze wiszą na gałęzi
głowami w dół. Po chwili jednen
z nich przekręcił się do góry. Pozostałe dwa na to:
- Ty, patrz, Zenek zemdlał!
***
Dlaczego blondynka otłukła się
grabiąc liście?
- Bo spadłą z drzewa.
***
Na lekcji przyrody nauczyciel
pyta:
- Jak myślicie, gdzie leci ptak ze
słomką w dziobie?
- Napić się coli – odpoiada Henia.
***
Szkot czyta książkę. Od czasu
do czasu gasi światło, potem znów
je zapala.
- Co ty robisz? – pyta żona.
- Przecież kartki mogę mogę przewracać po ciemku.
Zapożyczone z dawnych numerów
„Małego Gościa Niedzielnego.”

Statystyki
Zmarli:
† Józefa Olesiak l. 83
zam. Marcinkowice
† Anna Krzak l. 90
zam. Marcinkowice
† Stanisław Antkiewicz l. 73
zam. Marcinkowice
† Józef Gościej l. 84
zam. Marcinkowice

Chrzty:

Wojciech Budnik
ur. Nowy Sącz
zam. Marcinkowice
och. 04.02.2017 r.
Aleksandra Biel
ur. Nowy Sącz
zam. Marcinkowice
och. 11.02.2017 r.
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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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Jasełka podhalańskie
fot. J. Konar

Mój umiłowany Jezu
Rozrzewniają mnie
Twe bólu pełne oczy
dreszcz smutku
przeszywa ciało
szklane łzy
ranią policzki
droga do Ciebie
kręta i wyboista
kaleczy stopy
rozdziera serce
tęsknota, czekanie
miłość i ból
tak dzień po dniu
chwila za chwilą
z kamienia na kamień
przez wąską kładkę
ku Niebu idę
do Ciebie Ojcze mój
Maria Piniańska

