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Adwent…
Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga
Wizytacjaoczekiwania
kanoniczna na
i Matki Najświętszej. W adwencie towarzyszą nam symbole
ks.
bpa
St.
Salaterskiego
Chrystusa. Pierwszym może być wieniec adwentowy. Wykonywany on jest
fot. J. Konar
z gałązek iglastych, ze świerku lub jodły. Następnie umieszczone
są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są
podczas wspólnej modlitwy, adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim
trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która
duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.
Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę,
a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat.
Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa
- Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok
ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest
przepasana roratka, mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie
panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus . Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je
podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do
domów.
W grudniu przeżywamy
wiele świąt i wspoŚwięto Niepodległościo
mnień świętych Sąfot.
nimi
wspomnienie św. BarJ. Brdej
bary, św. Mikołaja, św. Ambrożego, św. Łucji.
Wielkie święta grudniowe to Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
oraz oczywiście Uroczystość Bożego Narodzenia. Podejmijmy starania, aby święta te przeżyć.
Niech nie zginą one we mgle komercji. Przeżyjmy ten czas w duchu wiary Kościoła. Nie przestawajmy wierzyć w świętego Mikołaja, cieszyć
się z nadziei przyszłego dłuższego dnia oraz śpiewać na chwałę nowo narodzonego Jezusa kolędy.
Opr. Ks. Krzysztof Mirek
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Malowana skrzynia przysłów
grudzień 2017 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na grudzień 2017
Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie,
w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.
1 Pt
Blanki, Eligiusza, Natalii

Gdy zamarznie pierwszego grudnia wyschnie niejedna
studnia, gdy pierwszego pogoda służy to wczesną wiosnę
i pogodną wróży.

2 So
Balbiny, Pauliny, Rafała

Gdy na początku grudnia pogoda stała zima będzie długo
biała.
Im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody.

3N
Ksawerego, Franciszka

Grudzień jak łagodny wszędzie cała zima dzieckiem będzie.
Kiedy grzmi na lód, będzie głód.

4 Pn
Barbary, Krystiana

Gdy w Barbarę pada - zima ostra się zapowiada.
Barbara po wodzie święta po lodzie.
Barbara po lodzie święta po wodzie.

5 Wt
Kryspiny, Saby

Piąty grudzień stycznia czyni znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy grudzień o marcu gada.

6 Śr
Angeliki, Mikołaja

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha.

7 Cz
Ambrożego, Marcina

Na święty Ambroży poprawią się mrozy.
Święty Ambroży zimy przysporzy.

8 Pt
Marii, Romaryka

Po suchym grudniu sucha wiosna bywa i pogoda we żniwa.
Gdyby kiedy w grudniu grzmiało, wiatrów byłoby niemało.

9 So
Wiesławy, Leokadii, Wiesława

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.

10 N
Julii, Menasa

Suchy grudzień stoi za to, że sucha będzie wiosna i suche lato.

11 Pn
Daniela, Artura, Waldemara

W zimie odkryte ucho, to w lecie sucho.

12 Wt
Adelajdy, Aleksandra,
Dagmary

Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie
w biegu.

13 Śr
Łucjii, Otylii

Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi.
Od Łucji do Wilii licz dwanaście dni, a w jakim to sobie
toku, słonko we dnie, w nocy gwiazdy, światłem tuż po sobie
lśni, takim będzie miesiąc każdy, w nadchodzącym nowym
roku.
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14 Cz
Izydora, Noemi

Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się
głosi.

15 Pt
Celiny, Waleriana

Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi.

16 So
Aliny, Zdziesławy, Euzebiusza

Jak w zimie piecze, to w lecie ciecze.

17 N
Floriana, Łazarza

Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w zboże obfity.

18 Pn
Gracjana, Bugusława

W grudniu rzeki kryją lody, a lud cieszy się na Gody.

19 Wt
Urbana, Dariusza

Pogoda na Urbana, to wielka wygrana.

20 Śr
Dominika, Makarego

Na świętego Dominika wszędzie śpiew ptactwa zanika.
Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny.
Ile słońca na Makarego, tyle ciepła wrześniowego.

21 Cz
Tomasza, Piotra

Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa.
Na Tomasza najdłuższa noc nasza.
Gdy na Tomasza deszcz pada, zmienną zimę zapowiada.
Gdy na Tomasza pogoda, styczeń silne wiatry poda.

22 Pt
Judyty, Honoraty, Zenona

Grudzień ostro mrozi drogi, wieprze bije, drwa znosi dla
zimowej trwogi.

23 So
Sławomiry, Wiktorii

Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada.

24 N
Ewy, Adama

Gdy w Narodzenie pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się przewlecze.
Pogoda na Wigilię Narodzenia, do Nowego Roku się nie
zmienia.
Wigilia jasna, święty Jan ciemny, obiecują rok przyjemny.
Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie.

25 Pn
Eugenii, Mateusza

Gdy pola zielone, jak się Chrystus rodzi, Wielkanocnym
Świętom śnieg pewnie zaszkodzi.
W jakim blasku Bóg się rodzi, w takim cały styczeń chodzi.
Gdy na Gody bardzo biało, wiosną śniegu jest niemało.
Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone
odłogi.

26 Wt
Szczepana, Dionizego

Jak przymrozi na Szczepana, będzie wiosna od Damiana
(27.02).
Pogoda marcowa, taka sama jak i Szczepanowa.
Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu dopiekało, będzie zima
długo białą.
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27 Śr
Żanety, Fabioli, Jana

Jak Jan Apostoł ośnieżony, św. Józef (19.03) już zielony.
Jak Apostoł pokazuje, taki luty następuje.
Gdy w Ewangelistę chmury, będą plonów góry.

28 Cz
Antoniego, Teofili

Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się okaże.

29 Pt
Dawida, Dominika, Tomasza

Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi.

30 So
Eugeniusza, Anizji

Eugeniego lód albo woda pokaże, czy w maju będzie pogoda.
Jeśli da śnieg Eugenii, to się zima przemieni.

31 N
Melanii, Sylwestra, Sylwestry

Dzień Sylwestrowy pokaże czas lipcowy.
W noc Sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie.
Czy rok był suchy, czy było błoto, nigdy w Sylwestra nie
będzie padało złoto.
opracował: Jacek Kwiatkowski
źródło: www.rozaniec.eu
www.kalbi.pl/przyslowia-polskie-na-paźziernik

Radosnego przeżywania Świąt
i swoich imienin w zdrowiu,
bezpieczeństwie
i spokojnym śnie

– Zenonowi Taborowi
życzą współredaktorzy.
Wszystkim: Do siego roku!!!!!!

W dniu imienin
szanownej Pani redaktor

Łucji Wróbel
dużo szczęścia, radości, uśmiechu, mnóstwo wiary,
wytrwałości, siły,
samych przyjemnych i spokojnych dni.
Składa cała redakcja
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Niech w każdym z nas
– na nowo – narodzi się Jezus,
aby pokój i radość stały się naszą potrzebą.
Czcigodnym Kapłanom Służbie Kościelnej,
wszystkim drogim Parafianom i ich Gościom
takich Świąt
						
życzy Redakcja

Żywy duch świąt Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, zgody i pokoju. Dzieci i rodziny
na całym świecie oczekują tego jedynego, niesamowitego i nieporównywalnego do szarej i monotonnej rzeczywistości okresu, kiedy ludzkie serca łączą
się w radosnych nutach kolędy, a w oczach wesoło iskrzy się płomień nadziei
i wspólnoty.
Jest grudzień, biały puch spowija jałową ziemię, okrywając ją płaszczem
światła i mrozu. Po domach krząta się zapach cynamonowego piernika, całkiem zielona niegdyś choinka ugina się pod ciężarem kolorowych ozdób i papierowych wycinanek najmłodszych. Głowa rodziny dźwiga brunatne krzesła,
dopasowując je do bogato udekorowanego stołu. Dzieci ostatni raz przeglądają się w lustrze, sprawdzając, czy mama będzie zadowolona z ich świątecznego stroju. Głośny, nierytmiczny tupot rozchodzi się po krętych schodach.
Śmiechy i pobłażliwe krzyki rozbrzmiewają wśród magicznej ciszy, gdzie na
przesłoniętym drobnymi chmurami niebie już, już pojawi się pierwsza niecierpliwie wyczekiwana gwiazda. Pełne miłości uśmiechy wykwitają na podekscytowanych twarzach. Z oczu domowników bije ciepło i blask.
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Z kulturą obchodzenia świąt Bożego Narodzenia wiąże się wiele przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji i obrzędów. Czy kiedykolwiek,
przeżywając ten wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju czas, zastanawialiśmy
się nad pochodzeniem i charakterem kultu Świąt? Ich nieodłącznym elementem jest choinka, którą początkowo nazywano hailekrystem. Zwyczaj jej dekorowania przybył do Polski z Niemiec. Według wierzeń, powinno się ją przystrajać dopiero 24 grudnia. Najważniejszym symbolem świątecznego drzewka
są migoczące feerią barw światełka zwiastujące przyjście Chrystusa na świat.
Przedstawiciele Kościoła katolickiego przez długi czas nie akceptowali rozpowszechniającego się zwyczaju zdobienia choinek. Za przewodni motyw Świąt
uznawali szopki. Ich podejście zmieniło się pod koniec XIX wieku. Kochane
i wyczekiwane przez wszystkich Boże Narodzenie nie zyskałoby tylu miłośników bez wieczornej Wigilii. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ,,vigiliare”, co oznacza ,,nocne czuwanie”. To w tym dniu gromadzą się rodziny,
której członkowie nie widzieli się od lat. Chórem nucą popularne i wywołujące łzy radości kolędy. (Najstarsza z nich, zatytułowana ,,Zdrów bądź, Królu
Anjelski”, powstała w Polsce w 1424 roku.)
W tym dniu, gdy już słońce ukołysane do snu, domownicy z podekscytowaniem w oczach wyczekują potężnego w swym indywidualizmie blasku
pierwszej gwiazdy, tej samej, za którą do Dzieciątka podążyli Kacper, Melchior
i Baltazar. Podczas ,,nocnego czuwania” nie może zabraknąć wolnego miejsca
dla niespodziewanego gościa. Symbolizuje ono pamięć dla tych, którzy nie
mogą spędzić cudownych chwil Świąt z najbliższymi bądź tych, którzy udali
się do krainy wiecznej szczęśliwości. Przygotowując potrawy i smakołyki na
wigilijny stół z cennych przepisów dziadków i pradziadków, w głowach go-
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tujących rodzi się myśl: ,,Muszę zrobić 12 dań. Zdążę?”, która spędza sen z
powiek niejednej żonie, matce czy córce. Czy kiedykolwiek zastanawialiście
się, drodzy Czytelnicy, skąd wzięła się tradycyjna ,,dwunastka”? Otóż dawniej, zaprzeczając dzisiejszej regule, na stole powinna znajdować się nieparzysta liczba dań. Wieczerza chłopska, według słownika etymologicznego języka
polskiego autorstwa Aleksandra Brucknera, składała się z pięciu lub siedmiu
potraw. Przedstawiciele szlachty witali gości dziewięcioma daniami, zaś arystokraci – jedenastoma. Siódemka oznaczała ilość dni w tygodniu, dziewiątka
– zastępy chórów anielskich, a dwanaście potraw w dzisiejszej tradycji Bożego
Narodzenia, reasumując, liczbę apostołów. Niemal w każdym domu świętujący umieszczają pod eleganckim nakryciem stołu kępkę słomy. Wartym uwagi
zwyczajem praktykowanym przez mieszkańców Warmii i Mazur jest wyciąganie słomki spod obrusu. Ten, kto złapie najdłuższe źdźbło, będzie wiódł
w nadchodzącym Nowym Roku szczęśliwe i bezpieczne życie. Kolory mają
niezwykłą moc. Działają na ludzką wyobraźnię, pomagają w zapamiętywaniu
oraz wpływają na humor i samopoczucie. Dwiema barwami, które przywołują
na myśl święta Narodzenia Pańskiego, są, bezsprzecznie, czerwień (symbolizuje krew Chrystusa) oraz zieleń (motyw nadziei i wierności). Mówiąc o Bożym
Narodzeniu, nie można zapomnieć o jednym z najistotniejszych zwyczajów
– dzieleniu się opłatkiem. Pochodzi on z początków XIX wieku. Dawniej,
oprócz jego tradycyjnej wersji wykonywanej z przaśnego ciasta, chleba i wody,
istniały te kolorowe, którymi ,,łamano” się ze zwierzętami (miało je chronić
przed wszelakimi chorobami). Obecnie zwyczaj dzielenia się opłatkiem nie jest
wyłącznie odwiecznym kultywowaniem tradycji, ale przede wszystkim wyciągnięciem ręki, która pragnie zgody. Celem tego pięknego i jednoczącego gestu
jest to, aby w naszych sercach zapanowała wybaczająca miłość, która odrzuca
zło, nienawiść i różnego rodzaju podziały oddzielające człowieka od człowieka. Celebrując Boże Narodzenie i skupiając się na wystroju, jedzeniu, spędzaniu czasu w gronie rodzinnym, nie można pominąć dnia 26 grudnia, kiedy to
wspominamy pierwszego męczennika – św. Szczepana. Kiedy przekonywał Żydów o tym, że Jezus przyszedł na ziemię z woli Ojca, oni sprzeciwiali się tym
słowom jak ich przodkowie. Później Szczepan stwierdził, że widzi rozwierające
się niebiosa a w nich Chrystusa, zasiadającego po prawicy Boga. Rozwścieczyło to żydowskich sędziów, wskutek czego wyprowadzono przyszłego męczennika za mury miasta i tam ukamienowano. Podczas aktu zbrodni modlił się za
swoich oprawców, aby winy zostały im wybaczone, dlatego św. Szczepan jest
dla nas, niepotrafiących zapominać o wyrządzonej nam krzywdzie, przykładem i mentorem w drodze porozumienia, pokoju i jedności.
Wydarzeniem, które idealnie odzwierciedla zamysł i cel świąt Bożego Narodzenia, jest rozejm bożonarodzeniowy na froncie zachodnim, który miał
miejsce w 1914 r. Wrogie sobie wojska niemieckie i brytyjskie z inicjatywy
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żołnierzy zawarły pokój podczas okresu Narodzenia Pańskiego. Zaczęło się od
wykrzykiwania życzeń, poprzez wymianę drobnych podarków, a zakończyło
na meczu futbolu. Ci walczący ze sobą, celujący do siebie z luf kilka kilogramowych pistoletów, odłożyli na bok spory i krwiożerczą walkę – w tym dniu,
podczas tych wyjątkowych Świąt byli miłującymi się braćmi, dla których nie
liczą się ani poglądy polityczne, ani odmienne flagi na mundurach.
Obchody Bożego Narodzenia są silnie uzależnione od kultury, religii i położenia geograficznego danego państwa, co nie zmienia jednak faktu, że na ten
wyjątkowy czas oczekują miliony ludzi. Na półkuli południowej nie ma co
marzyć o puszystym, białym śniegu spowijającym przydrożne ogrody i trawniki. Australijczycy jednak się nie zniechęcają, wręcz przeciwnie – wykorzystują
piękną, słoneczną pogodę w stu procentach. Ich tradycją są tzw. Carols by
Candlelight – plenerowe koncerty, najczęściej wzdłuż plaż, na których gromadzi się masa świętujących. To tam, pod niebem usianym gwiazdami śpiewane są kolędy. We Włoszech natomiast prezentów nie przynosi św. Mikołaj,
a Befana – wróżka, czarownica, wiedźma, swego rodzaju Baba Jaga z dużym,
haczykowatym nosem. Roznosi prezenty za pomocą swojej miotły, na której
odwiedza domy grzecznych dzieci. W Irlandii na świątecznych stołach królują
ciasta z alkoholem i śliwkami oraz puddingi o również śliwkowym, popularnym w tym kraju nadzieniu. Co ciekawe, w Meksyku Boże Narodzenie rozpoczyna się już 16 grudnia.
Święta to czas, kiedy kupujemy prezenty, sprzątamy domy, pieczemy
słodkości, dbamy o idealny wystrój choinki i mieszkania. Niech w tej bożonarodzeniowej gonitwie nie zapominamy o tym, co najważniejsze i pierwszorzędne. Dbajmy nie tylko o piękno, ład, koloryt i błysk zewnętrzny i ten
powierzchowny, ale przede wszystkim o harmonię wnętrza – troszczmy się o
żywego ducha Świąt.
Natalia Mroczek

Tekst ,,Zdrów bądź, Królu Anjelski”:
Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajiste Bog skryty,
W święte czyste ciało wlity.
Zdrow bądź, Stworzycielu
Wszego stworzenia,
Narodziłś się w ucirpienie
Prze swego luda zawinienia.

Zdrow bądź, Panie, ot Panny
Jenżś się narodził za ny.
Zdrow bądź, Jesu Kryste, krolu,
Racz przyjęci naszę chwałę.
Racz daci dobre skonanie
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie krolowali. Amen.
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Kącik misyjny
Szczęść Boże! Hola queridos amigos!
Serdecznie pozdrawiam ze stolicy gorącej Nikaragui, a dokładnie Managui, gdzie obecnie mieszkam.
Kraj ten położony jest w Ameryce Centralnej
w klimacie tropikalnym. Jest on bardzo kontrastowy,
szczególnie pod względem bogactwa i biedy. Ustrój
polityczny panujący w Nikaragui, socjalizm, nie
sprzyja rozwojowi ekonomicznemu i gospodarczemu kraju. Doprowadził on do skrajnej biedy, która
dotyka większość kraju.
Parafia, którą zarządzam, znajduje się na obrzeżach stolicy, slumsach. Panuje tu ogromna bieda, bezrobocie i co za tym idzie, przestępczość. Młodzi
ludzie bez wykształcenia, pracy, bez perspektyw na życie, zaciągani są do gangów, często sami je tworzą. Handlują narkotykami, bronią, napadają i kradną
wszystko co ma wartość, by móc to spieniężyć.
Moja parafia składa się z pięciu kościołów, które są stosunkowo w niedalekiej odległości od siebie. Co tydzień w niedzielę odwiedzamy każdą placówkę misyjną. Natomiast w ciągu tygodnia w głównym kościele odprawiamy
resztę ceremonii, nabożeństw i Mszy świętych.
Parafia pod wezwaniem Del Verbo Divino ( Słowa Bożego) liczy 7 tysięcy
katolików, niestety nie praktykujących z różnych powodów. Głównie z lenistwa i braku przykładu danego przez rodziców swoim dzieciom, że Msza święta jest centrum życia każdego katolika. Takie podejście do naszej wiary czyni z
nas katolików pasywnych i oddalających się od Boga i Kościoła niezależnie od
kultury czy pochodzenia. Przez to nasze kościoły nie są pełne.
Ciekawostką jest, że wierzysz w Boga czy nie, praktykujesz czy nie, każdy
chce ochrzcić swoje dzieci, więc chrztów mamy rocznie ponad dwieście, ale
już pierwsza Komunia lub bierzmowanie to do trzydziestu osób rocznie. Najgorzej sytuacja ma się z sakramentem małżeństwa, rocznie mamy od jednego
do trzech takich sytuacji, gdzie narzeczeni chcą zawrzeć związek małżeński
w kościele.
Problem wiary? Kultury? Zwyczajów? Nie wiem, pewnie wszystko po trochu, ale staramy się tutaj na misjach edukować ludzi, tłumaczyć, ale na owoce
naszej pracy, musimy jeszcze długo poczekać. Wszystko w rękach Pana Boga.
Na misjach jestem od pięciu lat i ciągle się uczę: pracy, posługi, kultury,
by jak najlepiej móc pomóc innym. Nie wiem, jak długo będę na misjach,
wszystko zależy od zdrowia i innych czynników, które mogą nastąpić. Konsty-
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tucja naszego zgromadzenia misyjnego Księży Werbistów mówi: że na misjach
jesteśmy aż do końca, dopóki mogę służyć innym, a samym nie być ciężarem
przez chorobę lub starość. Jestem szczęśliwy, że co trzy lata mam możliwość
przyjazdu na urlop do naszej kochanej Polski. Po raz drugi do Ojczyzny przyjadę w 2018 r. i już się nie mogę doczekać.
Zbliżamy się już do adwentu i świąt Bożego Narodzenia, więc życzę wszystkim duchowego przeżycia adwentu, przygotowania swojego serca jako miejsca, gdzie ma się narodzić Jezus. I ten czas świąt niech będzie dla Was radosny,
rodzinny, obfitujący wieloma łaskami Bożymi.
Szczęść Boże! Feliz Navidad!
Ojciec Gabriel Szewczyk

Jeszcze o różańcu bez granic...
„Zawitaj Królowo Różańca św. Jedyna nadziejo człowieka grzesznego” .
Witam się serdecznie z siostrą w ten piękny październikowy czas. Czas
poświęcony Matce Boskiej Królowej Różańca św. Najpierw jednak dziękuję za
miły list od siostry otrzymany.
Minęły piękne uroczystości związane z Różańcem do Granic. W naszej
parafii był kościół stacjonarny, z którego zostały rozprowadzone grupy do poszczególnych stref modlitwy. Tych stref było u nas 11. Moja grupa, w której
prowadziliśmy różaniec, miała nr 7. 				
Do strefy szliśmy z kościoła na nogach, około 400m. W grupie modlitewnej było gdzieś 90-100 osób. Najpierw w kościele była krótka konferencja,
Msza św. oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie udaliśmy się na
miejsce, gdzie o godz. 14.00 o rozpoczęła się modlitwa. Będąc jeszcze w kościele, słyszeliśmy deszcz, a gdy wyszliśmy już na pole, to przestało padać. Na
czas modlitwy wyszło słońce, tak że było bardzo ciepło. Chmury i mgła ustąpiła, a my widzieliśmy przed sobą piękny widok na białą, już ośnieżoną Babią
Górę.
Modlitwy zakończyliśmy około 16 i udaliśmy się do domów. Najdalsza
grupa była na Krowiarkach, około 7 km od kościoła i tam oraz do innych
wcześniejszych stref dowozili autobusami. Było dużo ludzi przyjezdnych swoimi autobusami.							
Modlitwa piękna i potrzebna naszej Ojczyźnie, Europie i światu. Teraz
różaniec w kościele jest codziennie.
Pamiętam w modlitwach. Z Bogiem Pielgrzym
siostra Wanda Mazur z Zawoi

P.S. Pani Zofia Lorek podzieliła się refleksjami zawartymi w liście koleżanki.
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…... wspominam …....
Już od dawien dawna nosiłem się
z zamiarem napisania, czy może przybliżenia sylwetki mojego szwagra ks. Ignaca
Piwowarskiego, który święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 roku z rąk
ks. bpa dr. Jerzego Ablewicza. Miałem
jednak stale obawy, że ktoś z czytających
zarzuci mi, że się tym chwalę, że mam w rodzinie szwagra, który stał się legendą Solidarności i autorytetem dla wielu ludzi za swoje zaangażowanie
w pracę duszpasterską i pomoc najbardziej potrzebującym w czasach trudnych
dla każdego Polaka, jakim był stan wojenny.		
Teraz, kiedy zmarł 1 listopada 2017 roku, pozbyłem się wątpliwość i chcę
przybliżyć postać ks. kanonika Ignacego Piwowarskiego, brata mojej zmarłej
żony Kazimiery. Urodził się w Buczu k/ Brzeska jako trzecie dziecko w trzynastoosobowej rodzinie. Utrzymaniem tak dużej rodziny zajmował się ojciec
Jan; pracował ciężko, utrzymując rodzinę tym co zebrali z pola. Po wojnie Jan
pracował jako cieśla, przez dłuższy czas pracował także przy budowie Nowej
Huty, nie miał zbyt dużo czasu dla dzieci, bo ciągłe delegacje nie pozwalały mu
na to, ale gdy przyjeżdżał do domu, to interesowało go wszystko, co dotoczyło
nauki i pracy całej rodziny.
Wychowaniem dzieci zajmowała się mama Józefa, to ona przekazywała całej rodzinie istotne prawdy życiowe; wiary, miłości do Boga, ludzi
i Ojczyzny, mówienia prawdy, obowiązkowości i szacunku dla każdego człowieka.
Taką naukę wyniósł z domu ks. Ignacy i jego rodzeństwo. Ks. Ignacy miał
we krwi te zasady i mogłoby się wydawać, że jego posługa duszpasterska, jego
umiłowanie Ojczyzny, prawda, którą głosił w swoich kazaniach, na których
padały niejednokrotnie słowa ostre. Były zgodne z jego zasadami, przesiąknięte prawdą, która nie uznaje kompromisu, wyrażające szacunek dla ludzi,
a które bywają nie zauważone. Ks. Ignacy żył tą prawdą , głosił ją, krytykował
zło, bezprawie, które panowało w czasach PRL-u, dlatego za swoją działalność
był znienawidzony przez komunistów, ale szanowany przez parafian każdej
parafii, w której posługiwał.
Zgodnie z wolą Kurii Biskupiej, posługiwał w 8 parafiach diecezji tarnowskiej; pierwszą był Szarwark, następnie Rzochów, Lipinki, w których był
dwukrotnie, Tarnów - Mościce, Łącko, Berest i Radgoszcz. Wszędzie, w każdej
parafii dał się poznać jako gorliwy duszpasterz i wielki patriota. 		
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Duszpasterz i patriota, tak wspomina ks. Ignacego prof. dr hab. Mieczysław Ryba, kiedyś jego uczeń z parafii Lipinki, a obecnie pracownik KUL Kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku:
„Ksiądz Ignacy Piwowarski wpisuje się w panteon kapłanów niezłomnych , którzy potrafili pozostać wierni swojej misji mimo prześladowań totalizowanego
państwa. Jest on dziedzicem pięknej wielowiekowej tradycji, duchowym spadkobiercą kapłanów wiernych Bogu i Ojczyźnie. To waśnie dzięki postawie takich
ludzi jak on, naród polski mógł przetrwać czas komunizmu z godnością. Księdza
Ignacego pamiętam nade wszystko z czasów jego działalności podczas drugiego pobytu w Lipinkach, gdzie jako wikary uczył mnie religii(.......) Jako młody
chłopiec(ministrant) fascynowałem się jego patriotycznym zaangażowaniem
i ogromną odwagą. Ponieważ uczniów nasz bohater miał wielu, zapewne nie do
końca zdaje on sobie sprawę, jak mocny wpływ wywierał na poszczególne osoby.
Przez komunistów znienawidzony, jednakże na parafian miał wielki wpływ (….)
Komuniści szczerze go nienawidzili, parafianie fascynowali się jego pracą i ubóstwem. Był to kapłan nieunikający pracy fizycznej, co miało wyjątkowe znaczenie
podczas przygotowań Lipinek do koronacji(.. Matki Boskiej Lipińskiej...)”
Ksiądz Ignacy od czasów szkolnych miał zawsze problemy z „bezpieką”
„lecz Opatrzność Bożą nade mną zawsze czuwała i zawsze wychodziłem
z opresji obronną ręką”, tak wspominał ten czas podczas naszych rozmów.
Zawsze też podkreślał, iż mimo że jest kapłanem, to nigdy mu nie były obojętne losy Ojczyzny, Bogu powierzył swoje życie, urodził się jako Polak, więc ma
prawo do zabierania głosu w sprawach istotnych dla dobra Narodu, którego
jest ogniwem.
W sierpniu 1980 r., gdy parafia w Lipinkach przygotowywała się do koronacji MB Lipińskiej, znad Bałtyku dotarły wiadomości o strajkach. Ks. Ignacy zainicjował podczas nabożeństw modlitwy w intencji strajkujących stoczniowców. Za to, że był kapłanem, za to, że uczył ludzi patriotyzmu, miłości do
Boga i Ojczyzny, stał się niewygodny dla komunistów.
W dniu koronacji MB Lipińskiej 17 sierpnia po uroczystościach koronacyjnych, ks. Ignacy odprawił Mszę Święta dziękczynną za powodzenie akcji
w obronie krzyża. Na tej Mszy św, ks. Ignacy poinformował parafian, że zgodnie z wolą ks. biskupa zostaje przeniesiony do Berestu.
Tam właśnie zastał go stan wojenny. Jak wspominał ks. Ignacy Piwowarski, zaraz z rana 13 grudnia 1981r pod plebanię w Bereście podjechał samochód ciężarowy z milicją lub zomowcami. Oficer dowodzący tymi ludźmi poinformował mnie, że jest komisarzem wojskowym i przyjechał, aby oznajmić,
że jest wprowadzony stan wojenny, czy wiem co to znaczy, ostrzegając mnie
równocześnie, abym był roztropny, bo „możemy księdza internować”.
Dzięki proboszczowi dziekanowi ks. Pawłowi Tyrawskiemu, wielkiemu
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orędownikowi i wspomożycielowi „Solidarności”, ks. Ignacy poznał wielu ludzi z okolicznych wsi Sądecczyzny i Nowego Sącza. Jednym z nich był działacz
Solidarności Rolniczej Władysław Piksa z Czerńca, który został szefem NSZZ
RI „Solidarność”. Teraz te kontakty zaprocentowały i okazało się, że były konieczne.
Plebania w Bereście stała się punktem kontaktowym działaczy Solidarności, stała się też skrytką dla wielu dokumentów Solidarności nowosądeckiej, gorlickiej, a nawet łódzkiej. Kilka sztandarów „Solidarności” bezpiecznie przeczekało stan wojenny. Wielu działaczy opozycyjnych z różnych części
Polski odwiedzało ks. Ignaca w Bereście. Plebanię w Bereście odwiedzili; Zofia
i Zbigniew Romaszewscy z Warszawy, Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Anna
Walentynowicz z Wybrzeża, również Alina Pieńkowska z Gdańska (to ona
przekazała postulaty strajkujących Radiu Wolna Europa), Andrzej Kołodziej
- zapomniany bohater, lider strajku w Stoczni w Gdyni, Jerzy Kropiwnicki
działacz z Łodzi. Ci odwiedzający mnie w Bereście przywozili ze sobą dużo
książek z „drugiego obiegu” oraz prasę podziemną.
To dzięki nim byłem dobrze zorientowany w sytuacji w kraju, wspominał
w czasie naszych rodzinnych spotkań ks. Ignacy. Podczas spotkań z politykami
odwiedzającymi plebanię w Bereście, brał również przewodniczący komitetu
strajkowego w Nowym Sączu Jerzy Wyskiel. Od początku stanu wojennego
ks. Ignacy udzielał pomocy najbardziej potrzebującym działaczom, udzielał
pomocy w różny sposób, wspierał też finansowo. Najwięcej, wspominał po
latach ks. Ignacy, pomagałem Jerzemu Wyskielowi podczas jego internowania.
Odwiedzałem go niezliczoną ilość razy, szukałem dla niego lekarstw, wspierałem finansowo, dostarczałem paczki z żywnością, odzieżą. Dotarłem do
mecenasa Rozmarynowicza, który zajął się sprawą Jurka, a później sprawą
Andrzeja Szkaradka i jego żony, gdy zostali aresztowani.
Gdy nadeszła upragniona wolność 1989 roku , było mi trochę przykro,
wspominał wtedy ks. Ignacy, że wielu z tych, którzy korzystali z pomocy Kościoła i mojej, tak łatwo zapomnieli, że w trudnych chwilach dla nich i narodu
bez względu na przekonanie religijne, chowali się w cieniu ołtarza, dodatkowo okazało się ,że wcale nie cierpieli z powodu prześladowań komunistycznych.
Ksiądz Ignacy, trochę z żalem, wielokrotnie mówił, że wielu się od niego
odwróciło, a on myślał, że są jego przyjaciółmi, którym kiedyś zaufał, wspierał
ich w nieszczęściach przeżywając ich problemy na równi z nimi. Okazało się
to nieprawdą a może się mylę? pytał ks. Ignacy, ale jest faktem, że zawiodłem
się na wielu ludziach, kontakt z nimi urwał się, kiedy byłem już niepotrzebny.
Przykro mi z tego powodu. Żartobliwie mówił, że jego przyjacielem, towarzyszem i obrońcą w czasie stanu wojennego i przez wiele lat, aż do śmierci, był
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wilczur „Tima”. To oczywiście dygresja, żart, który mądrym daję dla przemyślenia i przypomnienia czasów przeszłych. Jednak nie rozpaczam i wybaczam
im to dziwne i niezrozumiałe zapomnienie - było minęło. Pozostało mi jednak
sporo przyjaciół, ludzi, którzy o mnie pamiętają i cieszy mnie fakt, że mam
dużą rodzinę, z którą mogę się spotykać, kiedy zechcę, mawiał.
Ksiądz Ignacy przeszedł na emeryturę w 2006 roku ,zamieszkał w domu
rodzinnym w Buczu, utrzymując nadal kontakt z parafiami, w których kiedyś posługiwał. Po objęciu władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość
ks. Ignacy, został jakby na nowo zauważony, Wielu działaczy z dawnych struktur Solidarności zostało wybranych do Sejmu i Senatu. Nie zapomnieli o dawnym antykomunistycznym działaczu i nauczycielu religii.
Nie zapomniał o nim pan dr Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości, który z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa przesłał list okolicznościowy, odczytany podczas uroczystej Mszy św. 28 czerwca 2015 roku.
Pamiętał o kapłanie dużej wiary, człowieku zasłużonym dla przemian demokratycznych w Polsce - Prezydent RP Andrzej Duda. Postanowieniem RP
w dniu 1 grudnia 2015 roku odznacza ks. Ignacego Piwowarskiego Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski..
Order w imieniu prezydenta RP wręczył ks kanonikowi minister Adam
Kwiatkowski z kancelarii prezydenta RP - w Buczu w dniu 28 października
2016 roku. Minister Kwiatkowski, wręczając Order Odrodzenia Polski, ustanowiony przez Sejm RP, na mocy 4 lutego 1921r. zaakcentował; „(.....) że całe
jego życie, to życie niezłomnego kapłana. Takiego pozytywnego człowieka,
który realizował , nawet w beznadziejnych czasach, swoją służbę, swoją wspólnotę przekonywał, że pomagać należy tym, którzy na tę pomoc czekają …)
Przewodniczący Rady Gminy Łużna Krzysztof Kotowicz, przy poparciu
działaczy Solidarności , jako pierwszy poczynił starania o przyznanie ks. Ignacemu Piwowarskiemu Krzyża Wolności i Solidarności. Ks. Ignacy Piwowarski
otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności nadany przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP, w dniu 2 marca 2016 roku w Gorlicach w sali Teatralnej Gorlickiego
Centrum Kultury.
Nagła śmierć przerwała ziemskie życie ks. Ignacego Piwowarskiego w dniu
1 listopada 2017 r. Bóg wezwał go do Siebie, do Ojczyzny bez granic, gdzie
czas znaczenia już nie ma.
Swe ziemskie życie, pełne miłości do bliźniego, odwagi w czynieniu dobra
pozostawił po sobie jako spadek ziemski, dla tych co pozostali, on teraz przeszedł do krainy szczęścia i życia wiecznego.
W dniu 4 listopada 2017 roku w kościele parafialnym w Buczu odprawiona została Msza św. pogrzebowa za śp. ks. Kanonika Ignacego , Mszę celebrował ks. bp. Jan Styrna i ks. bp. Leszek Leszkiewicz w asyście wielu kapłanów.
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Homilię wspominającą życia ks. Ignacego wygłosił kolega z tarnowskiego seminariom ks. bp. Jan Styrna. Odczytano także list pana Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy oraz list Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława
Kaczyńskiego.
W drodze na miejscowy cmentarz towarzyszyła mu liczna rodzina, przyjaciele, mieszkańcy parafii, posłowie, przedstawiciele rządu, przedstawiciele
licznych samorządów i wiele pocztów sztandarowych.
Na grobie spoczęły wiązanki kwiatów i wiele wieńców od różnych osób,
wśród których był wieniec od pan Prezydenta RP Andrzeja Dudy i od pani
Premier Beaty Szydło.
Zenon Tabor

Kochane Dzieci...

O Papieżu Polaku dla dzieci
c.d. opowieści ks. M. Malińskiego
Studia w Rzymie
Za kilka dni Karol wyjeżdża do Rzymu, który tak wygląda, jakby nie było
wojny. Tylko żołnierze amerykańscy
o tym świadczą. Choć listopad, Rzym
jest pełen słońca, dojrzewających pomarańczy, zapachu pini i cyprysów.
Karol zapisuje się na Uniwersytet
Angelicum. Tam spotyka studentów
różnojęzycznych, różnokolorowych, intensywnie studiuje, ale w wolnych chwilach - zwłaszcza w soboty i niedziele zwiedza. Pociągają go katakumby. Chodzi podziemnymi, wąskimi korytarzami,
gdzie leżą pochowani pierwsi chrześcijanie, wśród nich również męczennicy.
Poznaje muzea, zwłaszcza watykańskie. Odwiedza stare bazyliki z błyszczącymi
w mroku mozaikami. Najchętniej przebywa w bazylice św. Piotra.
Ksiądz arcybiskup Sapieha poleca mu na wakacjach pojechać do Paryża.
Tam mieszka w Seminarium Polskim koło Panteonu. Jest pod urokiem miasta.
Podziwia zwłaszcza gotycką architekturę starych średniowiecznych kościołów.
Jest zafascynowany zwłaszcza katedrą Notre Dame. Ale pociąga go również Paryż osiemnastowieczny i dziewiętnastowieczny- Paryż białych ścian kamienic,
stromych dachów z umieszczonymi w nich mansardami, czarnych koronek
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balkonów. Lubi przyglądać się tłumom , które przetaczają się przez Boulevard
St. Michele Montmartre, Champs Elysee, mosty na Sekwanie.
W niedzielę chodzi do kościoła i wtedy przerażony stwierdza pustki, bo nie
ma ludzi na Mszach św. Bo cóż to jest, mała grupa wiernych w tych ogromnych
wnętrzach. Pyta o powody takiej sytuacji, stara się zrozumieć, co się stało. Szuka tych, co usiłują zaradzić temu. Nawiązuje kontakt z księżmi z Mission France. Jest zachwycony ich gorliwością i dobrymi kontaktami ze społeczeństwem.
Po raz któryś przekonuje się , że religijność społeczeństwa w dużej mierze zależy od tego, czy znajdują się księża z prawdziwego zdarzenia. Z Paryża jedzie na
następny miesiąc do Belgii. I tam obserwuje podobną sytuację w kościołach, co
w Paryżu. Ale i tutaj odkrywa zapalonego, świetnego duszpasterza, ks. Cardeina
i jego organizację JOC Jest w niej młodzież, która chce żyć na wzór Chrystusa
i która na Ewangelii chce budować życie społeczne. 			
Po wakacjach jedzie do Rzymu. W ciągu następnego roku kończy doktorat.
Po dwóch latach wraca do Polski.
C.D.N.

Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
1. Trzecia z kolei dziwna jesień ...
Dziwna, nietypowa jesień w tym roku była.

strzyżyk

Bo przy naszym plebanijnym stawie
znów nie pojawił się strzyżyk – to taki
mały ptaszek z zadartym zawadiacko
ogonem. Najmniejszą polską ptaszyną
jest mysikrólik – długość ciała 9 cm. Drugie miejsce wśród najmniejszych polskich
ptaków właśnie zajmuje strzyżyk; jego
długość ciała jest większa o 5 milimetrów.
Nie mylmy strzyżyka z czyżykiem. Bo ten drugi wydaje się być gigantem
wobec tego pierwszego, liczy aż 11,5 cm długości.
Dziwna jesień była, bo również nie przyleciały na górkę kościelną z wielkim ptasim wrzaskiem stada szpaków w jesiennym posrebrzanym upierzeniu,
z jesiennym hałaśliwym pożegnaniem. Trochę przykro człowiekowi, gdy odchodzący gość na pożegnanie nie powie: ani me..., ani be..., ani kukuryku...
Na palcach jednej ręki można też było policzyć złote dni tej jesieni. Nawet
nie wiadomo, czy babie lato było, czy nie było tego roku.
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2. No i stało się! Gratulujemy!!!
Wiersze naszego poety jemroza znalazły się na ogólnopolskich,
poetyckich forach.
Staraniem Wydawnictwa ASRUM z Wrocławia w br. został wydany tomik wierszy jemroza zatytułowany „Szukanie”. Tomik poważny, bo liczący
sobie 144 strony i zwierający prawie tyle samo wierszy. Nie mogę zacytować
żadnego z nich, gdyż wszelkie prawa i przywileje edytorowi tej cennej pozycji
literackiej są zastrzeżone. Zdradzę tylko, że nasz poeta dedykował mi wiersz ze
strony 84. tej książki a zatytułowany wymownie i stosownie: „Pieśń ptasia –
fragmenty”.

3. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga...
Ponieważ do kronik parafialnych utrudniony dostęp ma ogół parafian, dlatego publikuję wpisy do tych ksiąg księdza bp. Stanisława Salaterskiego - naszego wizytatora kanonicznego.
Wpis do Kroniki Akcji Katolickiej (5.11.2017):
„Gratuluję pomysłów i dziękuję za podejmowane działania.
Boża i Ojczyźniana Sprawa dzięki Wam ma się dobrze.
Na twórczą przyszłość błogosławię
x Stanisław Salaterski”

Wpis do Kroniki Parafialnej:
„Dużo dobra uczynionego w Parafii w minionym czasie. To dobro materialne widoczne – chwali się samo. Gratuluję także dobra duchowego widocznego
w ludziach i ich działaniach.
Na twórczą przyszłość udzielam pasterskiego błogosławieństwa
+ Stanisław Salaterski”
Ks. Józef Babicz
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Listy do do redakcji
Ze wzruszeniem dziękuję za „Naszą Wiarę” z października 2017 roku.
Patrząc na stronę tytułową /Papież/ dziwię się i nadziwić się nie mogę. To
tak jak Wawrzon jadący z Marysią do Ameryki „za chlebem”, pytał Marysię:
„Dziwisz się?”. A Marysia bardziej się bała aniżeli dziwowała. Przeraziła ją
lękiem nieznana rzeczywistość. „Papież” skupiony na modlitwie. Ale jak pokazany?. Nie da się tego słowami wyrazić. Taki talent, to tylko Bóg daje. No
i czas na wykonie. A przyozdobienie Papieża pięknymi liśćmi kasztana - to ma
głęboką wymowę.
„Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga..........”
Ks. mgr. S. Musiałowi dziękujemy za piękne świadectwo powołania i wiary „Dzielmy się wiarą jak chlebem!”
Wzruszył mnie widok Bazyliki Limanowskiej z wieżą ku niebu, wzbogacający artykuł o odpuście ku czci M. Bolesnej Limanowskiej, no i przepiękna
Pani Limanowska, z dobrocią patrząca na nas.
Artykuł „Sukcesy Stowarzyszenia” (str.19 N W) przypomina nam, że:
„komu się nie leni,temu się zieleni”. XXXV Pielgrzymka na Jasną Górę (aż
tyle), to przede wszystkim publiczne wyznanie wiary! „Gdy idziemy poprzez
świat, chwalmy Boga. W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga.”
Księdzu Proboszczowi dziękujemy za zwracania nam na dzieło Stwórcy.
Patrzenie w niebo, a nie tylko na ziemię.
Zofia Lorek

O kalendarzach słów kilka
Pierwsze kalendarze, jakie ukazały się w Polsce, były autorstwa przybyłych
z Zachodu duchownych katolickich.
W 1516 r. Jan Haller wydrukował pierwszy kalendarz w języku polskim.
Z czasem zmieniała się struktura treściowa tych wydawnictw. Kalendarium zostało oddzielone od części informacyjnej, która z biegiem lat rozrastała
się coraz bardziej.
Powstawały kalendarze o różnej tematyce i adresowane do różnych odbiorców: od szlachty zagrodowej i rzemieślników poczynając, przez organistów i oficjalistów, na proboszczach kończąc.
Zawierały prognostyki, przepowiednie, poradnictwo, artykuły z dziedziny prawa publicznego, historii, geografii i tym podobne.
W obecnych czasach tematyka kalendarzy znacznie się rozrosła. Mamy

21

Nasza Wiara 12/2017

kalendarze dla rolników, pszczelarzy, krajoznawcze, biznesowe, parafialne
i wiele, wiele innych.
Pierwszy z Kalendarzy Parafii Marcinkowice, których wydawcą jest –
przy troskliwym patronacie ks. prałata Józefa Babicza – Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, Oddział w Marcinkowicach, ukazał się w 2003 roku. W części
kalendarium oznaczone są wewnętrzne, parafialne nabożeństwa.
Poza kalendarium kalendarze zawierały ilustracje z komentarzami, takie
jak np. zdjęcia poszczególnych przysiółków, okazy fauny i flory tu spotykane.
Często na kartach kalendarzy pojawiała się tematyka historyczna, np. Kaplica Dworska, Muzeum Parafialne, zabytkowe budownictwo zagrodowe, obrzędy ludowe, zanikające zawody i zwyczaje, działalność artystyczna.
Kalendarz na rok 2018 jest szczególny, gdyż wychodzi w roku, w którym obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania niepodległości po
123 latach skreślenia Polski z mapy
Europy.
Już sama okładka ze zdjęciem historycznym legionistów przygotowu100. ROCZNICA ODZYSKANIA
Cmentarz ofiar pomordowanych
jących się w Pasterniku do bitwy z MoNIEPODLEGŁOŚCI
w Rdziostowie w latach okupacji
LUTY
skalami w grudniu 1914 roku porusza
serca marcinkowiczan. Kalendarz ten
można nazwać historycznym, gdyż na
swych kartach przedstawia wydarzenia, które dotyczą wielu rodzin z naszej parafii. Jest w nim zawarta wiedza
wizualna i tekstowa mówiąca o tym,
że mieszkańcy tych okolic nie czekali
biernie aż ktoś coś dla nich zrobi, lecz
działali dla naszej Ojczyzny. Pracowali
od podstaw ale i ginęli w jej obronie.
Dziękujemy wszystkim, którzy gromadzili i przechowywali z pietyzmem
wszelkie stare dokumenty i fotografie, udostępniając je w tworzeniu kalendarza.
Dziękujemy panom Zenonowi Taborowi i Adamowi Majocha i Dyrekcjom
miejscowych szkół.
Dzięki tym materiałom można było zgromadzić w kalendarzu, a zwłaszcza na trzeciej stronie okładki, informacje mające znaczenie historyczne.
„Najpiękniejszym Credo jest to,
które wyrywa się z twoich ust w ciemności,
w poświęcaniu się, w cierpieniu,
w największym wysiłku niezłomnej
woli realizowania dobra.”

św. O.Pio

2018

Tablica pamiątkowa umieszczona
w Kościele w Marcinkowicach
z nazwiskami mieszkańców pomordowanych
przez okupantów w Katyniu i Oświęcimiu

fot. T. Romański

Halina Kocemba z Akcją Katolicką
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Kącik poezji
„Niezachwiana wiara ”
Jak bardzo
o Maryjo musiałaś
być wierna Bogu
w chwili
gdy usłyszałaś
jaką męczeńską drogę
będzie musiała
przejść Twoja mała
Dziecina
Od momentu urodzenia
nie mająca gdzie
ogrzać swych świętych
nóżek, rączek zziębniętych
Jaki ból trawił
Twe serce Maryjo....
.Jakie myśli dręczyły
Twą matczyną Duszę.....
Matki chorych dzieci
Matki przeżywającej smutek

To Jezus kieruje
waszymi myślami 			
i w dłonie wkłada			
narzędzia i leki 				
					
To On dał wam				
serca wrażliwe i dobre			
byście się pochylali			
nad cierpiącymi 				

udręczoną nieprzespanymi nocami
Matki żyjącej nadzieją
Bierzcie przykład z Maryi ,
która wolę Bożą uznała
za świętą i zaufała Mu
Zaufajcie i Wy
Bóg Was widzi
zna Wasze troski
serca rozdarte
i krzyczące w ciszy
Wszyscy zaufajmy Jezusowi,
bo to on nas odkupił swoja krwią
i On, właśnie On nas nagradza
wiecznym szczęściem
Amen
Maria Piniańska

Wasze powołanie 			
ma na imię świętość, 			
bo wszystko to rzeką 			
miłości wypływa.
Maria Piniańska
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„Bożonarodzeniowa modlitwa ”
Jezu- daj mi znak
dobroci
kiedy zbudzi mnie
zorza blaskiem rozświetli
Nowy Rok
bym mogła
lepiej Ci służyć
Spraw by na
płatkach śniegu
popłynęły
do domów kolędy
Oddech choinki zielonej
wypełni pokój
i szopka błyśnie
gwiazdkami
opłatek co serce
połączył wniósł
radość i pokój

Rozpal Boga w nas
Matko
tak , by każdy
chciał uklęknąć
bym czuła jak
się nade mną pochylasz
jak w myślach mych
czytasz mą miłość
do Ciebie i do Twego Syna
Jezu-Święty Klejnocie
w szopce betlejemskiej
przyjmij zaproszenie
do serc ubogich
Niechaj Twoje słowa
staną się pokarmem
duszy mojej i tych,
którzy Cię kochają
Amen
Maria Piniańska

„Cicho czekam … ”
Zanucę Ci
kolędę Dziecino
z dna serca
wydobędę skrzypce,
bo one będą grać
dla Ciebie
radosne nutki
miłości
Tak bardzo
pragnę
by moje serce
stało się
stajenką betlejemską
a jego ciepło

ogrzało Jezu
święte Twoje
zziębnięte nóżki
Maria Piniańska
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…....rozliczenie....
...koniec....roku....czas....rozliczeń.....
….szukam …w...myślach.....
..śladów....czasu.....
..który....wolno...się...zaciera..
..znika.....w...dali...
to...co...było....już...nie...wróci...
...za...oknami..mknie....
zbyt...szybko...
...kalejdoskop...życia.......
.....mgnienie..oczu.
.łzą..zacieram....
każdą...….chwilą.....ucieka.....
..nie....nadążam...myślami...
.za...krokami..
.przeszłość..
..uwiecznioną...w...kalendarzu...
czasu.....
....wiatr...historii...kartki....powyrywał..
...odpowiedzi...nie...daje.
.....zagadką...się...zasłania....
...kiedy..

.podróż...swą...ukończę...
.tyle...czasu...już...minęło..
..a...Ty...nadal......
..troską..swoją...mnie......otaczasz....
.wskazujesz..ścieżki...
..bezpieczne....
.dajesz....siłę...je...pokonać...
...prawdę..odkrywasz...
.gdy.....ciemne...chmury....
..nadchodzą.........
.kiedy....żal...ściska....gardło.
..pocieszasz....
..kiedy...strach...mnie...ogarnia.
..tulisz....
gdy....wybucha....wulkan..
…..cierpienia....
...pomagasz.
...leczysz...moje rany...
ale...gorzki...jest...smak..
.tego...na...co...czekam....

…...zmiana......daty.....

..nie...... powrócą ….daty..
.podobne....
...nawyki..
......nawet....
...gdy...niebo......
..swoje...podwoje.....otworzy..
..odchodzi...to...co...było......
..wszystko...co...złe..
…....rozpada...się...
...zabiera...ze...sobą...
..gorzkie...łzy....smutek....
...szczęście....z...uśmiechem.
...witamy..
…...nowy...rok..
..niedoświadczony....
.nowe...drzwi...otworzy...
…...co...za...nimi...znajdziemy..

…..stary...rok....odchodzi....
..żegna...dni....smutne....radosne...
…..miesiące....historią.....pozostają.....
....wspomnieniem......
..pyłkiem....cząsteczką....powietrzem...
..w...czasie..
..przestrzeni..
...giną...w...czarnej...dziurze...
.kosmicznego...karła.....

Zenon Tabor
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..przekonamy...się...sami..
..nadzieja.....nam...pomoże..
..życzliwość...ludzką..
…..znaleźć..
..miłość....radość....przyjaźń.

…..wiarę..
..w...dobroć....
..w...naszym...sercu.
..i....pokój....na...świecie...

…Boże.......Narodzenie....

..sianko....rozścielone...
....dla...wędrowca....strudzonego....
..przy...stole...miejsce...przydzielone.....
...dla....Dzieciątka....noworodzonego...
..szukającego...
…..drogi...do...serca..naszego......
..złamanego ...smutnego...
….wlać...pragnie...otuchę......
..wiarę....w.... Boga...żywego...
.....pokazać..
….siłę......miłości...
..piękno....Jego......narodzenia...
.. cichnie ...wszystko..
....noc.... truchleje...…
..Maleństwo...rączką..świat..błogosławi..
.swoim..ziemskim....istnieniem.....
.dał....świadectwo..
.że...nas....samych...nie ..zostawi...
…..potwierdził...
…....wieczne...swe...istnienie...
…...nie …..tylko...w...niebiosach..
…..bo...kocha...też..ziemię...
...zdradzony...
...śmierci...na...krzyżu....oddany.
..spełnił...swe....synowskie...zamiary...
...odkupi....świat...
...grzechy...nasze..
..zmazał...
….spełnił.....przyrzeczenie..co....do...
joty..
.lecz...z....ludzką.....wiarą....
.przez ….wieki......są...kłopoty.....

przez....proroków...zapowiadany...
...tysiące....lat...
..wyczekiwany.
...narodzony.....nierozpoznany..
.gwiazda....Królom..drogę....do......
Betlejem......wskazała..
....hołd......Mu....oddali.....
dary..
…..mirrę .....kadzidło.....i....złota..
.dla... Króla...Królów.....złożyli....
…....betlejemską..gwiazdę..pasterze....
….też.....dojrzeli....
...wiedzenie..jej...blaskiem...do...szopy
......biegli....
..baranki...w...ofierze....złożyli.... .
..zobaczyli....
....Dziecinę....
....w...żłóbku...Matka........tuliła.... .
...Gloria......in....excelsis.....Deo..
..Anieli...śpiewali...
..Stwórce ….swego...
.w...scenerii...przedziwnej...
...w...szopie ….wśród...bydląt ....
witali..
…...Bóg...byt...swój zaczynał........
….....niechaj...bija...dzwony..
..chociaż....historia.....nieco....dziwna..
.to...ma...prawdę.....w...sobie...
......dziś.....nastał.....dzień....radosny.....
..zgodnie ...z.....tradycji...przekazem.....
…...w..każdym....domu...naszym....
…....pod.....białym.....obrusem

Zenon Tabor
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….początek...….życia.....
…..wiem ….że...nic...nie,..
...wiem.
..gdy ...koniec...bliskości....
....mnie...dotknie......
…..pójdę …
....jak...wszyscy....
…..w...nieskończoność..
..wzbudza...to.....lęk...
…..przed...tym...krokiem...
..który.......
..bezpowrotnie...zanurzy.....mnie..
..w..śmiertelnej....ciszy..
…..doświadczę...
...marności...mojej..
..płomień....gaśnie..
..oblekam.....się.....chłodem..
....którego...nie...czuję..
….własnego...
….dotyku..
...istnienia..
..żalu....pragnienia.....zwątpienia...
.zostać....tu...mogę...
…...chcę..
…..zaznać..
...dobroci.....wielkiej......miłości...
...piękna....
…..krainy......wieczności..
…...Panem...........
..jest...On....Bóg..Wszechmocny.....
....Stwórca..
....Raju....
..pozbawił.......
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..Adama....żonę....jego...Ewę....
…..za...nieposłuszeństwa...…
….grzech...
…...zastąpił......miłością......
....człowieka...
....winy....
....śmiercią....okupił....
..tu...na...Ziemi...
...pytam..sam...siebie.....
...dokąd....zmierzasz...
..drogą...światła......? …
....a....może....pełną....cienia...?.
..zastanawiam...się......
…..nad...tym..
.czasami....
....zapisuję...
..myśli....moje...słowa....czyny..
....życie.. całe...
...umieszczam...w.....księdze.....
.Wieczności ....Wszechświata..
…..niech...będzie...piękna....bogata...
..wszak..
..wszystko...jest...jednym...
....a......jedno....wszystkim..
..dal...staje..
…..się...wtedy...bliskim...
dążę....
.do...Niego....
..prowadzi....mnie..
…..życia...droga...
...a ...ja...w...sobie..
...stale... szukam...śladu...Boga....
Zenon Tabor
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…..trzy....krzyże......
…...na...pagórku ….zielonym..
…..Pasternik....
..przez...mieszkańców...zwanym..
….wśród...kępy... drzew.
...stary.....
..cmentarz,,,...jest...ukryty..
...krzyż...jego...znakiem...
lecz...każdy.....jest.....inny......
chociaż….jedno......ma...znaczenie..
...wiarę...w...zmartwychwstanie......
...mieli.....też...legioniści...
..kiedy..ruszyli..
.w...pole...do...boju......
...gdzie...warczały...karabiny...
....dzwoniły...
....pałasze...
..walczyli..
….Moskal....
..z...bratem.....Polakiem....
..wszyscy..co....polegli..
.w...bitwie....marcinkowickiej...
…....wróg.....
....czy...przyjaciel.....
...mieli.....prawo...
.do....swojej......kultury..
…..języka...
....wolności...chleba..
...do...swego....sumienia...
.śmierć....pogodziła..wyznania..
..postawiła.....krzyże.....
….chrześcijański.....dla...Polaka.…..
.Moskala......łotra...dobrego......
..położyła....pod...krzyżem...
prawosławia..
…..nad.... Niemcem...złym...łotrem...
..krzyż...celtycki.

..swe...ramiona....rozpostarł....
…...Boże...Miłosierny...
.daj...im...wszystkim...swe...światło....
...by...trafili...do...Ciebie..
.....przez...nasze...modlitwy....
..myśli......pamięć..
..otwórz....swój...dom...dla...nich...
..bez...wrogów..
..świat....daj...
….nam...
..z....rozumem........
..by...nie...wojowali...
....dzisiaj...potrzebny...nam...
…..pokój.....miłość...bezpieczeństwo...
zdrowie.
…..serce...swe....
..skłaniam...w...pokorze...
…..a....ja......jeszcze.....
..słów....ciągle...szukam..
..znaleźć.......nie...mogę..
...tylko...w....myślach..
...pytam.........
..jak...za...wszystko...
....dziękować...Ci..mamy..
…..Panie......Boże....
..za...wolną....ojczyznę...
..którą...dałeś..nam....Chryste.....
na...Krzyżu....cierpiałeś..
..przysięgamy...że....wiary.
..ojców....naszych...
dotrzymamy....
..nikomu...odebrać..
sobie......nie...damy...
Zenon Tabor
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...poległym..
...6...grudnia...1914 …..

…...legioniści...
niebieskie.....żołnierzyki....
komendanta.....Piłsudskiego …..
....odpoczywajcie...spokojnie...
..w....naszej...małej..
....marcinkowickiej.....Ojczyźnie...
za...którą..
..młode....życie...żeście.....
...oddali....
….naszej...….ziemi....
..na...wzgórzu....Pasternika...
..po...ciężkim...boju..
.... pochowani...
….przed...wiekiem....
.
,,.do...dzisiaj...
.śpicie....snem...wiecznym...
....opromienieni .......
.blaskiem ...
…..chwały.....sławy....jaśniejszej..
...niż...kiedykolwiek.....bywało...
....bo...teraz....wiemy.
...że....wiedzeni.....poczuciem..
..miłości...
.dla....
….świętej...sprawy.....
przez...nikogo...nie...wzywani..
...idąc....za...porywami...serca...
.chwyciliście....ochoczo..
za....broń...
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.mężnie....bronić....niepodległości....
..by...rozprawić.
..się...z.. Moskalem..
..wrogiem.
.....odwiecznym...
.który...nie...tylko....
…..orężem..
..lecz...jadem...zdrady....i...nienawiści...
..wojuje..
..depcząc...nasze...prawa...
..do...dzisiaj.... .
...wasza......
….wytrwałość.....heroizm..
..żołnierski...upór...
…..budzą....podziw.
.są...wzorem..
. dla....naszego...wojska..
..a....my..
..mieszkańcy....Marcinkowic..
..jesteśmy...dumni..
..że....Wam..
.przypadł...w...udziale..
..najwyższy...honor....Polaka..
..bronienia.....
...przed....niewolą..
.w...podzięce..
.odmawiamy..
.. „....Wieczne...odpoczywanie.....”
...za...wolność.....nam...daną....
.przed...tronem...Wszechmogącego...
.radosny...hymn...śpiewamy......
„….Jeszcze...Polska...nie...zginęła”..
..niech...ta.....pieśń..
..rozlega...się.
..po...górach...i...dolinie....
… a ...Dunajca...fala ...niech...
..wieść..niesie..
…...Polska...nigdy ..nie zginie......
Zenon Tabor
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Matematyczny projekt
„Myśl logicznie,
działaj praktycznie”
w szkole w Rdziostowie
Od września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków
w Rdziostowie jest realizowany projekt matematyczny pn.”Myśl logicznie,
działaj praktycznie”, który w kwocie 5 000 zł dofinansowała Fundacja mBanku w ramach konkursu grantowego mPotęga. Program ten popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda
i przydatna w codziennym życiu umiejętność.
W projekcie uczestniczą uczniowie z klas IV – VII. Zaplanowano dla nich
ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki oraz konkursy. Dzięki Fundacji mBanku szkoła otrzymała nie tylko finansowe wsparcie na zajęcia, ale również na
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na zajęciach przez uczniów. Ogłoszono również konkursy matematyczne, m. in. na
wykonanie matematycznego lapbooka. Do tej pory udało się zrealizować dużo
ciekawych przedsięwzięć.
W dniu 29 września w ramach tegoż projektu został przeprowadzony
„Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, którego głównym celem było sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia wśród uczniów, jak również rodziców
i pracowników szkoły. Natomiast w godzinach popołudniowych uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu na „Małopolską Noc Naukowców”. Uczniowie wzięli udział
w zajęciach matematycznych i zabawach logicznych.
W dniu 19 października uczniowie udali się do Banku Spółdzielczego
w Nowym Sączu. W banku spotkali się z panią prezes, która opowiedziała
o historii powstania banku, który funkcjonuje już od 1912r. Uczniowie zostali
oprowadzeni po banku i mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca na różnych
stanowiskach pracy. W czasie prelekcji uczniowie dowiedzieli się o historii
pieniądza, jak zmieniały się nominały banknotów na przestrzeni lat oraz jak
zabezpiecza się współczesne pieniądze, aby nie można ich było podrobić.
Uczniowie zobaczyli, że płatności można dokonać gotówką jak i przy użyciu
kart płatniczych. W czasie wizyty największe wrażenie na dzieciach zrobiło
spotkanie z panią kasjerką, która pokazała jak działa maszynka do liczenia
pieniędzy. Każdy z uczniów mógł ją wypróbować i przeliczyć pewną kwotę
pieniężną.
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W kolejne soboty 7 i 21 października w naszej szkole odbyły się zajęcia,
na których uczniowie wykonywali lapbooki matematyczne.
W dniu 24 listopada w ramach projektu naszą szkołę odwiedzili pracownicy Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu. Prelekcja była podzielona
na dwa bloki tematyczne. Pierwszy był przeznaczony dla uczniów z klasy szóstej i siódmej, a dotyczył Konta Osobistego „Junior”, które może posiadać
dziecko po ukończeniu 13 roku życia. Drugie spotkanie było przeznaczone
dla uczniów z klasy czwartej i piątej i miało zachęcić dzieci do przystąpienia do Szkolnej Kasy Oszczędności tzw. SKO. W czasie obu prelekcji uczniowie dowiedzieli się o historii pieniądza. Ważnym elementem spotkania było
uzmysłowienie uczniom jak zbudowane są i jak działają różnego rodzaju karty
płatnicze. Pracownicy banku zwrócili również uwagę na to jak bezpiecznie
korzystać z „pieniądza plastikowego”, aby nie stać się ofiarą kradzieży danych
osobowych oraz pieniędzy zgromadzonych na własnym koncie. Wszystkie te
działania miały na celu zaszczepienie u dzieci chęci oszczędzania i poczucia
wartości pieniądza.
W dniu 25 listopada i 2 grudnia w naszej szkole odbyły się zajęcia, których
celem było rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozwiązywanie
różnorodnych zadań z wykorzystaniem matematycznych programów komputerowych. Na zakończenie projektu 2 grudnia uczniowie piekli i ozdabiali
świąteczne pierniczki w kształcie brył matematycznych oraz zostały rozstrzygnięte konkursy matematyczne. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali
cenne nagrody. Drobne upominki otrzymał również każdy uczestnik projektu.
Za opracowanie projektu na konkurs i jego realizację na terenie szkoły był
odpowiedzialny pan Grzegorz Bączek, nauczyciel matematyki, szkolny koordynator projektu.
mgr Grzegorz Bączek

Z parafii, kraju i ze świata
Z okazji Niedzieli Misyjnej. 22 października gościliśmy w naszej parafii misjonarza z Ukrainy ojca Roberta
- ekonoma prowincji ojców Bernardynów w Żytomierzu,
który głosił kazania na wszystkich Mszach św. oraz pod
kościołem zbierał ofiary na utrzymanie Seminarium Duchownego. Kazanie o Martynianie Wojciechu Darzyckim
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„..i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to,
że cię nie opuszczę aż do śmierci...”
Tak ponad 50 lat temu ślubowali dzisiejsi Jubilaci.
Trzydzieści trzy pary z pięćdziesięcioletnim stażem, dziesięć par z sześćdziesięcioletnim stażem oraz cztery pary
z sześćdziesięciopięcioletnim stażem małżeńskim spotkały się na zaproszenie Wójta Gminy Chełmiec w
dniu 18 października w Szkole Podstawowej w Biczycach Dolnych, aby wspólnie uczcić to wydarzenie. Jubilatów z terenu Gminy Chełmiec w Biczycach powitali
zastępca Wójta Gminy Chełmiec Artur Bochenek oraz
Przewodniczący Rady Gminy Józef Zygmunt i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chełmcu Angelika Janus- Bodziony. Dostojnych Jubilatów Wójt
uhonorował medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia, upominki oraz tradycyjna lampka szampana. Po zakończeniu
części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek. Był również czas
na żarty, opowieści i tradycyjne „sto lat” a o część artystyczną wydarzenia
zadbała Szkoła Podstawowa w Biczycach oraz GOK w Chełmcu. Uczniowie
przygotowali krótkie przedstawienie a Kapela Regionalnego Zespołu Pieśni i
Tańca „Świniarsko” przygrywała jubilatom. Gratulujemy jubilatom takiego
stażu małżeńskiego i życzymy kolejnych wielu lat przeżytych razem w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

W grupie jubilatów świętujących 50 – lecie pożycia małżeńskiego
znaleźli się parafianie:
1.
2.
3.
4.

Cięciwa Bogumiła, Cięciwa Leonard – Marcinkowice
Hasior Krystyna, Hasior Zbigniew – Marcinkowice
Kowalczyk Jadwiga, Kowalczyk Ryszard – Marcinkowice
Mróz Danuta, Mróz Jan – Rdziostów

W grupie jubilatów świętujących 60 – lecie pożycia małżeńskiego
znaleźli się parafianie:
1.
2.

Mróz Janina, Mróz Kazimierz – Rdziostów
Świderska Maria, Świderki Bolesław – Marcinkowice

W grupie jubilatów świętujących 65 – lecie pożycia małżeńskiego
znaleźli się parafianie:
1.

Pacholarz Krystyna, Pacholarz Bronisław - Marcinkowice
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***
13 października po Mszy św. odprawionej w naszym kościele parafialnym
odbyła się tradycyjna procesja fatimska, która prowadziła tzw. „starą drogą”,
czyli przez dzielnicę „Pod Dębami”. Procesja zatrzymała się przed kapliczką
Jezusa Frasobliwego znajdującą się na skarpie kościelnej, gdzie miało miejsce
błogosławieństwo figurą. Następnie figura Matki Bożej Fatimskiej została odprowadzona procesyjnie do kościoła.

***
Poprawia się bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców.
W połowie października zakończyła się budowa półtorakilometrowego odcinka chodnika na trasie Marcinkowice – Klęczany, przy bardzo ruchliwej drodze
powiatowej Limanowa – Chełmiec. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu
gminy Chełmiec. Kolejnym etapem jeszcze w tym roku będzie budowa chodnika od Rdziostowa do Marcinkowic o długości 550 m, a w przyszłym roku
z Rdziostowa do Chełmca o długości 1,6 km

***
Pożar strawił niemal całkowicie dom sześcioosobowej rodziny Wójsów
z Marcinkowic na Łazach Górnych.
W niedzielę 15 października została zorganizowana przed kościołem przez
wolontariuszy Caritas akcja zbierania ofiar pieniężnych na pomoc poszkodowanym. W obliczu tej tragedii parafianie byli bardzo solidarni i pospieszyli
z ofiarną pomocą finansową. dla tej rodziny.. Poszkodowana rodzina dalej
potrzebuje wsparcia finansowego. Swojego konta na potrzeby zbiórki użyczyło
także Stowarzyszenie Koło Gospodyń Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi
Marcinkowice.

***
4-5 listopada parafia gościła J.E.
Ks. Bpa Stanisława Salaterskiego,
który odbył wizytację kanoniczną.
Poprzedzona ona była wizytacją
urzędników kurii kontrolujących
różne dziedziny życia parafii.

***
Zaangażowanie duszpasterzy i licznych środowisk młodzieżowych w życie
Kościoła budzi nadzieję – piszą biskupi w komunikacie z 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Oprócz formacji młodzieży tematami
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obrad była m.in. działalność Caritas Polska, kwestia migrantów i uchodźców,
w tym emigrantów z Ukrainy oraz rola kultury w ewangelizacji. Obrady biskupów odbyły się w dniach 13-14 października 2017 r. w Lublinie z okazji
100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.). W związku
z przyszłorocznym synodem biskupów, który będzie przebiegał pod hasłem
„Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, Konferencja Episkopatu Polski
ogłosiła rok 2018 Rokiem św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży.
Biskupi, chcąc słuchać głosu młodych, proszą ich o wypełnienie specjalnej
ankiety przedsynodalnej dostępnej na stronie www.synod2018.pl. W komunikacie biskupi wyrazili wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działania
Caritas Polska zarówno w kraju jak i poza jego granicami, szczególnie wolontariuszom i darczyńcom, którzy pomogli osobom poszkodowanym w nawałnicach. Biskupi dziękują wspierającym program „Rodzina Rodzinie”, dzięki
któremu ponad siedem tysięcy syryjskich rodzin otrzymało pomoc. Podziękowali również za dotychczasową życzliwość okazaną osobom przybywającym
z Ukrainy do Polski, Episkopat prosi o dalszą otwartość i gościnność wobec
nich. W roku 100. rocznicy objawień fatimskich, 300-lecia Koronacji Obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej i 140. rocznicy objawień Maryjnych w Gietrzwałdzie, biskupi podziękowali za włączenie się w inicjatywę modlitewną „Różaniec do Granic”,

***
Fabularyzowany dokument o św. Maksymilianie Kolbe można było zobaczyć w październiku w kinach. „Dwie korony” to najnowszy film w reżyserii
Michała Kondrata, który ukazuje nieznane dotąd powszechnie fakty z życia
o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa aż do heroicznej
śmierci. W filmie można zobaczyć plejadę polskich aktorów, m.in.: Adam Woronowicz (jako ojciec Maksymilian Maria Kolbe), Cezary Pazura, Artur Barciś,
Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, Sławomir Orzechowski,
Marcin Kwaśny, Mateusz Pawłowski i inni. Muzykę do filmu skomponował
Robert Janson.
									
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie: www.sadeczanin.info, www.naszdziennik.pl
www.chelmiec.pl, www.diecezja.tarnow.pl
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Moje wspomnienie...
Stan wojenny
Czas nie czeka na nikogo, czas to
nieprzekupny element naszego życia,
zostawić może jedynie wspomnienia.
Wspomnienia pozostawia, jednak nie zawsze są one przejrzyste jak w rzeczywistości, są zasłonięte mgłą zapomnienia, a my szukamy szufladki, w której je pozostawiliśmy. Nie zawsze udaje się nam otworzyć całą, bo się zacięła, a wtedy zadowalamy się tym, co jest dostępne. Myślę jednak, że każdy z nas chciałby znaleźć
w swoich archiwach, wspomnienia radosne, szczęśliwe, „bezgrzeszne” lata młodości, a równocześnie wymazać czas smutku, rozpaczy, żalu i niepowodzeń. życiowych.
Tak się składa, że przeżyłem już sporo lat i właśnie teraz, bardzo często wracam do przeszłości, do wspomnień. Nie zdarza mi się to często, jednak wspomnienia wracają, najczęściej przy okazji wydarzeń, których skutki są bolesne
i tragiczne dla narodu polskiego.
Dla wielu czytelników naszej gazetki historia już tylko pozostaje, stan wojenny z1981 roku i tragedia smoleńska.
13 grudnia minie 36 lat od wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego terytorium państwa polskiego przez politbiuro PZPR-u, którego reprezentował zdrajca narodu Jaruzelski, który powołał WRON, rzekomo dla „uratowania
demokracji” w Polsce. W rzeczywistości dekrety wprowadzone przez WRON
ograniczały prawa obywatelskie dla wszystkich Polaków: godzina milicyjna,
uciążliwe kontrole mieszkańców przez MO, ZOMO, aresztowania działaczy Solidarności, fikcyjne wyroki sądowe, zakaz opuszczania kraju.
Wspominam przy każdej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego fiasko
wyjazdu na wycieczkę do Budapesztu z zakładu mojej pracy. Wyjazd wycieczki
został zaplanowany na godz. 3 rano z 12 na 13 grudnia 1981. Wszyscy uczestnicy wycieczki przyszli pod hotel Orbis w Nowym Sączu na umówioną godzinę,
chociaż niektórzy z nich mówili, że spotkali po drodze umundurowanych żołnierzy i milicjantów z bronią. Nasza jedna z koleżanek miała męża milicjanta,
ona też przyszła, chociaż wspominała coś o ...wojnie...stanie ...wyjątkowym,
nie umiała jednak tego określić.
Jednak wszyscy zgodnie zdecydowaliśmy, że pojedziemy na tę wycieczkę,
bo forinty wykupione, pochowane, paszporty ważne, zobaczymy co się będzie
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dalej działo. Nikt z uczestników wycieczki nie miał żadnych wiadomości, bo
radyjka nie odbierały nawet jakiejkolwiek stacji, nikt nie przewidywał, że może
stać się coś niewyobrażalnego.
Było jeszcze ciemno, kiedy wjechaliśmy na granicę polsko-słowacką
w Mniszku, wszystkich zdziwiła pustka, na placu parkingowym nie było żadnego
samochodu, a ze strażnicy też nikt nie wychodził. Czekaliśmy na granicy około
godzinę, kiedy wyszedł żołnierz i powiedział, abyśmy wracali do Sącza, bo wprowadzono stan wojenny w Polsce i wstrzymane są wszystkie wyjazdy za granicę.
Wróciliśmy do Nowego Sącza około godz. 9 rano, było mroźno, słonecznie, a
ulice puste, spotkać jedynie można było wałęsających się po ulicach wojskowych
i milicję, pilnowali, jeszcze zapewne sami nie wiedzieli czego. Do domu w Marcinkowicach dotarliśmy dopiero około 15, bo oprócz pociągów nic nie kursowało.
Tak widzę zawsze zaczynający się początek wielkiego chaosu w Polsce
w każdą rocznicę stany wojennego. Ten chaos, strach, niepewność jutra, zmilitaryzowanie wielu zakładów produkcyjnych, w konsekwencji upadek gospodarki,
to „dobro”, które przyniósł stan wojenny.
A komuniści i ich poplecznicy mieli się dobrze, niewyobrażalne profity, jakie otrzymywali za swoją służbę WRONIE, a przywileje, jakie posiadali jeszcze
do niedawna, pozwalały im na beztroskie życie, możliwość kształcenia swoich
dzieci w renomowanych szkołach poza granicami, Polski. To tylko dwa przykłady przywilejów, jakie otrzymywali przyjaciele przyjaciół członków PZPR. Partia
dbała o swoich, ich siła wynikała z ograniczenia swobód zwykłych obywateli,
organizowania grup mafijnych, które działały na szkodę Polski. Okradania skarbu państwa, „kolesiostwa”, rozdawanie „swoim” majątku, za przysłowiowego
grosza - to przykład rządów komunistów.
Natomiast zwykły zjadacz chleba, nie związany z mafią komunistyczną, nadal żył na kredytach i płacach, które nie pozwalały na godne życie, od
1-go do 1-go., był prześladowany za swoje przekonania, karany za upominanie się o swoje prawa obywatelskie, lekceważony przez rządzącą partię PZPR.
Po „okrągłym stole” nic się nie zmieniło, nadal przy władzy pozostali leaderzy komunistyczni, przemalowali sztandary i hasła, ale władza nadal pozostała
w ich zakrwawionych rękach.
Prawdziwi działacze zostali pozostawieni sami sobie, nikt z nich nie miał
przebicia takiego jak władza, która wypowiedziała wojnę narodowi. Usuwano
w cień działaczy, byłych opozycjonistów, którzy w jakiś sposób, cudem prowadzili swoją działalność w czasach zagrożenia przez WRON. Pomału zapominano o nich, stawali się często nawet bezimiennymi bohaterami, których nie
było nigdy na pierwszych stronach gazet, omijały ich wszelkie profity, jakie
przyznawali komuniści swoim sługusom.
Zenon Tabor
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Barbórka
Białe pióropusze, złote guziki, galowe stroje i orkiestry górnicze. Pracownicy przemysłu wydobywczego w PRL traktowani byli jak celebryci i dlatego sprawnie wykorzystywano ich propagandowo. Górnicze święto 4 grudnia
obchodzone było z wielką pompą. Władze komunistyczne widziały w nich
szejków PRL i nie chodziło bynajmniej o to, by byli bogaci, ale by dawali czarne złoto jako główny towar eksportowy PRL. Dlatego władze komunistyczne chętnie wykorzystywały, propagandowo górników, ich pracę, osiągnięcia
i problemy. O górników zawsze dbano, mieli dostęp do specjalnych sklepów,
dostawali większy przydział kartek żywnościowych. Zawsze podkreślano, że
była to najbardziej hołubiona grupa zawodowa w Polsce Ludowej, podkreślano, że górnicy przekraczali plan wydobycia węgla, co wcale nie oznaczało, że
ich życie było usłane różami. 						
Pierwszym polskim przodownikiem okrzyknięto górnika - rębacza dołowego Wincentego Pstrowskiego, który przekraczał normy o 300%, trwało to
jednak bardzo krótko, bo nagła śmierć stała się porażką propagandową, władza straciła bohatera, a co było przyczyna śmierci, do dziś nie zostało wyjaśnione.
Wciąż brakowało rąk do pracy w kopalniach i górnicy musieli pracować
w czterobrygadowym systemie pracy siedem dni w tygodniu i 24 godziny na
dobę. Jednak, była to bardzo ciężka praca, praktycznie przez wiele dni w miesiącu, powodująca wiele perturbacji rodzinnych, bo górnicy nie mieli czasu
dla swoich rodzin, trudno im było zaplanować wolną niedzielę w domu. Jednym z przejawów szczególnej atencji, jaką władza obdarzała górników, było
ich święto – Barbórkę, obchodzoną w dniu św. Barbary, patronki ciężkiej pracy. To święto w czas późnego PRL u zostało szybko i w miarę możliwości
zlaicyzowane. Rugowane wątki religijne zastępowano śląskim folklorem. Jego
ważnym elementem była pobudka, którą organizowały orkiestry górnicze nad
ranem defilujące wały po górniczych osiedlach.
Dzisiaj obchody „barbórkowe” są, niestety, obchodzone nieco ciszej
i mniej wystawnie. Nie byłoby jednak dobrze, gdyby o tym święcie zapomniano w ogóle. Tradycja górniczego święta to wielka gama wierzeń; jest,
„Skarbnik”, „Biała Dama”, to duchy, wedle górniczej tradycji, o wielkiej sile
i magicznej mocy. Dziś Barbórka, czyli święto górników oraz wszystkich osób
pracujących przy wydobyciu paliw kopalnianych, jakim jest gaz ziemny, ropa,
naftowa torf, pozyskiwania kamienia w kamieniołomach, obchodzony jest
tradycyjnie 4 grudnia.
To właśnie w tym dniu przypada wspomnienie św. Barbary, która została
ścięta mieczem, gdyż nie chciała wyrzec się swojej wiary. Od tego momentu
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kult szybko się rozprzestrzenił Czciły ja osoby, które ze względu na wykonywany zawód były narażone na niespodziewaną i nagłą śmierć. Górnikom patronuje od XIII w lub XIV w. Piękne w postawie górników jest to, że w dniu św.
Barbary nie zapominają ani o Bogu, ani o swojej patronce. Na terenach, gdzie
znajdują się kopalnie, jak na szychtę - schodzą się do świątyń, by dziękować za
pracę, opiekę i każdy wyjazd spod ziemi. Msza św. jest podziękowaniem za przepracowane lata i opiekę oraz zachowanie od nieszczęśliwych wypadków.
Jak podaje legenda, Barbara nie wyrzekła się wiary chrześcijańskiej, nie
ugięła nawet pod groźbą śmierci. Uciekając przed ojcem i prześladowcami,
schroniła się w kamieniołomach marmuru, gdzie dzieliła los z górnikami. Pielęgnowała ich w chorobie, pomagała w chwilach śmierci, za co darzyli ją wielkim szacunkiem. Zginęła w końcu z ręki ojca. Górnicy czuli, że taka patronka
dobrze wie, z czym wiąże się ich praca, jakiej wymaga determinacji.
Tak się akurat składa ,że na terenie naszej parafii jest czynny kamieniołom, który powstał w 1912 roku. Kamieniołom, pomimo wielu problemów,
działa do dzisiaj pod nazwą Kopalnia Surowców Skalnych, Klęczany Sp z o.o.,
przynosząc zyski Gminie Chełmiec, która jest jej właścicielem.
Kiedyś w miejscu kopalni kamienia stały wieże wiertnicze, z których wydobywano ropę naftową. Otóż w 1857 r. baron Bronicki wraz z Ignacym Łukasiewiczem otwarli jedną z pierwszych na ziemiach polskich (obok Bóbrki)
destylarnię ropy naftowej i kopalnię ropy. W 1859 roku bracia Apolinary i
Edward Zielińscy, właściciele Klęczan, natrafili na obfitą żyłę ropy naftowej .
Złoża klęczańskie okazały się jednak zbyt małe, aby można je było eksploatować. Zbyt małe wydobycie zmusiło Zielińskich do zawarcia spółki z Albertem
Fauckiem - inż. wiertnikiem, wybitnym specjalistą w dziedzinie wiertnictwa,
który stosował najnowocześniejsze na te czasy metody wiertnictwa.
Albert Fauck to jeden z pionierów
polskiego górnictwa naftowego. Dzięki
jego wynalazkom i ciężkiej pracy możliwy był bardzo dynamiczny rozwój
wydobycia ropy naftowej w Galicji. W
1891 roku kupił dwór w Marcinkowicach, gdzie gościł Józefa Piłsudskiego
podczas bitwy legionistów z Rosjanami
w grudniu 1914 roku.
Spółka upadła, a kopalnia w Klęczanach zaprzestała produkcji. Mimo podejmowanych później kilku prób reanimowania eksploatacji ropy naftowej.
Płytko zalegające złoża klęczańskie zostały niemal całkowicie wyeksploatowane, a na głębiej zalegające złoża nie natrafiono. Pojawiające się do dzisiaj
w kałużach i przy potokowych bajorkach plamy opalizującej ropy naftowej
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lub pachnące smarem błoto, są jedynym echem wkładu Klęczan i Marcinkowic w dzieje nafciarstwa.,
W tym , może zbyt obszernym artykule, chciałem wzbudzić wspomnienia
mieszkańcom naszej parafii, że kiedyś żył w naszej małej Ojczyźnie, górnikwiertnik, Niemiec z urodzenia, człowiek o wielkim sercu Polaka, na skalę
światową przedsiębiorca, który pokochał Marcinkowice..
Myślę, że o tym trzeba pamiętać, nie tylko z racji grudniowego barbórkowego święta. Trzeba przypomnieć słowa św. papieża Jana Pawła II , wypowiedziane do górników w 1983 roku na lotnisku Muchowiec, w obecności
Matki Boskiej Piekarskiej: „Ażeby sięgnąć do samego korzenia pracy ludzkiej
– czy to będzie praca w przemyśle, czy na roli, czy to będzie trud górnika,
hutnika, czy też pracownika umysłowego, czy domowe krzątanie się matki,
czy trud służby zdrowia przy chorych – aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej pracy, trzeba odnieść się do Boga: Szczęść Boże!
Tym pozdrowieniem: »Szczęść Boże«” zwracamy się do człowieka, który
pracuje, a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga.(…) Kiedy przy pracy
pozdrawiamy się wzajemnie zwrotem: »Szczęść Boże«”, wyrażamy w ten sposób naszą życzliwość wobec bliźniego, który pracuje – a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga-Stwórcy, do Boga-Odkupiciela.(…)
Zenon Tabor

Ojczyzna staropolszczyzna 				
		

Po obejrzeniu polszczyzny średniowiecznej proponuję postąpić nieco do
przodu w czasie, tj .w wiek złoty. Wtedy to język ojczysty zaczął być ceniony jako nadający się nie tylko do ustnej komunikacji, ale także do użycia
w literaturze, gdzie wymagana jest większa staranność: i gramatyczna i stylistyczna. Zaś powstanie drukarni, po wynalazku Jana Gutenberga, przynaglało
do ustalenia zasad oraz ortografii oraz dbałości o kulturę języka – aby teksty
były zrozumiałe. 		
Powstawały szkoły i coraz więcej osób korzystało z książki. Prawda, że
w szkołach obowiązywała łacina jako język uniwersalny, międzynarodowy,
podobnież i w tekstach naukowych, kronikarskich, literackich – przeznaczonych do celów naukowych czy politycznych, powiedzmy: dla elit europejskich.
Nauka łaciny wyrabiała także poczucie piękna języka, potrzebę pracy nad stylem i poetyką.
Nasz renesansowy pisarz Mikołaj Rej z pełną świadomością tworzył
po polsku, choć nie było to łatwe. Ułożył nawet znane każdemu Polakowi
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oświadczenie. „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 			
		
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”			
Jako samouk nie miał wprawdzie literackiej ogłady, zaś łacinę znał powierzchownie. Jego język wydaje się jeszcze archaiczny , jednak zasługi ma
duże w tym, że spróbował wyrazić w ojczystym języku myśli o współczesnych
mu sprawach a takie poglądy i odczucia, co w świadomości elit było możliwe
tylko dla łaciny. 						
Proponuję poczytać Rejowe rymy.
Muzyka wszeteczna
(….....).Wrzeszczą wszyscy, 						
A drudzy marnie wyją jako w lesie wilcy,
A kozi róg za uchem jako świnia wrzeszczy,
W bęben tłuką by w pudło, aż więc we łbie trzeszczy;
stół uleją i ławy, siedzą jak w łaźni,
A sami poszaleją jako inni błaźni ( …..).
Tekst jest zrozumiały, jednak mogą drażnić delikatne ucho słowa potoczne
i niewybredne porównania.Wybaczmy mu to, przyjmując tekst jako krytykę
obyczajów karczemnych. Takim językiem posługiwała się szlachta ówczesna.
Umiał też M. Rej wyrazić swe poczucie piękna przyrody. Był szlachcicem –
gospodarzem, lubił wieś, miał zmysł obserwacji. Oto przykład opisu przyrody:
(…....) Ano, pięknie świta,
Już się jeden o drugim ptaszek w lesie pyta,
Już skowronek na górze pięknie przepieruje,
Słowiczek we krzu krzyczy, gżegżółeczka kuje.
Poźrzy wzgórę; skały już jasno się błyskają
A promienie słoneczne ziemię rozświecają,
Zorza wzgórę wychodzi różowej piękności,
Na obłokach się broją jasne odwziemiości.					
(…....)
Gdy już było k wieczora ,słońce zachadzało,
Jasne nazad promienie po górach puszczało,
Ciemność od wschodu słońca ziemię pokrywała,
A mgła szara po górach też się podnaszała, (,......) 		
Doceniamy talenty M. Reja, jego odwagę i starania, by ojczystym, narodowym językiem wyrażać troskę o dobre obyczaje, o porządku w ojczyźnie,
o szacunku dla dobrodziejstw ziemi.
Nieco młodszy od niego Jan Kochanowski, bardziej znany i lepiej rozumiany, pisał o osobie tak:
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„ I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy,
		
Gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy”.				
oraz									
„Sobie śpiewam a Muzom ! Bo kto jest na ziemi,
Co by serce ucieszyć chciał pieśniami memi?”			
Wypowiedzi te może grzeszą pychą, prawdą jest jednak, że jego pieśni
trwają przez wieki. Jan Kochanowski miał nie tylko talent ale i gruntowne
wykształcenie. Łacinę znał bardzo dobrze, znał poetów starożytnych, znał filozofów; studiował na Akademii Krakowskiej, słuchał uczonych wykładów
we włoskiej Padwie i Bolonii, odwiedził Pragę i francuską Sorbonę. Jako królewski dworzanin przyglądał się polityce, brał udział w dworskich uciechach,
aby ostatnie lata życia spędzić na ojcowiźnie, wśród łąk i pól, w czarnoleskim
domu, u boku żony, z gromadką dzieci. Wyobrażamy go sobie radującego się
życiem w cieniu lipy czarnoleskiej. 			
Jego pisarstwo jest obszerne i dotyczy różnych spraw. Nie o tym jednak
dziś jest mowa, ale o poziomie języka, świadomie szlifowanego, aby nie był
mniej sprawny i mniej piękny niż język poetów starożytnych, których twórczość zadziwia miłośników poezji. Kochanowski pisał dla współczesnych mu
elit i dla potomnych. W swoim poczuciu wartości nie omylił się. Jakże współcześnie brzmi język młodzieńczego hymnu; 		
„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary,
Czego za dobrodziejstwa , którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie I w otchłani, i w morzu, na ziemi i w niebie!”
Ponadczasowość myślenia i wyrażanie tego ogładzonym językiem pozbawionym rubaszności i kolokwializmu widzimy we fraszce
„Na dom w Czarnolesie”
Panie, to moja praca a zdarzenie Twoje,
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje ….
I jeszcze parę wersów „Modlitwy o deszcz”
Wszego dobrego dawco i szafarzu wieczny!
Tobie ziemia , spalona przez ogień słoneczny,
Modli się dżdża i smętne zioła pochylone
I nadzieja oraczów – zboża upragnione .
Ściśni wilgotne chmury świętą ręką swoją,
A one suchą ziemię i drzewa upoją,(........)
Bardzo głębokie w swej treści są Treny. Dostrzec w nich można niezwykły
talent w wyrażeniu przeżyć i refleksji nad radością życia i żalem, gdy przyjdzie
śmierć, śmierć dziecka. Znajdujemy w Trenach odwołanie do rozległej wiedzy
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autora ale zarazem poczucie marności tego świata i nieprzydatności wiedzy i
talentów w uciszeniu żalu. 						
„Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze,
która, jeśli prawdziwe mienią, wszystkie żądze,
Wszytki ludzkie frasunki umie wykorzenić (......)
Nieszczęśliwy ja człowiek, którym lata swoje
Na tym strawił, żebych był ujrzał progi twoje !
Teraz-em nagle z stopniów ostatnich zrzucony
I między inne, jeden z wiela, policzony”
Kochanowskiego otrzymali P.T. Czytelnicy nieco większą dawkę i - sądzę –
nie wymaga ten język specjalnego tłumaczenia. Starania poety, by wyrażać się
jasno nie tylko dla swych współczesnych ale dla potomnych, stały się owocne.
Nasza mowa: i ta potoczna i ta z wyższych półek, bywa nie kiedy uboga,
chwilami rubaszna, wadliwa, niewydolna. Jakże często słowa służące do wyrażania emocji, są brudne, wulgarne, zawstydzające.
			
Dobrych Świąt ze staropolską kolędą
Łucja Wróbel

Zapomniana tabliczka mnożenia
Kilka pokoleń wstecz, dla zakończenia w podstawowej edukacji, dzieci
musiały znać na pamięć tabliczkę mnożenia tam i z powrotem. Moja „pani”
często używała metody szybkich pytań ze wskazaniem ucznia do natychmiastowej odpowiedzi – mówiło się: pyta na wyrywki. Bardzo mnie to stresowało
i nawet powzięłam postanowienie (klasa 4 czy 5), że będę nauczycielką i nigdy
nie będę pytać na wyrywki. Czy dotrzymałam słowa co do tego – niech wypowiedzą się moi uczniowie, choć tabliczki na lekcjach nie było.
Tyle tytułem wprowadzenia do sprawy zgoła innej. Ostatecznie zachęciła mnie do tego wypowiedź naszego ks. bpa w homilii na uroczystość
Chrystusa Króla, w której udział wzięła diecezjalna Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Służba Liturgiczna.
Ks. bp ordynariusz ma głos łagodny i słowa wyważone. To co zamierzam
przytoczyć z pamięci, wypowiedziane zostało dobitnie: niezwykle destrukcyjne w naszych czasach stały się podziały. Idą od samej góry, przez województwa, powiaty i gminy, a dotykają nawet sołectw. Tak powiedział z żalem w głosie i poparł kaznodziejskim gestem ręki. Widocznie nasze parafialne podziały
nie są odosobnione, skoro rzecz doszła do kancelarrii biskupiej.
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W parlamencie i w samorządach, w partiach – same podziały. Podziały
trochę nie dziwią, ale kłócić się o rzeczy marne, o korzyści partykularne? - ale
nie powinno to dotyczyć mężów stanu i wysokich urzędników. W zbiorowości
wiejskiej może być lepiej, przecież znają się wszyscy i wiedzą co się dzieje, co
jest potrzebne i dobre, a co szkodliwe. Nie mówię o dyskusjach, które bywają pożyteczne, jeśli dyskutanci wyrażają się rzeczowo i wzajemnie szanują.
Tymczasem zebrania wiejskie przekształcają się w rzucanie wzajemnych podejrzeń i oskarżeń. Idzie czasem o rzeczy mało istotne. A przecież tak ważna
jest zasada działania „pro publico bono”. Cała polityka to działanie dla dobra
wspólnego – takie jest uniwersalne znaczenie słowa.
Niektóre środowiska praktykują tabliczkę dzielenia. A powinny działać
w kierunku mnożenia. Mnożenia tego co dobre dla całej społeczności i dla
każdego człowieka.
Dla rodzin i małżeństw
W sąsiedztwie, parafi w gminie.
Co mnożyć?
Przyjazne spotkania i przyjazne dialogi.
Życzliwości i solidarność.
Wzajemne wspomaganie, dobre rady, rzeczowe dyskusje.
Z życzliwą troską o solidarność w naszej małej ojczyźnie, do czego zobowiązują nadchodzące święta przyjścia Boga w ciele ludzkim - Łucja Wróbel.
P.S. Nie spodziewamy się podziału w Akcji Katolickiej ani w redakcji.
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Dla dzieci na święta

MAMUSIA
Święty Józef załamał ręce,
denerwują się w niebie święci,
teraz idą już nie Trzej Mędrcy,
lecz uczeni, doktorzy, docenci
Teraz wszystko całkiem inaczej,
to, co stare, odeszło, minęło,
zamiast złota niosą dolary,

zamiast kadzidła --- komputer,
zamiast mirry --- video
--- Ach te czasy --- myśli Pan Jezus --nawet gwiazda trochę zwariowała
ale nic się już nie zawali,
bo wciąż mamusia ta sama.
ks. Jan Twardowski
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Połącz kropki i pokoloruj.
Miłej zabawy - mały Czytelniku.
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Humor
Baca siedzi w chałupie za stołem i słyszy,
jak ktoś wrzeszczy: 		
- Baco, potrzebujecie drewno?		
- Nie potrzebuję- odpowiada baca.
Rano wychodzi przed dom, patrzy,
a tu nie ma drewna.
***
Nauczycielka pyta:
- Kochane dzieci, ile mucha ma nóg?
Wstaję Karlik
- A pani to nie ma większych zmartwień .
***
Nauczyciel pyta Zefliczka:
- Jaki to jest czas; ja się kąpię, ty się kąpiesz,
on się kąpie?
- Sobota wieczór, panie profesorze.
***
- Co wolisz, koniak czy szampana?
- Hm, to zależy kto będzie płacił.
***
Masztalski i Ecik głośno mieszają herbatę.
Wszyscy na nich patrzą. Dostrzega to Ecik i
lekko speszony mówi do Masztalskiego:
- Ty, Maszatalski ! Chyba nie w ta strona
mieszomy.
***
- Panie Masztalski, ma pan upomnienie,
bo śpi pan w godzinach urzędowania!
- Tak, kierowniku, ale śnią mi się tyko sprawy służbowe.
***
- Panie kolego – strofuje szef referenta zawsze przychodzi pan do biura później od wszystkich !		
- Tak, szefie, ale za to wcześniej wychodzę.
- A, to co innego.			
***
- Co ty sobie wyobrażasz !
- Nie będę całe życie chodzić w jednym
futrze!
- Skoro królik może …..

Statystyki
Zmarli:
Jan Smajdor
zam. Marcinkowice 177

Chrzty:

Aleksandra Juszczak
ur. Nowy Sącz
och. 03.XI.2017 zam. Kłodne
Rita Tyrkiel
ur. Nowy Sącz och. 11.XI.2017
zam. Marcinkowice
Zofia Krzak
ur. Nowy Sącz och. 11.XI.2017
zam. Marcinkowice
Igor Potoczek
ur. Limanowa och. 12.XI.2017
Zuzanna Olesiak
ur. Nowy Sącz och. 12.XI.2017
zam. Marcinkowice
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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 1300 – 1800
środa 1300 – 1800
czwartek 1300 – 1800
piątek 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 1730 – 2100
Sob – 1730 – 2000

http://www.parafiamarcinkowice.pl
Redakcja: ks. Józef Babicz (asystent kościelny), ks. Krzysztof Mirek,
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Wizytacja kanoniczna
ks. bpa St. Salaterskiego
fot. J. Konar

okładka

Święto Niepodległościo
fot. J. Brdej
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Psalm świetlisty
Na wspomnienie legionistów

To tylko drzewa w szron ubrane
odchodzą w zimę blaskiem srebrnym
a wiatr na harﬁe światłostrunnej
gra marsza dla tych co kamieniem
okładka

krzyżem wzrastają w smugi ścieżek
i do wezgłowia bezpamięci
tuła się cieniem, liść rozkruszą
oni już w wieczności sny zaklęci

młodzi pobladli na mchu krwawym
Łanie pagórków pochylone
jak matki - kołysankę łona
śpiewają w cichości snu wplecione
Tu wracam, staję bok siebie
słonym spojrzeniem wzgórza prosząc
trwajcie w schyleniu wiekuistym
łanie łagodnie łby podnoszą
i patrzą wzrokiem niewidzącym
źrenicą źródła, łzą strumienia
jak ze mną, pyłem u stóp krzyży
w świetlistym czasu wchodzi ziemia.
Panu profesorowi Józefowi Gościejowi dedykuje
/ Wanda Łomnicka – Dulak/

