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Wstęp
Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, A kto, kto? Dzieciątko małe, dajcie Mu
chwałę, na ziemi. A nad Dzieciątkiem Tylko Ona, Niebieska Pani – Matka
Boga, nieprzerwanie trwa pochylona nad swoim Synem. Zadumana, zamyślona. Trochę zadziwiona wizytą nietypowych gości – pasterzy. Przymrużywszy lekko swe oczy, rozmyśla, co miałyby znaczyć ich słowa. Gdyż opowiedzieli wszystko, co było im powiedziane o tym Dziecięciu.
Maryja – Boża Rodzicielka, wpatrzona w swojego Syna. Wpatrzona
w Tego, którego wszechświat nie ogarnia a zmieścił się w żłobie. Maryja, niepewna tego co stanie się jutro, gdy odejdą pasterze, umilkną anielskie śpiewy,
odejdą goście ze Wschodu. Gdy trzeba będzie wrócić do codzienności?.
Zapewne i my, stając w obliczu Nowego Roku, zastanawiamy się, jaka będzie ta codzienność? Koniec jednego roku i początek nowego rodzi różnorakie
uczucia. Jednakże ten początek wnosi nową rzeczywistość, nowy czas. Czas,
którego nie wolno nikomu zmarnować.
Bo każda sekunda, która przeminie na zegarze, już nigdy nie wróci. Nigdy
nie odzyskamy straconego czasu. Każda chwila jest cenna. I dlatego nie warto
wciąż narzekać na czasy, w których przyszło nam żyć. Bo czasy nie są ani dobre, ani złe, tylko ludzie, czynią je takimi, jakie one właśnie są.
Uczmy się zatem od Maryi szacunku dla codzienności i tego co Bóg daje
nam każdego dnia. Uczmy się przyjmować z radością każdy, nawet najmniejszy dar, który Bóg zechce nam ofiarować w nowym w 2018 roku.
Uczmy się rozważać w naszych sercach każdą sprawę. I uczmy się wiary
w Bożą obecność. Przeżyjmy dobrze i mądrze ten rok. Uczmy się radości.
Choć może nie będzie łatwo żyć, to jednak starajmy się uśmiechać do siebie,
nie chodźmy posępni i smutni. Ale bądźmy radośni. Starajmy się o tę radość.
I bądźmy dla siebie życzliwi, tak bardzo nam tego wszystkim brakuje. Bo jak
śpiewał Robert Janson:
Póki radość jest w nas, słońca dłoń gładzi twarz, warto żyć, warto śnić, warto, warto być / póki wciąż śpiewa ptak, rzeka ma źródła smak, warto śmiać,
cieszyć się, warto kochać. Póki śmiech gubi łzy, cieszą nas zwykłe dni, warto żyć,
warto śnić, warto, warto być…
A w tym wszystkim niech towarzyszy nam wstawiennictwo Matki Bożej
Rodzicielki. Tej, która najbliżej była swego Syna. A teraz już pomyśl w chwili
zadumy, tak cichutko, gdyż:
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Dzieciąteczko usnęło na sianku,
owinięte w chuścinę Matczyną,
ledwo tli się oliwa w kaganku
świat w ciemności
wciąż nie chce Go przyjąć...

Tu już były pastuszki zlęknione,
to przynieśli co mogli, co mieli...
Bóg im pierwszym zdjął z oczu zasłonę,
oni pierwsi
widzieli, widzieli...

Grota ciemna jak czeluść nieznana,
zastukało kopytko oślątka,
choć zmęczona, uśmiecha się Panna,
policzyła
paluszki Dzieciątka...,

Stary świat dziś odchodzi, umiera,
o tym wie tylko jedna Madonna!
Pochylona, skupiona jest teraz,
bo w sianeczku śpi
prawda bezbronna - Mesjasz!
Ks. Sebastian Musiał

Malowana skrzynia przysłów
styczeń 2018 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Styczeń 2018
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie,
wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej
wolności.

1 Pn
Mieczysława, Mieszka,
Mieczysławy

Gdy na Nowy Rok plucha, ze żniwem też będzie pokuta.
Nowy rok jaki, cały rok taki.
Jaką pogodę Nowy Rok oznaczy, taką i w sierpniu Pan Bóg
uraczy.

2 Wt
Abla, Izydora, Makarego

Gdy Makary pogodny cały styczeń chłodny.

3 Śr
Daniela, Zdzisławy, Genowefy
4 Cz
Anieli, Eugeniusza,
Rygoberta

Od Genowefy listopad swój bierze początek.
Gdy w Eugeniego lód albo woda taka i lipcowa pokaże sie
pogoda.

5 Pt
Gdy styczeń burzliwy z śniegami lato burzliwe z deszczami.
Emiliany, Szymona, Edwardy
6 So
Gdy trzech Króli mrozem trzyma będzie jeszcze długa zima.
Baltazara, Kacpra, Melchiora Na Trzech Króli słońce świeci wiosna do nas pędem leci.
7N
Juliana, Lucjana, Kryspina

Jeśli w styczniu deszcze leją nie ciesz sie wielką nadzieją.
Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały.
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8 Pn
Erharda, Seweryna,
Wawrzyńca

Kiedy w styczniu rośnie trawa marna w lecie jest potrawa.
Gdy w zimie nie było śniegu to go wiele spadnie w Kwietniu.

9 Wt
Piotra, Adriana, Antoniego

Styczeń, styczeń wszystko studzi – ziemię, bydło, ludzi.

10 Śr
Agatona, Jana, Wilhelma

Gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego spodziewać sie
można lata pogodnego.

11 Cz
Krzesimira, Mechtyldy,
Honoraty

Święta Honorata figle płata.

12 Pt
Grety, Arkadiusza, Bernarda

Kiedy w styczniu rosną trawy lipiec dla nas niełaskawy.

13 So
Bogumiły, Weroniki,
Leoncjusza

Przyjdzie Święta Weronika zniesie jajka kaczka dzika.
Weronika chustkę zrzuci wiosna od nas sie odwróci.

14 N
Hilarego, Niny, Feliksa

Kiedy ptaki w styczniu śpiewają to im w maju dzioby
zamarzają.

15 Pn
Arnolda, Pawła

Ciepła izba marzeń szczytem i tak jakoś mija styczeń.

16 Wt
Marcelego, Włodzimierza

Jaka pogoda w Świętego Marcela będzie pogodna Wielka
Niedziela.

17 Śr
Antoniego, Rozalindy

Jak styczeń zachlapany to lipiec zapłakany.

18 Cz
Beatrycze, Małgorzaty

Gdy na Małgorzaty mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.

19 Pt
Mariusza, Henryka

Gdy Styczeń z zimnem nie chodzi marzec, kwiecień
wychłodzi.

20 So
Fabian i Sebastian gdy mróz dadzą srogą zimę przyprowadzą.
Fabiana, Sebastiana, Fabiany
21 N
Agnieszki, Epifaniusza, Inez

Jak Święta Agnieszka wypuści śnieg z mieszka to go nie
powstrzyma ani do Franciszka (24.01).

22 Pn
Anastazego, Wincentego

Kiedy Wincenty posypie pierze to nie ustanie aż do Gromnicznej (02.02) w pierwsze pacierze.
Gdy na Wincentego i nawrócenie Pawła (25.01) pogoda
świeci spodziewajcie sie dobrego lata dzieci.

23 Wt
Ildefonsa, Rajmunda,
Rajmundy

W styczniu łów łatwy na kuropatwy.
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24 Śr
Na Świętego Tymoteusza trzeba ci czapki nie kapelusza.
Felicjana, Rafała, Tymoteusza
25 Cz
Miłosza, Pawła, Tatiany

Na Świętego Pawła połowa zimy przepadła.

26 Pt
Tutusa, Pauli

Kiedy w styczniu lato w lecie zimno za to.

27 So
Jerzego, Witaliana

Kiedy styczeń najostrzejszy tedy roczek najpłodniejszy.

28 N
Karola, Tomasza

Na Świętego Karola wyjrzy spod śniegu rola.
Urodzaje da rola gdy deszcz leje w Karola.

29 Pn
Anieli, Franciszka,
Bolesławy, Zdzisława

Na Świętego Franciszka przylatuje pliszka.

30 Wt
Macieja, Marcina, Martyny

Św. Marcin lody gładzi, gdy ich nie ma to je sadzi.
Na Świętą Martynę przybyło dnia na godzinę.

31 Śr
Jana, Ludwiki, Marceli

Na Świętego Ludwika koń na grudzie utyka.
opracował: Jacek Kwiatkowski
źródło: www.rozaniec.eu, www.. kalbi.pl/przyslowia-polskie-na-styczenn

Wszystkim drogim Seniorom
- Babciom i Dziadkom
Z okazji ich styczniowego święta
redakcja składa wyrazy szacunku
i śle serdeczności.
Bądźcie radością i roztropnością na
krętych drogach życia
dla tych, którzy jeszcze szukaja
prawdy i piękna.
życzy redakcja
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PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
W PARAFII MARCINKOWICE
KOLĘDA 2017/2018
28 grudnia 17 r. czwartek
Godzina

Rejon

8:30

Klęczany - Zagórze

8:30

Jurczakówka cz. I do Państwa Pasionków

8:30

Kolonia cz. I od Państwa Nowaków do Państwa Wąsowiczów

8:30

Klęczany - Rola

8:30

Domy nad stacją strona lewa

8:30

Stawiska

29 grudnia 17 r. piątek

30 grudnia 17 r. sobota
8:30

Potoczkówka

8:30

Domy nad kościołem od Państwa Olszaków

12:00

Domy koło Kaplicy od Państwa Brdejów

15:00

Domy od Państwa Peciaków

12:00

Granica cz I od Państwa Szkarłatów do Państwa Kazałów

14:00

K Jurczakówkacz II

14:30

Domy nad stacją strona prawa cz. I od Pani Gawlik

2 stycznia 2018 r. wtorek

3 stycznia 2018 r. środa

4 stycznia 2018 r. czwartek
8:30

Dział

14:00

Granica cz. II

11:00

Droga Kalwaryjska
5 stycznia 2018 r. piątek

13:00

Domy pod dębami

11:00

Równica i Zasmolnicze

11:30

Dąbrówki

13:00

Rdziostów Centrum od Państwa Zyzaków do Państwa Dudów

14:00

Stacja i Grodzisko

9:30

Łazy od Państwa Domagałów

8 stycznia 2018r. poniedziałek
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PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
W PARAFII MARCINKOWICE
KOLĘDA 2017/2018
9 stycznia 2018 r. wtorek
13:00

Łężek do Państwa Jolanty i Stanisława Dziubanowskich

14:30

Kolonia cz II od Państwa Rozciechów do Państwa Kmiecików
10 stycznia 2018 r. środa

12:00

Klęczany Półrolek od Państwa Kroków do Państwa Bajdów

14:00

Kolonia cz. III od Państwa Uljaszów do Państwa Piszczków

14:30

Domy nad stacją strona prawa cz. II od Państwa Hasiorów
11 stycznia 2018 r. czwartek

8:30

Klęczany – Pierzwiączka, Przyczka i domy wzdłuż szosy

14:00

Wężykówka

11.00

Blok B i domy przy Zespole Szkół

11:00

Brzeziny od Państwa Szkaradków do Państwa Mrozów

11:00

Rdziostów Centrum od Państwa Dziubanowskich do Państwa
Konarów

11:30

Domy nad kościołem od Państwa Smajdorów

12 stycznia 2018 r. piątek

13 stycznia 2018 r. sobota
8:30

Drzykowa

9:00

Blok C
15 stycznia 2018 r. poniedziałek

14:00

Marcinkowice Centrum

16:00

Blok D

16 stycznia 2018 r. wtorek

Plan kolędy może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych obowiązków duszpasterskich. O ewentualnych zmianach będziemy informować, podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.
Szczęść Boże!
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Trzej Królowie
W Kościele katolickim szóstego stycznia
przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego
nazywaną potocznie świętem Trzech Króli. Kim
oni byli, kogo reprezentowali, skąd przybyli?.
Zapewne czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego nazywamy ich też Magami?. Jako królowie
występują też w kolędach i pastorałkach. Pismo
Święte jednak wcale nie nazywa ich królami.
Zapewne to prawda, bo oryginalny grecki
tekst Ewangelii wg św. Mateusz nie wspomina
ich jako Trzech Króli lecz mówi raczej o Magach.
Określenie to należy jednak właściwie rozumieć,
bo nam magowie kojarzą się z jakimiś brodatymi osobami w szpiczastych czapkach, z różdżkami, którzy pochylają się nad szklaną kulą. Jednak w tamtych
czasach słowem „magoi” określano, uczonych - na ogół z kasty kapłańskiej biegłych w astronomii, matematyce i medycynie, którzy zajmowali się wykładaniem snów, kultem, astrologią i wyjaśnianiem zjawisk przyrody.
Dlatego większość przekładów biblijnych nazywa tych przybyszów „Mędrcami ze Wschodu” i jest to chyba dość należyty odpowiednik tego, co opisał
i miał na myśli św. Mateusz, pisząc o „Magach”.
Natomiast co do nazywania ich królami, to źródłem przypisania im godności królewskiej była prawdopodobnie interpretacja słów Psalmu 72,10-11: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą
Mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą Mu służyły”.
Werset ten kojarzył się pierwszym chrześcijanom z wizytą Mędrów, którzy
złożyli trzy dary; złoto - jako prawdziwemu Królowi, kadzidło - wiecznemu
Kapłanowi oraz mirrę -Temu, który będzie cierpiał za grzechy świata. Przybysze
musieli być bogaci, posiadali niewątpliwie wysoki status społeczny i należeli
do elity, o czym świadczą dary, jakie podarowali narodzonemu Jezusowi. Ofiarowana przez nich mirra to aromatyczna żywica z rzadkich drzew, którą palili
w pałacach tylko najbogatsi ludzie.
W rzymskich katakumbach znaleziono malowidła z II i III wieku, które
ukazują dwóch, czterech albo sześciu Mędrców. Skąd więc liczba trzy? Według
Ojców Kościoła to symboliczna liczba odnosząca się do trzech wymiarów człowieczeństwa; ciała, duszy i ducha, albo do trzech ówcześnie znanych krain: Europy, Azji i Afryki. Mogą też symbolizować trzy okresy ludzkiego życia, wtedy
jeden z nich ukazywany jest jako młodzieniec, drugi jako mężczyzna dojrzały,
trzeci to starzec.
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Imiona Trzech Mędrców pojawiają się jedynie w apokryfach, a znacznie
łatwiej dla nas jest wymawiać, pisać i zapamiętać imiona Kacper, Melchior
i Baltazar niż te, które pochodzą z innej tradycji. Z pewnością trzej Mędrcy
zostali wybrani przez Boga, aby przez nich objawiała się chwała nowo narodzonego Dzieciątka. Zostali oni natchnieni łaską wiary, aby mimo ubóstwa
i kruchości Dzieciątka mogli w Nim zobaczyć oczekiwanego Mesjasza. Apokryfy podają, że spotkanie z Nowonarodzonym na zawsze zmieniło ich życie.
My w ślad za Trzema Magami też chciejmy zmienić nasze życie, aby stało
się bogatsze w wiarę, Wiemy, że każdy z nas ma dużo wad, dlatego musi pobudzić swoje serce, umysł i wolę do przezwyciężenia złych uczynków. Walczmy
sami z sobą, kiedy odczujemy, że wkrada się do nas zło, aby oczyścić się ze
swego kwasu złości, zawiści, fałszu.
Modlitwą, miłością i wiarą torujmy sobie drogę do Niego, jak Trzej Królowie, którzy, widząc znaki na niebie, podążali z nadzieją i odnaleźli swego
Zbawiciela.
Zenon Tabor

Listopadowe czytanie „II cz. Dziadów”
Adama Mickiewicza

W ostatnim dniu listopada
nauczyciele Zespołu Szkół im.
Władysława Orkana w Marcinkowicach spotkali się na wspólnym
czytaniu II cz. Dziadów Adama
Mickiewicza.
Zarówno czas, jak i miejsce,
nie były przypadkowe. Na miejsce
spotkania wybrano zabytkową kaplicę dworską, która kiedyś, można powiedzieć, była rodzinnym
cmentarzem. W jej podziemiach, czy raczej piwnicach, grzebano dawniej ciała
zmarłych. Między innymi był tu pochowany uczestnik powstania styczniowego Adam Dąbrowa Morawski.
Tworzyło to niepowtarzalny klimat i skłaniało do refleksji, pozwoliło spojrzeć na sprawy ziemskie i wieczne oczami naszych przodków i skonfrontować
je z wyobrażeniami i oczekiwaniami ludzi współczesnych. Tekst Mickiewicza
na chwilę ożył, przemówił po raz już kolejny do zgromadzonych - najpierw
uczniów gimnazjum i szkoły średniej (w godzinach południowych miały miejsce dwa przedstawienia dla młodzieży), a później w godzinach wieczornych
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dla mieszkańców Marcinkowic. Czytaniu towarzyszyła nastrojowa muzyka,
a wszystko dopełniała scenografia, w której setki zapalonych świec odbijały
swoje płomienie w rozstawionych wokół sceny lustrach.
Oprócz tekstu Mickiewicza przypomniana została również historia związana z obrzędem dziadów.
W samym przedstawieniu wzięli udział następujący nauczyciele: w rolę
Guślarza wcielił się pan Grzegorz Damasiewicz, Widmo Złego Pana zagrał
ks. Sebastian Musiał, podwójną rolę - Starca i Aniołka - pani dyrektor Alicja
Wąsowicz, Kruka - pan Mariusz Jop, Sowę - pani Anna Sarecka, ducha Zosi
odegrała pani Aneta Próchnicka, w Chórze wystąpili, oprócz wspomnianych
aktorów, pani Maria Zając i Elżbieta Gibas, która również była reżyserką spektaklu.
Elżbieta Gibas

Kochane Dzieci...

O Papieżu Polaku dla dzieci
c.d. opowieści ks. M. Malińskiego
Śmierć Jana Tyranowskiego
Wtedy kiedy Karol przebywał za
granicą, zachorował Jan Tyranowski.
Nic się nie zmienił. Wokół niego wciąż
młodzież, którą stara się prowadzić do
Boga. Nie zmienił się również wtedy,
kiedy przyszła na niego ciężka choroba. Zaczęło się od zakażenia na przedramieniu, potem wybuchła gangrena.
Bezradność lekarzy, wreszcie odcięcie
ręki – już za późno. Cierpienie nieprawdopodobne, które pan Jan przyjmował - jak zawsze wszystko – nie tylko
z cierpliwością, ale z uśmiechem.
Wreszcie śmierć. Umiera 15 lutego 1947
roku.

Wikary w Niegowici
Ksiądz Karol Wojtyła po przyjeździe z Rzymu zgłasza się w Krakowie do
księdza kardynała Sapiehy. 						
- Cieszę się, że cię widzę w zdrowiu. Jesteś zadowolony ze studiów w Rzymie?
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Bardzo.
Co byś chciał dalej robić ?
Jestem do dyspozycji księdza kardynała.
A więc ja ci coś wymyśliłem. Pojedziesz na wikarego do Niegowici.
Nie bardzo wiem gdzie to jest.
Na południe od Bochni. Co będziesz potem robił, zobaczymy. Najpierw
musisz popracować jako ksiądz.
Bardzo dziękuję, marzę o tym.

A więc trzeba odprawiać Mszę świętą, mówić kazania do ludzi, uczyć dzieci religii, i wszystko, co życie parafialne niesie. Daję cię do Niegowici, bo chociaż tam jeszcze nie ma elektryki, ale znakomity proboszcz, ksiądz Buzała. Od
niego będziesz się mógł wiele nauczyć.
Niegowić jest to faktycznie prawdziwa wiejska parafia. Do niej należy
oprócz samej wsi Niegowić szereg okolicznych wiosek i przysiółków. Ksiądz
doktor Karol odprawia Msze święte, mówi kazania, uczy religii - zarówno
w samej Niegowici, jak w innych wsiach należących do tej parafii, do której
dojeżdża furką albo dochodzi. Długie godziny spędza w konfesjonale. Poza
tym, co trzeba, a więc chrzci, błogosławi śluby, prowadzi pogrzeby, zakłada
Żywy Różaniec. Nawet planuje wraz z Radą Parafialną i starym już księdzem
proboszczem budowę nowego Kościoła. Bo ten, co jest, jest za mały i bardzo
zniszczony. Wieczorem czyta, przygotowuje się do lekcji szkolnych, do kazań.
Gdy ma trochę wolnego czasu, pisze artykuły, a nawet wiersze.
Po roku jest wezwany do księdza kardynała.
-

No, to dosyć Niegowici. Coś miał widzieć, to widziałeś. Coś miał przeżyć,
przeżyłeś.
Ale zaczęliśmy budować nowy kościół...
wchodzi kardynałowi w słowo ksiądz Karol, jakby przestraszony wstępem.
Skończą go bez ciebie. Wracaj do Krakowa. Chciałbym, żebyś był wikarym
u św. Floriana. I spróbuj również nawiązać kontakt z młodzieżą studencką.
Dużo jej tam przychodzi.
cdn.
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Kącik poezji
Na Nowy Rok bliżej Nieba – o rok
Drzwi wczorajszego
dnia zamknięte

Mówimy - nowy
znaczy - nieznany

Przed nami nowy
pejzaż dróg

Z Dekalogiem
w kieszeni sumienia

Droga prawdy
- z gwarancją na szczęście

jak dzieci ufne Ojcu
wędrujemy z bagażem

Droga kłamliwych pragnień
- ukryty wróg

doznań coraz to
bliżej ku Niebu
Maria Pińańska

Zbliżamy się powolnym krokiem ku swemu przeznaczeniu – ułomni.

To Polska
Ziemio ojczysta
Polsko
tak łatwo cię
znaleźć można
ty świecisz
na mapie świata
blaskiem Matki Boskiej
Częstochowskiej

do Miłosiernego Jezusa
w Łagiewnikach

Tłumy pielgrzymów
wydeptują ścieżki

To Polska !!!

wytarte kolanami
posadzki kościołów
dziękczynne wota
dźwięki dzwonów
z wież bazylik

Maria Pińańska

Przyjmij z pokorą
Tobie, który
w nawie kościoła
przed swoim Ojcem
obnażasz duszę
modlitwę rzewną
wznosisz pod Niebiosa

Tobie Bóg podaje
żywy Chleb umocnienia
moc Eucharystii
moc Zbawienia
moc woli Swojej
przyjmij je z pokorą
Maria Pińańska
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Na dzień Babci i Dziadka
Mam słodkie „talizmany”
miniaturowe
leżą na półce
na wysokości oczu
od wnucząt
dla babci i dziadka
Mam słodkie wnuczęta
przychodzą i pomagają
z własnej woli
przynoszą miłość
w sercu, oczach, dłoniach,
nasze promyki ożywcze
nasze szczęście.

Maria Pińańska

Dedykuję ks. Józefowi Babiczowi
Te opowiastki przyrodnicze…
w duszy grają
rozpalają wyobraźnię
mieszczuchów
ani komputer, ani smartfon…
nie oddają tak obrazu bezpośrednich
przeżyć z naturą.
Ks. przekazuje wiadomości z własnych doznań, obserwacji itd.(…)
chłonę te obrazy i bawię się przy tym
humorem zawartym
w kontekstach zdań.
Widzę „Pipi” i ten kij (naganiacz– jak
batuta dyrygenta prowadząca
melodie po pięciolinii
udekorowanej nutkami)
„Wacek” – szkoda, że nie mogę poprosić go do tańca.
Proszę pisać te edukacyjne artykuły, to też żywa modlitwa dziękczynienia za piękny świat
od Stwórcy. Gratuluje i dziękuję.
Zawsze Nasza Wiara merytorycznie i artystycznie przygotowana pogłębia wiedzę o różnych aspektach życia – o wspólnocie kościoła.
Maria Pińańska
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Promień Opatrzności
Tyle myśli
błąka się nocą
tyle pytań
bez odpowiedzi

nienawiści
przepływa ogień
jak z wulkanu
grozy lawina

Czart podaje
„klejnot przyjaźni”
na wspaniale
przybranej tacy

A w kąciku
Twego sumienia
czuwa Anioł
wysłannik Boga

Anioł gorączki
w żyłach uderza

Maria Pińańska

monarchowie.........
betlejemska..gwiazda.ich..prowadziła..
...swym....dziwnym....... blaskiem..
.drogę...wskazywała.trzem...mędrcom.
…...strudzonym...wędrowcom.....
.monarchom...z....królewskiego.rodu....
...na...wzgórze...za...miastem....
…skierowała...
..do...betlejemskiej..stajenki..ubogiej
…..jasnością....spowitej....
.gdzie....Pana.....Światów...odnaleźli....
drżącą...z...zimna....dziecinę....
..w...żłóbku....położono...w..
...sianku..
...otulone....rąbkiem...szaty.. Matki...
…..na...Syna...swego....z...miłością...
patrzyła.....
...pokłon...Mu...oddali.
..z.....wielką.....adoracją...
...cenne....dary..
co...nieśli...na...własnych.ramionach..
..u...stop...Maleństwu...złożyli....
...Kacper....mirrę.....
...znak...człowieczeństwa...i...męczeńskiej...śmierci.

...Króla...Królów..
.....czarnoskóry....Baltazar.....
...obdarzył..
..kadzidłem....boskości..symbolem...
…..Melchior...
..ofiarował..złoto…przynależne...
..władcy…Świata...
..Królowi...nieba...i.....ziemi..
…....ja...także...chcę..iść...ich...śladem..
....ku...Gwieździe...co...
..dwa...tysiące....już…lśni..
...pragnę...zanieść…w...darze..
...bogactwo...moje......
…..serce....radość...i….łży...
….ominę...pałac...Heroda...
..władcy....opętanego.......
...grody...nieżyczliwe...
..miasta...wrogie.....bo....
...ceny...zbyt...wysokie....
...nie...zdradzę...Stwórcy....mego.....
..inną...drogą....powrócę.
..pragnę....bowiem...trafić..
...do...Królestwa...Niebieskiego....
Zenon Tabor
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…o...pokój....na...świecie...
….świat...potrzebuje....pokoju..
…a......żyje....złudzeniami......
......zgody...nie…ma....wśród...ludzi.
bo...wielu...ma...serce...ze...skały....
..duszę....starganą...przez...zbrodnię..
...krew...na...rękach...
….na...ustach.....hasło....nienawiść..
...które.....zabija..uczucia..człowieka...
..to…nie...On...
....to...czarna...owca..
..uparta...i...zawzięta...
.. zawsze....wojny...wszczyna...
..chce...władzy...nad...stadem.
....terrorem....to...wymusza..
...nie...zna...litości.. …
.za...dużo...zła...już...wyrządziła...
...a...my...wszyscy...
..pragniemy.....żyć....w......pokoju..
..znak...uczyńmy.....nad...światem..
.....otwórzmy..serca..
...na...dobro...miłość..
....nadziei...dajmy...szansę.....
..na...zamianę...
….ugaśmy.......zło...
….w.....dobro...uwierzmy...
....urońmy...łzy.....żalu.....
....za...swa...pychę...nienawiść..
....otwórzmy...oczy…skierujmy..
..ku...niebu....
....a...z....ust...naszych..
...niech...płynie błaganie....
..do Ciebie...Panie..
.co...niebem...i...ziemią...władasz...
...od...wieków.
..dźwigasz... grzechy...nasze.
..obdarz...nas..
....dobrocią...i...miłością....do...bliźniego.
.oddal..od...nas...głód...wojny..nienawiść.
....daj...obfitość...ziemi..
.uczyń...ziemie...rajem..

..daj...opamiętanie....
..wszystkim...co..ze...złem...się...zbratali.
..ocal...świat..
..od...wojen..
.zła...niegodziwości..
...pobłogosław...
...ich...skrzywione..w..gniewie..usta …
.by..mogli...się...modlić.
..do..Ciebie...
.wraz...z..nami..
..przebacz,...im....i...nam..
….nasze..słabości...przewinienia..
...chciej..ulżyć...w..cierpieniu..
...Boże...Ojcze...nasz..
....który...jesteś..w..niebie.. ..
..błagamy...Cię... .
.wiem...że...nienadaremnie...
..bądź...z...nami....
....daj...pokój..światu...
...i..naszej...Ojczyźnie..
..bądź...światłością..
.
..w...noc...ciemną...
...zorzą..Łaski..
..na...okręgu...Ziemi...

Zenon Tabor
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...... dla.....Babci.....
….bez...wątpienia......tęsknię...
....za...Tobą.....moja...Babciu..
..wspomnienia...o...Tobie...
….duszę....moją......tulą....
..przemijania...
….pamięć.....wciąż....wraca..
...coraz...większe...kręgi...zatacza.. .
..wnukiem...dla...Ciebie....byłem....
..zawsze...zostanę..
…..marzeniem...Twoim...
..ukrytym...w...sercu..
…..kochałaś.....życie..
…..uczyłaś.......
.jak...żyć...bliżej...Boga.
..i...uwielbiać....Go...
....więcej...od...Ciebie...
.
.modliłaś...się...na...kolanach..
..z...różańcem...w...rękach..
..do..Najświętszej....Maryi....
.wspomnienie....takie...
….w...mych...oczach...zostało...

...opuściłaś...nas...odeszłaś..
..tak...chciał....Bóg...
..gdzie...teraz...jesteś..?
..dokąd...śmierć...cię...zaprowadziła..
…..pewno....św...Piotr...dla....Ciebie...
niebo....otworzył..,
…..gdzie.....czas...znaczenia....
…..nie,,,ma...
.a...wieczność...w...godzinę..się..zamienia
.na...ziemi....drzwi..uchylone..zostawiłaś
czekasz...na...nasze...odwiedziny..
..doczekasz...się..zapewniam...Cię..
jednak...uproś...Anioła...Stróża.....
..by...strzegł...nas...za...życia...
...także...gdy...nas....noc...zastanie....
..ale...dzisiaj..
...ślę...Tobie...tysiące...uśmiechów.
..niezliczone...ilości....
..pacierzy...
..bo...cóż...więcej...Ci...trzeba....
Zenon Tabor

…..żegnam...i...witam...cię...roczku...
... strzelają...korki...od...szampana...
...huk...petard...dzwoni...w...uszach....
..niebo...rozbłysło...
.... gwiazd...tysiącem,..
.... fajerwerkami...ozdobione...
..radość...śpiew...tańce...wszędzie..
..odchodzi....Stary...Rok..
.nikt...nie..wie..
.jaki..będzie...Nowy....Rok..
... ja...też......jeszcze...nie...wiem..
... dzisiaj...kończę..
... zapisywać...żółte...zmięte..stare,..
... karty...mego...życia...
... utraciłem..bowiem...
... zdolność...uciekania...
.. w...zbawczy,...sen....
.. odrzuciłem....cel...mój...grzech...

.. wciąż...dążę...do..utopii..
..lecz..nadal...pozostało...nietknięte..
... serce.....i..
... dusza...ta..sama..
...co...kiedyś...śpiewała...miłością..
..bo...mieszkał...w...niej..
... Wiekuisty...Bóg..
... jest...nadal...
..moją...nadzieją...
...bo....kiedyś.......chciałem..
... zakończyć....pisanie...
.. zamknąć...księgę....
... w...noc...skoczyć..
....nie...potrafiłem..
... tego...daru....zniweczyć..
..więc....jestem..i..piszę.... nadal..
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.... nie..wiem.... co..mnie...czeka..
lecz..….tworzyć...będę..
.. wraz...z...życiem..
...zawiłości....radości...smutki...
...wiem...tylko.
..że...czas...co...roku...ucieka..
jest...coraz...bardziej...krótki...
.... a...ja...uzupełniam...karty.
.. obok...dwie...lampki...niedopite...
.. na..zdrowie..czekają..... myśli..
... na...balu...zostały..
.... oczekuję...Ciebie...
... toast...wzniesiemy....wspólnie....
.... już...idziesz....
.. życie....moje...
..słyszę....echo..
.... Twoich...bosych...stóp...
.. takie,...mam...wrażenie.
... słodkie..to....marzenie...
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... cudowny...sen..
... w ….dalszym... ciągu...
... popijam...sam..
.... moją...wiarę...schowałem...
... w...okruchach...wspomnień..
... kolorowych...
.. malowanych...
... miłości...farbą...
.... łzą...szczęścia....szkicowaną..
.. po...roku...
... nieco...wyblakłą...
.od...światła...cierpienia..
... strugami...deszczu...z....oczów....
spadło...
..odnowię..to..arcydzieło..
...w...nowym...szczęśliwym...roku...
..nie...pozwolę...barwom...zblednąć...
Zenon Tabor

…..... Modlitwa... do.... Bożej Rodzicielki.....
...pod...Twą...obronę …
..uciekamy...się.
..święta...Boża Rodzicielko..
..wołamy.. do....Cię..... z... otchłani...
ziemskiej
..prosimy...spojrzyj...na...nas..korzących..
..się....przed....Tobą.....
..łaskawym...okiem....
...przyjmij...nasze...modlitwy..
…....nieporadne.......
...oczyść..umysł... nasz....
.. z....żądań.. nieczystych...... pragnień....
rozkosznych..
..uwolnij....nas...od …..
.skłonności.....do...grzechu....wspieraj
...w...kolejnym...roku..
.naszego...życia.
.naucz....pokory....
...daj..nam....siłę..
...abyśmy....ufali....
Panu.....Bogu...

.jak...Ty...zawierzyłaś..
…....wypowiadając...,,Fiat”....
..dałaś... początek...
.życia.....wiecznego.
..drogę...wskazałaś.....
.prowadź...do...Syna...Swego...
.byśmy...błądzić...przestali..
.i...Wolę….Bożą.
..jak....Ty....wypełniali....
..Królowo...Pokoju.....
….spraw...
aby...serca...nasze....skruszały.....
.grzechu...kajdany..
...nienawiści...złości...niegodziwości..
…...niech...pokój …i...zgoda.
.. zapanuje......... na...świecie..i....
Ojczyźnie..naszej....
nastanie..
…...Wolność.....i....Pokój.......
Zenon Tabor
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…......nowe....stare...
…...boję....się....nowego..młodego...
..ze...starym...zżyłem...się..
..dobrze...mi...z...nim....było......
... a...teraz....przeraża..2018..data....
...pełnoletność..lata...
..upływ...czasu...widoczny..
. na..wyblakłych...od...słońca.
... kartkach...kalendarza...
….obawiam...się...teraz...
.. myśli...moich..marzeń....upokorzeń..
jakie...znowu...mi...przyjdzie...znieść.
z...nowym...czy...jutro...będzie...gorsze..?.
a....może...jednak..
. lepsze.....złudzenie..
... niż...gorzka...prawda..
…..aniżeli....smutna...i....zła.
.. rzeczywistość.
.. szara...przytłaczająca....samotna..
. z...którą...przyjdzie...mi...się...zmierzyć.
.. a...tak...niewiele..... chcę..
…..przeżyć...cały...świat...
…..nieważne...dokąd...idę....zmierzam...
jednak...na...usta...ciśnie...się....
..... pytanie......donikąd. …

.... czy,,,.do...wieczności...do...płaczu.. ?
.. czy...szczęśliwości...istnienia...?..
to...zagadka..
.rozwiązania...nikt...nie...zna...
.... na...ziemi..
życie...szybko...upływa..
..zegar...czasu....na...każdego...z..
nas...czeka..
...droga...jednak....daleka..
..ale...wędrować...będzie..już....dusza.
..nie...myśl...już..
....czy...bicie...twego...serca...ma..sens..
..każdy..dzień..minuta..sekunda.minuta..
...to...nowe......początek.
...śmierć.....koniec....życia..na...ziemi.....
...pozostawia...uczucie...wspomnienia..
…..łzy..istnienia...
czas.....w...proch...zamieni....
nasz...żywot....
.to..tylko...wędrówka....
.. między....narodzinami...a...śmiercią..
.. to...także...ślad...
..jaki...pozostawiamy...w..czyimś..sercu...
Zenon Tabor

….13....grudnia....
za...oknami...śnieg...i.....wiatr.....
....noc....grudniowa......
..święta.....blisko.....
..radość...ludzi.....widać...wszędzie...
..wkrótce...Dziecię...nam...przybędzie.....
...w....domu...ciepło.....i…przytulnie...
.. tylko....zegar..
.... ciszę...budzi..........
..... stukot.....butów........
....łomot... w...drzwi...
....przeraźliwy...głos...komendy..
....otwierajcie.....MO..
..nie...z...kolędy...
….pierwsza.. w...nocy...

....spać...nie...mogą........
…zerwał...ich....alarm... niemocy...
.Wrony...która... potrzebuje...swobody…
….ostry.....rozkaz..
.. pójdziesz...z...nami....
…..prysnął...czar..
.. wolności...
.. solidarności...
.. choć...nas...wielu..
... zdrada...czeka...
...już....jedziemy...z...ormowcami....
…..pozamykani...
…..w…czarnych...budach..
.. jak...skazańcy.
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.bez...sądu....z...Katynia......
.nie...wiemy…co,...nas...czeka...
dokąd...ta...droga....prowadzi...daleka....
….świata...nie...widać..
...za...sobą....zostawiamy...rodzinę...
..żonę...matkę...ojca.....
..i...twarz....dziecka...zalana...łzami...
..w...sercu...gniew...narasta..
.a...nasi....oprawcy...nic…nie...mówią..
..chociaż...są...Polakami...
..siedzimy...w...celach...bezimiennych..
miejscach...niedostępnych...dla.ludzi....
.... dobrze...że...Bóg...jest..
.. zawsze...z…nami...
.. Honor....to...rzecz...święta...

Nasza Wiara 1/2018

.. nigdy...się...nie...poddamy....modlę..
....się...do...Matki...Boskiej..
..o...opiekę...Ją...proszę.
.wiem...że...swą....miłością....
mój...trud...wspiera..
....depresję....smutek...żal...przegania..
.. zima...się...kończy.....
. wiosna...już...blisko..
.naród...jak...kwiaty...podnosi...głowy..
…..wrona...przestraszona..
....na…wschód...spoziera...
...pomocy...oczekuje...
.okulary...ciemne...przeciera..
.słońce....wolności...ją...przeraża...
Zenon Tabor

Dumka o potrójnym Narodzeniu Pańskim.
Cicha noc
święta noc
a u żłóbka Matka święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem....
Cisza...
Noc śpi w bezruchu,
cisza
zegar historii
wstrzymuje oddech
zbliża się zero
jak prawdopodobieństwo
fluktuacji światła
kiedy nagle stało się to.
Zdziwiony księżyc w pełni
patrzył w głąb groty
a pajęczyna w kącie
chowała się ze wstydem
że nie jest
kosztownym
brylantowym
wisiorkiem.
Wół i osioł

o izajaszowym wyrazie twarzy
patrzyli poznając
Niepoznanego
i oto anioł
jeden
drugi
trzeci
zwabieni uśmiechem
który odbił się echem
w historii
przylecieli :
święty święty święty
Christus natus est nobis
Chwała na wysokości
Cisza...
Cisza która słychać
przez wieki
a Słowo stało się Ciałem
ks. Zbigniew Adamek
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Ks. Zbigniew Adamek pochodzi z Nowego Sącza Autor ogólnopolskich
programów homiletycznych. Na początku lat 90. wydał nowatorski i oryginalny podręcznik homiletyki. Swoje teksty publikował w wielu periodykach,
m.in. Współczesna Ambona, Tarnowskie Studia Teologiczne, Currenda, Wzrastanie. Był jednym z inicjatorów wydawania czasopisma teologiczno-kulturalnego Religioni et Litteris (w latach 1992–1999 był członkiem redakcji i rotacyjnie redaktorem naczelnym).
W 1993 z polecenia ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego
został organizatorem i pierwszym redaktorem naczelnym tarnowskiej edycji
Gościa Niedzielnego. W 1995 roku został dyrektorem oddziału Tarnowskiego
Gościa Niedzielnego, gdzie od 1993 roku publikuje felietony pt. Warto się
zastanowić (początkowo podpisywane pseudonimem „Cyprian Bynior”) oraz
pismo alumnów WSD w Tarnowie Poślij mnie – prowadzi tam rubrykę poświęconą tematyce filmowej. Jest autorem wielu wierszy m.in. wiersza „Dumka o potrójnym Narodzeniu Pańskim, oraz słów Ballady zimowej wykonywanej przez Pawła Orkisza.
Przedruk z Gościa Niedzielnego

Opowiastki nie tylko przyrodnicze
1. Kuropatwy też zagrożone wyginięciem.
Bardzo starałem się, by w naszej przykościelnej wolierze znalazły się kuropatwy. Wywiesiłem już nawet plakietkę z informacją na temat tych ptaków. Ktoś
jednak w ostatniej chwili przestrzegł mnie, że ptaki te znalazły się pod ochroną
i nie można trzymać ich w prywatnych zagrodach bez super zezwolenia.
Chciałem mieć kuropatwy, bo były to również ptaki mojego dzieciństwa.
W lecie często z hałaśliwym furgotem wylatywały nam spod nóg, gdy pędziliśmy krowy na pastwisko. Zimą
zaś podchodziły całym stadem
pod naszą zagrodę, szukały tu
przypadkowego
pożywienia
i zacisza w czasie śnieżnej zawiei, czy to pod ścianą stodoły,
czy w gęstwie porzeczek.
Nasz wielki malarz Józef
Chełmoński często malował
ptaki – bociany, żurawie, dropie, jastrzębie, czaple, itd. Ale
jednym z najbardziej znanych

22

Nasza Wiara 1/2018

i udanych jego obrazów jest dzieło „Kuropatwy na śniegu” - „Niespokojne,
głodne ptaki zbite w gromadkę przemykają po śnieżnym pustkowiu. Jeden
ptak ogląda się czujnie... Rudawe maźnięcia na pokrywach skrzydeł ptaków
najbliżej widza, pochylone sylwetki z drugiego planu nikną w zadymce” (tak
opisuje obraz St. Łubieński w książce: „Dwanaście srok za ogon”).
Kuropatwy znalazły się na liście ptaków chronionych, bo niszczy je stosowanie chemii w rolnictwie a także monokultury zbożowe, gdyż nie ma
w nich odpowiedniego pokarmu dla tych ptaków. W czasie kolektywizacji rolnej po wojnie w „głośnikach – kołchoźnikach” szła na okrągło piosenka z takim
wersetem: „zaorzemy miedzę w niedzielę”. Dzięki oporowi chłopów ten plan
nie przeszedł, miedze ocalały, gdzie kuropatwy miały pod dostatkiem urozmaiconego pokarmu i miejsca na gniazdowanie. Miedze dopiero wówczas zginęły,
gdy mniejsze gospodarstwa rolne poupadały na skutek nieprzemyślanej reformy L. Balcerowicza; nieprzemyślanej reformy, gdyż np. we Włoszech mniejsze
gospodarstwa rolne wciąż świetnie prosperują i dostarczają duży procent zdrowej żywności na rynek.

2. Po roku „Kuba” okazał się „Kubusią”.
U papug - nimf trudno jest odróżnić samiczkę od samczyka. Byliśmy przekonani, że cytrynowego koloru nimfa jest rodzaju męskiego, dlatego została
nazwana „Kubą”. Ale „Wacek”, przyjaciel z tej samej klatki, miał inne zdanie
i inną wiedzę na ten temat. Piszę przed godziną dwudziestą, dlatego nie będą
wchodził w dalsze dywagacje na ten temat... Od jakiegoś czasu Kubusia siedzi
na zniesionych przez siebie jajkach. Godne podziwu jest dzielenie obowiązku
opieki nad przyszłym potomstwem – gdy „Kubusia” zejdzie z jaj, by posilić
się nieco i rozprostować nogi i skrzydła, wówczas Wacek natychmiast siada na
gnieździe, by nie było najmniejszej przerwy w wygrzewaniu jaj.

3. Pan Jarosław Kaczyński nie tylko interesuje się kotami.
Bo już dużo wcześniej dziennikarze podpatrzyli, że naczelnik państwa
polskiego w czasie obrad sejmowych bardzo często przegląda również „Atlasy
ptaków”.
Pan Jarosław nie lekceważy w ten sposób sejmowych debat, bo zdarza się,
że niektórzy ludzie posiadają zdolność podzielności uwagi. Np. Napoleon Bonaparte potrafił dyktować siedem listów naraz czy rozgrywać partie szachów
jednocześnie na kilku szachownicach. Wiadomo również, że wspomniany
„Atlas kotów” pan prezes Kaczyński przeznaczył na licytację na rzecz fundacji
dobroczynnej Anny Dymnej, gdzie książka ta uzyskała już bardzo poważną
cenę.
Ks. Józef Babicz
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Targowica......
Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce i wzywa polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności
i praw podstawowych zapisanych w traktatach. Przeciw przyjęciu tej rezolucji
byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele PSL ogłosili bojkot, za przyjęciem rezolucji było sześcioro europosłów PO. Nazwisk nie będę
wymieniał, bo mi jest wstyd, nie tylko pisać, ale wymawiać ich nazwiska.
Te tak skandaliczne wydarzenia w Parlamencie Europejskim, jakie miały miejsce podczas glosowania, są świadectwem, że ci ludzie to kolaboranci,
bez czci i wiary, działający na szkodę Ojczyzny, są wyrzutkami społeczeństwa,
bezpaństwowcami, a Polska powinna ich się wyrzec. Ich postępowanie jest
szokiem dla wielu Polaków i świadczy tylko o tym, że ci ludzie tak przywiązali
się do koryta i do życia w luksusie, jakie daje im bycie europosłem, że głosują
dalej za swoimi przywilejami.
Kiedyś czytałem wywiad z polską europosłanką, jeszcze „Polką”, o nie polskim nazwisku, jak wychwalała swój pobyt w Brukseli, jednocześnie mówiąc
o swoich wielu mieszkaniach, jakie tam posiada. Wtedy już można było zauważyć w jej wypowiedziach cynizm i wyższość nad Polakami.
Wielu polityków, posłów, europosłów, prawników cyników, przeciwników zmian w Polsce uważa, że „najlepiej, by było, gdyby tak zostało, jak
było”. Dla nich jakiekolwiek zmiany są nie na miejscu i „politycznie niepoprawne” Dla nich państwo „teoretyczne”, jakie było pod rządami PO - PSL,
było dobre, a nawet bardzo dobre. Teraz, kiedy nowy rząd chce wprowadzić
zmiany, to zaraz ze stron, które posiadały masę przywilejów, dochodzą głosy
pogrobowców SB, MO, PZPR, klik mafijnych, że jest źle, bo obecny rząd chce
zmian. Zapomnieli, że naród polski zawsze walczył o swoje państwo, a zaniechaniem zwycięzców w wyborach było w 1989 roku pozostawienie w spokoju
wszelkich struktur i służb politycznych, jakie działały w PRL-u. 		
Wystarczy spojrzeć za siebie wstecz, przypomnieć sobie okres, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami w latach 1795 do 1918, powstania narodowe, wojnę światową, okupację niemiecką, później sowiecką, stan wojenny.
Naród polski to przeżył, walcząc z wrogami, zawsze to był Moskal i Niemiec,
ale między nimi byli też komuniści Polacy, wychowani na chlebie mocarstwa
ze wschodu, którzy wydali wojnę swojemu narodowi. Wielu prowadziło działania i pracowało w konspiracji, która miała na celu odzyskanie niepodległości przez naród.
Pojęcie naród dokładnie łączy się ze słowem ojczyzna. Naród zazwyczaj
posiada ojczyznę, o którą stale zabiega. Jest to również miejsce urodzenia, kraj,
w którym członkowie narodu zamieszkującego jego terytorium są jego obywa-
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telami. Prosto mówiąc, każde państwo jest ojczyzną dla narodu, który zamieszkuje terytorium danego kraju.					
Ojczyzna to jednak coś więcej niż tylko państwo urodzenia, to jakby odpowiednik znaczeniowy domu, miejsca, gdzie czujemy się bezpiecznie, jesteśmy
u siebie, to także kultura, którą tworzyli nasi przodkowie, myśmy ją przyjęli
i jesteśmy zobowiązani do przekazywania i wzbogacania przez każde pokolenie.
Również nasze pokolenie, często nie zdając sobie nawet sprawy, staje się
częścią budowania historii naszej Ojczyzny.
Karol Wojtyła powiedział kiedyś:
„Ojczyzna - kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi
mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą, niż każdy z nas: z niej się
wyłaniam (...) gdy myślę Ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam
wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”
Powołując się na słowa naszego rodaka, można zgodzić się z tym, iż Ojczyzna jest skarbem, który charakteryzuje nas; który jest naszą przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością...
Przywołać tu można Piotra Skargę, znakomitego polskiego kaznodzieję
i pisarza epoki renesansu, który już wtedy w swoim dziele,, Kazanie o miłości
ku ojczyźnie” zwracał uwagę na wartość ojczyzny, porównując ją do matki, która
dała nam wychowanie i status społeczny, z kolei porównując ojczyznę do statku,
który może utonąć, jeśli nie będzie się nikt o niego troszczył, przypominał o kruchości jej istnienia. Pamiętając o tym, dzisiaj powinniśmy zatroszczyć się o jej
rozwój, stając się patriotami.				
Patriotyzm to pragnienie wszystkiego, co najlepsze dla swojego kraju. Każdy
człowiek chce jak najlepiej przede wszystkim dla siebie, więc tym samym również
dla narodu, którego jest częścią i dla ojczyzny, w której mieszka. To pewnego rodzaju umiłowanie, uwielbienie tej formy organizacji ludzi: uczucie solidarności,
braterstwa z resztą narodu, bezinteresowne pragnienie dobra ojczyzny i wszystkiego co się z nią bezpośrednio łączy. Śmierć poniesiona w imię swego kraju jest
w oczach patrioty chwałą i zwycięstwem, a każdy atak zamierzony na jego państwo - ciosem zadanym jemu samemu prosto w serce.
Patriotyzm to wypełnianie obowiązków i służenie pomocą narodowi i Ojczyźnie, tego właśnie brakuje PO i jego sześciu członkom, którzy zagłosowali
przeciw swojemu narodowi, szkodząc i zamazując prawdziwy wizerunek Polaków i Polski.
Prawdą jest, że naród może istnieć bez ojczyzny, ale ojczyzna bez narodu
nie. Również naród bez uczucia patriotyzmu nie jest w stanie zapewnić ojczyźnie racji bytu, bo jak można dbać o ojczyznę nie będąc patriotą... Często jest
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też tak, że kiedy nie ma patriotyzmu i ojczyzny, to naród też traci swoją tożsamość i asymiluje się ze społecznością, obok której żyje. Wystarczy więc, aby
równowaga istnienia którejś z tych wartości została zachwiana, a byt państwa
może przestać istnieć. Dlatego tym bardziej, będąc świadomym wartości tych
pojęć, powinnyśmy zadbać o rozwój poczucia świadomości.
Niektórzy europosłowie są oderwani od rzeczywistości, dlatego w imię
poprawności politycznej i ideologicznej pomagają rządzącym zbudować imperium europejskie, walcząc o wolność dla warstwy kierowniczej. Ci entuzjaści prounijni nie lubią polityki wewnętrznej w swoich krajach, bo „tam po
prostu są emigrantami.” Mówią i piszą o równouprawnieniu, sprawiedliwości
i tolerancji, ale w rzeczywistości widzą samych siebie. Żyją w innym świecie,
w świecie stworzonym przez ludzi, których jedynym celem jest władza i pieniądze, w którym nie liczy się miłosierdzie, nie ma Boga, uczciwości, poszanowania człowieka, nie liczy się Ojczyzna i jej dobro.
Wiemy przecież wszyscy w Polsce o tym, że unijni przywódcy mają nieograniczoną władzę i pieniądze, nie liczą się z małymi, a pod szumnymi hasłami „demokracji” forsują swoją wizję Europy bez Boga, którego sami chcą
zastąpić. Czy takie postępowanie uczyni Europę bardziej sprawiedliwą, można
zadać sobie pytanie; czy obywatele Unii, w większości chrześcijanie, mogą zaakceptować ich postępowanie.
Na pewno nie; bo nasze polskie tradycje religijne, patriotyczne o chrześcijańskich korzeniach budują naszą teraźniejszość i przyszłość, stanowią
o naszej tożsamości. Naszej Ojczyzny. To nie na wytycznych ideach idących
z unijnych utopijnych haseł mamy się opierać, ale musimy w naszym życiu
mieć oparcie na pojęciach trwałych, mocnych, przez wieki omodlonych przez
naszych przodków, którzy życie opierali się na Dekalogu i Ewangelii.
Nie rozumiem „polityków” PO, ludzi bez czci i honoru, którzy „żywią”
się kłamstwami, których jedynym celem jest szkalowanie uczciwej władzy wybranej w demokratycznych wyborach, a nie dobro Ojczyzny. Dlatego nie dziwię się, że głosowanie w Europarlamencie przeciwko Polsce kojarzy się z chęcią ukrycia powiązania polityków ze złodziejskimi mafiami,
z wystawieniem Polski na sprzedaż przez prywatyzację i niszczenie gospodarki. Nie chcemy ich w Polsce, niech zostaną poza granicami Polski, wraz ze
swoim przywódcą Donaldem, bo takich targowiczan Polacy nie chcą widzieć
w swojej Ojczyźnie. Jedna targowica doprowadziła do zniewolenia Polaków
na 123 lata, nie chcemy takiej haniebnej powtórki z historii.
Banicja, to jedno słowo, które się ciśnie na usta.
Zenon Tabor
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Ks. Ignacy Piwowarski, sąsiad przedszkola
w Bereście
Wspomnienie pani dyrektor przedszkola w Bereście
Henryki Krawczyk.
Ks. Ignacego Piwowarskiego poznałam w 1988 r., kiedy skierowano mnie do pracy
w Państwowym Przedszkolu
w Bereście. Na spacerach
z dziećmi spotykałam proboszcza z jego psem wilczurem.
Dzieci, witając się z księdzem,
Andrzej Duda - poseł na sejm RP(24.o5.2015 w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego wybrany na prezydenta Polski) i ks. Ignacy
wołały chórem: „Tima, Tima”,
Piwowarski po pokazie filmu „Mgła”.Brzesko 17.03.2011.
dopiero potem; ”Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus - a Ksiądz wesoło uśmiechał się do dzieci.Mieszkańcy mówili o swoim duchownym „polityk”, ponieważ każde jego kazanie
nasycone było elementami patriotycznych uniesień Angażował się w sprawy
Polski, walczył z komuną i głośno o tym mówił. (…).
Mieszkaliśmy po sąsiedzku i nawet nie wiem kiedy się zaprzyjaźniliśmy.
Często spotykałam u niego ludzi z tzw. „podziemia”- działaczy „Solidarności”.
Była tu m.in. nieżyjąca już dziś wicemarszałek senatu Zofia Kuratowska.
Ksiądz Piwowarski był człowiekiem dobrym, otwartym i szczerym. Potrafił podzielić się ostatnią kromką chleba. Kiedy rozpoczęłam pracę w Bereście
przed świętami Bożego Narodzenia, wspólnie z nauczycielkami przedszkola zorganizowałam opłatek dla rodziców. Zaprosiłam też miejscowe władze
w osobach sołtysa i radnego oraz księży: byłego proboszcza ks. Franciszka
Ignasia oraz obecnego, ks. Ignacego Piwowarskiego. Przyszli obydwaj i nie kryli zaskoczenia, bo nikt wcześniej ich nie zapraszał do przedszkola ani do szkoły. Bardzo podobały się im występy dzieci oraz wspólne śpiewanie kolęd.
Od tamtego czasu przychodzili na każde spotkanie, nie tylko opłatkowe. Nie
były to łatwe czasy dla szkół i przedszkoli. Wiele ich w tym czasie likwidowano, trzeba było bardzo się sprężać, by przetrwać kryzys. Ludzie w Bereście nie
byli zbyt zamożni, większość rodzin stanowiły rodziny wielodzietne, w których
liczba osób dochodziła nawet do 11. By zmniejszyć koszty utrzymania wychowanków w przedszkolu, organizowano różnego rodzaju imprezy dochodowe.
Rodzice przynosili płody rolne, nabiał, pomagali w drobnych remontach.
Również ks. Piwowarski włączył się w te akcje, wykonał 10 skrzynek na
kwiaty balkonowe, podarował drzewa i krzewy ozdobne, przywoził od znajo-
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mych zabawki dla przedszkolaków, chociaż uważał, że przedszkole to wymysł
komunizmu i że dzieci powinny być z matką. Lubił dzieci i zawsze chciał ich
dobra.
Kiedy już głośno mówiło się o likwidacji przedszkola, chyba Opatrzność
Boska zesłała nam do parafii wizytację biskupa. Dnia 29 października 1991
roku progi naszego przedszkola przekroczył ks. biskup Józef Życiński, który w
obecności zaproszonego na tę okazję burmistrza Krynicy, Jana Golby, dokonał
poświęcenia przedszkola. Przedszkole stoi do dziś i wychowują się w nim następne pokolenia bereścian.
Berest, 9 stycznia 2015 r.

ps. Przedruk z książki „Ks. Ignacy Piwowarski w służbie Bogu, Ojczyźnie
i ludziom” wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. kanonika Ignacego Piwowarskiego.
udostępnił Zenon Tabor

O historii - teatralnie
Czy dworski strych w Marcinkowicach może skrywać jeszcze jakieś tajemnice? Okazuje się, że tak. Przekonali się o tym wszyscy, którzy uczestniczyli
6 grudnia 2017 r. w obchodach 103. rocznicy bitwy marcinkowickiej w Zespole Szkół w Marcinkowicach.
Zebrani goście wraz ze społecznością szkolną podczas uroczystej akademii
obejrzeli inscenizację, która w zamyśle reżysera była odtworzeniem archiwalnego nagrania wywiadu z generałem Józefem Piłsudskim, które zostało odnalezione podczas porządkowania strychu w marcinowickim dworze. Taśmę
z nagraniem odkryto w schowku wykutym w kominie.
Moment „projekcji” został poprzedzony specjalnym wydaniem Teleexpressu, w którym przypomniano zebranym historię powstania Legionów
i okoliczności, w jakich Józef Piłsudski znalazł się na Podhalu, a dokładnie
w Marcinkowicach. Następnie akcja przeniosła się na scenę. Tu widzowieznaleźli się w scenerii dworskiego salonu z początku XX w. Tam pojawił się Józef
Piłsudski i właściciele dworu, którzy oczekiwali na przybycie dziennikarza.
Ten nieco spóźniony wbiega do środka i bez zbędnych ceremonii rozpoczyna wywiad z Generałem. Pytania, które stawiał, dotyczyły przebiegu bitwy
marcinkowickiej, jak również przyczyn poniesionej wówczas klęski. W trakcie
rozmowy dla wzmocnienia sił i wyostrzenia pamięci Pana Generała podano
kawę. Inscenizacja zakończyła się piosenką „Zakwitały pąki białych róż”, podczas której zaproszonym gościom rozdano symboliczne białe róże.
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Krótki spektakl, okraszony fikcyjną fabułą, pozwolił zebranym popatrzeć
na znaną wszystkim historię bitwy nieco z innej strony. Pozwolił również przenieść się na krótką chwilę do świata, który już nie istnieje, do ziemiańskiego
świata, którego nieodzownym symbolem był dwór i kontusz.
Nie można, nie wspomnieć w tym miejscu o wszystkich, którzy pomogli
wykreować ten barwny świat. Aktorzy: Piłsudski – Mikołaj Horowski kl. II a,
Dziennikarz – Jakub Cegłowski kl. II a, Gospodarz – Kacper Pustułka kl. I b,
Gospodyni – Kinga Augustyn kl. I b, Pokojówki – Gabriela Owsianka i Anna
Rusnarczyk kl. Ib, Prezenterzy Teleexpresu – Agata Warzecha i Kamil Chruślicki kl. I b, Korespondenci – Patrycja Szlaga kl. II a i Jakub Gonciarz kl. I c.
Śpiew – Natalia Gołąb i Karolina Kokoszka kl. I c. Akompaniament – Michał
Rusek kl. III a i Robert Błaszczyk III c. Operator sprzętu – Adrian Kłapacz kl.
III a, operator dźwięku i światła – pan Andrzej Bugański z Łukowicy. Reżyser
– ks. Sebastian Musiał, scenografia – pani Aneta Próchnicka, ks. Sebastian
Musiał, pan Mariusz Jop. Przygotowanie zespołu pani Barbra Gródek.
Druga część uroczystości odbyła się tradycyjnie na Cmentarzu Legionistów, gdzie oddano hołd poległym w czasie bitwy pod Marcinkowicami.
Opracował ks. Sebastian Musiał

Powody do radości i dumy
Nie ośmielę się recenzować wydarzeń politycznych i społecznych, jakie
miały miejsce w Polsce w 2017roku,ale ponieważ zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia i zakończenie roku, postaram się wypunktować chociaż te z ostatniego kwartału, które wydają się najważniejsze.
Nie sposób więc nie wymienić ogólnopolskiej akcji katolickiej, idei, która
zrodziła się z intencji wiernych i została poparta przez Episkopat - ”Różaniec
do granic”.
Potraktuję komentarz skrótowo, jako że wiele już napisano o niej w „Naszej Wierze”.
Warto zwrócić uwagę na dwie sprawy:
Furię tych, którzy stoją w opozycji do wszelkich przejawów wiary katolickiej, co oznacza, że był to niewątpliwy sukces a po drugie, konsekwencją
ogólnopolskiej akcji jest podjęcie jej w USA i Irlandii. Tam z całą pewnością
zarzewiem działania w tej sprawie stała się Polonia, która wspiera starą ojczyznę na każdym kroku, a także modli się z oddali za powodzenie ambitnych
zamierzeń rządu i jego popleczników.
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Kto następny pójdzie za przykładem Polski, czas pokaże, ale to co się dzieje aktualnie, może być dla nas źródłem dumy i satysfakcji, że oto my, Polacy,
znów stawiani jesteśmy za wzór.
IV Krakowskie Zaduszki Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w dniu ich
święta oficjalnie przez Polskę uznanego właśnie w 2017 roku i jest nim dzień
26 listopada.
Dożyła tego momentu zaledwie garstka bohaterów niezłomnych, tak jak
garstka dotrwała do chwili, gdy spotykają ich zaszczyty, odznaczenia i wyrazy
uznania po dziesięcioleciach poniewierki.
Znów abp. Jędraszewski w swojej homilii wygłoszonej właśnie w niedzielę 26 listopada 2017, w trakcie trwania Mszy wypominkowej, przypomniał,
jak wyklął tych bohaterów okrutny komunistyczny system, poniewierając ich
imiona, nazywając zdrajcami i jako zdrajców i agentów osądzając i mordując
tych, którym nie udało się zginąć w walce, odmawiając im prawa do pochówku i grobu. Powiedział wtedy [... to już po raz kolejny swoiste zmartwychwstanie
nie Wyklętych a Niezłomnych...]
Przypomniał o modlitwie za Nich, która jest obowiązkiem wiernych. Cytował poruszające treści listów skazanych do rodzin, które to listy są dziś swoistym przesłaniem dla współcześnie żyjących i mówił także o konieczności
odbudowy narodowej pamięci.
Po Mszy zaprezentowano premierę filmu „Gurgacz” o kapelanie wyklętych
PPAN oddziału „Żandarmeria”- wielkiego bohatera Sądecczyzny.
Tymczasem na osławionej „Łączce” zakończono tej jesieni ekshumacje
leżących tam w dołach śmierci, bezimiennych do tej pory, największych bohaterów. Nie udało się bowiem zabić Ojczyzny, pamięci - i przekreślić życia
narodu. Teraz jest czas przywracania ich do panteonu bohaterów narodowych, by
dać szanse młodym na kolejne wzorce postaw patriotycznych i miłości Ojczyzny,
bo dziś żyjący są spadkobiercami Wyklętych i tego spadku nie wolno zmarnować.
A czego nam jeszcze trzeba? Możliwości poszukiwania kolejnych miejsc
kaźni w Polsce, 10 tysięcy mogił bezimiennych, pomordowanych na Kresach.
Czy to się uda? Trzeba mieć nadzieję.
Przejdę teraz do 99 rocznicy niepodległości Polski, którą szeroko i wnikliwie skomentował autor artykułu o tym samym tytule zawartym w listopadowym numerze „Naszej Wiary”. Niech moje uwagi staną się do niego przyczynkiem, bo nigdy dość informacji o wielkiej historii.
150. rocznica urodzin wielkiego patrioty, przywódcy, genialnego stratega,
bez którego nie byłoby wolnej Polski, któremu stawia się zarzut bezwzględności w walce z opozycją, a ci, którzy go znali bliżej, świadczą o jego serdecznym
i ciepłym stosunku do otoczenia.
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Człowiekiem tym jest Marszałek Józef Piłsudski, którego pogrzeb stał się
dniem wielkiej żałoby narodowej i wielką manifestacją patriotyzmu i miłości
do Ojczyzny, bo on sam wyznawał zasadę „Nic dla siebie tylko dla Ojczyzny”.
Józef Piłsudski wraz z żołnierzami Szarej Piechoty obronił Polskę i Europę
przed bolszewicką nawałą w 1920 roku i dlatego 150. rocznica jego urodzin
inauguruje niejako 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, którą
będziemy obchodzić w 2018 roku.
Dlaczego to co myślał i co robił, jest dla nas dzisiaj tak ważne?
Bo on widział zagrożenie ze strony Niemiec i Rosji i zwykł mawiać „... Polska na dwóch stołkach siedzi...”, a więc między dwoma sąsiadami, którzy nigdy
nie słynęli z życzliwości dla naszego kraju a wręcz przeciwnie. Dziś sytuacja nie
zmieniła się ani o jotę.
Piłsudski walczył o silne państwo i nasz aktualny rząd wreszcie podnosi
Polskę z kolan, eliminując krok po kroku nawyki wasala. Mówił: [...historię
swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni...] i pisał także, by w czasie kryzysu strzec się agentów. Czy mamy w Polsce kryzys? W każdym razie
usiłuje go nieustannie wywołać totalna opozycja kojarzona chyba słusznie
z obcą agenturą.
Trzeba nam myśleć niezwykle serio, co zrobimy z naszą niepodległością,
o którą na przestrzeni wieków walczyły i oddawały życie pokolenia Polaków,
nie zapominając o wielu wybitnych przywódcach, którym dobro Polski leżało
na sercu, wymienionych w artykule „99 lat niepodległości”.
Nawiązując do orędzia Prezydenta A. Dudy, nawołującego do zgody narodowej, musimy sobie uświadomić, że jego słowa nie staną się zbiorem pobożnych życzeń tylko wtedy, gdy będziemy o to walczyć z całych sił, wspierając
usiłowania modlitwą, bo trzeba modlić się o opamiętanie tych, którym patriotyzm i demokracja pomyliły się z władzą za wszelką cenę, depczącą i niszczącą
prawa obywatelskie.
11 listopada br. miał miejsce kolejny już Marsz Niepodległości, najwspanialszy z dotychczasowych i najlepiej zorganizowany. Kiedy patrzyliśmy na tę
manifestację 60. tysięcy patriotów, którzy z rodzinami zjechali z całego kraju,
na flagi biało - czerwone widoczne jak okiem sięgnąć i hasło „My chcemy
Boga” - serce rosło. To budzi nadzieję, bo gigantyczne przedsięwzięcie organizacyjne i społeczno- polityczne odniosło wielki sukces, a eksponowanie
ułamka procenta haseł ksenofobicznych, które pojawiły się w trakcie marszu nie wiadomo skąd i wierzę głęboko, że były skutkiem obrzydliwej prowokacji, jest działaniem przeciwko Polsce tu i za granicą, ale do tego jesteśmy
przyzwyczajeni. Im bezczelniejsze prowokacje, tym większy opór. I rozlewające się coraz większe poparcie dla rządu. Zaangażowanie młodych ludzi tu
i w realizacji innych patriotycznych zamierzeń dowodzi, że obudziły się nowe
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pokolenia i nie pomogło zakłamywanie historii i ograniczanie ilości jej godzin
lekcyjnych. Nabiera rumieńców pomoc młodzieży w akcjach pomocowych tu
i na Kresach, wspaniały ruch „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” zatacza
coraz szersze kręgi, w udział w pracach ekshumacyjnych na „Łączce” i innych
miejscach kaźni włączają się kolejni uczestnicy. Czego to dowodzi?
To duma narodowa obudziła się z ogromną siłą tu i wśród Polonii. Bo nigdy tak naprawdę nie udało się zdeptać miłości do ojczystego kraju, szacunku
i czci dla tych, którzy tej sprawie oddali życie
„ bo nie ma większej miłości... ”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim z całego serca - Pomyślności i Błogosławieństwa Bożego.
Magdalena Ponurkiewicz

Wspomnienie o moim mężu
Bywa tak często w życiu, że nie udaje się nam właściwie docenić człowieka, z którym żyjemy na co dzień, spotykamy się, rozmawiamy i wydaje nam
się, że zawsze tak będzie. Dopiero gdy ten Ktoś odejdzie już na zawsze, odczuwamy po nim pustkę, której niczym nie można zastąpić, tym bardziej, że tak
wiele rzeczy go przypomina.
„Kochamy wciąż za mało i stale za późno”
Z perspektywy ponad 60 lat (poznaliśmy się jeszcze na studiach, był chyba
rok 1955) oceniam swojego Męża jako człowieka, który przeżył swe życie by
„być”, a nie „mieć”, że spełnił swoim życiem i pracą piękną misję.
Urodził się w 1932 roku w Łętowni koło Jordanowa w wielodzietnej
chłopskiej rodzinie. Miał trzy siostry i czterech braci. We wczesnym dzieciństwie zmarli siostra i brat. Mąż był najmłodszy z rodzeństwa. W czasie okupacji zginąłw wypadku dorosły już brat Antoni, ojca zabrali Niemcy i zginął
w obozie. Dom i zabudowania zostały w czasie wojny doszczętnie spalone.
Trzeba było budować wszystko od nowa, było bardzo ciężko.
Już w dzieciństwie wykazywał zainteresowanie książkami. Miał w tym na
niego wpływ sąsiad, bodajże emerytowany nauczyciel łaciny. Marzył o swojej
własnej bibliotece.Modlił się o to żarliwie- opowiadał jak był rozczarowany, że
Pan Bóg go nie wysłuchuje, gdyż rankiem wstawał a książek na półkach, które
brat zrobił, nie było. A jednak mylił się, Pan Bóg go wysłuchał. Dziś pozostawił
ponad cztery tysiące woluminów.
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Szkołę średnią ukończył w Jordanowie. Miał bardzo dobrą polonistkę „zesłaną” tu z Krakowa za niepewne poglądy. Był dobrym uczniem, brał udział
w różnych uroczystościach, spektaklach uczniowskich. Do szkoły często chodził pieszo 10 km, latem zaś jeździł na rowerze.
Po maturze, którą ukończył z wyróżnieniem, rozpoczął studia polonistyczne na UJ w 1952 r. Ukończył w 1956 roku. Jego profesorami byli Kazimierz
Wyka, Juliusz Kleiner, Stanisław Pigoń, Zenon Klemensiewicz. Pracę magisterską z literatury obronił u prof. Kleinera z wynikiem bardzo dobrym. Był
bardzo dumny, że był studentem tegoż profesora, przybyłego po wojnie do
Krakowa z Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza.
Tuż po studiach pracował rok w Technikum Rolniczym w Czernichowiepod Krakowem. Następnie przeniesiono go do Technikum Rolniczego w Marcinkowicach, gdzie na pełnym etacie pracował 30 lat a potem na niepełnym
11 lat do 1998 roku,ale po tej dacie nadal był czynnym, aktywnym nauczycielem – społecznikiem. Pracował w Szkolnym Muzeum Historycznym, dbał
o jego rozwój. Pierwsze eksponaty były w szkole, ale później, gdy materiału
było coraz więcej, urządzono muzeum w Pałacu Morawskich (rok 1996, na
50. szkoły).
W swojej pracy mąż już od początku wprowadzał regionalizm w nauczaniu języka polskiego, Pisał na ten temat artykuły w „Biuletynie Pedagogicznym” wychodzącym w Ośrodku Metodycznym przy Ministerstwie Rolnictwa
w Pszczelinie. Zaczęło się od prac uczniowskich o swoich rodzinnych miejscowościach w celu kształtowania miłości do swoich małych ojczyzn i dumy z ich
ciekawej historii i osiągnieć.
Organizował życie kulturalne naszej szkoły. Goszczono w niej pisarzy
(m.in. Jalu Kurka) i wybitnych aktorów scen krakowskich. Pod kierunkiem
męża młodzież przygotowywała okolicznościowe, patriotyczne uroczystości:
70-lecie odzyskania niepodległości, 80-lecie, a potem 90-lecie bitwy marcinkowickiej. Prowadził również koło polonistyczne, recytatorskie.
Największy splendor i sławę dla szkoły przyniosło Szkolne Muzeum Historyczne, które zdobyło pierwsze miejsce wśród muzeów szkól rolniczych
w Polsce. Zainspirowało go Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu.
W księgach pamiątkowych są wpisy zwiedzających: młodzieży i dzieci okolicznych szkół, gości zagranicznych: Niemców, Rosjan, Francuzów, Ukraińców,
również gości rozlicznych wydarzeń regionalnych odbywających się w szkole jak i turystów indywidualnych. Mąż spędzał w muzeum mnóstwo godzin,
oprowadzając gości, prowadząc lekcje lub konserwując eksponaty nawet zimą
w nieogrzewanych pomieszczeniach. Corocznie, na koniec roku szkolnego,
oddawał dyrekcji sprawozdanie z liczbą przepracowanych godzin, oczywiście
wszystko to było robione społecznie. Tak było do momentu, kiedy muzeum
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zostało zalane. Po tym zdarzeniu eksponaty przeniesiono do szkoły, tam je
osuszał, aby je ocalić.
Muzeum było poświęcone historii szkoły, dworu Morawskich, zasługom
rodziny Morawskich dla Polski i Marcinkowic, historii ratowania emisariusza
Jana Karskiego. Prezentowało udział marcinkowiczan w legionach Piłsudskiego i w czasie II wojny światowej. Było tam dużo eksponatów sztuki ludowej
i dawnej kultury użytkowej. W muzeum była również prezentowana historia
polskiego ruchu ludowego. To u nas, w Rdziostowie, Stanisław i Jan Potoczkowie w 1893 roku założyli Związek Stronnictwa Chłopskiego i wydawali gazetę „Związek Chłopski”. Eksponaty z muzeum były wypożyczone na wystawę
z okazji 100-lecia Ruchu Ludowego w Sądeckim Ratuszu. Mąż miał zaszczyt
oprowadzać po muzeum w 2008 r. ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego wraz z małżonką. Prezydent był pełen podziwu dla kontynuowania wartości patriotycznych. Zostawił piękny wpis w
księdze pamiątkowej. Wizyta ta miała miejsce podczas sesji naukowej pod
hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczpospolitej” zorganizowanej przez Sądecką Fundację Zygmunta
Berdychowskiego. Wówczas wśród wielu ważnych gości i uczestników był również gen. Franciszek Gągor.
Dzięki mężowi w parafialnym kościele odsłonięto tablicę ku czci gen. Bronisława Stanisława Chruściela urodzonego w Marcinkowicach. Napisał jego
życiorys, a metrykę tłumaczył z łaciny nasz śp. były proboszcz Józef Góra. Po
artykule w „Naszej Wierze” parafia postanowiła upamiętnić generała tablicą
z okazji 50-lecia parafii.
Mąż brał aktywny udział w obchodach 100-lecia urodzin Jana Karskiego,
które miały miejsce w naszej parafii, wraz z posadzeniem dębu imienia legendarnego emisariusza. Miał ciekawe wystąpienie patriotyczne, pomógł przygotować wystawę tematyczną (był niezwykłym dokumentalistą).
W 2016 roku aktywnie współorganizował 70-lecie szkoły. Poświęcił tej
sprawie ogromną ilość czasu i wysiłku. Pod jego kierunkiem wydano biuletyn
z tej okazji i wówczas na zjeździe absolwentów 18 czerwca 2016 r. wystąpił
w szkole po raz ostatni z pięknym, niemalże pożegnalnym wykładem. Absolwenci zgotowali mu ciepły aplauz.
Mąż bardzo dbał o cmentarz legionowy. Często wraz z młodzieżą chodził
porządkować groby legionistów. Opieka nad tym cmentarzem została przydzielona naszej szkole przez gminę, która bardzo pomogła w jego ocaleniu
i odnowieniu.
Działał tu w Marcinkowicach zawodowo i społecznie przez 59 lat swego
życia i poświecił je temu środowisku. Jeszcze w 2016 roku pracował przy obchodach 70-lecia szkoły. Tylko jeden rok był w Czernichowie, w którym uczył
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się też Morawski i tam poznał swą żonę, córkę dyrektora szkoły Olgę Sikorską
i to oni kupili w Marcinkowicach dwór, a po wojnie tu powstała szkoła. Ciekawe, że po studiach mąż poszedł śladami Sikorskich i Morawskich.
Nie przesadzę twierdząc, że mąż spełnił tu w Marcinkowicach swoistą misję. Mam nadzieję, że skromny nauczyciel z Marcinkowic pozostanie w pamięci absolwentów a również miejscowej społeczności. Wielu osobom bardzo pomógł w pracach dyplomowych lub konkursowych z bardzo dobrym
rezultatem, a z jego prac mogą korzystać zainteresowani historią regionu i jej
promocją.
Poniżej zamieszczam wykaz Jego najważniejszych publikacji. Każda z nich
była poprzedzona solidną kwerendą w bibliotekach, korespondencją z instytucjami posiadającymi archiwa dawne (jak Jagiellonka, Biblioteka Narodowa
w Warszawie) oparte były więc na bogatej bibliografii.
1. „Legioniści w Marcinkowicach. 80-lecie Bitwy Marcinkowickiej” 1994 r. (Gawędy Nauczycielskie)
2. „Legioniściw Marcinkowicach. 90-lecie Bitwy Marcinkowickiej” 2004 r. (Wybór tekstów)
3. „40-lecie Szkoły Rolniczej im. Władysława Orkana w Marcinkowicach 19461986”
4. „50-lecie Szkoły Rolniczej im. Władysława Orkana w Marcinkowicach latach
1946-1996”
5. „Szkoły Rolniczo - Ekonomicznej w Marcinkowicach w prasie regionalnej
i krajowej” Marcinkowice 2007 r.
6. „Zespół Szkól im Władysława Orkana w Marcinkowicach – 70-lecie Szkoły”
Praca zbiorowa nauczycieli i absolwentów pod redakcją Józefa Gościeja.
Marcinkowice 2016.
Najważniejsze wyróżnienia i nagrody:
1. Złoty Krzyż Zasługi 1977 r.
2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 1978 r.
3. Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego 1979 r.
4. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1986 r.
5. Opiekun miejsc pamięci narodowej 1989 r.
6. Zasłużony Działacz Kultury 1996 r.
7. Zasłużony dla Gminy Chełmiec 2014 r.
8. Za zasługi dla ruchu ludowego 2015 r.
9. Tytuł „Senior Roku 2006” w Małopolsce w konkursie „Poza stereotypem”
Opracowała mgr Stefania Gościej
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Z parafii, kraju i ze świata
Obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości miały w naszej parafii
jak co roku uroczysty charakter. Przed Mszą św. za Ojczyznę w naszej parafialnej świątyni grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach
zaprezentowała przygotowany przez Panie nauczycielki Celinę Pacholarz
i Irenę Szajewską montaż poetycko-muzyczny „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Występ rozpoczął hymn Polski przy wystawionym poczcie sztandarowym szkoły.
Następnie wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać niezwykle wzruszających
tekstów poetyckich obrazujących losy Polski podczas zaborów, tęsknotę Polaków za wolnością i wreszcie radosny moment odzyskania niepodległości oraz
pięknych pieśni patriotycznych wykonanych przez szkolny chór. Uczniowie,
jako młode pokolenie Polaków, pokazali, że kochają swoją Ojczyznę, znają
jej historię i pamiętają o tych, którzy zginęli w obronie jej niepodległości. Po
Mszy św. delegacja uczniów wraz z panią dyrektor Ewą Pierzchałą, udała się
na Cmentarz Legionistów, by złożyć wieniec na grobach żołnierzy poległych
w czasie Bitwy Marcinkowickiej w 1914 r.
***
4 listopada w Buczu koło Brzeska w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Ignacego Piwowarskiego. Wybitny duszpasterz i wielki patriota zmarł w uroczystość Wszystkich Świętych
w wieku 76 lat. Ks. Ignacy Piwowarski urodził się w 1941 roku, a święcenia
kapłańskie przyjął w 1965 roku. W latach 80. był proboszczem parafii w Breście i kapelanem podziemnej „Solidarności”. Szczególnie w okresie stanu wojennego był znany z pomocy działaczom opozycji i osobom internowanym,
a także Mszy św. sprawowanych w intencji Ojczyzny i patriotycznych kazań.
Z racji swojej działalność ks. Piwowarski nazywany był ”Popiełuszką z Berestu” lub „beskidzkim Popiełuszką”. W 2006 r. kapłan przeszedł na emeryturę
i zamieszkał w swojej rodzinnej parafii w Buczu. W 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Orderem Odrodzenia Polski. Ks. Ignacy Piwowarski
był bratem naszej redakcyjnej koleżanki i jednocześnie długoletniej nauczycielki historii i geografii w Zespole Szkół w Marcinkowicach pani Kazimiery
Tabor.
***
Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem diecezji Bouar w Republice
Środkowoafrykańskiej pochodzącego z naszej diecezji ks. Mirosława Gucwę.
Pracuje on w tym kraju od roku 1992, a od 2006 był wikariuszem generalnym
diecezji Bouar. Biskup nominat pochodzi z niedalekiej Pisarzowej. Studiował
w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i uzyskał licencjat kanoniczny w dziedzinie teologii. Przyjął święcenia kapłańskie 12 czerwca 1988 r.
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Przez następne cztery lata był wikariuszem parafialnym w Grybowie. W 1992
roku przybył do diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej. W latach
1992-1996 był proboszczem w parafii pw. świętej Joanny Antydy Thouret
w Bohong, a następnie do 2005 rektorem Niższego Seminarium Duchownego
w Bouar.
***
Newralgiczny 550 metrowy odcinek chodnika z Rdziostowa do Marcinkowic, który miał powstać jeszcze w tym roku, powstanie dopiero w przyszłym roku wraz z odcinkiem o długości 1,6 km z Chełmca do Rdziostowa
tak wspólnie zadeklarowali Wójt Gminy Chełmiec oraz Starosta Nowosądecki.
Warto przypomnieć, że na tym odcinku nie ma nawet pobocza dla pieszych,
a ciągle zwiększający się ruch samochodowy od dawna zagraża bezpieczeństwu i życiu pieszych zwłaszcza dzieci i młodzieży idących i wracających ze
szkoły i Kościoła.
***
W kasie Urzędu Gminy Chełmiec oraz na Aqua Centrum Chełmiec można
za pomocą terminala płatniczego dokonywać płatności kartą płatniczą oraz
w technologii zbliżeniowej. Klienci Urzędu oraz Aqua Centrum Chełmiec dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie
ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.
***
Od 8 listopada 2017 roku św. Małgorzata jest już oficjalnie patronką Nowego Sącza. Potwierdził to ogłoszony w czwartek dekret papieski Ojca świętego Franciszka. Święta Małgorzata jest nieodłącznie związana z Nowym Sączem. Jej wizerunek znajduje się w herbie miasta, patronuje ona także parafii.
Od lat uznawana była za patronkę miasta, choć oficjalnie jest nią dopiero od
8 listopada. To dzień lokacji miasta. Miało to miejsce 725 lat temu. Z tej okazji
biskup tarnowski Andrzej Jeż przewodniczył okolicznościowej Mszy świętej
w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Ordynariusz diecezji poświęcił nowy
sztandar miasta, ale też figurę św. Małgorzaty. - Jest to ważna postać i wzór do
naśladowania dla ludzi współczesnych. Konsekwentna walka ze złem, co widać na herbie Nowego Sącza, który ukazuje walkę św. Małgorzaty z szatanem.
Wyzwaniem dla nas jest to, by żyć w prawdzie i nie paktować ze złem – podkreślił bp Jeż. Po zakończeniu Eucharystii, w ratuszu odbyła się uroczysta sesja
Rady Miasta Nowego Sącza z prezentacją sztandaru przekazanego wcześniej
prezydentowi Ryszardowi Nowakowi i znaczka pocztowego, na którym widać
sądecki ratusz i św. Małgorzatę.
***
To jest nasze wotum wdzięczności Bogu za Jego obecność na drogach
naszej historii, za dar Ojczyzny i ewangeliczny siew Kościoła, z którego wy-
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rastało to, co wielkie i twórcze na polskiej drodze – powiedział abp Sławoj
Leszek Głódź podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w bazylice św. Brygidy w Gdańsku z okazji odsłonięcia i poświęcenia Bursztynowego Ołtarza
Ojczyzny, wzniesionego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
W Eucharystii wziął udział prezydent Andrzej Duda, który osobiście dokonał
odsłonięcia ołtarza, a poświęcił go nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore
Pennacchio. Uroczystości odbyły się z okazji 47. rocznicy krwawej masakry
robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. oraz 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Ich centralnym punktem było odsłonięcie i poświęcenie
Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w kościele św. Brygidy, świątyni świata pracy
i polskiej „Solidarności”, której patronuje bł. ks. Jerzy Popiełuszko.
***
W dniach 27 listopada do 2 grudnia odbyła się 21 zagraniczna podróż
Ojca Świętego Franciszka, który odwiedził Birmę i Bangladesz jedne z najbiedniejszych państw świata. Oba kraje łączy też kwestia uciekających do Bangladeszu z birmańskiego stanu Arakan Rohingjów, muzułmańskiej mniejszości
prześladowanej w buddyjskim kraju. W obu krajach jest bardzo niski odsetek
katolików. W ciągu trzech dni pobytu w stolicy Bangladeszu – Dhace Papież
odprawił Mszę św. w parku Suhrawardy Udyan z udziałem ok. 100 tys. wiernych, spotkał się z władzami, wyznawcami różnych religii, z biskupami, księżmi, zakonnikami i młodzieżą. Hasłem wizyty były słowa: „Zgoda i pokój”.
W ramach tej wizyty odwiedził on jeszcze Mjanmę. Franciszek był trzecim
Następcą św. Piotra, który odwiedził Bangladesz. W dniach 19-20 listopada
1986 r. przebywał tam Jan Paweł II, a 26 listopada 1970 r. Paweł VI w drodze
na Daleki Wschód, do Australii i Oceanii na krótko zatrzymał się w Dhace –
wówczas stolicy Pakistanu Wschodniego, a dziś Bangladeszu.
opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie: www.sadeczanin.info; www.naszdziennik.pl; www.chelmiec.pl

Ojczyzna polszczyzna
Felietony o języku ojczystym trzymają się chronologii. Popatrzmy, jak on
kształtował się w czasie, jak wielką rolę odegrali pisarze. Wiadomo, że język
rozwija się jakby automatycznie wraz z rozwojem społeczeństwa. Spójrzmy na
współczesność – jak zmienił się język przy wprowadzaniu rozmaitych urządzeń elektronicznych, pojawił się odrębny język elektroniczny - skrótowy,
z ignorancją interpunkcji, dużych liter czy znaków rozróżniających (e, ę, z, ż ).
W okolicznościach uroczystych wracamy jednak do języka „porządnego”.
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Po renesansie przyszła moda na barok, styl w kulturze rodem z krajów południowych - Hiszpania, Włochy. Przesadna ozdobność – tak można w skrócie
określić tę modę.
Czym zdobiono język?
- „Powykręcane” zdania czyli zmiana zwykłego szyku, czyli kolejności
wyrazów.
- Wymyślne przenośnie, epitety, porównania z innymi wyszukanymi rzeczami
lub zjawiskami.
- Anafory czyli rozpoczynanie każdej linijki wiersza od tego samego wyrażenia, wyrazu, litery.
- Stopniowanie cech w porównaniach. Przeciwstawienia.
- Wyolbrzymianie i co tam jeszcze poecie przychodziło do głowy.
***
Najliczniej te ozdoby występują w poezji. Miała też swój barok proza. Tu
najczęściej spotykamy przestawianą świadomie kolejność wyrazów i makaronizowanie. To słowo kojarzy się z Włochami, skąd barok trafił do nas - i łacina, na bazie której powstał ich język. Łacinę znali jeszcze wszyscy absolwenci
szkół, więc się nią popisywali, wkładając w długie zdania pojedyncze słowa,
cytaty czy sentencje.
***
Proszę przypomnieć sobie fragmenty niektórych szkolnych wierszy.

Cuda miłości

O swej pannie

Przebóg, ja żyję, serca już nie mając ?
Nie żyjąc, jako ogień w sobie czuję?
Jeśli tym ogniem sam się w sobie psuję,
Czemu go pieszczę, tak się w nim kochając?

Biały polerowany alabaster z Karary,
Białe mleko, przysłane w sitowiu z koszary,
Biały łabędź i białym okrywa się piórem,
(...)
Ale bielsza mej panny płeć twarzy i szyje
Nad marmur, mleko, łabędź, perłę,
śnieg, lilije.

J. A. Morsztyn

J. A. Morsztyn

Szturm do Zbaraża 1649 r.
(...) Dzień był lipca tedy
dziewiętnasty, Saturnów, pokażą się kiedy
nad późnym już wieczorem do szturmu zrządzone
nowe jakieś machiny, które wyrobione
z tramów grubych...
Samuel Twardowski
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I kawałek prozy z „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska.
Chciał mię tedy wojewoda żenić z Radoszowską, a Śladkowski zaś chorąży natenczas rawski, potym kasztelan sochaczewski, gwałtem mię ciągnął
do panny Śladkowskiej, dziedziczki i jedynaczki, która miała wieś Bożą Wolą
nazwaną, w ziemi sochaczewskiej, bez najmniejszego długu, za którą wieś dał
był ojciec jej 70 000 wtenczas, kiedy czerwone złote były po złotych 6, talary
po trzy. Obadwa tedy psowali mi do owych konkurencyjej fantazyją. Śladkowski na tamte powiedział, że matkę miała swawolną występnicę, żeby i sama
taka consequenter nie była; wojewoda zaś na Śladkowską powiedział in haec
verba: Cóż to, choć ma siedemdziesiąt tysięcy,kiedy sama panna ma niektóre
vitia, et praecipue zła jako jaszczurka. (…)
Mamy tu do czynienia z mową sarmacką, przeciętnego szlachcica. Jan Pasek jest szczery i nazbyt dokładny w informacjach, ale to gadulstwo można
nazwać gawędziarstwem. Używa łaciny, wplatając ją w polszczyznę.
Z języka barokowego, także w wydaniu Paska, korzystał H. Sienkiewicz
w Trylogii. Oto po okrzyknięciu Janusza Radziwiłła zdrajcą, pan Zagłoba
z kilkoma towarzyszami znalazł się w więzieniu zamkowym.
Gdy wytrzeźwiał, poznał, w jakim ciężkim położeniu się znalazł. Jako
człowiek z pomysłem, zaczął szukać sposobu na ocalenie. „Nie ma co! - rzekł
Zagłoba - tu trzeba fortelu zażyć. Nikt mu nie odpowiedział, więc po niejakim
czasie znów mówić zaczął: Nie chce się w to wierzyć, abyśmy mieli być na
gardło skazani. Żeby za każde słowo w prędkości i po pijanemu wymówione
szyję ucinać, tedy by ani jeden szlachcic w tej Rzeczypospolitej z głową nie
chodził. A neminem captivabimus? Czy to furda?”.
Jan III Sobieski, wielki wojowniki obrońca Europy przed atakami muzułmańskich najeźdźców, był człowiekiem wykształconym; jego żona była z rodu
francuskiego. W pięknych listach do żony, nazywanej Marysienką, używał
wstawek francuskich.
Łucja Wróbel

Gminny konkurs Bożonarodzeniowy
w Krasnem Potockiem

13 grudnia w Szkole Podstawowej w Krasnem Potockiem odbył się I Gminny
Konkurs Bożonarodzeniowy. Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
oraz stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
Zadaniem dwuosobowych zespołów reprezentujących 10 szkół z terenu Gminy
Chełmiec było samodzielne wykonanie kompozycji świątecznej: dwóch bombek,
stroiku, oraz do wyboru: choinki, wieńca, anioła lub kartki świątecznej. Techni-
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ka wykonania prac była dowolna, a na
wykonanie powyższych zadań przeznaczono 3 godziny zegarowe.
Materiały plastyczne, finansowane
ze środków Urzędu Gminy Chełmiec,
zapewnił Organizator. Pracę uczestników nadzorowała i oceniała Komisja
Konkursowa w składzie Przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Stowarzyszenia „Razem dla Kultury”.
Kompozycję świąteczną przygotowaną przez zespół oceniano pod względem estetycznym, pomysłowości wykonania oraz walorów plastycznych. Jury wielokrotnie
podkreślało, że wszystkie prace wykonano z niezwykłą starannością i pomysłowością.

-

I miejsce otrzymała Szkoła
Podstawowa z Trzetrzewiny,
II miejsce otrzymała Szkoła
Podstawowa z Librantowej,
III miejsce otrzymała Szkoła
Podstawowa z Januszowej.

Uczniowie
reprezentujący
pozostałe szkoły: Marcinkowice,
Chełmiec, Klęczany, Niskową, Piątkową, Chomranice oraz Krasne Potockie zostali
wyróżnieni.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczyła pani dyrektor Szkoły
Podstawowej w Krasnem Potockiem Marzena Dąbrowska oraz pan dyrektor Gminnego Zespołu Edukacji Radosław Potoczek.
Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i upominki – słodkie choinki
przygotowane prze niezawodne Panie z Rady Rodziców z Krasnego Potockiego.
Konkursowi towarzyszyła niezwykła wystawa szopek bożonarodzeniowych
wykonanych przez pana Dariusza Zajączkowskiego z Marcinkowic.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i opiekunom za
udział w konkursie i wykonanie pięknych
prac, organizatorom za wielkie zaangażowanie i przyjazną atmosferę, a sponsorom,
rodzicom i wszystkim dobrodziejom za hojność i nieocenione wsparcie.

Wesołych Świąt!
Opracowała Iwona Sikorska

41

Nasza Wiara 1/2018

Humor z Klubu Masztalskiego
***
Baca siedzi z synem na polanie. Podchodzi do nich angielski turysta. Mówi,
mówi, a baca nic. Kiedy Anglik odszedł,
baca zwraca się do syna;
Widzisz, żebyś się, synku, uczył języków,
tobyś sobie teraz pogodoł.
A synek na to:
A widzisz tato! Ten Anglik nauczył się i
sobie nie pogodoł.
***
Wstał góral wczesnym rankiem i śpiewa:
- Hej góry, nasze góry ….
- Baco, woła turysta- co się drzesz?
- Panocku- na to baca- to nie dżez, to
folklor!
***
Halo! Panie dyrektorze, mój syn nie może
przyjść do szkoły.
- A kto mówi?
- Tu mówi mój ojciec.
***
Jasio przychodzi do szkoły i pyta nauczyciela:
- Czy można karać kogoś za to, czego nie
zrobił?
- Nie Jasiu !
- No to ja nie odrobiłem lekcji.
***
Jak tam córki ?
- Ewa jest na drogim roku medycyny,
a Zosia nie musi się uczyć, bo jest ładna.
z życia wzięte

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

Statystyki
Zmarli:
† Maria Wójs, l. 69,
zam. M-ce

Śluby:
Anna Wideł i Szymon Stachoń –
02.12.2017 r.

Chrzty:

Alan Stawiarski, ur. Krynica,
och. 26.12.2017 r.
Lena Dynowska, ur. N. Sącz,
zam. M-ce, och. 26.12.2017 r.
Jakub Budnik, ur. N. Sącz, zam.
M-ce, och. 26.12.2017 r.
Kinga Piotrowska, ur. N. Sącz,
zam. M-ce, och. 26.12.2017 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
Redakcja: ks. Józef Babicz (asystent kościelny), ks. Andrzej Kmiecik,
ks. Krzysztof Mirek, Jacek Kwiatkowski, Jerzy Mróz, Maria Piniańska, Zofia Lorek,
Marta Gródek Piotrowska, Zenon Tabor, Lech Zajączkowski
Monika Tobiasz (oprawa graficzna),
Łucja Wróbel (redaktor naczelny)
e-mail redakcji: naszawiaramarcinkowice@o2.pl
konto parafialne BGŻ Nowy Sącz 04 2030 0045 1110 0000 0024 1660
Skład, druk: Centrum Druku, Poligrafia Małopolska Nowy Sącz
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adjustacji tekstów,
a także opatrywania ich własnymi tytułami.
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Dziady w dworskiej kaplicy fot. Iwona Sikorska

Kącik misyjny fot. o. Gabriel Szewczyk
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Zdumienie nad Jednorodzonym
Owo światło przebijało z wolna
poprzez zdarzenia codzienne,
do których przywykają od dziecka
oczy i dłonie niewieście –
lecz z wolna w tych samych zdarzeniach
taki blask się odsłonił niezmierny,
że dłonie się same związały,
kiedy słowa zgubiły swą przestrzeń.
Mój Synu – w tamtej mieścinie,
gdzie ludzie znali nas razem,
mówiłeś do mnie „matko” – i nikt nie przejrzał w głąb
mijanych dnia każdego zdumiewających zdarzeń
- a życie twoje się zlało z życiem ludzi ubogich,
do których chciałeś należeć przez ciężką pracę rąk.
Lecz ja wiedziałam, że światło,
które snuje się w owych zdarzeniach
jak włókno iskry głębokie pod korą dni
jest Tobą.
Nie było ono ze mnie –
A ileż więcej miałam Ciebie
w tym blasku
i w tym milczeniu,
niż miałam Ciebie
z owocu ciała mojego i krwi.
Karol Wojtyła

