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Wstęp na kwiecień
Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję
i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie
zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. Wiele rodzin polskich
przeżywa Święta Wielkanocne, zubożając ich treść.

Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od
wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm - liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego
Mękę i Śmierć na Krzyżu.

Wielki Poniedziałek
Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie
poświęconymi sakramentowi pojednania - nie wyróżniają się niczym, jeśli
chodzi o liturgię. Warto więc, jeżeli ktoś nie zrobił tego do tej pory, udać się
wtedy do konfesjonału, by oczyścić serce.

Wielki Wtorek
Skupiamy się na modlitwie, na rozmowach, dobrej lekturze. To dla nas
czas przygotowania, nie tylko domu, stołu, potraw, ale przede wszystkim czas
przygotowania naszych serc na przyjście Chrystusa. Staramy się wyciszać, nie
słuchać radia czy innych mediów, dzieciom opowiadamy o Triduum Paschalnym, o Wielkanocy.

Wielka Środa
Warto tak rozłożyć swoje obowiązki, by w Wielką Środę nie zajmować się
już porządkami i nie biegać po sklepach, ale przygotowywać się do głębokiego
wejścia w Triduum Paschalne. To dobry czas, by wytłumaczyć dzieciom znaczenie następnych dni, by przygotować je do udziału w obchodach świątecznych. Wielka Środa to taki ostatni dzwonek wzywający do skupienia się na
tym, co naprawdę ważne.

Wielki Czwartek
Zupełnie inaczej przeżywa się Poranek Wielkanocny, gdy poprzedziło go
uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego. To dla chrześcijanina najważniejsze dni w roku. W Wielki Czwartek obchodzimy święto kapłanów, ponie-
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waż w tym dniu w czasie Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakrament
kapłaństwa oraz sakrament Eucharystii.

Wielki Piątek
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech w tym dniu będzie w naszym
domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. O godzinie
15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z rodziną, by się wspólnie
pomodlić - może to właśnie będzie najodpowiedniejszy moment, aby przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Postarajmy się w domu w centralnym
miejscu wyeksponować krzyż na białym obrusie. Warto tego dnia wyłączyć
radioodbiorniki, telewizory czy komputery. Obowiązuje post ścisły, a więc
nie tylko jakościowy, ale i ilościowy. Jeżeli jest to możliwe, weźmy tego dnia
udział w parafialnej Drodze Krzyżowej. Wieczorem gromadzimy się na liturgii
wielkopiątkowej - jest ona długa, ale bardzo bogata i piękna: Liturgia Słowa
poprzedzona procesją i leżeniem krzyżem przez kapłanów przed obnażonym
ołtarzem, uroczysta adoracja krzyża, komunia i procesjonalnie przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Pamiętajmy, by udać się na
adorację Grobu Pańskiego. To wielkopostne pielgrzymowanie ma swoje korzenie w Jerozolimie, gdzie gromadzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby
Mu duchowo towarzyszyć od Wieczernika i Góry Oliwnej, aż do miejsca jego
Grobu. W Polsce ten zwyczaj jest pielęgnowany od XIV w.

Wielka Sobota
Jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Grobie. To nie dzień żałoby, ale powinien być wypełniony zadumą nad cudem Zmartwychwstania. To właśnie
dzisiaj jest tak ukochane przez wszystkie dzieci święcenie pokarmów. Wtedy
też nawiedzamy Jezusa w grobie, z nadzieją w sercu czekając na jutrzejsze
Zmartwychwstanie.
Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - jest
to najbardziej uroczysty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia Paschalna nie
jest częścią Wielkiej Soboty, jej radosna liturgia należy już do obchodów Dnia
Zmartwychwstania. Obchód Wigilii Paschalnej składa się z czterech części:
Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. W czasie Liturgii Światła kapłan przed kościołem poświęca ogień, odpala paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie
Paschalne. W drugiej części są czytane fragmenty Pisma Świętego, w których
rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od początku świata. Podczas Liturgii
Chrzcielnej ksiądz dokonuje poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział w Mszy Paschalnej, w czasie której
zabrzmią wszystkie dzwony.
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Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z Niedzielą Paschalną są
dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne. Warto w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest to wspaniały dar Kościoła, który
może ubogacić naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystusa.
Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej Miłości, mamy szansę
rzeczywiście odnowić nasze życie, odnowić naszą wiarę
i nawrócić się do Boga.

Wielkanoc
Wielkie święto Uroczystość naszej wiary. Zwycięstwo Chrystusa który umarł jak wielu naszych bliskich,
znajomych, sąsiadów. Zmartwychwstał aby dać nadzieję, która zawieść nie może.
Opr. ks Krzysztof Mirek

Malowana skrzynia przysłów
kwiecień 2017 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Kwiecień 2017 r.
Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na
swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się
Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.
1 Sobota
Pierwszy kwietnia - bajów pletnia.
Zbigniewa, Grażyny, Hugona W prima aprilis się omylisz, gdzie postąpisz, gdzie się schylisz.
Na św. Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska
wracają bociany.
2 Niedziela
Urbana, Wiktrora, Franciszka Na świętego Franciszka szuka ziarnek w polu myszka.
Po świętym Franciszku pasą na owsisku.
3 Poniedziałek
Sykstusa, Ryszarda
4 Wtorek
Benedykta, Izydora, Wacława
5 Środa
Wincentego, Ireny, Jeremiasza
6 Czwartek
Celestyny, Wilhelma
7 Piątek
Donata, Hermana

Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.
Wróżą pogodną jesień ciepłe deszcze w kwiecień.
Na Świętego Izydora dla bociana pora.
Chociaż św. Wincenty, jednak szczypie mróz w pięty.
Jak się Wincenty rozdeszczy, źle chłopu wilga wieszczy.
Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
Na świętego Donata idź po pracę do brata.
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8 Sobota
Julii, Radosława, Dionizego
9 Niedziela Palmowa
Hugo, Achacego
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Jaka na Julii pogoda, taką Wielkanoc poda..
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, pełne będą stodoły,
beczki i sieci.
Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele.
Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra,
rok suchy.

10 Poniedziałek
Makarego, Magdaleny,
Michała

Dzień na święty Makary pewnie przepowiada, czy we
wrześniu pogoda, czy też ciągle pada.

11 Wtorek
Filipa, Gemmy, Leony

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg
zawieje.
Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.

12 Środa
Damiana, Julisza, Saby

We środę po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima
mrozami pewnie nie oszuka.

13 Czwartek
Hermenegildy, Idy, Marcina

Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie
pościna.
W kwietniu po brzegach wody niosą jęczmienia urody.

14 Piątek
Bereniki, Justyny

Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.
W Wielki Piątek dobry zasiewu początek.
Jak w Wielki Piątek rosa, to dosiewać prosa, a jak mróz, to
kamieniem proso przyłóż.
Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.
Kiedy w Wielki Piątek pada, suche lato deszczyk nam ten
przepowiada.
Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.
Jak we Wielki Piątek mróz, to na gołej kępce siana wóz.

15 Sobota
Anastazji, Mara

Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają.
Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi
w kwiecie.

16 Niedziela Wielkanocna
Benedykta, Bernadety, Julii

Jeśli na Wielkanoc ciecze, to do Zielonych Świątek, więcej
wody niż pogody.
Jeśli w Wielkanoc deszcz pada, w całym lecie suchość włada.
W Wielką Niedzielę pogoda - duża w polu uroda.
Gdy mokro w Wielką Niedzielę, rok się sucho ściele.
Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny.

17 Poniedziałek Wielkanocny W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha.
Klary, Roberta
Kwiecień czasem kwieciem ściele, albo śniegiem przyjaciele.
Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny.
18 Wtorek
Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, pogodną jesień
Bogumiły, Ryszarda, Bogusławy
zapowiadają.
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19 Środa
Jerzego, Emmy

Chcesz mieć kęs płótna dobrego, siej len na św. Jerzego.

20 Czwartek
Agnieszki, Czesława

Jak w kwietniu rosa, to dosiewaj chłopie mocno prosa.
Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek
w komorze.

21 Piątek
Anzelma, Konrady

Kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie zubożeje.
Ta urodzajna pszenica bywa, która w kwietniu przepiórkę
przykrywa.

22 Sobota
Kai, Wanesy

Jak w kwietniu mróz, to na pagórku siana wóz.
Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny.

23 Niedziela Miłosierdzia
Bożego
Jerzego, Wojciecha

Gdy na św. Wojciecha rano deszcz pada, do połowy lata
suszę zapowiada.
Ile razy przed Wojciechem zagrzmi na pola, tyle razy po
Wojciechu zabieli się rola.
Jak na święty Wojciech rosa, to siej dużo prosa.
Jeśli Jerzy zbliża się pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.

24 Poniedziałek
Grzegorza, Horacego

Mokre dni kwietnia zazwyczaj wróżą, że w lecie będzie
owoców dużo.
Kwiecień daje zieleń trawce, gra pastuszek na igrawce.

25 Wtorek
Jarosława, Marka

Chodzisz na Marka bez koszuli, w maju kożuchem się otulisz.
Co Marek zagrzeje, Pankracy (12.05) wywieje.
Co na Marka się stanie, to na ogrodników (12,13,14.05)
odstanie.
Deszcz w święty Marek, to ziemia w lecie jak skwarek.
Jeśli na Święty Marek deszcz wzejdzie, to i na kamieniu
owies wzejdzie.

26 Środa
Marzeny, Marcelina

Śnieg w kwietniu goi rolę, hamuje niedolę.
Wczesne kaczki z żurawiami, znakiem wiosny z ciepłami.

27 Czwartek
Teofila, Zyty

Gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed
nami.
Jaskółka i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla świata.

28 Piątek
Pawła, Walerii

Jeśli w św. Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada.

29 Sobota
Roberty, Augustyna, Piotra

Na świętego Augustyna orka dobrze się poczyna.
Na św. Piotr suchy dzień, suche lato, sucha jesień.

30 Niedziela
Marii, Jakuba, Katarzyny

Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma roboty.
Suchemu kwietniowi chłop się nie raduje, bo kwiecień
mokry dobry rok zwiastuje.
opracował: Jacek Kwiatkowski
źródło: www.rozaniec.eu, www.kalbi.pl/przyslowia-polskie-na-kwiecień
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Czcigodnym Kapłanom
–Wielkoczwartkowym Solenizantom
Szafarzom Bożych łask,
Siewcom Słowa
Pasterzom i przyjaciołom ludzi
Serdeczne życzenia:
Owocnych trudów posługiwania, zdrowia radości i pokoju.
przesyłają współredaktorzy

Jerzemu Mrozowi
Naszemu Poecie, który głębią myśli zamkniętą w sztuce słowa pobudza
nasz intelekt – wszelakiego dobra z okazji imienin.
życzą współredaktorzy

Wszystkim Czytelnikom,
Wszystkim Parafianom
i ich Gościom,
radosnego przeżywania
Wielkanocy
w duchu chrześcijańskich
wartości
i narodowych tradycji.
Życzy redakcja
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Program parafialnych
rekolekcji wielkopostnych
Rekolekcjonista – ks. Paweł Rycyk
Niedziela 02.04.2017 r.
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 Msze święte z nauką ogólną
16:00
Gorzkie Żale z nauką rekolekcyjną
17:30
Nauka stanowa dla młodzieży szkół średnich,
studiującej i pracującej

Poniedziałek 03.04.2017 r.
7:30
9:00
11:00
18:00
19:00

Msza święta z nauką ogólną
Nauka dla Zespołu Szkół
Nauka dla Szkół Podstawowych
Msza święta z nauką ogólną
Nauka stanowa dla mężczyzn

Wtorek 04.04.2017 r.
7:30
9:00

Msza święta z nauką ogólną
Nauka dla Zespołu Szkół

10:00 -12:00 Spowiedź święta
12:00

Nauka dla Szkół Podstawowych

15:00-18:00 Spowiedź święta
18:00
19:00

Msza święta z nauką ogólną
Nauka stanowa dla kobiet

Środa 05.04.2017 r.
7:30
9:00
11:00
18:00

Msza święta na zakończenie rekolekcji z błogosławieństwem
rekolekcyjnym
Zakończenie rekolekcji dla Zespołu Szkół
Zakończenie rekolekcji dla Szkół Podstawowych
Msza święta na zakończenie rekolekcji z błogosławieństwem
rekolekcyjnym
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Triduum paschalne – program
Wielki Czwartek
9:00
Obrzęd Komunii Świętej
18:00
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
19:30
Adoracja P. Jezusa w „ciemnicy”
19:30-20:30 Adorację prowadzi Caritas a następnie młodzież

Wielki Piątek
Całodzienna adoracja Pana Jezusa w „ciemnicy”
9:00
Obrzęd Komunii Świętej
16:15
Droga Krzyżowa
Liturgia Męki Pańskiej
„Gorzkie Żale”, ostatnie kazanie pasyjne

Czuwanie przy grobie Pana Jezusa
19:00-20:00 – Klęczany, Drzykowa, Dzioł
20:00-21:00 – Dąbrówki, Rdziostów, Łążek
21:00-22:00 – Łazy, Zasmolnicze, Stawiska, domy przy kaplicy
22:00-23:00 – Kolonia, bloki przy Zespole Szkół
23:00-24:00 – Marcinkowice-Centrum, domy nad stacją kolejową
24:00-10:00 – domy obok i nad kościołem, lewa i prawa strona

Wielka Sobota
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Święcenie pokarmów
11:00
Dla Rdziostowa w Szkole Podstawowej
19:00
Liturgia Wigilii Paschalnej
Uwaga! Dzieci do Chrztu Świętego przynosimy na godz. 19:30

Niedziela Wielkanocna
6:30
Procesja Rezurekcyjna.
10:00, 11:30, 16:00 – Pozostałe Msze św.
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Czech z polskim sercem – Apostoł pogan
Święty ..o dwóch …..imionach Adalbert
.w świecie chrześcijańskim
..biskup..męczennik.
.patron...Polski.... Wojciech
..królewski....syn.
...Sławnika ..z...nad .Łaby....
. Bolesława..Wielkiego...głos...Boży..
w...ciszy...awentyńskiego..wzgórza....
.złożył...nowicjat..śluby...zakonne..
.zostając...kornym..sługą..klasztoru..
.idąc...drogą....via ascetica et contemplativa.
..spokój...znalazł..
.słysząc...w...dzień...niedzielny.
..poranne...dzwony..
...nie...raniąc....błogostanu benedyktynów
...modlił...się..
...o...Kościół......świat.....
.czyhał.
.przeznaczeniem...Jego.....nauczanie.
pogan..nawracanie...
z...bratem...kapłanem...Radzimem
-Gaudentym...

.dzieło...swoje....tworzył..
Romowe...Prusakom...naruszył
..życie...za...wiarę....oddał.....
.krew została
przelana ..
.nie...tylko...dla .ludzkiej..
..korony..
..lecz .męczeńskiej....śmierci
dla naszego.
Pana ..
..ciało...wykupione...oddane.
..w...katedrze....złożone....
za..królewski...stolec.
.pobożne
.lata...postępowanie...
.znalazł...drogę...
..na...ołtarze.....
...wieczne...święte....tronowanie...
..apostołowanie....Polsce..
..i...nam...
..marcinkowickiej Akcji Kalickiej

Prusy za Bolesława
Historia. Wielu z nas jej nie lubi, nie
czyta, pytając po co? co mnie to obchodzi
jak było dawniej, co robili moi przodkowie?
Historią nazywamy naukę o przodkach,
ona nas informuje, co które pokolenie robiło lub nie robiło, w jakim stanie przekazało
nam spadek po sobie, Historia tłumaczy, dlaczego obecnie jesteśmy tacy a nie inni, skąd
się wzięły dobre i złe strony naszego życia.
Historia wyjaśnia współczesnym stan
naszych spraw, bo przecież nikt nie może

Zenon Tabor
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znać ich dobrze, jeżeli nie pozna ich historycznie. Nie znając historii, bywa się
złym doradcą w życiu, bo przecież ciężko jest służyć dobrą radą, jeżeli się nie
wie, skąd to wynikło i dlaczego?
Historia podpowiada, że każdy z nas należy do jakiegoś rodu. Niegdyś
rody przebywały blisko siebie a z tych rodów tworzyło się plemię, a z plemion
powstał lud. Z ludów słowiańskich: Krakowiaków, Kujawian, Kaszubów,
Górali, Ślązaków powstał naród polski. Na zachodzie powstał naród czeski,
a na wschód ruski.
Narodem polskim rządził po śmierci Mieszka I, jego syn, godny dziedzic
jego polityki Bolesław Wielki. Rządy sprawował w latach 992 – 1025, dzierżył
panowanie w otoczeniu dziesiątków Świętych Pańskich, wśród których był
św. Wojciech.
Wojciech pochodził z rodu książąt Sławników, władających nad górną
Łabą w Czechach Był wielkim człowiekiem, a świętym został nie tylko z racji
modłów i umartwień, lecz z powodu czynów wielkich, pełnych doniosłości
historycznej. Trzeba by było kilku potężnych monarchów, żeby zdziałali tyle
co św. Wojciech, który jednak nie posiadał wojska na swoje rozkazy, robiąc to
tylko sam. Był wielkim politykiem na skalę europejską, jednak nie robił polityki ze stanowiska kościelnego, pracował dla chwały Bożej i dla wzmocnienia
Kościoła powszechnego.
Ten święty wyższe wykształcenie odebrał w najlepszej szkole na północy, założonej w Magdeburgu przez cesarzową Teofanię, która miała ambicję
,aby jej szkoła współzawodniczyła z paryskimi. Książę Wojciech uczył się, sam
zbierał księgi i kształcił się nieustannie.
Był szanowanym człowiekiem, głosu św. Wojciecha słuchano nie tylko
w Czechach i Polsce ale także w Niemczech, w Rzymie i Paryżu. Jak silny
i przekonywający był jego wpływ, można było się przekonać, kiedy przy jego
dużym zaangażowaniu zatryumfowała w Niemczech cywilizacja łacińska nad
bizantyjską, jego zasługą była też przyjaźń polsko - niemiecka.
Ten wielki patron Polski był przez swoje całe życie jej przyjacielem. Do
Polski przyjechał dopiero z początkiem 997 roku, nigdy wcześniej u nas nie
był, jednak obserwował postępowanie Mieszka I i jego syna Bolesława Wielkiego. Podziwiał ich działanie i stwierdził, że są zgodne z wymaganiami moralności katolickiej, która stosowana jest w życiu publicznym.
Święty Wojciech był Czechem, pochodził z rodu królewskiego, ale
z serca Polakiem. Uznawał i innym zwracał uwagę, że dobro powszechne wymaga, aby Polska była silna w Europie. I tak też było, bo granice Polski na
północy miały oparcie na Morzu Bałtyckim. Podczas panowania Bolesława
Wielkiego złączone zostały Połabia, Polski, Czechy i Ruś pod jednym berłem,
a zatem utworzono pod przewodem Polski rozległa silną rzeszę słowiańską.

Nasza Wiara 4/2017

13

Oręż Bolesława sięgała na prawy brzeg Wisły dolnej i tam kończyło się
osadnictwo słowiańskie, do kraju Prusów. Należeli do szczepu odrębnego,
zwanego bałtyckim, z odmiennym zupełnie językiem. Szczep ten obejmował
cztery ludy; pruski, żmudzki, łotewski i litewski. Ludy te nie posiadały żadnej,
nawet najmniejszej organizacji państwowej. U Prusów nawet rodzinne związki były nieustalone, więc można powiedzieć, że była to najniższa cywilizacja
w Europie. Prusowie naród dziki i okrutny, zajmowali pojezierze pomiędzy
dolną Wisłą a dolnym Niemnem, nie znali wcale rolnictwa, utrzymując się
z rybołówstwa, łowów i łupieży.
Podobnie jak na Pomorzu, Bolesław pamiętał o obowiązkach monarchy
chrześcijańskiego, który mając w swym państwie pogan, zajął się ich nawracaniem. Niepodziewanie w Polsce zalazł się tak wybitny apostoł jakim był,
św. Wojciech. Wojciech wiedział, że głównym obowiązkiem arcypasterza
w Polsce jest nawracanie pogan, postanowił więc, że osobiście uda się na misję
pomiędzy Pomorzan i Prusów. W 997 roku wybrał się na Pomorze i ochrzcił
tamtejszego księcia, zaprowadzając chrześcijaństwo w Gdańsku i ziemi gdańskiej. Następnie zajął się św. Wojciech nawracaniem pogan na prawym brzegu
Wiły, w kraju Prusów.
Z Gdańska udał się okrętem na wschód i wylądował koło Bałgi. Bolesław
dał św. Wojciechowi 30 zbrojnych, jednak biskup odprawił swą eskortę, bo nie
chciał występować wobec Prusów w otoczeniu wojennego rynsztunku. Święty
Wojciech zostawił obok siebie kilku kleryków, swoich uczniów i z nimi udał
się w dalszą podróż pieszo, w głąb kraju Prusów. Koło osady Fischausen, dzisiaj
Rybaki, spotkał pierwszy raz Prusów i zaczął ich nauczać, jednak poganie przyjęli go bardzo nieprzychylnie. Niezrażony tym niepowodzeniem udał się dalej
i zatrzymał się znowu w okolicach Cholinum, gdzie było już bardzo niebezpiecznie. Niezrażony tym, że grozi mu duże niebezpieczeństwo, bo męczeńską
śmierć, święty uważał za najwyższe szczęście. Już kiedy odprawiał zbroją drużynę, powiedział sobie, że albo uzyska w Prusach zwolenników, albo nie wróci
żywy z misji. Tak się też stało, kiedy święty udał się do krainy zwanej Sambią
i właśnie tu koło Tenkitten spotkała go śmierć męczeńska.
Św. Wojciech wraz z towarzyszami podjął decyzję, że ruszą wczesnym
porankiem 23.04.997 roku, w głąb pruskiego terytorium, choćby za cenę męczeństwa. „Do południa zrobili około 20 kilometrów, idąc lasami. Kiedy przekroczyli ponad kilometrowej długości pomost - groblę z dębowych bali na
rozlewisku rzeki Dzierzgoń i wyszli na otwartą przestrzeń w pobliżu grodu
o nazwie Cholin, św. Wojciech zarządził postój. Wówczas Radzim - Gaudenty
odprawił Mszę.
Od pewnego momentu wiedzieli, że byli obserwowani przez oddział
Prusów, którzy potraktowali nabożeństwo jako nieprzychylne swojej ziemi
praktyki magiczne. Naruszyli nieświadomie pruskie miejsce święte, zwane
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|Romowe. W każdym razie, gdy tylko misjonarze ułożyli się do krótkiej drzemki, zostali otoczeni przez ośmiu zbrojnych pod wodzą miejscowego kapłana.
Chwilę później Wojciech otrzymał siedem pchnięć włócznią, zabójca biskupa
stracił niedawno brata w walkach z Polakami, był to niejako odwet, po czym
jeden z Prusów odciął mu głowę. Zdarzyło się to przypuszczalnie w pobliżu
dzisiejszej miejscowości Święty Gaj.
Radzimowi i Boguszy, po krótkiej niewoli, darowano życie i wolność, by
mogli donieść o śmierci biskupa swojemu księciu. Uciętą głowę Wojciecha pozostawiono na słupie. Zabrał ją stamtąd pewien wędrowiec i schował do torby.
Możliwe, iż był to wynajęty Pomorzanin, którego Radzim i Bogusza wysłali
zza granicy, aby im dostarczył bezcenną relikwię. W każdym razie wiadomo, że
w Gnieźnie znalazła się najpierw głowa męczennika, a dopiero potem ruszyło
do Prusów poselstwo Chrobrego, by odzyskać również korpus”.
Ciało św. Wojciecha zostało wykupione przez Bolesława od Prusów na
wagę złota i złożone w nowo założonym kościele Bogarodzicy w Gnieźnie.
Śmierć św. Wojciecha wywarła wielkie wrażenie w świecie zachodniego
chrześcijaństwa. Wstrząsnęła zwłaszcza umysłem Ottona III, który zaczął gorliwie zabiegać o kanonizację męczennika. Najdalej w roku 999 papież Sylwester II, uznał Wojciecha świętym.
Dalej już wypadki zaczęły biec gwałtownie, wynosząc Polskę Chrobrego
wysoko ponad okoliczne kraje o młodym chrześcijaństwie. Najpierw więc
Bolesław wystarał się o założenie arcybiskupstwa w Gnieźnie, gdzie spoczęły
relikwie męczennika, powstało także kilku biskupstw.
Święty o dwóch imionach, w świecie chrześcijańskim jest czczony jako
Adalbert a w Polsce znany jako Wojciech, główny patron Polski i patron Akcji
Katolickie...
Zenon Tabor

Mowa pożegnalna dla śp. prof. Józefa Gościeja
„Mnie działanie jest potrzebne tak jak powietrze. (…) Życie ma głęboki sens
wtedy, kiedy człowiek stara się robić coś pro publico bono”.
Słowa te 10 lat temu wypowiedział Profesor Józef Gościej w jednym z wywiadów udzielonych lokalnej prasie. Doskonale oddają one jego nastawienie
do życia i świata. Swoją pracę, zarówno tę zawodową, jak i społeczną, traktował jako służbę. Służbę szkole rolniczej, w której pracował ponad 40 lat, służbę na rzecz marcinkowickiej wsi, z którą los związał go aż do śmierci, służbę
Ziemi Sądeckiej, którą pokochał z całego serca, a także literaturze, historii, ojczyźnie. Był wielkim patriotą, wielkim społecznikiem, oddanym nauczycielem
i wychowawcą, polonistą i zarazem historykiem, bibliotekarzem i bibliofilem,
pomysłodawcą i kustoszem szkolnego muzeum historycznego, zbieraczem pa-
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miątek historii, okruchów dawnego życia, poszukiwaczem i przekazicielem
pamięci o miejscach, ludziach, zdarzeniach.
Cała społeczność Zespołu Szkół imienia Władysława Orkana w Marcinkowicach z ogromnym smutkiem żegna dziś wielkiego i zasłużonego pedagoga. Człowieka, który zapisał się w historii naszej szkoły jako prawdziwa
i wiecznie żywa legenda. Swoją obecnością i modlitwą chcemy mu dziś podziękować za to, że uczył nas szacunku dla kultury swojego regionu i miłości
do ziemi, na której żyjemy, do historii, która się na niej rozegrała i którą sami
tworzymy. Przekonywał nas, że pamięć o przodkach jest fundamentem, na
którym możemy budować współczesność. To, co po sobie zostawił, czyli muzeum, napisane przez siebie książki i liczne artykuły, traktujemy jako zadanie
i wyzwanie. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy jego oczekiwań.
„Można odejść na zawsze / By stale być blisko” - pisał Jan Twardowski
w jednym ze swoich wierszy. Tak dziś chcemy patrzeć na odejście Pana Profesora. Jego obecność będziemy odczuwać we wszystkich tych miejscach, które
on wypełnił treścią. Pamięć o nim przetrwa też w sercach jego uczniów i wychowanków, o czym przekonuje nas wiersz jego ukochanej uczennicy, z której
był bardzo dumny, pani Wandy Łomnickiej – Dulak zatytułowany

„Pamięci zmarłych Profesorów”
w zakolach mej pamięci
wciąż się uśmiechacie
choć
na chłodnych kamieniach bledną fotografie
spojrzenia takie jasne
i tyle w nich blasku
jakby nie było
rozstań gryzącego piasku
jakby nie było
ścieżki długiej niepowrotnej
pracowitej dojrzałości
starości samotnej
za Wasze wielkie serca
- spokój wiekuisty
za poświęcenie, wiedzę
różaniec modlitwy
w moich oczach płonie
znicz – gwiazda wzruszenia
w zakolach pamięci
ocalam wspomnienia
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List kondolencyjny
do Pani prof. Stefanii Gościej
Od sądeckiej działaczki kultury, aktorki Teatru Robotniczego
im. Bolesława Barbackiego pani Doroty Kaczmarczyk / z d. Wójs /
Szanowna Pani,
Z ogromnym bólem i żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Pana Profesora Józefa Gościeja.
Jestem dumna, że miałam zaszczyt znać Pani Męża i wielokrotnie korzystać z Jego ogromnej wiedzy i uczyć się wielkiej kultury bycia. Mimo że nie
byłam Jego uczennicą, los sprawił, że przyczynił się do tego kim obecnie jestem. To również dzięki Panu Profesorowi, sięgałam po lektury spoza programu szkolnego i korzystałam z biblioteki, którą On prowadził w Technikum
Rachunkowości Rolnej w Marcinkowicach.
Bywało, że pożyczał mi książki z domowego księgozbioru. To On podsunął
mi przed laty poemat K. Przerwy – Tetmajera, pt. „Jak Janosik tańczył z cesarzową”, który do dziś mam w swoim repertuarze i chętnie go recytuję.
Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy Państwo gratulowaliście mi „sukcesów”
w teatrze lub w innej społecznej działalności. Zawsze takie słowa budują
i zachęcają do doskonalenia i jeszcze większej pracy.
To dzięki Pani Mężowi przez pewien czas prowadziłam kółko teatralne
w Technikum, gdzie stworzyłam bodajże trzy spektakle z młodzieżą szkolną.
Było to dla mnie ogromne wyzwanie, bo wówczas moje doświadczenie w tej
dziedzinie było bardzo małe. Mimo to Pan Gościej wierzył we mnie i bardzo
mnie namawiał, abym podjęła się tego zadania.
Kiedy moja siostra Barbara była Jego uczennicą w TRR, zawsze z wielkim
szacunkiem wyrażała się o swoim Poloniście. To od niej w latach siedemdziesiątych dowiedziałam się, że Pan Gościej uwielbia twórczość Juliusza Słowackiego, więc i ja zainteresowałam się tym poetą.
Mimo, że od ponad 30 lat nie mieszkam w Marcinkowicach, dosyć często
było mi dane spotykać się z państwem na różnych uroczystościach w Nowym
Sączu. (...) Pan Józef Gościej był dla nas wielkim autorytetem i wzorem do
naśladowania. Będzie nam go bardzo brakowało.
Z wyrazami szczerego żalu
Dorota Kaczmarczyk z d. Wójs z mężem Józefem
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Pamięci profesora Józefa Gościeja
01.03.2017 r.

Dałeś Mu Boże Miłość Słowa
i Polski ukochanej
wysłuchaj, proszę mojej Supliki
gdy w Miłosierdziu Twym stanie.
Kiedyś mnie dziecku z pragnieniem
wiedzy
pomógł się napić do woli
zasiał w umyśle ziarno poezji;
więc dzisiaj serce -tak boli.
I Ojcowiznę uczył miłować
Jej wszystkie cenne pamiątki

z Twoją pomocą wzbogacił me życie
dając mądrości początki.
Wielkieś dziś pustki uczynił Panie
biorąc tę jedna duszę;
bo, by usłyszeć następna lekcję
na wieczność czekać muszę.
Kończąc suplikę dziękuję Boże
również za dar przyjaźni profesora Józefa;
nas zostawiając w smutku na ziemi,
egzamin z życia wciąż czeka.
Wanda Łomnicka

Czas świąteczny – Niedziela Palmowa
Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej,
która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki.
Kościół świętuje w tym dniu uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, dokąd
przybył wraz z uczniami na najważniejsze święta żydowskie - Paschy i jak
podaje Pismo święte, był witany przez wielkie tłumy ludzi wołających: Hosanna na wysokości, Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie
w Imię Pańskie dla naszego zbawienia, a przy tym rzucających na drogę, którą
jechał na osiołku, gałązki oliwne i palmowe oraz ścielących płaszcze.
Liturgia Niedzieli Palmowej wprowadza nas w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego przybycia do Jerozolimy…
Dni Wielkiego Tygodnia od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi dniami liturgicznymi i chociaż np. w tym czasie przypadłaby uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – przenosi się ją na inny okres.
Najważniejszą uroczystością kościelną Niedzieli Palmowej są procesje
z palmami. Już w IV wieku, procesje te, jako pierwsi obchodzili chrześcijanie
jerozolimscy. Później w V i VI wieku przyjęły się one także w całym Kościele
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zachodnim. Sam zaś obrzęd święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI w.
W całej Polsce, w Niedzielę Palmową, we wszystkich kościołach, na każdym nabożeństwie święci się palmy, zaś po sumie (głównej Mszy Świętej)
odbywają się uroczyste procesje z palmami.
Polskie palmy najczęściej przypominają smukłe, pionowe pięknie zdobione bukiety, różnej wysokości. Tradycyjnie powinny się w nich znaleźć gałązki wierzbowe, o tej porze roku obsypane srebrzystymi, puszystymi baziami.
Wierzba w naszej tradycji uważana jest bowiem za roślinę miłującą życie, ponieważ rośnie w najgorszych nawet warunkach, łatwo się przyjmuje, a ucięta, włożona do wody gałązka wierzbowa i nawet pozostawiona w wilgotnym
miejscu - szybko wypuszcza zielone listki. W wielu regionach naszej Ojczyzny
wiosenna wierzba symbolizuje zmartwychwstanie i życie. Do palmy wkłada
się także rośliny, tak zwane wiecznie zielone: bukszpan, barwinek, leśną borówkę. Rzadziej gałązki tui, świerka czy cisu, któremu medycyna nadaje właściwości lecznicze i dobroczynne. Całość przybiera się kolorowymi wstążeczkami i suszonymi lub zrobionymi z kwiatami z bibuły.
W kilku regionach Polski: w Karpatach Zachodnich, na Podhalu i Pogórzu,
na Ziemi Sądeckiej, zwłaszcza u Lachów i - Tarnowskiej, głównie w Lipnicy
Murowanej, w okolicach Bochni i Wieliczki oraz w Polsce północno-wschodniej, na Kurpiach po dzień dzisiejszy robi się palmy szczególnie piękne, wysokie i okazałe nawet na kilkanaście metrów.
Te wysokie palmy występują w dwóch zasadniczych odmianach. U nas na
południu są to pęki długich prętów wierzbowych, leszczynowych lub wiklinowych, w kilku miejscach przewiązanych giętką wierzbową wicią, zwieńczone
piętrami z trawy, trzciny zwanej potocznie palmą, wierzbowych bazi, barwinku lub bukszpanu i przepięknych, jakże naturalnych w swej barwie i kunszcie
wykonania, kwiatów bibuły czy krepiny. Na szczycie takiej palmy umieszcza
się zazwyczaj krzyżyk.
Palmy kurpiowskie przypominają wysokie kwietne słupy przepięknie
ozdobione, kolorowymi kwiatami z bibuły.
W tradycji Kościoła palma symbolizuje zarówno męczeństwo jak i triumf,
a zatem Mękę i chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa, podkreślając nieśmiertelność ludzkiej duszy. Procesje
z palmami wyrażają więc głębokie
treści religijne. W wielu parafiach,
w naszej również, podczas procesji jest
kultywowany obrzęd wożenia drew-
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nianej figury Chrystusa na osiołku. Prawdopodobnie zwyczaj ten przyjęliśmy
z Zachodu od Niemców. Wózek z Panem Jezusem na osiołku prowadzą chłopcy, młodzieńcy lub mężczyźni w zależności od tradycji i zwyczaju w parafii
ubrani w stroje z danego regionu. W dawnej Polsce wózeczki z umieszczoną
na platformie figurą Zbawiciela ciągnęły najznaczniejsze osobistości, np. rajcy
miejscy, zamożni mieszczanie, chłopi. Często przy tym powtarzano:
Jedzie, Jezus, jedzie
Weźmie żur i śledzie,
Kiełbasy zostawi i pobłogosławi.
Z biegiem czasu ta tradycja zaginęła, aby znów po latach odrodzić się na
nowo w wielu parafiach. Ta figura Chrystusa, ubogaca, jakby dopełnia całą tę
przepiękną uroczystość Niedzieli Palmowej czasami zwanej kwietną.
Są regiony w Polsce u Lachów Sądeckich, gdzie z poświęconą w kościele palmą trzykrotnie obchodzi się wkoło dom i zabudowania gospodarcze
prosząc, aby Dobry Bóg zachował nasz dobytek od wszelakich nieszczęść.
Poświęcone gałązki palmowe wkłada się za święte obrazy lub w Wielki Piątek
wykonuje z nich krzyżyki, które w Poniedziałek Wielkanocny wczesnym rankiem roznosi się po polach, wtyka lub przybija nad drzwiami wejściowymi do
domu, obory, stodoły, spichlerza i pozostawia na cały rok, aby strzegła domu
i gospodarstwa, przynosiła mu błogosławieństwo Boże, chroniła od różnych
nieszczęść, zwłaszcza od pożaru i wszelkiego zła.
Jeszcze dzisiaj, choć może już tylko dla żartu, w niektórych rejonach Polski
połyka się wyjęte z palmy bazie, co ma chronić od wiosennych przeziębień
i bólu gardła.
Palma po dzień dzisiejszy pozostała ważnym atrybutem świąt wielkanocnych. Gdy zbliża się Niedziela Palmowa, w całej Polsce, a nawet poza jej
granicami, tam gdzie mieszkają Polacy, robi się kolorowo i zielono od palm.
I choć można by rzec, że zwyczaj ten jest kultywowany, to musimy jeszcze bardziej zadbać o wykonywanie ich własnoręcznie zgodnie z tradycją dla danego
regionu czy nawet parafii. Jesteśmy zobowiązani te przepiękne, jakże bogate
tradycje przekazywać kolejnym pokoleniom, by przetrwały, nie zaginęły by
były prawdziwe i autentyczne, a nie rekonstruowane i odtwarzane na potrzeby muzeów, skansenów czy zespołów regionalnych. Mam nadzieję, że to co
zaszczepili w sercach naszych parafian twórcy, pasjonaci na czele z księdzem
Prałatem Józefem do tak bogatego dziedzictwa naszych praojców przetrwa następne pokolenia i będzie żywo kultywowane.
Marta Gródek Piotrowska
/tekst powstał na podstawie publikacji:
Polskie obrzędy i zwyczaje, B.Ogrodowska; Rytuał rodzinny./
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Kochane Dzieci...

O Papieżu Polaku dla dzieci
c.d. opowieści wg ks. M.Malińskiego
Wybuch wojny
– Dopiero godzina 5 rano, czemu wstajesz? - pyta ojciec.
– Dzisiaj 1 września, pierwszy piątek mieniąca. Idę na Wawel do spowiedzi
do księdza Figlewicza.
– Tylko bądź ostrożny. Na dzisiaj zapowiadają ćwiczenia obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Jak to mówią OPELGAZ.
– Wczoraj na wałach, również obok nas, ustawili armatki przeciwlotnicze,
O, już strzelają! To z tych armatek.
– Mogliby sobie podarować to ranne wstawanie. Ludzie śpią jeszcze, a ci zrywają ze snu.
– Tato, idę zobaczyć.
– Popatrz, popatrz, widzisz te samoloty, to bombowce. Obok nich takie obłoczki się pojawiają. To do nich strzelają. O, jeszcze jeden, jeszcze jeden obłoczek.
– To całkiem blisko tych samolotów. Jeszcze mogliby ich uszkodzić.
– Ile ich! Jeden, dwa, trzy, czternaście bombowców. Ale dlaczego takie koło
utworzyli nad Krakowem?
– To „łosie”, najnowsze polskie bombowce.
– Czekaj, czekaj, to chyba jakiś inny model „Łosie” mają podwójne stateczniki, a te maja pojedyncze.
– Oj, tato, to nieważne szczegóły.
– Ważne, ważne, ja jestem człowiek wojskowy, to się na tym muszę znać.
– Popatrz, popatrz, co one robią. Sznureczkiem pikują w dół. Będą chyba
bombardować. Tak, widzę! Spod kadłuba odrywają się bomby!
– Ale z czego mogą być te bomby? Jeszcze komu mogą dziurę w dachu zrobić.
Takie naloty próbne są zawsze niebezpieczne. Otwiera się okno na parterze,
wychyla się ciotka;
– Radio podało, że bombowce niemieckie zbombardowały wszystkie polskie
lotniska To wojna.!
Karol z ojcem słyszą wybuchy bomb. Nad miastem wyrastają dymy.
Polskie radio podaje zalecenia, aby wszyscy mężczyźni i chłopcy opuścili
Kraków i szli na wschód.

Ucieczka na wschód
Karol wraz z ojcem również decydują się na wyjście z Krakowa w kierunku
wschodnim. Idą w tłumie uciekinierów obok żołnierzy, obok dzieci na wóz-
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kach, chłopskich furmanek, samochodów osobowych i ciężarowych, wśród
pól i lasów, przez wsie i miasteczka. Coraz nadlatują niemieckie samoloty,
rzucają bomby, strzelają z karabinów maszynowych do ludzi. Najlepiej iść wieczorem i nocą, nad ranem – bo wtedy panuje chłód, bo wtedy jest najmniej
nalotów. Ida głodni, zmęczeni, z otartymi nogami, niosąc plecaki na grzbiecie.
Przecina im drogę zmotoryzowany oddział wojska niemieckiego.
Wobec tego wracają do Krakowa. Przez spalone i zburzone wsie i miasta przez pola, gdzie stoją rozbite czołgi, samochody, armaty. Wszędzie już
powiewa czerwona chorągiew z czarnym hakenkreuzem na białym polu.
W Krakowie na Wawelu również. Niemcy przystępują do pierwszych aresztowań.
c.d. nastąpi

Opowiastki nie tylko przyrodnicze
1. Wiosenne powroty ptaków
Jako pacholę ze wsi bardzo przeżywałem wiosenne powroty ptaków.
Najpierw na okolicznych, podmokłych łąkach pojawiały się czajki, które
w sekwencjach tanecznych raz po raz koziołkują w powietrzu, wydając ostre,
radosne okrzyki. Niemal równo z czajkami przylatywały w gronie ptasich repatriantów skowronki, które zawieszone w jednym miejscu nad zagonami wyśpiewują pełne życiowego optymizmu melodie.
Gdy surowość zimy się nie przedłuża, to już na świętego Kazimierza melduje się dyrekcja ptasich chórów czyli szpaki. Ich godowe śpiewy to niemal
klasyka ptasiej muzyki.
Ale najbardziej cieszyły mnie kwietniowe przyloty jaskółek, bo one przylatują chyba jako ostatnie. Martwiłem się o nie wcześniej, czy tam na obczyźnie ktoś
nie wyrządzi im krzywdy i czy w czasie powrotu nie przydarzy im się jakieś nieszczęście. Uważałem to za dowód na Bożą Opatrzność, że taki mały ptak bez żadnych urządzeń nawigacyjnych, potrafi z dalekich krajów powrócić do tej samej
wioski, pod ten sam dach, do tego samego gniazda - to ewidentny cud natury.
Tu w Marcinkowicach już dawno nie ma jaskółek w plebanijnej oborze,
ale za to na pocieszenie pojawiły się dzikie gołębie grzywacze. Dawniej były
one mieszkańcami lasów, ale w ostatnich czasach przybliżyły się do ludzkich
zagród. To bardzo tajemnicze ptaki – nieustannie ukrywają się przed ludzkim
wzrokiem, jednocześnie cały czas nas obserwują. Ich śpiew kojarzy mi się
z echem starodawnych kniei. Gdy w tym roku na początku marca pojawiły się
na drzewach przy kościele, cieszyłem się nimi jak oczekiwanymi gośćmi.

2. Jak z pszczołami po zimowli?
Niestety, dużo rodzin pszczelich padło tej zimy na Sądecczyźnie. Co jest
tego przyczyną? Jedni mówią, że obłędna chemizacja rolnictwa i nieprzestrze-
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ganie przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin. Przez nadużywanie chemii rodziny pszczele padały już jesienią. Wytworzył się bowiem
nieracjonalny obyczaj „randapowania” pól, ściernisk przed jesienną orką. Wydaje mi się ten zabieg jest zupełnie zbyteczny, przecież wystarczy spokładać
pole, by wszystkie chwasty zamieniły się w nawóz. Pamiętajmy, że ten środek
chwastobójczy dostaje się nie tylko do nektaru kwiatów, ale również miesza
się z rosą, którą pszczoły zbierają dla zmiękczenia pierzgi, a nią karmią czerw.
Natomiast pewien pszczelarz z Kamionki Wielkiej, którego pszczoły przetrwały zimę w 100%, mówił mi, że jego zdaniem przyczyną całkowitego osypu
pszczół jest zbyt późne ich podkarmianie - wtedy pszczoły nie zdążą przerobić
syty i zasklepić jej. Jednocześnie nie zdążą wychować przed zimą nowego pokolenia pszczół nie zmęczonego przerobem syty i karmieniem czerwiu.
Rzeczą bardzo ważną jest również troska, by w rodzinach pszczelich mieć
dobre, sprawdzone, gatunkowe matki, bo np. pszczoły kaukaskie bardzo słabo
znoszą zimowlę w warunkach polskich.

3. Z wierszykowej spiżarni.
Wierzę jak potrafię...
Zmartwychwstanie Twe, Jezu,
to cud niebywały.
Z tym, że dla mnie wystarcza
cud zupełnie mały.
Gdy na wiosnę rój pszczeli
wylatuje z ula,
ja, z radości skacząc,
śpiewam „Alleluja!”
Idzie drogą Brzemienna,
wzrasta nowe życie.
Znów o wzroście tajemnym
śpiewam pieśń w zachwycie.
Radosne exultety,
wielkanocne pienia,
że miłosne poczęcie

w dziecko się zamienia.
Pies merda ogonem,
sroka wróży gości.
Czemu mnie się to myli
z „Odą do radości”!
Remiz gniazdo buduje,
słońce złoci chmury,
a mnie dech zapierają
te cuda natury.
Jestem prostaczkiem wśród prostych,
wybacz zatem, Panie,
to maleńkie credo
w Twoje Zmartwychwstanie!
Ks. Józef Babicz

POAK w Chomranicach
W tegoroczną uroczystość Objawienia Pańskiego JE ks. biskup ordynariusz
Andrzej Jeż erygował trzeci w naszym dekanacie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chomranicach. Z tej okazji uroczystej Mszy Świętej przewodniczył
i słowo Boże wygłosił ks. dr Jan Bartoszek – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej.
Inicjatorem powołania Akcji Katolickiej był ks. Stanisław Pachowicz –
proboszcz parafii. Swoim marzeniem podzielił się z członkami Rady Parafial-
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nej. Rzucone ziarno powoli kiełkowało. Ważnym wydarzeniem w powołaniu
oddziału parafialnego AK był udział ks. proboszcza i parafian w obchodach
15-lecia istnienia Oddziału Akcji Katolickiej w parafii Św. Heleny w Nowym Sączu. W stosunkowo krótkim czasie spotkała się na plebanii dosyć liczna grupa
parafian z p. Bogumiłą Pietrzak – prezesem POAK z parafii Św. Heleny, która
podzieliła się swoimi uwagami i świadczeniem w tworzeniu i działalności AK
w swojej parafii. Kolejne spotkania pozwoliły kandydatom poznać założenia
statutowe i cele AK, a także rozmawiano o planie działań. Ostatecznie trzynaście osób złożyło deklaracje, które ksiądz proboszcz po zaopiniowaniu przekazał do Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej wraz z propozycją kandydatów na prezesa POAK.
Celem działania przyjętym przez członków POAK jest współpraca z innymi
grupami działającymi w naszej parafii, aby wspólnie podejmować działania na
rzecz apostolskiej misji Kościoła. W parafii działają następujące grupy religijne:
Caritas, Róże Różańcowe, Rycerstwo Niepokalanej, Liturgiczna Służba Ołtarza,
Grupa Młodzieżowa, Dziewczęca Służba Maryjna, schola dziecięca, chór i orkiestra. Mając na uwadze długoletnią działalność Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Marcinkowicach, żywimy nadzieję na owocną współpracę i pomoc w trudnych chwilach i przeciwnościach.
Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Maria Jabłońska prezes POAK w Chomranicach

Listy do redakcji
Kochani,
Serdeczne życzenia świąteczne
niech towarzyszą każdemu z Was i całym rodzinom
Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy łaskami
Wasze serca, Kościół i świat
Maria Piniańska z rodziną, Nowy Sącz 13.03.2017 r.

„Gdy do Pana odejdziemy, niech nie płacze po nas nikt, bo my razem
z Nim być chcemy, w Jego chwale ciągle żyć” (Z pieśni)
Wyrazy współczucia dla rodzin i parafii z powodu odejścia dwóch znaczących osób.
To już jest 229 numer Naszej Wiary.
Ja mam szczęście czytać ją ponad 13 lat, to jest od śmierci Cesi – mojej siostry
misjonarki. Przy tej okazji pragniemy (ja i koleżanki) podziękować za cenne
artykuły księdza proboszcza, księdza K. Mirka i księdza A. Kmiecika.
Dziękujemy za trud redagowania.
Pokoju serca i ukojenia w rozważaniach męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa
Zofia Lorek
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Kącik poezji
Stacja IV Złożenie do grobu…
Ciało Twe w olejkach, wonnościach
skąpane,
do nowego grobu w pokłonach chowane,
założono kamień i cisza nastała…
która czekającym cud nadziei dała
Maria Pińańska

Zmartwychwstanie
Przebacz ...nam..Jezu...nasze. winy..
.bo...w...grzechach...swoich...się..
..gubimy....
.Twoje.....ciągłe....przebaczanie...
.a..Ty....na...krzyżu...powiedziałeś..
....odpuść....im..
.bo...nie...wiedzą...co...czynią...
Ty...wiesz...że...Twoja..łaska.
...śmieć...krzyżowa......
.dała...człowiekowi.
..odkupienie.
łaskę...wiecznego.....
....zbawienie..
trudno...zrozumieć....pojąć..
.Twoje ...słowo....lecz....obiecałeś..
..pokonać....śmierci....krwawe..żniwa.
.. nadzieję...dać...nam...Panie..

.i...rychłe...Zmartwychwstanie....
..niech...się...wola..
.twoja....stanie
..człowiekowi...słowo...dałeś.
...że...powstaniesz..
tak...się...stało.....
.Twoje...serce...trzy...dni..
.w...grobie.. spało... …
..Matka...Twoja....Boleściwa..
.je...tuliła...ziemia...płaczem...zachodziła..
.obietnicę...swą...spełniłeś..
..w...niedzielny...poranek..
.świat...stanął...zdziwiony..
..z...bezruchu...niebo...otworzyłeś..
.łzy...rozpaczy...wysuszyłeś.
pokonałeś...zło....piekło...i...szatana..
.wypędziłeś...grzech...
.miłością...i...cierpieniem ..
.ludziom...dałeś...nadzieję..
wiarą...obdarzyłeś....Panie... .
....Twoim...Zmartwychwstaniem.
..ufność...
w...serca...nasze...wlałeś..
...od...śmierci......uratowałeś..
...chwałę ….. i...cześć...
..Ci...oddajemy..
.Zmartwychwstały.... Panie...
Zenon Tabor
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Modlitwa do Matki Boskiej Poczajowskiej
ukrywałaś twarz swą..Najświętszą...
.tuliłaś do niej niewinne dzieci
wołyńskiej ziemi
ogarniętej pożarem nienawiści
oczy zasłaniałaś.. ...mordowanym.
..płakałaś..wzywali ..imię...Twoje.
Poczajowska.Księżno..Najdostojniejsza.
...polska....i...rusińska.....uminelije
.ratuj nas..
wybacz im ich nienawiść
oprawcy sąsiedzi ... litości nie mieli.
rżnęli...na..pal...wbijali...palili...
krzyż...wrogiem..dla nich był …
wyznaniem...wiary..miłości
odpuszczenia...grzechów...
.umierających...
cierpienie...było im dane.
na...wybaczenie..pojednanie.. .
początek...nowego..świata...

gdy...brat...Polak....zobaczy..
.w...Rusinie...swojego..brata...
oczyści...z...mgły..wrogiej ...
...oczy......swoje.
...łzami....gorzkimi.....z...żalu....
...powstanie...złote.....ogniwo..
.łańcuch..łączący dwa....narody...
..niemożliwość …
rzeczywistością...się...stanie.
...wiem..Matko....Boska...na Skale.
ślad...stopy...swojej..zostawiłaś...
trwały..
przywracasz ...chorym wzrok..
.wierzę......
..ale..błagam..Cię...o..jeszcze..jeden...
cud.
.pojednanie...
...jeśli..zechcesz...to..tak...się...stanie....
Zenon Tabor

Tajemnicą Zmartwychwstania żyje lud wierny Bogu
Jezu pozwól mi żyć
myślą o Twoim cierpieniu
o Twoim Krzyżu
o boleścią zmętniałych źrenicach
i przebaczającej miłości
Daj mi wierzyć
w moc konfesjonału

modlitwy pokutnej
w prawdę Twoich słów
w życie wieczne i zmartwychwstanie
W darze pragnę Ci złożyć
czyste serce swoje
bo jesteś mi droższy
niż me własne życie

Maria Piniańska

W rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II – „Zawsze z nami”
Imię Twoje
wciąż
na ustach naszych
słowa nadziei
rozkwitają w sercach
to nie wspomnienia
nas łączą

lecz miłość
koniec stał się
początkiem
nasz
Orędowniku
módl się za nami.

Maria Piniańska
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Niewierni Tomasze
Tak trudno nam uwierzyć,
że nie jesteśmy sami,
że swego opiekuna
przy sobie stale mamy
Tak trudno nam uwierzyć,
że znowu się spotkamy
gdy swoich najbliższych sercu
w ramiona grobu wkładamy.
Tak trudno nam uwierzyć,
że z niczego się stało
i że trwa całe wieki

i dalej będzie trwało
bo rozum nie ogarnia
i zmysły nie poczuły
iż Pan jest sprawiedliwy
wytrwały oraz czuły.
On czeka, bo wie dobrze
że wiarę odnajdziemy
i światło mocy Jego
w swych sercach poczujemy.
Anna Piniańska Kordyś

Ekstremalna Droga Krzyżowa
Ból, zmęczenie, modlitwa i kilkadziesiąt kilometrów przebytych nocą
w samotności. W tym roku po raz dziewiąty w kilkuset miejscach w całej Polsce wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. EDK jest nową formą duchowości,
odpowiadającą na potrzebę życia wyzwaniami. Polega na pokonaniu wybranej, ponad 40-kilometrowej trasy
w nocy. Towarzyszy jej medytowanie
i zmaganie się z własnymi słabościami. EDK nie jest pielgrzymką - nie
śpiewa się, nie rozmawia, nie ma być
miło. Tu jest ból, zmęczenie, samotność.
Ma być ekstremalnie! Każdy na tę
noc może pobrać ze strony lub otrzymać dwie mapy. Jedna mapa wskazująca
trasę, a druga to rozważania, które nadają kierunek wędrówce wewnętrznej.
Ta wędrówka dzieje się w nocy. Pozwala spojrzeć w głąb siebie, uczy pokory.
Piątek 7 kwietnia, w naszej parafii EDK wyrusza po Mszy świętej (o 20:00
lub 21:00). Trasą: Marcinkowice - Skrzętla -Limanowa Sanktuarium Matki
Boskiej Bolesnej. Szczegóły na stronie internetowej: www.edk.org.pl, na plakatach, pod tel. 668 858 564. Będzie też organizowane spotkanie dla uczestników w naszej parafii.
Dariusz Peciak
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Z parafii, kraju i ze świata
Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie skierował do naszej parafii na praktykę duszpasterską od 4 marca do 23 kwietnia br. diakona
Dariusza Zachwieję, którego zawierzamy opiece Niepokalanego Serca NMP.
***
Na stronie www.edk.org.pl można znaleźć nową trasę Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej, która została wyznaczona przez naszego parafianina Pana Dariusza Peciaka. Trasa liczy 30 km i biegnie z naszej parafii przez Białą Wodę,,
Zawadkę, Skrzętle – Rojówkę, Kłodne do Sanktuarium Matki Bolesnej w Limanowej. Na Ekstremalna Drogę Krzyżową wyrusza się nocą, trasę pokonuje
się w milczeniu i samotności dostając do ręki mapę i rozważania 14 stacji
męki Pańskiej. Warto zaznaczyć, iż z parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu
42 km trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej do Czchowa do kościoła na Kozieńcu biegnie przez naszą parafię, a IV stacja tej drogi krzyżowej to kamień z naszej
XII stacji marcinowickiej drogi krzyżowej, natomiast V stacja to nasz cmentarz komunalny. W całej Polsce na Ekstremalną Drogę Krzyżową wyrusza się
w tym roku w piątek 7 kwietnia. W ubiegłym roku w Ekstremalnej Drodze
Krzyżowej wzięło udział prawie 26 tys. osób.
***
W tarnowskim seminarium uroczyście obchodzono 85. rocznicę urodzin
i 60. rocznicę kapłaństwa bpa Władysława Bobowskiego. Jubilatowi zadedykowano także album „Idźcie i głoście. Ambony Diecezji Tarnowskiej”. Na spotkanie przybyli biskupi, kapłani, siostry zakonne, klerycy oraz samorządowcy
i przedstawiciele parafii. Nawiązując do hasła roku duszpasterskiego i tytułu
albumu „Idźcie i głoście”, biskup Bobowski dodał, że te słowa powinny zostać przemodlone i praktykowane. W roku, w którym akcentowana jest misja
głoszenia, w formie albumu przedstawiono wiszące ambony z terenu diecezji tarnowskiej. „Album zawiera fotografie ok. 190 ambon przedsoborowych
z krótkim opisem, zawierającym datę powstania ambony, materiał z którego
została wykonana, jaki styl architektoniczny reprezentuje, a także opis wyeksponowanego szczegółu danego obiektu. Informacje o konkretnej ambonie
pochodzą z ankiety wypełnionej przez księży proboszczów poszczególnych parafii. Z okazji 85. rocznicy urodzin i 60. święceń kapłańskich, publikacja została dedykowana właśnie Jubilatowi, który w trakcie swojej biskupiej posługi
wygłosił prawie 13 tys. kazań i homilii.
***
Biskup tarnowski Andrzej Jeż apelował do kapłanów, by wychodzili naprzeciw ludzkim potrzebom i byli dla parafian jak dobry ojciec. Do sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu
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przybyło w sobotę 18 marca ponad siedmiuset duchownych. Podczas uroczystości modlono się także w intencji biskupa Władysława Bobowskiego
z okazji 60-lecia kapłaństwa i 85. rocznicy urodzin. W homilii bp Jeż mówił
kapłanom o ustawicznej dyspozycyjności w konfesjonale, a także o otwartości i życzliwości, kiedy przyjmuje się ludzi m.in. w kancelarii i rozmawia
z nimi po Mszach Świętych. „To jest wyjście naprzeciw, że rozmawia się ze
swoimi parafianami, poznaje się ich życie, jakie mają zajęcia, obowiązki, jak
zorganizować duszpasterstwo, żeby im pomóc. Niech parafianie stają się naszymi przyjaciółmi i mają świadomość, że jesteśmy obecni w ich życiu” - powiedział bp Jeż. Nawet kiedy poświęcenie kapłana bywa odrzucane, biskup
dodał, że nie można wypełniać posługi pasterza, jeśli się nie miłuje swoich
parafian czy diecezjan. Biskup Tarnowski dał za przykład kapłanom, życie
i posługę jubilata - biskupa Władysława Bobowskiego, który obchodzi 60-lecie
kapłaństwa i 85. rocznicę urodzin.
***
Duszpasterstwo małżeństw i rodzin oraz pomoc ofiarom wojny na Bliskim
Wschodzie to główne tematy podjęte na 375. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi apelują także do wszystkich stron życia politycznego i społecznego o wzajemny szacunek, pojednanie i budowanie jedności
i pokoju. Wszystkich Polaków proszą o modlitwę w intencji Ojczyzny. Podczas Zebrania Plenarnego podkreślono, że w procesie przygotowania narzeczonych do małżeństwa konieczne jest większe zaangażowanie duszpasterzy oraz
doświadczonych małżonków w kształtowaniu postaw wiary wynikających
z chrztu. Przypomniano zachętę papieża Franciszka, że „pierwsze lata małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym i ważnym, (…) stąd wynika potrzeba
towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po celebracji sakramentu”
(Amoris laetitia, 223).Wobec osób, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w nowym związku przypomniano, że nie są one wyłączone
z Kościoła, ale są ciągle członkami żywego i mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa (por. Amoris laetitia, 243). Biskupi proszą o modlitwę w intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im należnego wsparcia.
***
– Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy troszczą się o godność każdej
osoby i głoszą Ewangelię życia. Doceniamy działania ruchów, stowarzyszeń
i osób dobrej woli, które pragną zapewnić ochronę życia każdego dziecka –
można przeczytać w komunikacie Prezydium KEP wydanym z okazji Dnia
Świętości Życia, który przypada 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Celem Dnia Świętości Życia jest, jak napisał św. Jan Paweł II, „budzenie
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”
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(Evangelium Vitae, 85) Przypominając słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek i jego
życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84) biskupi proszą wszystkich stanowiących prawo, aby dbali o
to, by stało ono na straży wyjątkowej wartości każdego ludzkiego istnienia od
poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcają także do przezwyciężania indywidualizmu i skrajnego subiektywizmu oraz tworzenia prawdziwej wspólnoty, gdzie
każdy jest zauważony i czuje się otoczony miłością.
***
Będzie kanonizacja błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto – małych pastuszków, którym w 1917 r. ukazała się Matka Boża w Fatimie. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych za zgodą Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dekret o uznaniu cudu za ich wstawiennictwem. Franciszek Marto (1908-1919)
i jego siostra Hiacynta Marto (1910-1920) zostali ogłoszeni błogosławionymi
w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny
trzeciej uczestniczki objawień Maryjnych sprzed stu laty, s. Łucji Dos Santos
(1907-2005). Kongregacja wydała także dekret
o uznaniu cudu za wstawiennictwem bł. Angelo
z Acri (Luki Antonia Falcone), włoskiego kapucyna żyjącego w latach 1669-1739. Dekrety o uznaniu cudu za wstawiennictwem błogosławionych
otwierają drogę do ich kanonizacji. Obecnie należy oczekiwać ogłoszenia konkretnych dat tego
obrzędu. Niewykluczone, że do kanonizacji pastuszków z Fatimy mogłoby dojść już 13 maja,
podczas wizyty papieża Franciszka w tym portugalskim sanktuarium.
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie: www.sadeczanin.info; www.naszdziennik.pl; www.chelmiec.pl

Co wam chcę powiedzieć?
o kard. Józefie Królu

„Dumny jestem, że pochodzę z narodu polskiego, z tej krainy limanowskiej, z Siekierczyny i z Mokrej Wsi. Polska jest bogata. Ma rozmaite zabytki,
świętych, skarby. Ale największym skarbem, który Polska posiada, to jesteście Wy, Moi Drodzy. Wiecie bowiem dobrze skąd jesteście, co w swoim życiu
macie robić, dokąd dążycie... Ja Wam to dzisiaj przyrzekam, że wszystko
będę czynił, aby Wam wstydu nie przynieść, ani memu imiennikowi i rodzi-
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com moim, ani Siekierczynie, ani swemu pochodzeniu. Tak mi dopomoże
Bóg, który jest moim i Waszym Królem. Obym i za Was wszystkich, Moich
Rodaków z Siekierczyny i Mokrej - z całej Polski mógł się szczycić, mógł Was
chwalić i do Was dumnie przyznawać się w radości.
Kard. J. Król

Śladami Jana Kardynała Króla
Kardynał Jan Józef Król urodził się 26 października 1910r. w Cleveland, w stanie Ohio,
jako czwarte dziecko w rodzinie. Rodzice pochodzili z Małopolski. Jan Król urodził się
w Siekierczynie, a matka Anna Pietruszka
w Mokrej Wsi (powiat sądecki). Rodzice wyjechali do Ameryki w poszukiwaniu chleba. Nie
znali się wcześniej, spotkali się w Ameryce i tam
wzięli ślub. Wychowali ośmioro dzieci. Jedna z
sióstr naszego bohatera była zakonnicą. Dzięki
rodzicom Jan Król kończy szkołę podstawową
a następnie college w Orchard Lake.
W 1931r. wstępuje do seminarium duchownego z Cleveland i w 1937 otrzymuje
święcenia kapłańskie. Potem odbywa studia
Jan Kardynał - Krół - syn Jana Króla
prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoz Siekierczyny życzy wszystkim Błogosłariańskim w Rzymie. W 1939r. – tuż przed sawieństwa Bożego (fot. nadesłana osobiście
przez Kardynała dla Biblioteki Miejskiej mym wybuchem II wojny światowej odwiedza
w Limanowej)
Polskę.
W 1942r. – otrzymuje doktorat na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie. Następnie zostaje profesorem w seminarium duchownym w Cleveland
i robi zawrotną karierę obejmując coraz wyższe urzędy w amerykańskim
Kościele Katolickim.
1953 – biskup pomocniczy diecezji
1960 – członek przedsoborowej Komisji przygotowawczej d/spraw Biskupów
i Zarządu Diecezjalnego
1961 – arcybiskup Filadelfii
1962 – członek Komisji Koordynacyjnej Soboru Watykańskiego II
1964 – członek Papieskiej Komisji d/spraw Środków Masowego Przekazu
1961-1966 – przewodniczący Departamentu d/spraw Młodzieży, Wychowania oraz filmu
1967 – zostaje kardynałem
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1971-1975 – przewodniczący Konferencji Biskupów USA i Konferencji Katolickiej Stanów Zjednoczonych
Obejmuje wiele nowych funkcji w Watykanie. Był członkiem Komitetu
Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego i członkiem Międzynarodowej Rady
Synodu Biskupów, doktorem honoris causa 14 uniwersytetów i wyższych
uczelni (m. in. w 1977r. został doktorem honoris causa KUL w Lublinie).
26 razy odznaczano Go wysokimi nagrodami i odznaczeniami amerykańskimi.
Z okazji otrzymania nominacji kardynalskiej 8 XII 1967r. w Siekierczynie odbył się kardynalski ingres. Wtedy ksiądz kardynał nie mógł przybyć
do Polski. Ale do maleńkiej wioski Limanowszczyzny pośród dużych zasp
przybyli: ksiądz kardynał Karol Wojtyła i biskup tarnowski Jerzy Ablewicz,
który wówczas stwierdził: „Spotykają się dzisiaj w skromnym kościele Siekierczyny Arcybiskup Krakowki i Arcybiskup Filadelfii, aby wymienić duchowe „Osculum Pacis” (pocałunek pokoju)(...) Chrystus żyje w nas. My
jesteśmy członkami Ciała Chrystusa. Członkami jakże wybitnymi - tegoż
Ciała są Arcybiskup Krakowski i Arcybiskup Filadelfii. Dlatego mimo odległości oceanu, mogą dzisiaj w tej skromnej świątyni wymienić duchowo
„pocałunek pokoju”.”
Wielki dzień dla Siekierczyny
i Limanowszczyzny nastąpił 16
października 1972 r. Wtedy do swej
„rodzinnej” miejscowości powtórnie przybył już jako Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Jan Józef Król,
Arcybiskup Metropolita Filadelfii,
Przewodniczący Konferencji EpiW środku świątyni: pierwszy od prawej
skopatu Stanów Zjednoczonych.
- ks. kard. Jan Król, piaty - ks. kard. Karol Wojtyła,
O godz. 900 w towarzystwie swo- pierwszy od lewej - ks. bp Piotr Bednarczyk (16.10.1972r.)
jego przyjaciela J. E. ks. Kardynała
Karola Wojtyły staje przed skromnym kościołem w Siekierczynie na ziemi
swojego ojca i mówi słowa: „Pragnę Wam powiedzieć, że jestem dumny z tego,
iż pochodzę z tej góralskiej rodziny, że moi rodzice pochodzą z Siekierczyny
i Mokrej Wsi, chcę Wam powiedzieć, że dumny jestem, że we mnie płynie
polska krew... Wy wiecie, że rodziny polskie w Stanach Zjednoczonych, choć
przyszły z biedy z takich wiosek jak wasza, jakby zagubionych, choć tu przecież pięknie i uroczo, to jednak wybudowali w Ameryce najpiękniejsze kościoły i szkoły.
A swą pracą, swym przywiązaniem do Kościoła, swą wiernością zbudowali Stany Zjednoczone, które są pierwszą potęgą świata. To nasi ojcowie ją
budowali”.
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To wtedy ks. biskup Piotr Bednarczyk powiedział: „Pozwól, że Cię powitam w imieniu tej cząstki Diecezji, którą jest Limanowszczyzna, znana
z piękna przyrody. Ziemia ta jest zwana ziemią kapłańską, gdyż wydała i wydaje wielu kapłanów. Na tej ziemi ujrzeli światło dzienne poeci Władysław
Orkan i Jerzy Żuławski. Znana jest ze Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Limanowej, czy prastarego opactwa cysterskiego w Szczyrzycu. Pozwól, że
Cię powitam w imieniu Ziemi Siekierczyńskiej, która wydała Twoich rodziców. Przez nich i dzięki nim możemy Cię nazywać Synem Siekierczyny, Rodakiem Ziemi Limanowskiej, wielkim Amerykaninem polskiego pochodzenia.
Jesteś pierwszym Polakiem za granicą, który został przez Ojca Św. powołany
do kolegium kardynalskiego. Dzięki temu mamy obecnie 3 kardynałów Polaków - ks. Prymasa, ks. Metropolitę Krakowskiego i Ciebie Eminencjo.”
Natomiast ks. kardynał Karol Wojtyła stwierdzał: „Spotykamy się dzisiaj
w Siekierczynie. Przed tym jeszcze, przed trzema laty spotkaliśmy się również
w Filadelfii. Tam zostałem zaproszony przez Księdza Kardynała, przez Polonię
Amerykańską. Oczywiście byłem w Filadelfii, tam wiele mówiliśmy o Siekierczynie. A potem udaliśmy się wspólnie z księdzem kardynałem do amerykańskiej Częstochowy - Doyletown. Dlaczego? Dlatego, że tam w amerykańskiej
Częstochowie, tak jak i w polskiej Częstochowie, na Jasnej Górze, tak jak
wreszcie i tutaj w Siekierczynie stoimy wobec tego samego wizerunku.”
Ksiądz Kardynał J. J. Król nie zapomniał o swoim wielkim przyjacielu
z Polski. 16 X 1978r., gdy ważyły się losy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieski tron, to on przekonał amerykańskich kardynałów, by oddali
swój głos na Polaka. Później Jan Paweł II, jako pierwszy papież Polak stwierdził: „Czcigodni kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go
z dalekiego kraju, zawsze jednak bliskiego przez
wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej”.
Trzecia z kolei wizyta w Siekierczynie miała miejsce 9 XII 1977r., kiedy ksiądz kardynał
przybył do Polski odebrać tytuł doktora honoris
causa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ostatnia wizyta na Ziemi Limanowskiej (tym
razem prywatna) była 8 IX 1986r. Ksiądz kardynał Józef Król gościł w Tarnowie z okazji jubileuszu 200-lecia istnienia diecezji tarnowskiej. Już
ostatni raz w swoim życiu kardynał Król odwiedza Mokrą Wieś i Siekierczynę. W Siekierczynie
ruszała budowa nowej świątyni. Ksiądz kardynał spotkał się z robotnikami pracującymi przy
budowie, pozostawił datek na nową budowę
Ojciec Święty Jan Paweł II
i kardynał Jan Król - Nowy Targ
i wpisał się do dziennika budowy. W tym sa-
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mym dniu w towarzystwie ks. bp. Ablewicza i ks. bp. P. Bednarczyka je kolację
w Limanowej, pozostawia wpis w księdze pamiątkowej i udaje się do Krakowa.
Po zakończeniu wizyty w Polsce ks. kardynał Jan Król powiedział: „Dni
pobytu w Polsce uważam za jedne z najpiękniejszych w moim kapłańskim
życiu”.
Ksiądz kardynał Jan Król, arcybiskup Filadelfii, rodem z Siekierczyny
zmarł w 1996r. Jego mottem były słowa: „Deus Rex Deus” - „Bóg Jest Moim
Królem”.
Katarzyna Bobak

Przyroda dar Boży
...słońce, gwiazdy omdlewają żałobą się pokrywają...
„Przyroda jest wielkim źródłem dóbr użytkowych. Bliski z nią kontakt jest
ponadto ważny dla naszego zdrowia. Przede wszystkim jednak – jak przypomina Jan Paweł II – przyroda jest dana człowiekowi jako przedmiot podziwu
i kontemplacji. Takiego jednak podejścia trzeba się uczyć, nie jest dostępna
ona ludziom, których wnętrze wypełnia hałas, egoizm i inne, byle co.”
Te zdania wypowiedziane przez św. Jana Pawła II powinni sobie wziąć
ludzie do serca i kierować się nimi ci, którzy odpowiedzialni są za bezmyślne
niszczenie przyrody. Nigdy nie jest za późno na naukę, na przyznanie się do
tego, że jednak to co zrobił jest złe, wręcz nieprzyzwoite w stosunku do przyrody. Wydaje mi się dlatego, że przed wydaniem decyzji wyroku na tak dużą
wycinkę drzew na cmentarzu w Marcinkowicach, należałoby się zastanowić,
jakie skutki, może nie teraz, ale w przyszłości, takie postępowanie będzie miało wpływ na naszą przyrodę. Oczywiście jestem za tym, aby drzewa, które
zagrażały nagrobkom, wyciąć, ale te, które rosły na skraju cmentarza, zielone
tuje, piękne aleje lipowe, tak lekkomyślne, nieprzemyślane usunąć?
Myślę, że propozycję o usunięciu takiej ilości drzew podjęli radni gminni,
niewątpliwie uzgadniając z komisja ochrony środowiska swoją decyzję, ale
ostateczną decyzję zapewne podjął Wójt Gminy, który, jak wiem, jest z wykształcenia jest rolnikiem, co nie jest tajemnicą.
Wydaje mi się jednak, że ludzie mogą mieć blokady w stosunku do wielu
swoich poczynań, ale mieć ją w stosunku do przyrody? Przecież od zarania
dziejów przyroda troszczy się o nas ,dając powietrze do oddychania, wodę do
picia, jedzenie, dach nad głową oraz możliwość zaspokajania wielu innych
potrzeb. Wszystko wokół nas jest przyrodą, dostarczając nam w każdej sekundzie wszystko co nam potrzebne. Ta troska jest nieprzypadkowa, bo tak każda
matka troszczy się o swoje dzieci, tak przyroda troszczy się o wszystkich ludzi.
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Dlatego o Ziemi mówimy, że jest nasza matką. Jednak z biegiem lat człowiek
się usamodzielnia, uniezależnia się od swojej matki, aż w końcu przestaje ją
szanować, nawet wręcz bezmyślnie szkodzić i niszczyć
Wydaje się nam, że lasy są po to, aby je wycinać, żeby mieć drewno do
robienia mebli, może jeszcze aby zbierać w nich grzyby i jagody. Oczywiście
tych dobrodziejstw nie trzeba lekceważyć, ale przecież lasy, cała przyroda to
coś więcej. Lasy, drzewa chronią Ziemię przed spustynnieniem, dają ochronę zwierzętom, ptakom, roślinom, są tesz po to, abyśmy się cieszyli życiem,
żebyśmy mogli docenić nasz świat, jaki potrafi być piękny i kolorowy i nam
ludziom życzliwy.
Człowiek powinien być przyjacielem przyrody, odkrywając jej piękno. Nie
tylko my, zwykli zjadacze chleba, to piękno przyrody zauważmy, ale także
w twórczości poetów, malarzy artystów, można zauważyć, z jakim szacunkiem, czcią, przyjaźnią, odnoszą się do niej, opisując jej niepowtarzalne piękno, odkrywając jej czarodziejską moc. Można powiedzieć z całą szczerością, że
przyroda upiększa naszą ludzką duszę, o nasze oczy cieszą się jej krajobrazami.
Tak się składa, że my Polacy mamy wiele ekologicznych pieśni kościelnych.
Wystarczy wspomnieć kolędy, w których „wyśpiewują, chwałę Bogu żywioły”.
W dniach rozpatrywania Męki Pańskiej: „słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą
się pokrywają”. Z kolei jednym z najpiękniejszych miesięcy chwalimy Maryję,
śpiewając: „Chwalcie, łąki umajone, góry, doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki (…) ptaszęta słodkim kwileniem (...) i co czuje i co
żyje, niech z nami chwali Maryję.”
Ci, co tworzyli te pieśni i nimi się modlili, musieli sporo wiedzieć o tym, że
ta życzliwa i piękna przyroda jest darem Bożym, i o tym, że człowiek powinien
naśladować Boga, pochylać nad tym co od nas mniejsze i słabsze. Naśladować
Boga to nic innego, jak pielęgnowanie w sobie życzliwości i opiekuńczości wobec człowieka, zwierząt, i wszystkiego co się rusza, wobec drzew, roślin, rzek
w ogóle wszystkiego, co tworzy nasze środowisko. Nasze środowisko, przyrodę
wielu ludzi traktuje arogancko, tak jakby ona była naszym wrogiem, którego
trzeba zwyciężyć, podporządkować sobie, ujarzmić tak, by ją można było wykorzystać i przymusić, aby nam służyła i była ulega. Tak już było, jednak nie
wszyscy pamiętają lata mojej młodości, kiedy byliśmy karmieni nieprawdą,
jak to towarzysze z bratniego kraju przymuszali rzeki do płynięcia w odwrotnym kierunku, jak dymiące kominy fabryczne, przeciwstawiały się kościelnym
wieżom z krzyżom. Takie myślenie, mentalność tych ludzi nie była zdolna do
zobaczenia w przyrodzie świadka Bożej dobroci i wspaniałości, patrzono na
nią głównie pod kątem, w jaki sposób można ją jeszcze wykorzystać, ale nie
byli oni zdolni do zauważenia swej odpowiedzialności, za jej dewastację. I my
obecnie nie patrzmy na świat, przyrodę jak przez szybę, przez nią nasz duch
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może dotrzeć do różnych wspaniałych rzeczy, jednak wtedy musimy się troszczyć o to, aby ta szyba była zawsze czysta. Nie zapomnijmy, że obecnie walczymy ze smogiem ,staramy się naprawiać przyrodę, aby powietrze, którym
oddychamy, nie zatruwało naszego organizmu, dlatego nie kierujmy się tylko
nakazami, zakazami bezmyślnie, bo każda decyzja powinna być przemyślana,
a nie wydana pochopnie, bez konsultacji ze swoim sercem i sumieniem. Nie
zapomnijmy też, że każde prawo oparte powinno być na Dekalogu, wiemy, że
mamy czynić Ziemię sobie poddaną, ale odpowiadamy też za nią, powinniśmy naśladować Najwyższego.
Zenon Tabor

Elegia na bezmyślną wycinkę drzew
melodyjna....cmentarna...cisza.
białe....brzozy..plączą....
życiodajne...wiosenne...soki....
.....jak...łzy....ciekną ..rosząc ...
.. zmarłych....mogiły . .
...towarzysze..ich..graby...stare...lipy...
.dumnie....trwają....…
.smutno...szumią....też...czekają...
.na..rozdrożu..prawa
...drwal....stoi... czeka...
z ..piłą...motorową...
..śmierć....szykuje.
..nie..kieruje...się..sercem.
..przyroda...to...czuje.
...dąb......oczy...zamyka....
.lat....przeżył...niemało....
smutek..zapada.
.w...jego..dobroci.
..bierze...tuje...w..ramiona..
..ocalić..je..pragnie.
...bo...zielone..młode...
urody...dodają....przyrodzie
.....nie uratował...ich,,
,sam..zginął.
..chociaż...doskonały...
.przeszkadzał...
komu..?

nigdy...się..nie..dowie.
...prawo...takie...było..
..rozum...nie..zadziałał ...
serce...kamieniem się..stało...
milkną...soki....
jak..po..mszy..organy..
..a...dawna...świetność..
. z..ptakiem,..czarnym ..
.hen...daleko...odleciała..
..tkwią...straszne...kikuty
..karpy..pnie...i..pniaczki.
. na...nich ...siadła...
...siwa...wrona...
.smutno...kiwa...głową...
..zasmucona..
..kracze.. żali..się....zmarłym.
..a nam..się..wydawało..
..że...człek...to...nasz przyjaciel .
...życie..nam..zawdzięcza..
...płacze .
.strach jej..skrzydła...podciął..
..nie...odleci... .
rozmyśla...nad....głupotą..
...beztroską...homo sapiens......
Zenon Tabor
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Modlitwa... do MB Smoleńskiej
ukryta w ciszy .sanktuarium....lasu.
..widziałaś...synów..
.polskiej..ziemi..obrońców..bohaterów...
...spętanych...drutem...
..kolcami...korony...Twego..dziecka....
..słyszałaś....ciszę.....krzyków....
..niewinnych...zakneblowanych ..
wzrok...nie..odwracałaś.. płakałaś...
.gdy.....kat...oprawca.
.wrzeszcząc...ze,..strachu.
..zagłuszając...sumienie...
.strzelał...w..potylicę.. .
.stojącym...na...skraju..
życia....i...śmierci...dołu.
..pojednania..z...Bogiem...
...żołnierzy...września...39 .
.podstępnie...zwabieni
...przez...sowietów...”przyjaciół”.
..do...Katynia..Ostaszkowa...Miednoje.

skazani...bez...winy...
..uwięzieni. .
.swoje...młode..życie..dali
...paragraf...tylko....komuniści...znali..
.a...oni...bezimienni,..
umierali..
za...Polskę...życie...oddali...
Matko...Boska Smoleńska..
.co...rany...ich..gładzisz.
...bądź...pośredniczką. .
.duchowej...bliskości ..
.braterstwa...narodów . .
..ucisz...Katyńska..Matko.. .
wojny. i niesnaski
pychę...hardość...
nieprzyjaciół....
..naszych,,.skrusz.
Zenon Tabor

Tysiące krzyży na cmentarzu katyńskim są symbolami wyroków śmierci
wydanych na Polakach, były zadekretowane bez procesu, przez Stalina Józefa
i Ławrentina Berię 5 marca 1940 roku.
O tej wielkiej zbrodni nie możemy zapomnieć, z tą straszna prawdą musimy żyć, musimy pamiętać, przypominać, aby ludzie opanowani żądzą władzy,
pieniędzy, kierowani nienawiścią - nie doprowadzili do podobnego ludobójstwa, by nie zaistniało ono nigdy i nigdzie.
O katyńskich zbrodniach nie wolno zapomnieć. Przebaczyć możemy, ale
zapomnieć nam nie wolno, w ogóle o historii nie możemy zapomnieć, ponieważ uczymy się na błędach, ale także na dobrych przykładach. Pamięć
i dobro jest najwyższym prawem człowieka i właśnie on musi przekazywać
przyszłym pokoleniom fakty, które istniały, w których były chwile piękne
i radosne, ale były także takie, które wspominamy jako tragiczne, pozbawione uczuć ludzkich, zostawiające niezabliźnione, krwawiące rany w narodzie.
Teraz, po latach, prawicowi politycy dążą i pragną, aby te rany się zabliźniły,
bo to wpłynie na dobro Polski, dobro całego naszego narodu. Prawda i przebaczenie to najwyższe prawo Boże i ludzkie, jeżeli zostanie zepchnięte na boczny
tor, to zło zwycięży.
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Dlatego nie można mówić o prawach najwyższych, kiedy priorytetem nie
będzie prawo, kiedy nie będzie dominować w społecznościach, prawda i miłość. Historia i dzieje narodu mają być w przyszłości źródłem nauki, aby to co
było złe, naprawić, a to co było dobre, uszlachetnić.
Dzisiaj naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie tego wszystkiego, co się
zdarzało, z czego wyrastamy, co było krwią, cierpieniem, co było radością
i trumfem. To wszystko musimy włączyć w teraźniejszość i w wielkie dzieło
dążenia do przyszłości.
W kwietniu w szczególny sposób przywołujemy pamięć, próbujemy zatrzymać się w swoim biegu i przypomnieć Tych, którzy zginęli walcząc za wolność i niepodległość kraju. To czas, kiedy kierujemy swoje myśli w stronę tych,
którzy stawali w obronie polskości, abyśmy teraz żyli w wolnym kraju. Wiemy
wszyscy, że kwiecień jest miesiącem pamięci narodowej, ta pamięć w naszym
narodzie jest silnie zakorzeniona i to właśnie ona, pozwalała nam przetrwać
okresy rozbiorów, wojen oraz niemieckiej i sowieckiej okupacji.
Kwiecień jest miesiącem, w którym podkreślamy nasz patriotyzm, a którego na co dzień się wstydzimy, bo uważamy go za coś zaściankowego, wstydliwego i demonicznego Niektórzy „politycy”, opanowani manią bycia Europejczykami, podsycają nienawiść do polskości, krytykują, szkalują Polaków,
obrzydzają to co polskie. Wielokrotnie kiedy mówi się o patriotyzmie, miłości
do Ojczyzny, od razu pojawiają się zarzuty oponentów, którzy twierdzą, że
jesteśmy nacjonalistami i szerzymy nienawiść wobec innych narodów. A przecież patriotyzm, to nic innego, jak bycie dumnym ze swej Ojczyzny, wielkich
ludzi i jej bohaterów. Na co dzień, pomimo że mamy tak piękne tradycje, tak
bogatą historię, znacznie bogatszą od wielu narodów, było tak dużo godnych
pochwały wydarzeń na przestrzeni wieków, to i tak jesteśmy zdołowani, pełni
poczucia niższości i kompleksów wobec wielu krajów. Lubujemy się w cytowaniu wszelkiej krytyki wobec naszego narodu, jakie często pojawiają się za
granicą, nawet wtedy, gdy są fałszywe i szkodliwe dla Polski.
Przecież wiemy wszyscy, że nasz rząd PO – PSL akceptował fakt przejęcia
śledztwa przez Federację Rosyjską, mimo że dotyczył tak wielu śmierci najważniejszych osób w Polsce, a samolot był polski. Czy to jest normalne? Jak to
można nazwać normalnością, że ówczesny rząd nie poczynił żadnych kroków
w celu odzyskania samolotu ani też nie włączył się czynnie do prowadzenia śledztwa, w tak istotnej sprawie, jaką była katastrofa pod Smoleńskiem.
Czyżby ówczesne władze bały się wielkiego, „równorzędnego” partnera, aby
mu nie podpaść, obawiając się, że mógłby pogrozić palcem i jeszcze pobić po
„łapkach”.
Czy to można nazwać patriotyzmem, kiedy jedna z gazet w Polsce pisze;
„Patriotyzm jest jak rasizm ,.Patriotyzm nie ma żadnego uzasadnienia moralnego – jest zbędnym reliktem przeszłości, pozostałością po czasach, gdy hordy ple-
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mienne wiodły wojny o terytorium, żywność i kobiety” pisał Tomasz Żuradzki. Czy on wiedział co pisze? Czy oszołomy, ludzie chorzy na chorobę „zwaną
PO” mają prawo takie słowa pisać, przecież on obrażają uczucia patriotyczne
wielu Polaków. Poglądy można mieć różne, jednak nie należy wypowiadać
takich obraźliwych słów, nawet myśleć, jakie ma prawo do tego, aby zmieniać
historię i słowo tak ważne nie tylko dla Polaków ale wszystkich ludzi, obrażać
tych, którzy odnoszą się z szacunkiem i miłością, do swojej Ojczyzny.
Jednakże nie obawiajmy się takich ludzi, chociaż jest ich jeszcze spora gromadka w Polsce, lecz są już na „wymarciu”, jak hordy barbarzyńców, relikty
przeszłości komunistycznej, bo kończy się im paliwo, wysycha źródełko niesprawiedliwości, z którego czerpali zyski, płacąc za nie złem i nienawiścią. Ale
nie bójmy się ich ani tego, że jeszcze są, musimy patrzeć w przyszłość, pokładać nadzieję, że krzywdy zostaną wynagrodzone, a zło przepędzone. Przecież
Ojczyzna jest to nasze wspólne zobowiązanie, do którego wzywa nasz wielki
rodak papież święty Jan Paweł II. Warto przy tej okazji przypomnieć to, co
nauczał i co na temat patriotyzmu w swojej książce „Pamięć i tożsamość” pisał: „Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest też
wielkim obowiązkiem”. Patriotyzm definiował jako „umiłowanie tego, co ojczyste; umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.
Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.”
Twierdził, że miłość do ojczyzny jest wręcz elementem czwartego przykazania
„Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas,
aby czcić ojca i matkę (...) Mamy czcić rodziców, gdyż oni reprezentują wobec nas Boga Stwórcę. Dając nam życie, uczestniczą w tajemnicy stworzenia,
a przez to zasługują na cześć podobną do tej, jaką oddajemy Bogu Stwórcy.
Patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie postawę wewnętrzną w odniesieniu
do ojczyzny, która dla każdego prawdziwie jest matką.
Ludzka pamięć jest żywa, zmienia się, także pod wpływem otoczenia: bliskich, do których mamy wielkie zaufanie, autorytetów moralnych, postaci publicznych, książek, filmów, mediów, wystaw. Wiele osób dopasowuje „celowo
lub nieświadomie”, własną przeszłość do oczekiwań, ulegają rozlicznym podpowiedziom i sugestiom. Dlatego też nie można bezkrytycznie ufać tysiącom
relacji świadków historii zarejestrowanych w podręcznikach i wielu dokumentach PRL-u Nawet i obecnym czasie spotykamy się z wieloma zakłamaniami
historycznymi, opartymi na nieprawdziwych, sprzecznych relacjach świadków
dwóch formacji politycznych. Dotyczy to Katynia i katastrofy smoleńskiej,
pomimo wielu „udokumentowanych faktów,” nadal sprawa nie została do
końca wyjaśniona, a świadkowie znikają w tajemniczy sposób.
Sprawującej władzę koalicji nie przeszkadzały rosnące, w miarę oddalania
się od PRL-u szeregi kombatantów „od zawsze” walczących z komuną., którzy
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pobierają obecnie ,krociowe pensje, emerytury, odszkodowania i renty inwalidzkie. Przeciwnie, dzięki współczesnej „czwartej brygadzie”, czyli nadliczbowym kombatantom, łatwiej dowieść, że w PRL-u z jednej strony była garstka
zdrajców, z drugiej zaś, zniewolony, lecz stawiający bohaterski opór, naród.
Zdarzały się przypadki, że osoby, które chcąc zapisać się w PRL-u do
ZBoWiD-u, „przypominały” sobie epizody walki z reakcyjnymi „bandami”,
po zmianie ustroju gwałtownie zapewniały, że tak naprawdę skrycie sprzyjały
„podziemiu niepodległościowemu”. Z obowiązującej ustawy o IPN wynika, że
pamięć narodowa to pamięć o zbrodniach nazizmu i komunizmu, o walce na
rzecz niepodległego państwa polskiego. Obejmuje ona czas od 1.09.1939 r. do
31.07.1990 r., a więc m .in. cały okres PRL-u.
IPN zauważył; „Jednym z mniej widocznych sposobów uszczuplania
w Europie wolności jest legislacja pamięci. Coraz więcej krajów wprowadza
prawa mówiące, jak pamiętać i chce opisywać te czy inne wydarzenie historyczne, niekiedy pod groźbą odpowiedzialności karnej za błędny pogląd”.
Ta ocena dobrze oddaje polską rzeczywistość. Wszelkie zaangażowanie
w okresie powojennym, jeśli nie było wymierzone w PRL-u, było dobre. Potwierdzają to wypowiedzi przywódców Polski, w tym urzędującego prezydenta
i premiera. Powtarzają oni, że nasz kraj odzyskał niepodległość w 1989 r.,
a więc wcześniej, nie był państwem polskim. Potwierdza to legislacja pamięci,
obecna w setkach ustaw i uchwał, w których tożsamość obecnej Polski buduje
się na przeciwstawieniu jej okresowi „komunistycznego zniewolenia”. Bohaterami pozostają niezmiennie ci, którzy opierali się władzy komunistycznej.
Wojna polsko-polska wciąż się toczy, choć jej wynik wydaje się od dawna
przesądzony. Dlatego tak powszechny jest anty-PRL-owski punkt widzenia na
pamięć narodową z dopasowaną do niej własną przeszłością i wspomnieniami. Przypominanie o jakichkolwiek dobrych elementach życia w PRL-u jest
odbierane, także wśród ludzi związanych niegdyś mocno z Polską Ludową, jak
torsji przy stole.
Zenon Tabor

Katyń
Katyń, jak wulkan po latach się budzi
zabiera do grobów wspaniałych ludzi
Kwiaty naszego polskiego narodu
przykryła ziemia i dziadka za młodo
W przeklętej ziemi pieklą z Katynia
rząd polski znowu się tam zatrzyma.

Rocznica nowa wszystkim przybędzie
los jest okrutny, ale nie wszędzie!
Katyń wypełnia nas bracia zgroza
módlmy się wszyscy za Polskę nowa
Za tych co życie w hołdzie oddali
za tych co rano jeszcze wstali

Zenon Tabor
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Smoleńskie etapy
Smoleńsk..pamięta etapy
polskich patriotów styczniowych.. .listopadowych
rozdeptaną nieprzyjazną ziemię
bosych stóp.
..pędzonych na zsyłkę za słowa.
Bóg..Wolność i Ojczyzna..
.widział..żołnierzy...policjantów.
.ostatni..etap .Gniezdowo ..
.Katyń....koniec ..podróży..
.przeraźliwą....ciszę.... śmierci... .
zagłusza ..warkot.. tupolewa …
.spokojny...miarowy.. .
8.41 ..huk...wybuchu..
..zgrzyt.....dym....cisza...
..przerwana...strzałami .. .
krzykiem...rozpaczy..
. informacja... nie..wszyscy...zginęli. .
..poprawka.. odeszli....wszyscy..
..magiczna...cyfra ...96 ..zmieniła..
wszystko
..przyjęła..ich...ziemia...Katynia..
..czekali..na..nich ..zabici..strzałem..w..
głowę.
..Polacy..
.wstrzymali..oddech..
.prezydent...z...małżonką.....nie żyją.
..przyjaciele...

. sowieci...współczują....rabują..ratują.
..zacierają...ślady...sprzętem...
szarpią...rozbijają....przewracają...
pomożemy ,..znaleźć...winnych..
paragraf..znamy......
mówią..towarzysze....
klęczą....w...uścisku...przyjaźni..
..przyjaciele....uśmiech....obłudny...
twarz..ich ....zdobi..
..pocałunek....judaszowski ..
.doskonałe..odbicie..zdrady...podkreśla.
wraku..nie..oddamy..sami.go..zbadamy
..trwa....to...lat...siedem..
.badania..niczym..nie zakłóconych
plag....egipskich
można...się..ich...ustrzec..
.wybierając...mędrców...
..a...nie...cudotwórców... do..władzy...
ale..skoro...oni..dalej...będą..zakały...
narodu...
.to...zimny...wiatr..ze Wschodu
będzie...nada...hulał w kraju.
..a..będzie...wiało.. .dopóki...banicją
..Judasz..
.nie.. zostanie ukarany.....
.on...sam.
..z...pamięci...naszej...wymazany....
Zenon Tabor

Krótka historia KGW w Marcinkowicach
W roku 1965 z inicjatywy kobiet wsi Marcinkowice powołano do życia
Koło Gospodyń Wiejskich. Działało one w budynku ówczesnego Domu Kultury, gdzie swoją siedzibę miał także Klub Rolnika z prezesem Andrzejem Smajdorem na czele. Pierwszą przewodniczącą KGW została Stanisława Jojczyk.
Ze zgromadzonych dotychczas informacji wynika, że w skład Koła wchodziły
(w kolejności alfabetycznej): Bobak Zofia†, Czub Krystyna, Fikiel Maria†,
Glińska Genowefa (drugą przewodniczącą)†, Jamrozik Janina, Janczyk Zofia†,
Jurkiewicz Wanda, Konar Anna†, Majocha Antonina, Mężyk Barbara, Mordarska Helena†, Sikorska Janina†, Smajdor Józefa†, Szczurek Janina, Szyzdek
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Genowefa†, Tobiasz Zofia†, Świerz Bronisława†, Zelewska Elżbieta. Duży
wkład w rozwój Koła miały też panie pracujące na świetlicy w Domu Kultury.
Kocemba Halina, Smajdor (Firlej) Łucja.
KGW prężnie działało na terenie całej gminy. Współpracowało z sołtysem Kazimierzem Janczykiem i Józefem Smajdorem z LZS-u. Członkinie KGW
w regionalnych strojach godnie reprezentowały swoich mieszkańców na uroczystościach świeckich i kościelnych. Wraz z Klubem Rolnika, KGW organizowało różnego rodzaju szkolenia i kursy, m.in. kulinarne, haftu, dziewiarstwa,
szycia i na prawo jazdy. Zajmowało się też uprawą roślin pod rękawami foliowymi i skubaniem pierza. KGW przygotowywało także zabawy taneczne
i spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela i Sylwestra, z których dochód przeznaczano na organizację wycieczek, m.in. do Warszawy, Trójmiasta,
Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowy i nad Morskie Oko. Z biegiem czasu,
wskutek śmierci wielu członkiń i braku nowych, KGW przestało funkcjonować. W ciągu swojej wieloletniej działalności powołało wiele inicjatyw, które
odegrały istotną rolę w krzewieniu kultury i pielęgnowaniu tradycji oraz integracji środowiska wiejskiego. Od samego początku organizowane spotkania
przełamywały rutynę dnia codziennego, stwarzając dodatkowo okazję do nabycia przydatnych w życiu umiejętności.
W 2002 roku z inicjatywy Elżbiety Horowskiej i Danuty Tobiasz zostało
reaktywowane KGW. Na przewodniczącą została wybrana Jolanta Kwiatkowska. W 2016 roku po rezygnacji zarządu nową przewodniczącą została Aneta
Gawlik. Nowo wybrany zarząd, chcąc prężnie działać i pozyskiwać środki na
działalność, postanowił założyć stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie
Koło Gospodyń na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Marcinkowice.
Bardzo dziękujemy osobom, które z chęcią umożliwiły nam zgromadzenie
tych istotnych informacji i dokumentacji fotograficznej, co pozwoli na przygotowanie wystawy poświęconej historii KGW w Marcinkowicach.
Materiał opracowały:
Aneta Gawlik, Elżbieta Horowska i Agnieszka Mróz

Ojczyzna polszczyzna
Ten cykl rozważań o języku służyć ma w zamierzeniu autora rozbudzeniu świadomości i zainteresowaniu językiem ojczystym. Język jest bowiem
główną metodą rozróżniania narodów. Kto doświadczył sytuacji obcości podczas pobytu w innym kraju, wie, jaką radość sprawiło mu usłyszenie polskiej
mowy. Znamy wiele takich przykładów.
Jest wiele innych cech przynależnych nam, Polakom, jednak są one drugorzędne. Wiara i jej uwewnętrznienie ma charakter powszechny, jak powszechny jest Kościół. Znajomość mowy ojczystej, jej pielęgnowanie, jest jedną
z form patriotyzmu. Nie wstydźmy się po prostu mówić po polsku.
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Obecne czasy globalizmu cechuje w kwestii językowej wszechpanująca angielszczyzna. Gdzieniegdzie, głównie w byłych koloniach, utrzymuje się język
kolonizatora jajko urzędowy; hiszpański czy francuski.
Dlaczego nie mamy być dumni z polskiej mowy?
Wszak dziś nie biją już „za ten pacierz w polskiej mowie, co ją dali nam
ojcowie” (MK).
W dobie globalizmu wypada jednak znać inny język, choćby podstawowe jego elementy, jednak bądźmy świadomi, że rozumieć obce słowa to coś
innego niż używać je przy każdej okazji, dla popisania się przed kimś. Tak
zachowują się dzieci. (Pisałam przed laty, jak mały chłopczyk – przedszkolak upominał mnie: nie mówi się czerwony tylko red, choć w jego wymowie
brzmiało to jako led)
Doskonałym poliglotą był św. Jan Paweł II, ale jakże piękna była jego polszczyzna! Ona brzmi w naszych uszach na elektronicznych nagraniach. Polski
się nie wstydził, choć była za jego czasów „ zahukana” przez obcych. W tym
tekście pragnę rozważyć razem z P.T. Czytelnikami i to przy pomocy słownika wyrazów obcych niektóre słowa, których używa się często w publicystyce.
Chciejmy zapoznać się z ich znaczeniem, pochodzeniem, możliwością zastąpienia ich rodzimymi, szczególnie w rozmowach ze swojakami. Oto one:
generator – maszyna do wytwarzania np. energii elektrycznej.
generować (łac.) – wytwarzać, powodować coś.
Genesis – księga Rodzaju
***
establishment (ang.) osoby, instytucje grupy społeczne mające władzę
i autorytet wywierające wpływ na życie publiczne.VIP (ang.) – osoba mająca
duże wpływy, ciesząca się autorytetem, wysoki, uprzywilejowany urzędnik.
***
metropolia (gr.)
1. najważniejsze miasto danej prowincji lub kraju, główny ośrodek,
2. państwo posiadające kolonie
3. prowincja kościelna.
***
populizm (łac.)
– głoszenie idei , zamierzeń politycznych, ekonomicznych i in. za pomocą haseł łatwo trafiających do przekonania, chwytliwych zgodnych z oczekiwaniem większości w celu zyskania poparcia i osiągnięcia przy jego pomocy
wpływów lub władzy.
***
polityka (gr.)
1. działalność władz państwowych dot. spraw państwa (wew. i zew.)
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2. działalność grupy społecznej, partii uwarunkowana określonymi celami
i interesami, mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy
3. metody realizacji w/w celów
4. potoczne: zręczne, sprytne, układane działanie w celu osiągnięcia zamierzeń
5. dawne: dobre wychowanie, etykieta grzeczność.
***
strategia (łac.)
Dział sztuki wojennej dot. przygotowania i prowadzenia wojny (odnoszone
też do innych dziedzin)
***
taktyka (gr.)
1. sposób postępowania mający doprowadzić do zamierzonego celu
2. wojsk. teoria i praktyka prowadzenia walki.
***
globalny (łac.) – odnoszący się do całego świata (powszechny)
globalizm (łac.) – tendencja do uogólniania (globalna wioska, wszyscy tacy sami)
***
lobby
1. pozaparlamentarne ugrupowanie wywierające wpływ na organy władzy
środkami ekonomicznymi i politycznymi dla korzyści tej grupy:
2. każda wpływowa grupa w jakimś środowisku czy przedsiębiorstwie.
Ktoś upomniał mnie, żeby w kronice hotelowej na terenie Anglii nie pisać
po polsku. Nie posłuchałam. Może ktoś rozpozna Polaka w tym zapisie.
Uczymy się entuzjastycznie angielskiego, aby porozmawiać z obcym, a nie
oczekujemy od przyjezdnych z zagranicy, żeby choć parę słów usłyszeć od nich
po naszemu.
Spróbujmy powalczyć o polszczyznę.
Łucja Wróbel

Felieton - kwiecień 2017

Patriotyzm
Doczekaliśmy czasów, kiedy władze ojczyźniane starają się o dobre imię
Polski i Polaków. Cieszy fakt, że poszczególni ministrowie są w ciągłym ruchu
– jadą tu i tam(czasem lecą),żeby uczestniczyć w międzynarodowych, a nawet
światowych konferencjach gdzie odważnie mówią prawdę.
Widać to gołym okiem w przekazach medialnych i to tych niezależnych od
aktualnych tendencji i lobbingu. Widać też ,jaka jest nagonka na nich w Europie a także w kraju. Bo, wiele osób z naszego otoczenia szuka dziury w całym
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i „nadaje” jak w kołchoźniku – utkane z domniemanych plotek i oszczerstwa
informacje. Media niezależne donoszą, że 98 % prasy w Polsce należy do zagranicznych organów ,głównie niemieckich. A z Niemcami mamy problemy
od wieków .Dawniej takim sterownikiem przez kołchoźnik zwany też kukuruźnikiem był w ZSRR.. Wyrwać się z tego trzeba.
Przed laty szedł w telewizji serial pt. „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, pokazujący pracę organiczną i pracę u podstaw Polaków pod zaborem
pruskim. Rzecz polegała na działalności gospodarczej, oświatowej i kulturalnej będącej forma - walki drobnymi krokami- z potęgą zaborcy. Co to było ?
Pielęgnowanie języka polskiego
Czytanie polskich książek
Śpiewanie polskich pieśni przez polskie grupy chóralne
Zakładanie sklepików
Zakładanie kas pożyczkowych – polskich
Współpraca bogatych ziemian z włościanami.
Wprowadzanie innowacji w rolnictwie/np. Młocarnie, siewniki
Domowe, sąsiedzkie spotkania dla rozmów, czytelnictwo, śpiewy.
Zakładanie małych zakładów produkcyjnych / w ten sposób powstał zakład Hipolita Cegielskiego w Poznaniu ,sławny i pożyteczny, unieszkodliwiony, jak wiele innych przez niesprzyjającą polskości byłą władzę./
Czy powyższe działania mogą się powtórzyć? Tak, jeśli Polskę kochać
będziemy. Moje propozycje – wynikłe z oglądu rzeczywistości i zapożyczane
z wypowiedzi mądrych Polaków:
Wspierajmy polski handel, polskie sklepy, nawet, gdy towar ze zrozumiałych względów jest droższy.
Nie mówmy : niemiecki proszek do prania jest lepszy a mówmy, że jest
niemiecki / podobno wycofują niektóre produkty i zapychają nimi nasze sklepy, a my cieszymy się, że to zagraniczne./
Poznajmy polskie krajobrazy, polskie miasta, zabytki, muzea, zamiast wypadów do Turcji, Chorwacji, Egiptu. Najpierw poznajmy swój kraj, potem inne.
Budujmy wspólnotę, nie narzekajmy ciągle na polskie niedoskonałości,
a róbmy coś dobrego .
Bądźmy uczciwi w małych rzeczach także.
Nie ugorujmy ojcowizny za marne pieniądze od UE, to tak jakbyśmy
sprzedawali ją „za miskę soczewicy”.
***
Jedna z nauczycielek opowiedziała sytuacje taką; Pewien uczeń podniósł
z ziemi porzuconą drobną monetę i pocałował na rewersie, gdzie wytłoczony
jest polski orzeł. Koledzy podśmiewali się, a ten odważnie wytłumaczył swoje
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zachowanie; całuję nie 10 groszy tylko orła.
***
Gdy na konferencjach pedagogicznych nauczyciele narzekali na uciążliwości pracy, bo klasa jest solidarna w złych zachowaniach, bo ten i ten jest
niemożliwy, bo mamy inne utrapienia – dyrektor wysłuchał i dał radę taką;
jesteście pedagogami, znajdźcie sposób na te bolączki.
***
Dla emigrantów zarobkowych proponuje takie wyzwania poetów;
„Do kraju tego(...) tęskno mi, Panie” (Norwid) .
„ Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty” (Magdalena Nazaretanka/
Do powracających: Witaj w domu
Łucja Wróbel

P.S. Zwracam się do PT klientów o nadsyłanie do redakcji swoich przemyśleń na ważne tematy, niech Nasza Wiara będzie wspólnym dziełem.

Humor z zeszytów
Dziedziczność pozwala wyjaśnić,
dlaczego skoro dziadek i ojciec nie mieli
dzieci, to i my będziemy bezdzietni.
***
Jednym z filozofów greckich był
Demokryt z Abwery.
***
Aby ustrzec tasiemca przed chorobami,
należy często myć ręce.
***
Pasek dobrze czuł się na wsi,
lubił zwierzęta i dlatego się ożenił.
***
Kajetan Koźmian przez 25 lat gładził
swój język.
***
Poeta urodził się częściowo w Zaosiu,
a częściowo w Nowogródku.
***
Mickiewicz spotykał wielu ludzi,
od których zawsze coś wynosił.
***
Słowacki był wątły, bo odziedziczył
płuca po ojcu.
***
Przykładem ludzkiej bezmyślności jest
nowelka Prusa.

Statystyki
Zmarli:
† Włodzimierz Piwowar l. 78
zam. Klęczany
† Krystyna Sarata l. 60
zam. Marcinkowice
† Bolesław Puch l. 77
zam. Klęczany

Chrzty:

Milena Zuber
ur. Nowy Sącz
zam. Marcinkowice
och. 25.03.2017 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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Z płaczem
niewiasty
załamują ręce
- pisał
Zenon Tabor

Nie płacz za Mną Matko
- pisał Zenon Tabor

Administrator
strony parafialnej
na warsztatach
medialnych

Administrator
strony parafialnej
na warsztatach
medialnych
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„Alleluja Jezus żyje”
Wiatr osusza przemoczoną ziemię
rozczesuje zielonych traw grzywy
za chwilę słońce okryje je złotem
swoich wiosennych promieni
To Ty Panie piękny świat
stworzyłeś – zmieniasz mu odzienie
w czterech porach roku
Litania istnień
odbija się echem
pośród gór wysokich wyżyn i dolin
wpada w nasze serca
które pełne Ciebie
głoszą Alleluja
Jezus w nas wciąż żyje.

Maria Piniańska

