nasza

1

Nasza Wiara 6/2017

WIARA

Pismo Parafii Marcinkowice Nr 232

Procesja fatimska

ISSN 1643-8930

Czerwiec 2017

fot J. Brdej

Nasza Wiara 6/2017

Pierwsza
Komunia Święta

fot. J. Konar

Procesja fatimska

fot. J. Konar

Nasza Wiara 6/2017

3

Serce Jezusowe
Czerwiec to miesiąc w sposób
szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult
Serca Jezusowego wywodzi się z
czasów średniowiecza, początkowo
miał charakter prywatny, z czasem
ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult serca Jezusowego z bardzo
żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany Boku Jezusa.
Główną zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do
Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św.
Małgorzacie Marii Alacoque(1647-1690).
27 grudnia 1673 roku Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia,
rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może
dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi
skarbami”. Następie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symboliczne
w Swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję Ci
inne imię – umiłowanej uczennicy Mojego Serca”.
Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie Swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski,
jakie przyrzeka czcicielom Swojego Serca. „To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jednym ratunkiem
w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także
wizerunków Swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień.
W czasie wystawiania Najświętszego Sakramentu pojawił się świętej Pan Jezus
„jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponowie odsłonił Swoją pierś i pokazał Serce w pełni blasku. Zażądał, aby
w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną
rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu
grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od świętej, aby w duchu tegoż
zgromadzenia odbywała się w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca
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adoracja godzinna („godzina święta”) oraz aby Komunia święta w pierwsze
piątki miesiąca była również ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus,
odsłonił Swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi,
że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności,
wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają
mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny
sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego
żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako
osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzeni Mi przez Komunię i inne
praktyki pobożne zniewag, jakich doznaje. W zamian za to obiecuję ci, że Serce
Moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu
cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących
czcicieli Jego Serca:
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca Mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
11.Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12.W nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy
z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż
nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce Moje
będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
Opr. Ks. Krzysztof Mirek
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Kącik poezji
…...Duch....Święty....
..od....wieków..
.…...orzeł....biały.....
…..skrzydła......... rozkłada..
…..nad......Polską........
..ojczyznę ...naszą ….
…chroni.....
..swe...dzieci...błądzące....
…niezrozumiałym...nieraz...językiem..
…..mówiące.....
...smutne...tak....obce.....
..dla....siebie..
......kłócą....się.....
..gniazdo...swe....brudzą.....kalają..
.....jakby...nie...było...
..Ciebie.....Boże...
…..czemu...tak…jest…
.....trudno...pogodzić..
..rozgrzać...miłością..
…..umarłe...serca....
.uśmiech...szczery...wrócić..
..grymasem.....wrogości..
....wykrzywionej....twarzy..
...głowy....wysoko...unoszą..
..sprzeciwiają...się....prawowitej..władzy..
..drudzy...w...pokorze...czekają...
..zrozumienia....
..oczekują...
..Ducha...Świętego... pomocy...
….ognia...wiary...
…..języka...zrozumienia... ...oświecenia...odnowy...
..umysłu...jasnego..
...pozbawionego......nienawiści..
....prosimy...Ciebie....Panie....
..o...łaskę....zawsze...wtedy..
..gdy...nasze...dusze...
.....potrzebują.......Twego....blasku....

..teraz...też...są...w...potrzebie..
…..w....potrzasku..
..a....my....umiejętności..
...modlitwy...nie...żałujemy.
..za..szczodrobliwość....bojaźni...bożej..
..za..wielki....dar.......pobożności...
....dziękujemy....
..za.....mądrość....
…..za.....Zesłanie....Ducha...Świętego..
..który...wszystko…może…
...uczynić..
...tak...wiele...dobrego..
..dla...rozumu...naszego...
..dla...nas..
..za...męstwo...i...odwagę.....
..narodu.....chrześcijańskiego..
....wierność....Tradycji..
....i.....
…...Ognistego....Ptaka....Nieba.
..zstępującego....na....Ziemię..
...zmieniając.....
...Oblicza...tej....Ziemi....
Zenon Tabor

6

Nasza Wiara 6/2017

….......pierwszy....krok....
...odwagi...nie...trzeba
....miłość....potrzebna..
..aby....pierwszy...krok...
...zrobić..
….na...nowej...drodze..
..do...nieba...
..ona...prowadzi...przez...
wiarę...w….dobro...uczynione...
...z…nadzieją.... ..
....odpuszczenia...popełnionych....
grzechów.....
..przed...kratkami...konfesjonału......
.się....ukorzyć......żałować...
....poprawę....ślubować.
….Bogu...
...przyrzekać......pokutować...
....warunki...wszystkie....wypełnimy..
…...przyjemność ….
….dla....swej....duszy....uczynimy.....
….wywabimy.......ciemne...plamy....
…..namiętności......precz...
….odrzucimy...
…..zło..
..słabym....cieniem...zostanie...
....wierny....
..nam.. .zawsze...
...towarzyszyć...nigdy...nie...przestanie..

..życie...nasze....dopełni..
...opłatek.....biały..
..Hostia...Święta,..
...Komunia....z....Bogiem....
...pojednanie...
…..z....czcią....szacunkiem...
...z....uwielbieniem.....przyjęta..
..pomoże....nam...dostrzec.....
.Boga.......
….dobro.....wszędzie.....
….ukazując ….
...serca...głębie..
…...którą....Jezus....
...za...dom...obrał...
....mieszkać...w...nim...chce..
..całe...Twoje...ziemskie...życie...
......pragnie....kochać...ciebie.
...miejsce...dając...w....sercu..swoim....
…..Bogu....Ojcu..
…...i ….Duchowi....Świętemu...
....Wszechmocnemu.....
…..cel....osiągniesz..
..łaski....zyskasz.....
.życzeń....spełnienia....
….miłość...nadzieję.....i...rozkosz..
..istnienia.....
Zenon Tabor

Dzień Dziecka... niechciane

...udręczony...zadumany... anioł...
…..anioły...nie...spadają.
..z....nieba.....
..jak...dojrzałe...jabłko......
z...drzewa...poznania.
..dobra...i..zła...
... trzeba...zerwać...owoc.

...aby...go...ziemia...przyjęła.
..tu...właśnie...znajdzie...odmianę.
...jak...się...człowiekiem.
..stanie...
się...duchem.
.. z...matki...wyrwany...
za...życie....
śmiercią...ukarany...
dotknięciem... przemocy......
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..która...mózg....lasuje..
..niepotrzebny,...jesteś..
.w...karierze...przeszkadzasz....
.pomyłką...jesteś.
..niepotrzebny...
...mówi..ojciec....matka...
za...podszeptem...diabła.... ..
przyjaciele....złego.....
.czas...przyjdzie..
..na...Ciebie...
.nasze...drogie...dziecię....
.teraz...nie...... potrzebujemy...
..twego...serca...
... tylko...nam.....
problemy...stwarzasz...
…....jesteś...tylko...dla...nas.
..owocem...rozkoszy...
…...naszej....
....powtórzyć..
…...raz..jeszcze...możemy..
.a...wtedy......
…....gwarantujemy..
.Tobie...nasz...aniele.
...że...
..przytulimy... Cie...
zaraz...po....narodzinach..
.dostatek...zapewnimy.....
opiekę......miłość.....
nadzieje...przywrócimy...
.wiarę...w...Twoje...istnienie.
.szczęścia
..naszego...nic..nie...zniweczy...
całować.....będziemy...
otaczać...Cię..
swoimi...skrzydłami..
..pełnymi....troskliwości....
..przytulać....dotykiem...
rozczulać...miłować..
.bez..granic...

..zadumał...się...
….anioł...opiekun..
.smutno...zwiesił...
...głowę...wsparł.
.o...zimny...marmur....
.na...kolumnie...pyłu.
..serce...w...urnę...włożył....
.dźwigającą......świątynie..
.milczenia....
zapłakał......
..gorzkie...łzy...
.litości..leje...
.nad...zepsutym..
.nieczułym..
niemiłosiernym...
..pozbawionym...uczuć...światem...
nad..matką...ojcem...bratem...
...wyciera...oczy...swoje.
..ból...rozpacz....lęk....
odejdzie..
.obcy...kusiciele..zostanie.
..zwątpienie.....
...dotyka...anioła....Cierpienia...
.pragnie...
wyrodną...bezradna..
przygniecionej...ciężarem..winy ....
matkę..
...przytulać...jak...ona....
….teraz....chce......
....swoje..nienarodzone...
..dotknąć....
...zaraz...po...przebudzeniu...
...złagodzić......grzech...swój...
...Prawdę..przywołać...
..nadzieję....
złagodzić...
.....kłamstwa...
..narodzin....zaufania....oddania.... .
i..istnienia.. .
Zenon Tabor
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Dzień Dziecka
pomoc

.....…..dzieci.....wojny....
….....dziecko....córka....syn..
...szczęście...uśmiech..
.miłość...
...rodziców...bez...granic...
polski…..czerwcowy....dzień..
…...poziomkami...pachnący...
jaśminu....krzew.
..….nocy....woń..rozdziela...
. aromat...wakacji
….wyczuwa...
..rozmarzony...spokój....zagłusza..
odgłos......nieszczęście...
..głowa...sennie.....opada...
..rzeczywistość...się...skrada.
.dzieci...wojny...
..Ukrainy...Syrii...Afganistanu..
..żołnierze...
walczą.....mali...giną...
…..rodziców.....pozbawione..
...dachu..wody.....jedzenia..
....smutna...prawda......mnie.....
..przeraża..
...tak...jak....wielu....
….wrażliwego ...czystego...serca...
..skarga....bez...słów...
płacz...cichy...bezgłośny...niemowląt....
..nie ...obudzi....sumienia..
...wroga..
…..walka....krew...niewinnych....
...podnieta..dla..Złego..
.Anioła...płacz....nie...pomoże..

..choć...tak...często.
..w...duszy...wzbiera.
…..szczypta...uczucia..
….….jak...pomóc
..ktoś...się...zastanawia..
..bo...pomoc..bardzo......potrzebna.....
..żeby....żyły..
..zakończ...milczenie
...odezwij...się....
..chociaż...wiesz..że..to...nie...nasz..kraj
daj...co...masz..najcenniejszego...
.serce....okaż...miłosierdzie..
.oni...giną...samotni...opuszczeni.
..a...politycy....
..o...władze...się....
....kłócą..
..o...koryto...pełne....pomyj...
..jak...świnie..pomrukują....
..zbrodni...nie...dosięga...ich... wzrok...
...bez...wyobraźni....
nie...dostrzegają..
...dzieci....matek.....biedy
dajmy...pomoc...wsparcie..
...ubranie...
zamiast..śmiertelnej...broni.
..darujmy...zbyteczną..kromkę..chleba..
..w...ten..sposób..
..dzieci...wojny.
..możemy...od...śmierci...ocalić
,.uśmiech.. .
.szczęśliwy...na...ich...buzię...oddać...
Zenon Tabor
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Poznański Czerwiec 56

….czy....wolno...nam..
….....czy......musimy...
...przebaczyć.....odpuścić...winy...
.tym.....którzy...kiedyś...nasze...syny....
.....prześladowali...
..w...więzieniach...zamykali..
......maltretowali...ojców....naszych.
...litości...nie...mieli....
..na...śmieć.....skazywali..
..nie...znając......przyczyny..
...bez....winy...
..nie...mieli....miłosierdzia..
....a...my...go....teraz..mieć...możemy...?
.czy...wolno...nam..
.zapomnieć..
...te...lato...pięćdziesiąt.....sześć...
….czerwcowe…..gorące....krwawe..
..ulice...robotniczego...Poznania.....
rozpalone…..
....śmierci.......żniwo....robotników....
Cegielskiego...
…..Romka.....Strzałkowskiego...
...chłopca.....zamordowanego....
...przez...brata...Polaka..
…..do...wojska...powołanego..
….zamkniętego...
..w....czołgu...przywódcy...sowieckiego..
sługusa...premiera.....Josifa...łysego...
..gdy..groził...rękę...odrąbać..każdemu..
.kto...się...odważy....sprzeciwić....
..dyktaturze..i....porządkowi.. ..
komunistycznemu..
.czy....wolno...darować..
...krzywdy....

..które....oni....nam...czynili.....
..kto...ojców...odda...synom....
..zapłaci...za...łzy...matek...
.zdrowie...wróci...
....pod....pałami.. milicji...utracone..
.nie...możemy...
te....przestępstwa..zapomnieć....
..z....kart...historii..wymazać...
.białe...plamy...zostawić...
nie...pamiętać.
…..komunistów...
.samowoli...sekretarzy...politbiura....
...powinni...się...ukorzyć.
.w...piersi...z..orderami....uderzyć...
..przyznać.....przeprosić..
...tego...nie...potrafią....
.mordować....umieli...
..niepamięcią...się...zasłaniają...
....głowy.....w..chmurach...chowają....
dobrych ....zmian....nie...dostrzegają...
jak...świat...się...zmienił..
...nadal...się...panoszą....
…..bezczelni..…
..pretensje....mają...
.do...zapłaty.....
..za...gwałty....perfidnie..
..popełnione...z...uśmiechem...
.grymasem...nienawiści...na...twarzy...
Zenon Tabor
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....Brak...pamięci...zapomnienie
…...Sobieski...zapewne..
....gorzkie...łzy....leje.....
...gdy...słyszy...co...się...teraz...dzieje...
....przywołuje...pamięć......dżihadu.....
...zislamizowane...kraje....
..przed...wiekami..
..szturm...
...zatrzymany
...w....bitwie....pod...Poitiers...z..
..muzułmanami...
…plemiona...tureckie...rozgromione..
..szablami...z....krzyżami.....
....pod.....Dar-ar-Islam... ...w......katolickim......
....świecie.. graczom.... politycznym...
…..w...głowie....się....przewraca.....
...Niemcy...chcą...kulturę.. naszą...
…..sprzedać...chrześcijańska...
..zmienić..
..wyznanie....Europie..
..którą.....cztery...wieki....temu.........
...pod....Wiedniem...1683....roku
.....11....września....
…..król...Polski......Sobieski..
..odpierał.....
..mur....stawiał....
..przed... koranu....wersami....
...zabijaj…w...imię...boga....
..dostali...przyzwolenie..
.. historia...się...powtarza..
..islam....się...odradza...
…..Nowy...Jork...2001....rok...
..11...września..
...padają....
...wierze....przeznaczenia...
…..ameryki..
..symbol...demokracji...
....w...gruzach.
....leży...tysiące....niewiernych..

..dosięgła...ich..śmierć....
....kultury.....
…..Allacha....
…..on...tu.....teraz....panem...
...świat.....zamarł...
...fatum....wisi...nadal....
....powiało....strachem....
..nad..światem..
..łopocze....flaga...muzułmanów..
.....półksiężyc..
.nakazuje...nadal...mordowanie..
..a....my...się...litujemy...
....chrześcijanie.....skrytobójczo...
... zabijani..
...sprowadzamy..
..za...zgodą..
....Brukseli...
..nakazy.....przyjmowania...
....swoich...prześladowców..
…..miejsca....szykujemy...
...meczety..
..budujemy....
...grobowiec..
…..chrześcijanom...
...Europo......
...obudź....się..
....otwórz....szeroko....oczy.....
...letarg.....to...nicość...
..zapominanie …..
...nie...pamiętanie..
....historii.
…..do...nowych....
...tragedii...prowadzi......
..Nicea....Paryż....Berlin...
.Bruksela...Monachium...Manchester...
…...ofiary..
…...świętej....wojny..
…....świadczą...
…...przypominają....
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...proszą.. .
...nie ...zrozumieją...już....
..głupoty.
...polityków..
...naiwności....

..która...do...unicestwienia.....
....naszej....kultury...łacińskiej...
..prowadzi...
Zenon Tabor

Ave Maryja
100 białych lilii na ołtarze
na 100-lecie Objawień
Maryi - Matki Jezusa
w Fatimie /Portugalia/.
Całe przesłanie Maryjne
to troska o ludzi
ostrzeżenie przed karą
za odwrócenie się od Boga
Troje dzieci - Łucja
Hiacynta i Franciszek usłyszeli
że Boża Matka zwycięży –
ZATRIUMFUJE DOBRO
Środkami zaradczymi są:
codzienny Różaniec
i 1-sze soboty miesiąca
poświęcone czci Matki Bożej
Niechaj opamięta się świat
by pokutą i nawróceniem
odnowić oblicze Ziemi
według słów św. Jana Pawła II
Publicznie wyznajmy
w marszu ulicami miast
przynależność do jednej rodziny
pod błogosławionym szyldem Maryi

Wspólny Różaniec niech zabrzmi
jak modlitewna prośba do serca
Niepokalanej o Matczyna opiekę
nad światem pełnym grzesznej moralności
Pani Różańcowa – Pani serc naszych
Pani pełna miłości
zdław swoim łaskami obojętność
Wszak jesteś Jutrzenką nadziei i radości
Maria Piniańska
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Święta Rito
Wysłuchaj 				
cichych szeptów 				
trudnych naszych spraw
Przenikaj brzegi ciszy 			
i ożywiaj nasze serca 			
pełne bólu
Któraś jest Nadzieją
Wstawiaj się za nami 			
by noce bezsenne		
łzy palące				
niepokoje i kamienie bólu		
usunął Bóg z dróg życia

By nadeszły 				
dni szczęśliwe 				
i wstawał z rosy 				
nieba błękit				
w oczach rozjaśnionych			
modlitwą dziękczynną
Maria Piniańska

Pochód miłości
Procesja serc naszych 			
w świetle Twej Monstrancji.
Przez pryzmat miłości			
otul nas Panie Twa Boskością,
W niej nasze wyzwolenie 			
Życie i miłość żądają ofiary - 		
Zwycięża się mocą prawdy,		
którą jesteś Boże				
Nasze ułomne myśli,			
czyny bezradne 				
czekają na pomoc Twą			
i po to także byśmy umieli 		
podawać dłoń potrzebującym
W Krzyżu nasze wyzwolenie 		
w różańcu pomoc Maryi 			
więc chodźmy jak pątnicy			
wierni Trójcy Świętej 			
i wołajmy; Boże przebacz! 		
Boże pomagaj !			
Boże ulżyj cierpieniom 		
naszym

Czasem szepczę – o Jezu 		
zmiłuj się nad nami
by spokój zapanował w sercach,
Idziemy z Tobą – my Twoje dzieci
zagubione w swych myślach, 		
Wiedź nas po labiryntach dróg. 		
My zbierzemy z łąk i ogrodów		
najpiękniejsze kwiaty			
wyścielimy dywan pod Twoje stopy
tam gdzie błogosławił będziesz 		
nas i nasze domy . 			
Rozedrgają się dzwony i dzwoneczki
na cztery świata strony 			
a Ty Ojcze nas pobłogosław 		
swe dzieci, które Cię miłują
Maria Piniańska
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Wywiad z ks. Diakonem Dariuszem Zachwieją
Z księdzem Diakonem Dariuszem Zachwieją odbywającym praktykę duszpasterską w dniach od 4 marca do 23 kwietnia 2017 r. w naszej parafii rozmawiał Jacek Kwiatkowski.
Księże diakonie, został ksiądz skierowany przez ks. biskupa na praktykę
duszpasterską w naszej parafii w okresie od 4 marca do 23 kwietnia 2017 r.,
czy wcześniej ksiądz coś więcej wiedział na temat naszej parafii?
Nie wiedziałem wcześniej zbyt wiele o tej parafii. Jedynie, że ks. proboszcz
był w Krościenku n. D. wikarym oraz że ks. Andrzej jest kolegą rocznikowym
mojego wikarego. Jak się o tym dowiedziałem, pomyślałem, że, na szczęście,
to sami swoi. Poza tym koledzy z seminarium bardzo dobrze wspominali oazy
Ruchu Światło-Życie, których moderatorem był ks. Andrzej. Jeszcze koledzy
z seminarium mówili mi, że jest tu liceum mundurowe oraz że są grupy młodzieżowe Ruchu Światło-Życie i KSM. Nic więcej nie wiedziałem o specyfice
parafii, nawet specjalnie się nie dopytywałem, żeby się nie uprzedzać do niczego. Wiedziałem, że jak przyjadę, to na bieżąco wszystkiego się dowiem.
Jakie myśli, nadzieje, obawy, czy rozterki towarzyszyły księdzu, gdy po
raz pierwszy przekroczył ksiądz próg naszej plebanii?
Byłem spokojny jak przekraczałem próg. Wiedziałem, że jadę, żeby się
uczyć i przyglądać posłudze duszpasterskiej tutejszych kapłanów. Obawy czy
rozterki byłyby nieuzasadnione, bo wiedziałem, że jadę w dobre miejsce i w
dobrym celu, realizując to, co podjąłem niecałe sześć lat temu. Raczej byłem
ciekawy, co mnie tutaj czeka i miałem nadzieję, że ta praktyka będzie pożyteczna i że będę miał jakiś „praktyczny” start w posłudze duszpasterskiej, jaka
mnie czeka niedługo, bo do tej pory moja formacja seminaryjna była w głównej mierze teoretyczna i skupiona wokół pracy nad sobą, czyli na formacji
duchowo-intelektualnej.
Słyszałem, że nie jest to pierwsza księdza praktyka duszpasterska, ile
takich praktyk miał ksiądz diakon i w jakich miejscach. Czy takie praktyki
w parafiach dają coś młodemu człowiekowi będącemu już tylko o krok od
kapłaństwa, a może są niepotrzebne i zbyt stresujące?
Poza tą praktyką jeździłem raz w miesiącu na sobotę i niedzielę do Żelichowa. Jest to tzw. „praktyka jesienna” diakonów trwająca od października
do grudnia, więc łącznie wychodzą trzy takie wyjazdy weekendowe. Głosiłem
w tej parafii homilie oraz prowadziłem spotkania z tamtejszymi grupami parafialnymi. Praktyką było dla mnie również uczęszczanie co dwa tygodnie na
Msze Święte migowe dla głuchoniemych, na które przygotowywałem miganie
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czytania, psalmu, Ewangelii, modlitwy wiernych lub części stałych. Praktyką było dla mnie również uczęszczanie co miesiąc przez piąty i szósty rok
do więzienia w Tarnowie, gdzie przyjrzałem się posłudze kapelana. Praktyką były dla mnie wakacyjne oazy, na których byłem animatorem – oaza misyjna dla gimnazjalistów a także oazy rodzin pierwszego i drugiego stopnia.
Podobnie posługa w szpitalu przez sześć tygodni po trzecim roku na trzech
różnych oddziałach. Również miesięczny pobyt w Kazachstanie na tzw. „stażu
misyjnym” pokazał mi zupełnie inne oblicze Kościoła, inną specyfikę działalności duszpasterskiej wśród przeważającej liczby muzułmanów, ateistów,
prawosławnych i protestantów. W czasie tych i jeszcze wielu innych wyjazdów
nabierałem praktyki na różnych płaszczyznach działalności duszpasterskiej.
Dlatego, mimo iż teoria przeważa w seminarium, to nie jest tak dominująca. Będąc w seminarium, wydawałoby się zamkniętym miejscu, odwiedziłem
wiele różnych miejsc, zarówno parafii nie tylko w naszej diecezji, jak i domów rekolekcyjnych i poznałem tak wiele nowych ludzi, że te sześć lat zamyka
w sobie mnóstwo nowych doświadczeń, przez które mam inne spojrzenie na
drugiego człowieka a także lepiej poznałem siebie.
Bardzo proszę opowiedzieć kilka słów o sobie, skąd ksiądz diakon pochodzi, o swojej parafii, rodzinie, rodzicach, rodzeństwie, do jakich szkół ksiądz
uczęszczał, jakie są księdza zainteresowania, ulubione książki, sport, hobby?
Pochodzę z Krościenka nad Dunajcem. Mama pochodzi z tejże parafii,
Tata natomiast z sąsiedniej miejscowości, Szczawnicy. Mam trójkę młodszego
rodzeństwa, dwie siostry oraz brata. Jeśli chodzi o szkołę średnią jaką ukończyłem, to uczęszczałem do liceum o profilu wojskowym w Nowym Targu. Dzięki
temu oprócz nauki ukończyłem kilka szkoleń z zakresu samoobrony, kurs wspinaczkowy a także poznałem specyfikę funkcjonowania wojskowej jednostki łączności
z Krakowa, z którą współpracowała szkoła. Zatem przed seminarium moje zainteresowania skupiały się wokół sportów walki
a w czasie wolnym wiele czasu spędzałem
na jeździe na rowerze. Mało czytałem
w liceum. Dopiero w seminarium się rozczytałem i zacząłem żałować, że przegapiłem w liceum wiele wartościowych lektur.
Dzisiaj nie wyobrażam sobie nie mieć stale
jakiejś lektury do czytania, (oprócz oczywiście codziennej lektury Pisma świętego
i lektury duchowej) z różnych dziedzin,
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zarówno z zakresu egzegezy biblijnej, apologetyki czy teologii duchowości
jak i ze znanych dzieł literatury światowej. Tutaj polecam autorów: G. Ravasi,
C.S. Lewis, R.A. Ziemkiewicz, oraz Św. Teresa od Jezusa, która bardzo otwarła
mi oczy na duchowe życie wewnętrzne swoją „Księgą życia”.
Czy ma ksiądz jakąś szczególną pasję, jeśli tak, to proszę o tym szerzej
opowiedzieć?
Jako seminarzysta nie mam na tyle czasu, żeby zajmować się jeszcze czymś
dodatkowym w wolnych chwilach, nie odczuwam też takiej potrzeby. Myślę,
że w kapłaństwie też nie będzie miejsca w grafiku na jakieś dodatkowe własne
zajęcia, bo byłoby to ze szkodą dla duszpasterstwa, które stanowi przecież
priorytet. Kiedy mam wolne, wolę wybrać się w góry, a jeśli nie mam takiej
możliwości, to idę biegać lub zagłębiam się w jakąś dobrą lekturę.
W homilii w Wielki Czwartek mówiąc o kapłaństwie, wspomniał ksiądz,
iż mimo że nigdy nie był ani ministrantem ani lektorem, został ksiądz powołany. Czy może ksiądz uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć, jakie były
okoliczności odkrycia swojego powołanie do kapłaństwa. Co tak ostatecznie
zadecydowało o podjęciu tak ważnej decyzji życiowej?
Rzeczywiście, nigdy wcześniej nie służyłem przy ołtarzu ani nie należałem
do żadnej grupy młodzieżowej. Po prostu w drugiej klasie liceum zastanawiałem się co podjąć, jakie studia wybrać, patrzyłem co koledzy wybierają
i jakoś żadna ze świeckich uczelni mi nie odpowiadała. Jako licealista patrzyłem dość krytycznie na życie dorosłych, pytając siebie, dlaczego wielu ludzi
nieraz narzeka na swoją sytuację, ledwo składa grosz do grosza, skoro każdy
miał podobny start w szkole i każdy ma okazję się wykształcić i zdobyć zawód w swoim fachu. Doszedłem do wniosku, że ludzie albo za szybko chcą
zarabiać i rezygnują bezmyślnie z dalszej edukacji, albo, jeśli chodzi o zakładanie rodzin, nieodpowiedzialnie wchodzą zbyt prędko w zbyt bliskie relacje,
oczywiście niezgodne z katolicką nauką przestrzegającą przed współżyciem
czy wspólnym mieszkaniem przed ślubem. Po tym pojawiają się dzieci, trzeba
się pobierać, szukać pracy i zaczyna się niespokojne życie, pogoń za groszem,
niezadowolenie z życia, a także rozpadają się związki, bo zaczęły się bardzo
nieodpowiedzialnie. Takie przynajmniej miałem wtedy myślenie. Postanowiłem, że bez żadnego pośpiechu chce skończyć jakieś studia, a o rodzinie zacznę
myśleć mając już zapewnioną pracę i mieszkanie, czyli po ok. 25 roku życia.
W tym też czasie modliłem się o dobrą żonę, dzieci, dom itp. Myśl o seminarium pojawiła się raz i szybko ją odsunąłem, było to w drugiej liceum.
Niedługo potem powróciła bardzo silnie i zacząłem się zastanawiać jak to jest,
że taka myśl, a przecież modliłem się o dobrą rodzinę. Przekonałem się, że
tak naprawdę modliłem się o życie szczęśliwe, spełnione, o to, by czynić do-
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bro i być blisko Boga. Zdecydowałem, że pójdę do seminarium po rozmowie
z jedną siostrą zakonną posługującą w naszej parafii. Powiedziała tylko, że
jeśli chce próbować, to lepiej, żebym nie szedł do seminarium tylko na jakieś
inne studia. Jednak jeśli jestem pewny, że chcę podjąć formację seminaryjną,
to żebym się na nią zdecydował. Miałem tę pewność wewnętrzną, że tego
chcę, więc wstąpiłem i co roku bardziej się w tej decyzji upewniałem. Nie
opiszę tutaj, jak wiele różnych, wyraźnych dla mnie znaków dawał mi Bóg, że
jestem na właściwej drodze. Sam jestem do dziś zaskoczony dotychczasowym
moim życiem, bo widzę wiele Bożych łask i wiele dobra, jakie pojawia się
wokół mnie. Jestem przekonany, że cokolwiek z mojej obecności czy posługi
w jakimś miejscu jest dobrego lub pożytecznego dla innych, wiem, że nie jest
to moją zasługą, ale Boga. A to, co było raczej mało udane lub niedoskonałe,
przypisuję sobie. Taka jest rola nas wszystkich, chrześcijan - być oknem na
Boga i pomostem prowadzącym do Niego.
Czy miał ksiądz też inną wizję swojej drogi życiowej, jeśli tak, to kim
ksiądz chciał zostać, gdyby nie wybrał kapłaństwa?
Brałem pod uwagę wstąpienie do policji, zostanie nauczycielem w-fu lub
zawodnikiem któregoś ze sportów walki, np. judo, którego technikę łatwo
opanowywałem i przez pewien czas marzyło mi się nawet wzięcie udziału
w igrzyskach olimpijskich. Te alternatywy zostawiłem już za sobą.
Czym jest modlitwa w życiu księdza i jak radzi sobie ksiądz ze stresem, napięciem, czy ma ksiądz jakąś dobrą radę jak skutecznie rozładować te emocje?
Żeby rozładować emocje, według mnie, najlepszy jest sport. Czy to bieganie, rower, czy wyjście w góry lub na basen. Modlitwa jest czymś kluczowym
w codziennym życiu. Bez relacji z Bogiem nie wyobrażam sobie życia. Modlitwa, szczególnie adoracja Jezusa Eucharystycznego czy lektura Pisma Świętego,
jak mam czas to i z komentarzem egzegetycznym, jest czymś tak niezbędnym
i tak podstawowym w życiu, jak jedzenie czy spanie. Całe życie powinno opierać
się na Bogu, do Niego zmierzać i od Niego czerpać potrzebne siły na co dzień.
Z Nim i dzięki Niemu tylko można na co dzień żyć dobrze, w wewnętrznym
pokoju i radości bez względu na okoliczności, działać między ludźmi i czynić
dobro. Przekonałem się, że bez tej relacji, bez osobistej więzi z Bogiem można
łatwo pobłądzić w tym życiu, jest się po prostu bezradnym i można popaść
w fałszywe poczucie samowystarczalności, w takie zadufanie i po prostu pychę.
To prowadzi do łatwego odejścia od norm moralnych, od prawa naturalnego aż
do odrzucenia Boga i decydowania samemu co jest dobre a co złe. Bo skoro ktoś
nie potrzebuje Boga i relacji z Nim, to czemu miałby przestrzegać jakichkolwiek
zasad, czemu miałby żyć dobrze, w imię czego? Potrzeba modlitwy jest dla mnie
czymś tak oczywistym, że nawet dziwnie mi się o tym mówi, bo to tak jakby
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mnie ktoś zapytał, czym jest dla mnie tlen, którym oddycham, albo czym jedzenie i picie.
Czy ciężko było się przyzwyczaić do życia seminaryjnego?, co sprawiało
najwięcej trudności, czy były momenty zawahań. Czy sześcioletnia formacja
intelektualna i duchowa w seminarium duchownym zmienia człowieka?
Nie było ciężko się przyzwyczaić. Wiedziałem, że zostawiam komórkę
i internet i że będę rzadko w domu, ale nie przeszkadzało mi to. Chciałem
podjąć formację seminaryjną i dobrze ten czas wykorzystać. Czy formacja seminaryjna zmienia człowieka? Tak, zmienia o tyle, o ile ktoś chce się zmienić
na lepsze. Pomaga w tym regulamin seminaryjny, pomagają przełożeni, koledzy rocznikowi, ale przede wszystkim głównym Formatorem jest Pan Bóg.
Zabieganie o jak najbliższą relację z Nim, bo właśnie praca nad czystością
duszy, nad własnymi wadami i złymi przyzwyczajeniami, żeby na ich miejsce
pojawiały się cnoty, robi w duszy miejsce dla Boga. Miałem więcej wad przed
seminarium, byłem nieświadomy wielu rzeczy i miałem dużo słabszą relację
z Bogiem. W seminarium przede wszystkim nauczyłem się modlitwy i pokory.
Wielu znajomych czy członków rodziny mówiło mi nieraz jak się zmieniłem.
To stało się właśnie dzięki chęci zmiany na lepsze i otwarciu na działanie Boże
w duszy. Czas seminarium daje naprawdę duże możliwości w rozwoju intelektualnym i duchowym i można to dobrze wykorzystać, jak również, niestety,
można to zaprzepaścić bezpowrotnie.
Proszę powiedzieć, który rok nauki w seminarium uważa ksiądz za najtrudniejszy?
Myślę, że pierwszy rok był najtrudniejszy, bo wtedy dopiero wchodziłem
w seminaryjną codzienność. Na pierwszym roku też dwa razy oblałem egzamin z historii filozofii. Od drugiego roku szło już łatwiej i stopniowo przyzwyczaiłem się do seminaryjnego rytmu.
Na jaki temat ksiądz pisał swoją pracę magisterską, jakie lubił ksiądz
przedmioty wykładane w seminarium, ilu was, kleryków, było na pierwszym
roku, a ilu studiuje na VI roku ? Czy wszyscy jesteście ze sobą zżyci jak
w rodzinie, przebywając razem na co dzień przez tyle lat?
Pisałem pracę z etyki na temat obrony życia w oparciu o personalizm,
prawo naturalne i wypowiedzi Benedykta XVI. Lubiłem najbardziej egzegezę
Pisma Świętego, lektorat z języka hebrajskiego oraz dogmatykę. Przekonałem
się, jak wiele rzeczy trzeba doczytywać i stale się douczać, bo wykłady przybliżają pewne zagadnienia i dają pewne podstawy, ale jednak wkład własny jest
niezbędny, żeby pewnych informacji nie zapomnieć, a w inne szerzej się zagłębić. Douczać się trzeba będzie całe życie. Było nas 45, a wyświęconych zostało
24 diakonów, z czego trzech przyszło w zeszłym roku z urlopów dziekańskich.
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Dzięki dobremu prowadzeniu przez przełożonego jesteśmy zgraną paczką, nie
ma u nas jakichś podziałów czy pomniejszych grup i wiem, że na każdego
z braci z roku mogę liczyć w każdej chwili.
Poproszę teraz o parę słów na temat wydarzeń z życia seminaryjnego
które ksiądz najmilej wspomina?
Najmilej wspominam rekolekcje, w adwencie tygodniowe, w Wielkim
Poście trzydniowe. Jedne i drugie zawsze odbywają się w milczeniu. Wtedy
zostawiamy wszystkie inne niepotrzebne zajęcia. Każdemu polecam taki czas
ciszy i modlitwy, są w wielu miejscach w Polsce organizowane rekolekcje
w milczeniu, wystarczy wpisać w wyszukiwarce. Nie da się słowami opisać
tego czasu, trzeba to samemu przeżyć.
Proszę opowiedzieć o swoich obowiązkach wykonywanych podczas praktyki w naszej parafii? Czy może ksiądz diakon dokonać oceny - czego ksiądz
się nauczył tutaj w naszej marcinowickiej parafii i kto księdzu w tym pomógł?
Większość zajęć, czy to parafialnych, czy w szkole, uzgadniałem z ks. Andrzejem Kmiecikiem. Wiele czasu spędziłem w szkołach na różnych poziomach wiekowych, co jest bardzo pomocne, bo przekonałem się, jak wygląda nauczanie w tym przedziale od przedszkola do szkoły średniej. Spotkania
z grupami młodzieżowymi też były czymś dobrym, zaskoczyło mnie, jak młodzież jest przygotowana i na jakim poziomie rozmawiają o sprawach duchowych czy trudnościach codziennego życia albo jak potrafią się zorganizować
i przygotować różne nabożeństwa oraz w jakim wymiarze potrzebne jest towarzyszenie kapłana. Oczywiście, obserwowałem posługę kapłanów i zobaczyłem, jak wygląda „od kuchni” ich działalność duszpasterska, co dało mi
wiele pomocnych wniosków na przyszłość. Nie jest łatwo zwerbalizować te
doświadczenia. Na pewno będzie mi łatwiej wejść w duszpasterstwo tej parafii, do której zostanę posłany po święceniach.
Bardzo proszę na zakończenie coś dodać od siebie.
Bardzo proszę o modlitwę za nasz rocznik, szczególnie w tym czasie bezpośredniego przygotowania do święceń prezbiteratu. Jestem wdzięczny Bogu, że
mogłem mieć praktykę w Marcinkowicach. Wiele życzliwości i dobroci doznałem od wszystkich, z którymi współpracowałem lub rozmawiałem. Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać.
Pozostaje nam, marcinowickim parafianom, spełniać na co dzień prośbę
ks. Diakona Dariusza i modlić się za cały jego rocznik kleryków, a zwłaszcza w tym czasie bezpośredniego przygotowania do sakramentu kapłaństwa.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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„Wszystko co czuje i co żyje...”
„Wszystko co czuje i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję ! 			
Gdy idziemy poprzez świat,
Chwalmy Boga
W każdym miejscu ,w każdy czas.						
Chwalmy Boga.
Bo Bóg naszym Ojcem,
bo Bóg kocha nas 		
On nam szlak wyznacza
I sam prowadzi nas.

			

/pieśń/

Zostaw żywy ślad po sobie. Zachwyć się pięknem, bogactwem przyrody.
Chwal Boga. I ja, mieszkając w mieście ponad 30 lat, już zostawiłam żywy
ślad przed blokiem. Z naszego biczyckiego lasu przyniosłam trzy małe sosenki. Posadziłam przed blokiem. Rosły pięknie. Jedna, środkowa, była wyjątkowo okazała, bogata, taka choinka. Dwie skromniejsze. Nie miały tyle
przestrzeni.
Po kilku latach sięgały prawie 3. pietra. My miałyśmy czyste powietrze.
Pewnej nocy ktoś ściął tę najbogatszą i wywiózł. Szukałam śladów ścięcia, ale
dobrze zamaskowane. Dwie skromniejsze ciągną w górę. Niedługo będą sięgać
czwartego piętra. A tam więcej słońca będzie. Może ocaleją.
Posadziłam też pigwę., którą dostałam od siostrzeńca, Mirka Lelity, leśnika. Pięknie rośnie przed oknem sąsiadki, która się cieszy bogactwem kwiatów
i owoców. Wszyscy ją podziwiają. Ma wspaniałe owoce, z których korzystają
inni. Mnie się może tez dostanie, o ile zdążę się nie spóźnić., bo niektórzy nocą
zrywają. Ale dobrze, że nie niszczą.
Od Eli Górczyk dostałam dwa niebieskie bzy. Posadziłam obok choinki,
przed sosenkami. Teraz pięknie kwitną. A cały rok darzą nas cenną zielenią.
Dobrze, że są już wysoki bo kwiaty ocaleją.
Kwiatków nie warto sadzić, bo niszczą. Znajoma urządziła piękny kwietnik. Mąż jej pomagał. Nieraz zatrzymywałyśmy się i zachwycałyśmy się nimi.
Ale kiedy mąż zmarł, znaleźli się tacy, co niszczyli kwiaty, a świeżo posadzone
wyrywali. Ale to czynili nierozumni chłopcy.
Przed 30. laty, kiedy zamieszkałam w Sączu, to nikt niczego nie niszczył.
Wszyscy dbali o miejsce, gdzie mieszkali i cieszyli się bogactwem przyrody.
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Modlitwa s. Faustyny „Przed Przenajświętszym Sakramentem”
Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najśw. Sakramencie. Uwielbiam Cię
za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci
i miłosierdzia. O, Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności
Twojej, choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. /Dż.1733/
Zofia Lorek

Listy do redakcji!
Dziękuje za życzenia, tyle dowodów życzliwości, pamięci i serdeczności.
„Nasza Wiara” jest piękna. A ten Baranek to mi się zakodował w sercu. Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi – oficerowi Wojska Polskiego dziękujemy
za cenne wspomnienia ze służby wojskowej.
Czytając o EDK w nocy i to przy takiej pogodzie, to jestem pełna uznania.
Myśmy raz w deszczu z Wawelu wyszli na pielgrzymi szlak do Częstochowy,
ale w dzień. Po drodze były kościoły otwarte. Ale niektórzy się wycofali. Nie
wytrwali. No i było 26 km.
Napisałam coś na temat „Zostaw ślad po sobie”. Teraz przyroda mimo
deszczu jest piękna.
Posyłam 100 zł na szatę graficzną dla „Naszej Wiary” Niech jej piękno
koduje się w naszych sercach.
					
Serdecznie pozdrawiam.
Zosia

Z Jezusem w procesji
Jest jeden dzień w roku ,kiedy Pan Jezus idzie naszymi ulicami ,po których
codziennie wielu ludzi, śpiesząc się, idzie do pracy, dzieci do szkoły, wielu idzie
na codzienne zakupy. Bez względu na pogodę w tym dniu Chrystus opuszcza
świątynie i udaje się razem z nami w miejsca, które zwykle nie kojarzą się
z Bogiem i modlitwą.
W tym to dniu drogami, którymi codziennie jeżdżą samochody, Jezus
ukryty w Najświeższym Sakramencie, niesiony przez kapłana w monstrancji,
mija nasze domy, idzie obok sklepów, przystanków, kieruje się do pięknej
alejki kasztanowej, zdążając do trzeciego ołtarza, aby pobłogosławić zgromadzonych tam pielgrzymów. Miejsca, które odwiedza w tym dniu Jezus, stają się miejscami publicznego wyznawania naszej wiary i uwielbienia Boga.
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Te miejsca odwiedzin, wyrwane z naszej codzienności, są na chwilę uświęcone
,jest to zarazem przypomnienie wszystkim uczestnikom procesji ,że jest coś
więcej jak doczesność i teraźniejszość. Podczas tej procesji w uroczystość Bożego Ciała uświadamiamy sobie ponownie prawdę o tajemnicy obecności Boga
,który jest tak realnie wśród nas, w naszym świecie.
W Polsce po raz pierwszy święcono Boże Ciało w 1320 roku. Uroczyste
procesje rozpoczęły się jednak dopiero w XVI wieku, zwłaszcza w Krakowie,
który był wówczas stolicą. W procesji idącej od Wawelu do Kościoła Mariackiego szli królowie polscy ze swym dworem, różne formacje wojska, bractwa
kupieckie i cechowe z godłami i chorągwiami. Jeszcze w drugiej połowie XVIII
wieku procesje Bożego Ciała, zwłaszcza w miastach, uświetniały salwy armatnie i wystrzały z muszkietów.
Szczególny charakter miały procesje Bożego Ciała w okresie utraty wolności narodowej. W czasach rozbiorów procesje Bożego Ciała ubogacono akcentami patriotycznymi. Niesiono proporce z polskimi godłami, świadczące
o narodowej tożsamości. Była to wówczas jedna z nielicznych możliwości zademonstrowania zaborcom żywej wiary i wolności. Obawiał się tego okupant
niemiecki w czasie ostatniej wojny światowej, gdy bezwzględnie zakazywał
procesji. Smutne, że po wojnie w tym duchu działały także władze komunistyczne, które prawie przez pół wieku na różny sposób utrudniały zezwolenia
na procesje Bożego Ciała, najchętniej ograniczając je do obejścia kościoła wewnątrz placu przykościelnego lub co najwyżej zezwalając na procesje bocznymi uliczkami. Miejmy nadzieję, że to już bezpowrotna przeszłość. Dzisiaj
procesje mogą odbywać się bez takich przeszkód.
Zdaje się jednak, że nie są wolne od innych niebezpieczeństw, zawsze grozi nam niebezpieczeństwo, że procesja zamieni się w pobożny spacer. Często bywa tak, że niewielka grupa wiernych idąca za kapłanem bierze czynny
udział w procesji: modli się, śpiewa, słucha Ewangelii. Im dalej - tym bardziej
tłum daleki od pobożności. Wielu zachowuje się jak na radosnej wycieczce:
rozmawiają, komentują, śmieją się. Niektórzy w klapkach, szortach i koszulkach na ramiączkach. Można w tym czasie pogadać o obiedzie, o wypadzie
wakacyjnym. Dzieci zajadają lody... Jedyna aktywność związana z procesją to
odłamywanie gałązek brzózek, zabieranych z jakimś przesądem. Aby czasu
procesji nie zmarnować, potrzebna jest refleksja nad tym, co ona oznacza
i wyraża. Każda procesja przypomina nam, że tu, na ziemi, jesteśmy pielgrzymami i nie ma tutaj miejsca, gdzie możemy pozostać na stałe.
Chodzenie w procesji uświadamia nam, że jesteśmy zanurzeni w procesie upływającego czasu, mijających zdarzeń i zmieniających się okoliczności
naszego życia. Tego procesu nie można zatrzymać, a to rodzi nieraz poczucie
przygnębienia. Procesja Bożego Ciała uświadamia nam, że w tej wędrówce
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przez życie nie jesteśmy sami, że Jezus przyszedł na nasze drogi i uczynił je
swoimi drogami. Został z nami w Najświętszym Sakramencie, aby poprowadzić nas do obiecanego wiecznego życia, które jest dla nas osiągalne tylko prze
Niego Procesja przypomina nam właściwy cel naszego życia i daje nadzieję,
że go osiągniemy, jeśli będziemy iść z Chrystusem i za Chrystusem - naszym
Przewodnikiem. W procesji dane nam jest odczuć, że nie jesteśmy sami, że
wokół nas są nasze siostry i nasi bracia w wierze. Udział w procesji jest zatem
manifestacją wiary i świadectwem dla rodziny, znajomych, przyjaciół.
Można powiedzieć, że uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
została ustanowiona na szczególne życzenie Pana Jezusa. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia Bożego Ciała były objawienia błogosławionej Julianny
z Cornillon, która od 1209 r. miewała widzenia jasnej tarczy z widoczną ciemną plamą. Widzenia te zostały zinterpretowane jako brak wśród świąt kościelnych specjalnego dnia poświęconego czci Najświętszego Sakramentu.
Pod wpływem tych objawień w 1264 roku papież Urban IV ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla całego Kościoła. Papież wyjaśniał, że tym świętem
Kościół pragnie wynagrodzić za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie za błędy odrzucające rzeczywistą obecność Jezusa pod postaciami
chleba i wina oraz uczcić pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu.
Dniem najbardziej właściwym dla tego święta byłby Wielki Czwartek. Jednak
ze względu na charakter Wielkiego Tygodnia papież dla tej uroczystości wyznaczył czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Nieco później do obchodów tego święta dołączono procesję
I tak jest do dzisiaj. 						

….Boże....Ciało.....
…...Boże...Ciało....Hostia...
...kryje..
..w...Najświętszym...Sakramencie....
...monstrancja......życiem....jaśnieje..
..w...słońca...blasku....
...patrzy...na…nas......Jezus...
.swoim...wzrokiem..			
..świat...ogląda...			
zwiedza...miasta...wsie..		
…...chłopskie....sioła....			
...gdzie......miłość...i...zgoda..
…..panuje....				
odwiedzić.......rad..jest...			
..dzieci...swoje.....			

..idzie...środkiem...drogi...		
.w...kurzu...i...skwarze...
.przed...nim...dziatwa.....		
.pod...studzone...jego...nogi..
..ściele......dywan.....kładzie..
..z...białych......polnych.....
.....rumianów...				
..maków...czerwonych...			
i...chabrów...niebieskich......
aby...stąpać..po...nich...mógł..
...wśród...chorągwi...			
...pod...baldachimem..			
.wśród....płatków...róż...			
..sam...Bóg....
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bo...te...kwiaty.....dumne..		
.....wyrażają...piękno..i..miłość.
..szczycąc..się......		
.....Boską....Tajemnicą.......
…...nieba....		
.za...nim..rzesze....wiernych...
…..przyjaciół...idą...z...pokora....
chcący...służyć.....Panu.
..aż...do...końca...świata....
.strażacy......pretorianie ..w...kasku..
legionisty...		
.rzymskiego..
..gladius...w...rękach...dzierżąc...
….strzegą...procesję..
....pod...baldachimem...		
.opłatek...mały...		
życiem...wiecznym....
...się...staje.....		
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..śpiewem...chwalebnym...
.dziękują...dzwony..
...zabiły...
….dzwoneczki..
.na...chwałę....Tobie..
..za...ukrzyżowanie...mękę...cierpienie.
...i ...ból..				
..lud...Cię...miłuje
….cztery..ołtarze.....Tobie....buduje..
…..cześć...Ci....oddaje..
..Boże....Ciało....		
.w...nim...cała...siła....
.radość...
niebo..i...ziemia..		
....będą...świadkami..
....Boże....miłosierny.....
...zmiłuj...się...nad...nami...
Zenon Tabo

Kochane Dzieci...

Podziemny teatr
c.d. opowieści

I tak znowu są razem . Ciasno, ale dobrze. Mogą lepiej i intensywniej
pracować z chłopcami i dziewczętami należącymi do podziemnej grupy teatralnej. Spotykają się albo u Karola na Tynieckiej, albo u kogoś ze znajomych
w tajemnicy, aby czytać, recytować, dyskutować, robić próby, a wreszcie wystawiać sztuki. Biorą program najbardziej ambitny, jaki można tylko wymarzyć
:Słowacki, Mickiewicz, Krasiński, Wyspiański. Stawiają sobie bardzo wysokie
wymagania. Nie ma szans na to, ażeby postawić dekoracje, aby ubierać się
w stroje z epoki. Kandelabr z trzema świecami to jedyny rekwizyt, na jaki
można sobie pozwolić. A cały dramat musi unieść – słowo. A więc tekst musi
być wypowiedziany perfekcyjnie. Żeby wyraził to, co autor chciał przekazać.
Ćwiczą, bez końca ćwiczą. Dyskutują, poprawiają, doskonalą. W warunkach
najprymitywniejszych na świecie, w nieustannym zagrożeniu ,że gdyby Niemcy przyłapali ich na spektaklu- a nawet na próbach – będą skazani na obóz
w Oświęcimiu. Ale nie ustają w gorliwości. Chcą czynić lepszym świat przez
sztukę. Chcą świat przemienić, by przestała panować na nim nienawiść, zapanowała miłość. By znikła pogarda dla człowieka, a narodził się szacunek dla
każdego.
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Szczególnie ,że coraz bardziej szerzy się zbrodnia . Na co dzień na ulicach
Krakowa – jak na wszystkich ulicach Generalnego Gubernatorstwa – Niemcy
robią „łapanki” na Polaków, wywożąc do Niemiec, innych aresztują, zamykają
w obozach koncentracyjnych. Do obozów koncentracyjnych wywożą również
Żydów. Najpierw zgromadzili ich w gettach, odcięli od reszty społeczeństwa
polskiego, a potem stąd wywozili do obozów śmierci.
Są już święci okupacyjni. Jest ojciec Maksymilian Kolbe, franciszkanin.
Idzie do bunkra głodowego w obozie oświęcimskim za kolegę. Jest drugi święty- Stary Doktor, jak nazywali Janusza Korczaka. Człowiek ,który całe swoje
życie poświęcił bezdomnym dzieciom żydowskim. Gdy Niemcy skierowali je
do komór gazowych, poszedł wraz z nimi.

Opowiastki nie tylko przyrodnicze
1. Powróciły do nas dudki
W związku ze zmianami na polskiej wsi, zmianami w rolnictwie, na terenach wiejskich osiedlają się również inne gatunki ptaków. W ostatnich
latach powróciły na wieś stadnie kwiczoły, sójki,
kosy i może przyszła również kolej na egzotycznie piękne dudki. U nas dudek został zauważony
na przełomie kwietnia i maja w dwóch miejscach
– przy moście na Smolniku, na drodze na Łazy
i w dzielnicy „Nad Stacją”; tu zrobiono mu nawet
zdjęcie, które zostało umieszczone w internecie. Zazdroszczę tych spostrzeżeń,
bo chociaż jestem „ptasiarzem” od piątej klasy podstawowej, to jednak nigdy nie widziałem żywego dudka na wolności. Mam jedynie dudka martwego
w muzeum parafialnym w wolierze z wypchanymi ptakami, pochodzi ona
prawdopodobnie z dworu Morawskich.
Dudki gnieżdżą się najchętniej w dziuplach wierzb czy topoli. Choćby
z tego powodu wierzba powinna być w Polsce pod całkowitą ochroną, zwłaszcza że jest drzewem, które integralnie należy do polskiego pejzażu.
Dudek ma wyjątkowo długi dziób, a na głowie posiada duży czub, ponadto jest bardzo barwnym ptakiem. Ptak ten słynie niestety z niemiłej woni.
W zagrożeniu młode dudki siedzące w gnieździe wstrzykują z gruczołów ciemnobrązowy płyn o niezwykle przykrej woni. Jest to ich obronna broń chemiczna. Nawet zagrażające im drapieżniki, jak np. koty domowe, lękając się tego
zapachu, zostawiają gniazda dudka w spokoju. Dudki wychowują jednorazowo od pięciu do siedmiu piskląt. Dlatego jest nadzieja, że jesienią, przed od-
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lotem, będziemy nad Smolnikiem zauważać już nie singla dudka, ale całą ich
rodzinę, gdyż po opuszczeniu gniazda cała dudkowa rodzina trzyma się nadal
razem, odwiedzając okoliczne łąki i pastwiska.

2. W przykościelnej wolierze mamy nowe nabytki.
Najcenniejszym jest kaczka krzyżówka, jest to najbardziej pospolita w Polsce dzika kaczka i jednocześnie największa z kaczek pływających. Samiec jest
niezwykle ubarwiony, ale te godowe szaty straci już w najbliższych dniach, od
czerwca będzie równie szary jak samica. Więcej na ten temat w następnym
miesiącu.

3. W ubiegłą niedzielę wstąpił do nas po drodze aktor
Sebastian Ryś...
Sebastiana Rysia mogliśmy oglądać w monodramie o Janie Karskim wystawionym w MCK Sokół w N. Sączu 8 listopada 2014 r. Jest on bliskim krewnym
aktorki śp. Zofii Rysiówny, która ze swoim bratem Zbigniewem, dziadkiem Sebastiana, brała udział w akcji uwolnienia Jana Karskiego. Aktor Sebastian Ryś
wstąpił do Marcinkowic, żeby być w podróży na niedzielnej Mszy Św. o godz.
11.30 w naszym kościele. Budujące było to, że przystąpił również do Komunii
Św. Obecnie Sebastian Ryś współpracuje aktorsko z powszechnie znanym aktorem Jerzym Zelnikiem. 		
Ks. Józef Babicz

Dwie wspaniałe grupy razem
Akcja Katolicka i KSM
Piątkowe spotkanie 28
kwietnia było dla naszego
Katolickiego
Stowarzyszenia
Młodzieży niezwykle ważne.
Mieliśmy możliwość gościć na
nim przepełniony wspaniałymi
ludźmi odział Akcji Katolickiej
naszej parafii. Standardowo,
jak co tydzień, zaczęliśmy od
wspólnego rozważania Pisma Świętego wraz z księdzem Krzysztofem - naszym
opiekunem. Następnie przy ciasteczku, za pomocą prezentacji multimedialnej
mogliśmy opowiedzieć o nas i naszym oddziale, a także o naszej szerokiej
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działalności na terenie parafii. Bardzo szybko się zintegrowaliśmy z członkami
AK, zwłaszcza pod koniec spotkania, gdzie zorganizowaliśmy teleturniej biblijny, który zakończył się oczywiście remisem ! Po wspólnej sesji każdy członek KSM udał się do domu z uśmiechem na twarzy. Pozdrawiamy całą Akcje
Katolicką na czele z księdzem proboszczem
PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE !! GOTÓW ?! 			
Monika Zwolińska

Gminny Konkurs „Konstytucja 3 Maja”
Uroczyste wręczenie nagród
Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie była
organizatorem Gminnego Konkursu pn. „Konstytucja 3 Maja w formie lapbooka”. Lapbook to w wolnym tłumaczeniu książka na kolanach. Teczka tematyczna zawierająca informacje na określony temat, które umieszczone są
w różnych kopertach, zakładkach .
W przedsięwzięciu tym wzięło udział 35 uczestników z siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmiec: ZS Chomranice, SP Marcinkowice, ZS
Paszyn, ZS Piątkowa, SP Rdziostów, ZS Wielogłowy, ZS Świniarsko.
25 kwietnia komisja konkursowa w składzie: pani Iwona Nowak – nauczyciel konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu - przewodnicząca komisji,
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pani Maria Kruczek z Polskiego Towarzystwa
Historycznego Oddział w Nowym Sączu oraz
pani Łucja Wróbel – redaktor naczelny gazetki parafialnej „Nasza Wiara”, dokonała oceny
nadesłanych prac. Podczas wyboru najlepszych
lapbooków brano pod uwagę: zawartość merytoryczną, kompozycję, wkład pracy, poprawność ortograficzną i stylistyczną. Komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
– Jakub Jawor – I miejsce – ZS w Wielogłowach
– Aleksandra Konar – II miejsce - SP w Marcinkowicach
– Patrycja Wróbel – III miejsce – SP w Rdziostowie
– Karolina Bednarczyk - III miejsce - SP w Marcinkowicach
– Wyróżnienia: Patrycja Śmierciak – ZS Wielogłowy, Joanna Mrzygłód – ZS
Wielogłowy, Sławomir Szkarłat – SP Rdziostów, Magdalena Łojek – ZS Paszyn, Patrycja Górka – ZS Piątkowa, Kacper Popardowski – SP Rdziostów.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 28 kwietnia 2017 r. W uroczystości
brali udział Wójt Gminy Chełmiec pan Bernard Stawiarski, pan Radosław Potoczek Dyrektor Gminnego Zespołu Edukacji, komisja konkursowa, a także
nagrodzeni uczestnicy konkursu i ich opiekunowie naukowi.
Po powitaniu wszystkich gości przez panią dyrektor Urszulę Łabuda głos
zabrała przewodnicząca komisji pani Iwona Nowak, która przedstawiła kryteria oceny nadesłanych prac oraz podkreśliła oryginalność, wyjątkowość, a także wysoki poziom lapbooków. Również pan wójt zauważył i docenił ciekawe
pomysły uczestników konkursu oraz pochwalił duże zaangażowanie uczniów
w organizowanych konkursach gminnych. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów wszystkim uczestnikom.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez
organizatorów konkursu.
Lapbooki, które zostały przesłane na konkurs, zostaną zaprezentowane
na wystawie w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.
Na pewno przyczynią się do rozpowszechniania tej techniki wśród uczących
się i nauczających.
Dziękujemy za wsparcie finansowe i ufundowanie nagród Wójtowi Gminy
Chełmiec, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chełmcu i Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.
Maria Rak
Organizator konkursu
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Paryska rewizyta
Jak wszyscy wiedzą, w lipcu poprzedniego roku nasza parafia gościła grupę pielgrzymów z Francji. Jestem bardzo szczęśliwy, że
udało nam się utrzymać dobry kontakt choć
z niektórymi z nich. Ostatnio odwiedziłem
w Paryżu Marie-Line Naves, która przyjęła
mnie pod swój dach i oprowadziła po stolicy
swojego kraju, tak jak kiedyś ja oprowadzałem ją po naszym pięknym Nowym Sączu.
Zwiedziliśmy razem m. in. Luwr i Wieżę Eiffla. Bardzo spodobało mi się to, że we Francji
młodzież ma niemal nieograniczony dostęp
do kultury dzięki darmowym biletom do
muzeów i innych miejsc związanych z historią. Serdecznie polecam tego typu wyjazdy,
ponieważ uczą one otwartości i rozbudzają
ciekawość świata.
Jan Gibaś

Rozmowa ze Stanisławem Mrozem
Z T . Chociaż mieszkam w Marcinkowicach ….dziesiąt lat ,to przyznam
ze wstydem ,że nigdy nie poznałem dokładnie przysiółka Drzykowa. Dzisiaj
po raz pierwszy jestem w tej „dzielnicy”, ponieważ mieszka tu może jeden
z ostatnich w Marcinkowicach rolników, ,„farmer” z powołania, który czerpie satysfakcję z pracy na gospodarstwie rolnym. Skąd wzięła się ta miłość
do rolnictwa ? Zwracam się z pytaniem do tego gospodarza ,który może sam
się przedstawi.
Stanisław Mróz.- Nazywam się Stanisław Mróz, jestem synem Michała
i mieszkam w Drzykowej od urodzenia. Myślę, że to nie tylko miłość ,ale także
konieczność pracy w rolnictwie w pewnym stopniu wzięła się z tego .że ja od
najmłodszych lat przebywałem na gospodarstwie, które prowadził mój ojciec.
Ojciec mój, od kiedy pamiętam, zawsze pracował, mogę powiedzieć, pracował na dwa etaty. Wstając wcześnie rano „oporządzał” gospodarkę, później
szedł do pracy na kamieniołom. Mając parę koni, wykonywał pracę wozaka
,przeciągając wózki z kamieniem na terenie kamieniołomu. Woził także wodę
,czerpiąc ja ze Smolnika i dowoził na plac budowy na skale.
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Chciałem także pochwalić się tym, że ojciec mój Michał przewoził swoim
zaprzęgiem różne materiały budowlane i także kamień z Klęczan, na budowę
kościoła parafialnego w Marcinkowicach. Nie był w tym transporcie odosobniony, wozili go także inni wozacy, przypominam sobie pana Piotrowskiego
Józefa, Krawczyka Władysława czy też pana Konara Józefa.
Z T. Powiedział pan ,że to nie tylko miłość do rolnictwa ale konieczność
zmusiła do pracy na roli. Czy nigdy Pan nie poczuł obrzydzenia do tej pracy,
przecież to ciężka praca i można powiedzieć trochę „śmierdząca”. Jak pan
jako młody chłopak z tym sobie radził?
S M. Nigdy nawet nie pomyślałem ,że praca na roli może śmierdzieć ,zawsze tę pracę wykonywałem chętnie i z przyjemnością, z czasem przyzwyczaiłem się do takiego trybu życia i dzisiaj nie wyobrażam sobie innej pracy. Na
pewno to jest ciężka praca, ale patrząc na wiele innych prac, można powiedzieć, że wszystkie one są uciążliwe, to zależy jak ktoś podchodzi do pracy. Ja
na przykład nigdy nie pracowałem na przymus ,po prostu chciałem pracować.			
Muszę także dodać ,że pracowałem kilkanaście lat na wagonowni w Marcinkowicach, jako suwnicowy. Była to dobra praca, bo pracowałem na suwnicy, praca nie ciężka lecz odpowiedzialna. Pracowałem też w kamieniołomach
klęczańskich jako konserwator. W sumie poza rolnictwem przepracowałem
kilkanaście lat lecz nigdy nie straciłem kontaktu z moich gospodarstwem rolnym.
Z T – Powiedział pan: moim gospodarstwem, dlatego wnioskuje ,że to
pan otrzymał to gospodarstwo od rodziców. Co z pozostałym rodzeństwem,
czy nie mają pretensji o ten spadek.
S M .- Tak jest istotnie, ja otrzymałem gospodarstwo od rodziców, ponieważ moi dwaj bracia i siostra nigdy nie garneli się do pracy w rolnictwie.
Dlatego nie miałem żadnych problemów, aby ich zabezpieczyć, dlatego żyjemy
nadal w zgodzie, niejednokrotnie pomagają mi w pilnych pracach, chociaż
mam tyle sprzętu rolniczego, że zawsze zdążę wykonać każdą pracę w rolnictwie, jeżeli tylko pogoda na to zezwoli.		
Pracując w rolnictwie to nie wszystko, trzeba się konkretnie nastawić jak
wykorzystać swoją ziemię i mieć z niej jakieś zyski, może to jednak nie zyski
,lecz trzeba tak gospodarować, aby minimalnie zarobić, chociaż „na chleb”. Ja
nastawiłem się na hodowlę bukatów i tego się trzymam. Pochłania mi to większość mojego czasu, bo aby wyhodować i sprzedać, muszę wykonać wiele prac
polowych. Muszę zasiać zboże, zasadzić ziemniaki, kosić trawę, później to zebrać, złożyć do spichrzów i karmić zwierzęta, aby przybywały na wadze.
Moim hobby, jak to modnie się mówi, jest hodowla kucyków, których
mam obecnie dwa, myślę je sprzedać i przestawić się na hodowle danieli.
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Z T .- Niewątpliwie ma pan bardzo dużo pracy, ale jak widzę, ma pan też
jeszcze jakieś plany. Trochę niegrzecznie jest kogoś pytać o lata, ale z wiekiem
sił ubywa ,czy panu sił starczy, czy myślał pan już o przekazaniu komuś
z rodziny swojej gospodarki					
S M .- Plany mam, a siły jak Bóg da, to będą. Trzeba myśleć optymistycznie. Gospodarki na pewno nie chciałbym dzielić na kawałki, rozdrabniać. Mój
dziadek Józef, zapisał gospodarkę mojemu ojcu Michałowi, który ten kawałek
ziemi przekazał testamentem mnie, Stanisławowi a ja zaś myślę przekazać go
swojemu wnukowi, który mieszka razem ze mną. On tę ziemię pokochał tak
samo jak ja i mam nadzieję, że będzie godnym moim spadkobiercą.
Co do planów to mam jeszcze jeden, moim marzeniem jest agroturystyka.
Jak widać, mieszkam w bardzo atrakcyjnym miejscu. Wokół domu pełno zieleni ,nieskażonej jeszcze chemią, którą nadal będę chronił przed zniszczeniem,
doskonałe miejsce na wędrówki krajoznawcze. 		
Nie jestem jednak pewien, czy te plany zostaną zrealizowane, ale myślę,
że mój wnuk, zakochany podobnie jak ja w rolnictwie, zrealizuje ten plan. Ja
po wielu latach pracy na gospodarce będę chciał iść na emeryturę, to jednak
nie znaczy, że całkowicie zerwę z rolnictwem. Bo jak już powiedziałem, praca
w gospodarstwie sprawia mi bardzo dużo radości i bez niej nie potrafiłbym
żyć. Będę pomagał, doradzał mojemu spadkobiercy
ZT – Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że udostępni mi pan swoją
sagę rodzinną, o której wspominał, opisujące historię swoich przodków, która związana jest również z historią Marcinkowic i przysiółka Drzykowa oraz
Niemcówka.
Rozmowę prowadził
Zenon Tabor

Wakacje
Koniec czerwca, ostatni
dzwonek w szkołach obwieścił
wakacje. Nastał czas bez szkoły,
nauki, bez książek, bez pracy
domowej, bez dźwigania ciężkiego plecaka, ale co najważniejsze, bez wczesnego wstawania. Myślę, że każdy uczeń,
ale też wielu z nas stwierdzi, że
wakacje i te 60 dni wolnego, to
bardzo dobry pomysł, na który

Nasza Wiara 6/2017

31

mógł wpaść tylko ktoś bardzo mądry i także odważny, dbający też o nasze
zdrowie.
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco.”
Tymi słowami zwrócił się Jezus do swoich uczniów. Dlatego można z całą
pewnością stwierdzić, że wypoczynek to pomysł samego Boga. Takie wakacje,
wyrażone w poleceniu wypoczynku i świętowania potrzebne są każdemu człowiekowi; dzieciom, młodzieży i dorosłym .
Wakacje to bardzo dobry pomysł, dobry czas na wypoczynek, tylko mają
jedną wadę, kiedyś muszą się skończyć, a my musimy wrócić do naszej codzienności. Szykując się do wyjazdu, pakujemy plecaki, ale gdy widzimy, że
nie zdołamy zmieścić wszystkiego, naszych najpotrzebniejszych rzeczy, bierzemy jeszcze jakąś torbę podróżną. Rozglądamy się po pokoju, czy mamy
wszystko spakowane. Pada retoryczne pytanie od któregoś z domownika, czy
chcemy jechać sami, czy możemy jeszcze kogoś zabrać, czy przypadkowo nie
potrzebujemy Przewodnika.
Dobrze by było, gdyby odpoczynek był połączony ze świętowaniem, nie
mam tu na myśli leniuchowania, nicnierobienia ,ślęczenia przed telewizorem
z puszką piwa w ręce czy fascynacji grami komputerowymi. Świętowanie to
radosne przebywanie w gronie tych, których najbardziej kochamy. Wakacje
i urlopy to możliwość bycia z tymi, z którymi łączą nas najsilniejsze i najpiękniejsze więzi, to czas nad dojrzeniem piękna, które nas otacza, to zachwyt
nad wspaniałością przyrody, której nie dostrzegamy, nie możemy dojrzeć
w codzienności naszego szarego, zapracowanego dnia.
Odpoczynek to wysiłek zmierzenia się z samym sobą, to intensywne spacery, wędrówki szlakami turystycznymi, to troska o sprawność, nie tylko umysłu ale także naszego ciała. To czas refleksji nad sensem życia i codziennością.
Wakacje to nie czas ulegania emocjom, ale to okazja do zachowania rozsądku
i dyscypliny w wykorzystaniu czasu w sytuacji, w której nie ma obowiązku
szkolnego czy pracy.
Żadnemu z P.T. Czytelników Naszej Wiary nie chciałbym podpowiadać
i udzielać instrukcji, jak ma spędzać wakacje, ponieważ każdy wie, że wakacje są udane jeżeli po wakacjach, urlopie wracamy zdrowsi, silniejsi fizycznie
i psychicznie. Niestety, obecnie coraz częstszym zjawiskiem, zwłaszcza wśród
młodzieży i „młodych dorosłych” jest konsumpcyjny styl życia i przeżywania
wakacji.
Wakacje dla ludzi „nowoczesnych”, uzależnionych, leniwych, niezdolnych
do wysiłku i dyscypliny, przeżywanie wakacji to czas zupełnej bezczynności
i czas na szalone rozrywki, bardzo często za pożyczane pieniądze. Takie nieodpowiedzialne wakacje bardzo często mogą skończyć się tragicznie, dlatego
że wiązać się to może, z wchodzeniem w grupy przestępcze, w towarzystwo
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ludzi z tzw. marginesu społecznego. Gdy ktoś zaczyna traktować wakacje jako
sposób na bezgrzeszną zabawę, w każdej formie, za każdą cenę ,bez hamulców
moralnych, wtedy życie na pewno przestaje bawić, ale raczej zaczyna boleć.
Trzeba mieć hamulce i świadomość, wziąć pod uwagę to, że człowiek jest
kimś cennym, a życie zbyt skomplikowane i również w czasie wakacji nie
opiera się tylko na spontaniczności i nie należy liczyć tylko na to, że to jakoś
wszystko się ułoży. Mądre przeżycie wakacji wymaga inteligentnego zaplanowania każdego dnia wypoczynku i podejmowania roztropnych wyborów.
W czasie wakacyjnej wolności nie szukajmy wrażeń, które mogą zaważyć
na naszym życiu, nie sięgajmy po niedozwolone używki, nie eksperymentujmy z narkotykami. Wielu z młodych ludzi myli wolność ze swawolą, niczym
nie ograniczoną swobodą. Tymczasem wolność to sztuka wyboru tego co
bywa trudne, ale służy rozwojowi człowieka. Sięgając po alkohol czy narkotyki przestajesz, wkrótce kontrolować swoje zachowanie, podążasz za wrażeniami; przyjemnością, smakiem, dotykiem, subiektywnymi odczuciami, które nie
zawsze muszą być zdrowe i dobre dla naszego organizmu.
W czasie wakacji nie szukajmy na „poważnie” kwiatu paproci ,traktujmy
to raczej jako zabawę. W dawnych mitach, naszych przepastnych zasobach
dziedzictwa kulturowego, kwiat paproci „zakwitał” raz w roku w czasie przesilenia letniego – najkrótszej w noc z 20 na 21 czerwca – A jeżeli zakwitał
tylko jednego dnia, to warto go było zrywać w tę jedyną noc, bo wtedy miał
magiczną moc, gwarantował miłość.
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Jest jeszcze jedna legenda o kwiecie paproci: temu kto go znalazł ,zapewniał bogactwo i dostatek. Ale taka interpretacja „finansowa”, jakoś nie pasuje
do nocy świętojańskiej. Przecież bogactwem, przynajmniej dla młodych ludzi,
jest miłość.
Znamy legendy o nocy świętojańskiej i szukaniu kwiatu paproci. Skąd się
one wzięły i jak wygląda kwiat paproci, nikt z nas nie wie. Kwiat paproci, jak
odnotował Aleksander Bruckner, to nasieżrze, później nazwany nasięźrzał ,należący do wymarłej staro-paproci. Była to roślina „miłośnicza”, sprawiająca,
że na się żrzec/zerkać ,spoglądać/chcieli ludzie.
Nasięźrzał pospolity pojawia się od czerwca do sierpnia ,rośnie w miejscach umiarkowanie oświetlonych, na glebach wilgotnych, na łąkach i w zaroślach. Jest to gatunek paproci bardzo rzadki, a na dodatek chroniony, więc
nawet kiedy go spotkamy, nie możemy zrywać.
Dawniej, za naszych prababek, dziewczyna, chcąc zyskać miłość chłopca,
musiała kwiat w szczególny sposób zerwać. Upatrzysz wszy go za dnia gdzie
rośnie, musiała iść tam o północy, obróciwszy się tyłem, żeby jej diabeł nie
porwał, rwać kwiat wymawiając magiczną formułę.

…. .czas..... baśni.....
….przesilenie...dnia...z...nocą..
w...gorący....parny...
...czerwiec.
.....niezebranym...pachnie...sianem.....
….wiatrem.....opar.... bagien
....mgłę...się......zaplata..
.zapach....ziół..
..niesie...zefirek....
..po...polach...łąkach....
..do...lasu...też..zaniósł...
.gdzie...nimfa...
.mieszka...
.driada..
.bogini....drzew..nieprzebytych..
borów...
..strumieni....szemrzących...cicho..
..spokojnie..
..nad...snem...czuwają...
...senne..
..pachnące...chłodem...poranka..

...obudził...ich...zapach....kumaryny..
...przecież...to...dziewczyny...
.zobaczyły...chłopca..
..zmęczonego......idącego...
ścieżka...nad...brzegiem.
..bagien....brzegiem....
wraca ...zniechęcony...
..paproci....kwiatu...nie...znalazł..
.boginki...leśnej....swawoli
....wabią....go...w...chaszcze.
..swymi...oczętami..
..zapraszają...w..knieje.
..dorodnymi...poziomkami..
.on...podąża...za...nimi....ciekawy..
..końca...tej...zabawy.
..nie...może...się...oprzeć...wdziękom..
..śmiechem...kuszą...zmysły....jego.
..smukłe...wodne....królewny...
..podgląda..
nagie..cudne.....ciała..
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..skąpane...w...kroplach...rosy..
.jakaś....moc...do...nich...młodzieńca...
.ciągnie....
...wbrew...woli...jego...
.na...stracenie...idzie.
..echem...przywołany...
..z...serca...drżeniem...wkracza..
.w...czerwcowy..dzień-nocy...
.świat..
.zaklęty...anioła....dotyka...
.czaru,....królestwa...nocy...dusznej....
...wilgotnym...żarem....tknącej..
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..odchodzą...sny...
gwiazd...nie...liczę...niech...,migocą..
..jasną...nocą...
....tańczą...
.człowiek..tu....intruzem...
..to...świat..
.legend.....baśni...przypowieści.
….....odbicie ......
....jezioro....skarb..
.tradycji....przekaz...
...przyrody...oko....
Zenon Tabor

Ojczyzna polszczyzna
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” /J. Brzechwa/
Na czerwiec proponuję rozważanie o naszym języku w związku z wielością spółgłosek w słowach. Niekiedy spółgłoski spotykają się obok siebie
w znacznej ilości i stąd trudność w wymawianiu, ale nie dla nas. Myślę sobie
o tym, jak wypowiadaliby te „zbitki” Anglicy, których język opanował świat.
Zmierzmy się z tym tematem i spróbujmy poćwiczyć następujące przykłady:
– błogosławieństw zdrój (7 spółgłosek obok siebie i 7 obok 5 samogłosek)
– błogosławieństw twych (6 spółgłosek obok siebie i 6 obok 5 samogłosek)
– grdyka ( 3 spółgłoski obok siebie i 1 w towarzystwie 2 samogłosek)
– wskrzeszenie (4 spółgłoski obok siebie i 2 obok 3 samogłosek)
– zmartwychwstanie (3 + 4 spółgłoski obok siebie + 3 spółgłoski i 4 samogłoski)
– Brda ( 3 spółgłoski obok siebie i 1 samogłoska)
– wstrzymać (4 spółgłoski obok siebie i 2 obok 2 samogłosek)
– rozstrzelać (4 spółgłoski obok siebie i 2 obok 3 samogłosek)
– dżdżysty (dżdżownica) ( 2 „ciężkie” spółgłoski obok siebie + 2 spółgłoski
i 2 samogłoski)
– przedszkolaczek (3 +3 spółgłoski obok siebie + 3 w towarzystwie tylko 3
samogłosek)
– pszczółka (pszczelarstwo)(3 +2 spółgłoski obok siebie w towarzystwie tylko 2 samogłosek)
– naszych modlitw wysłuchaj
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W ostatnim przykładzie mamy wprawdzie tylko 3 spółgłoski obok siebie,
ale 2 z nich są takie same.
Nawet przy niestarannej wymowie Polak Polaka zrozumie. Dla innojęzycznych tekst będzie niezrozumiały, nawet przy znacznej znajomości polskiego.
Spróbujmy w chwilach wolnych od wielkich i mniejszych trosk przyjrzeć się
polszczyźnie. I nie wstydzić się jej! Zdarza się w praktyce, że upraszczamy wypowiedzi nawet wtedy, gdy trudność artykulacji jest znikoma. Oto proste przykłady:
– cie(...)e prosimy
– pisa(...)am
– chcia(...)am
– ma(...)o
Wydaje się, że to jest upodobnienie do angielskiego, o którym pan
Zagłoba mówił zgryźliwie: „Anglikowie mówią tak, jakby mieli kluski
w gębie”.
Nasz język jest spółgłoskowy. Niemiecki jest twardy i konkretny,
ale ma osobliwość taką, że tworzy zbitki wyrazów pisane łącznie,
których wymówienie sprawia trudności nie - Niemcowi.
Poniższe wyrazy znalazły się w liście z Rwandy: mbifurije
i ngaho.
Wymówienie początku wyrazu wymaga wysiłku, bowiem obie spółgłoski są dźwięczne, w związku z tym wymaga skomplikowanej operacji artykulacyjnej.
Może kogoś zachwyci temat mowy ludzkiej.
			

Z tą nadzieją
Łucja Wróbel

O przysłowiach
jeszcze raz
felieton
Wprawdzie redaktor J. K. pilnuje tego tematu, jednak pragnę uzupełnić go
przysłowiami związanymi nie tylko z dniami tygodnia, porami roku czy pogodą. Aforyzmy te zwnalazłam w krzyżówkach jako ich rozwiązanie. Niektóre
wydają się mniej znane. Czy P.T. Czytelnicy znają je? Czy są aktualne? Czy są
ponadczasowe? Które z nich można wykorzystać w rozmowach?
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– Nie zawsze jeden wiatr wieje. ( polskie)
– Kiedyś szewc, pilnuj swojego kopyta. (polskie)
– Sumienie z twarzy poznać. (polskie)
– Lasu i ludzi nigdy nie zabraknie. (polskie)
– Prawdę i żartem powiedzieć można. (polskie)
– Szumiał, szumiał, aż się wyszumiał. (polskie)
– Chlustał, chlustał, aż konik ustał. (polskie)
– Przyjdzie czas, przyjdzie rada. (polskie)
– Co dzień człowiek śmierci bliżej. (polskie)
– Milczeniem - gorzej pokarzesz. (polskie)
– Kot nie handluje wędzonym mięsem. (afrykańskie)
– Dobrze pracuje, kto zna swój fach. (angielskie)
– Nieżywy osioł nie lęka się wilka. (osmańskie)
– Bóg i ojczyzna narodu sumieniem (Zygmunt Krasiński)
– Zbyt grzeczni bywają ordynarni. (łacińskie)
– Nauk jest wiele, prawda jedna. (łacińskie)
– Aforyzmy są dowcipami filozofii. (L. de Chapiers Vauvenarqus)
Pięknie proszę P.T. Czytelników, by nadsyłali do redakcji swoje przemyślenia, spostrzeżenia, informacje - nie tylko dotyczące przysłów.
P.S. We francuskim filmie pt. „Amelia”jest taka scena: jedna z bohaterek,
chcąc sprawdzić ,jakim człowiekiem jest starający się o względy jej przyjaciółki chłopak, zabiera go na spacer i testuje jego znajomość przysłów w taki
sposób: rozpoczyna przysłowie, które on ma dokończyć. Kiedy okazało się, że
bezbłędnie rozwiązał to zadanie, zyskał jej przychylność. Kwituje to słowami:
Człowiekowi, który zna przysłowia, na pewno można zaufać.
Łucja Wróbel
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Humor
Rozsierdzona Maryjka wrzeszczy do
Mastalskiego:
-Ty ośle!
- A tyś nawet osłem nie jest!
- Co, jo nie jestem osłem?

Statystyki
Zmarli:
† Janina Wójsik l.76
zam. Marcinkowice

***
- Czy są żelazka do prasowania?
- Nie ma. Są tylko deski do prasowania.
- Ale też na prąd?
***
- Panie Kowalski, siedzi pan na moim
kapeluszu.
- A co, już pan chce iść do domu?

Śluby:
Monika Konar i Karol Wójs
– 06.05.2017r

***
- Mąż mówi do żony:
- Słyszałaś? Reagan został prezydentem
A na to żona:
- To Bierut już nie jest?
***
_ Tym autobusem jeżdżę już dziesięć lat!
- Coś podobnego! A gdzie pan wsiadł,
jeśli można wiedzieć?
***
_Milicjant przed jednym z bloków strofuje dozorcę:
_ Dlaczego chodnik nie jest odśnieżony?
- Panie władzo, przecież mówili w telewizji, że zawieje i zamiecie...
***
Jasio pyta taty:
- Dlaczego jesz nożem?
- Bo widelec przecieko.
Śp. Ks. Józef Dominik pozostawił książeczkę pt. „Klub Masztalskiego” wydaną
w 1989r. Powyższe teksty pochodzą z
tego zbioru.
					
		
red.

Chrzty:

Julia Wolińska
ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
och. 06.05.2017 r.
Szymon Szkaradek
ur. Krynica zam. Marcinkowice
och. 14.05.2017 r.
Krystian Jargut
ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
och. 20.05.2017 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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Majówki przy kapliczkach..

... w Klęczanach - fot. J. Brdej

... w Łążku - fot. D. Popiela

...na Zasmolniczu - fot. T.Romański

...na Kolonii - fot. D. Popiela
...na Rdziostowie - fot. A. Król
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Boże Ciało
Boże Ciało
w naszych sercach
w naszych pieśniach
i modlitwie
Boże Ciało
naszą wiarą
naszą ochroną
przed złem
Boże Ciało
zwycięstwem dobra
nadzieją
na lepszy czas
Boże Ciało
niechaj żyje
w każdym z nas
na wieki wieków
Amen
Maria Piniańska

