
pismo parafialne 10 stycznia 2021 r. 1/2021 (34)

RRookk 22002200 ww   lliicczzbbaacchh.. PPaarraaffiiaallnnaa ssttaattyyssttyykkaa
Jak każdego roku, 31 grudnia nasz
proboszcz przedstawił dane statystycz-
ne za minione 12 miesięcy. To liczby,
jednak mówią one sporo o  naszym ży-
ciu sakramentalnym, a  zatem i  zaan-
gażowaniu religijnym oraz  stanie
duchowości. W  zakończonym niedaw-
no 2020 roku liczby te w  bardzo wielu
parafiach znacząco odbiegały na nie-
korzyść od tego, co było w  latach po-
przednich. Powód był oczywisty -
pandemia oraz wprowadzane w  związ-
ku z  nią ograniczenia. Co ciekawe,
u  nas jest odmiennie niż w  wielu pol-
skich (i  nie tylko) wspólnotach, np.
przy chrztach zamiast spadku mamy
wzrost, a  z  kolei przy pogrzebach nie
wzrost, a  spadek liczby osób, które
odeszły do wieczności.

Jak poinformował wiernych nasz
proboszcz, w  2020 roku ochrzczono
w  nideckiej parafii 26 dzieci. To spo-
ry wzrost w  porównaniu z  2019 roku,
kiedy chrztów było 18. W  parafii za-
warto w  minionym roku pięć ślubów
(jeden więcej niż w  2019). - Zapowie-

dzi w  2020 roku było dla 12 młodych,

tak więc śluby naszych mieszkańców

były zawierane także w  innych para-

fiach – precyzował kapłan.

Do wieczności w  2020 roku
odeszło 11 osób z  naszej wspól-
noty. W  2019 roku było to 22
parafian. Tylko jeden zmarły
w  minionych 12 miesiącach od-
szedł bez sakramentów świę-
tych. – Księża z   innych parafii

mówią mi, że w  związku z   pan-

demią mieli czasami nawet

i   dwa razy więcej pogrzebów.

U  nas ta liczba spadła. Wierzę ,

że nasza regularna modlitwa

w  tym trudnym czasie do Bożej

Opatrzności przynosi owoce. Staramy

się przestrzegać ludzkich zasad, ale

Bogu ufamy i   jemu za opiekę dziękuje-

my – podkreślał ks.   Józef Sowiński.
Mimo pandemii ks.   proboszcz 56

razy udawał się w  2020 roku do cho-
rych, by udzielić im sakramentów
świętych. W  2020 r. w  naszym ko-
ściele udzielono ok. 20 tysięcy Komu-
nii świętych (w  2019 roku rozdzielono
ok. 26  tys. Komunii). – Przy tych

wszystkich ograniczeniach, których

doświadczyliśmy, to duża liczba. Bar-

dzo Wam za to dziękuję – zaznaczał
ks.   proboszcz.

Finanse

Podobnie jak w  innych parafiach

pandemia koronawirusa z  Wuhan od-
biła się na finansach naszej wspólnoty.
Jednak mimo wielu przeciwności, ze
składek niedzielnych i  świątecznych
uzyskano w 2020 roku 39 928 zł. In-
ne ofiary wyniosły 61 118 zł. Łącznie
dało to kwotę 101 046 zł. Z  kolei
wydatki wyniosły 84 680 zł. - Pozo-

stało więc ok. 15  tys. zł, z   czego trze-

ba uregulować kilka rzeczy (np.

wpłaty do kurii) – relacjonował
ks.   proboszcz. – Dziękuję serdecznie

za wszelkie ofiary, szczególnie , że to

był ciężki rok dla nas wszystkich, każ-

dej osoby i   każdej rodziny. Podwójnie

dziękuję tym, którzy chodzą do ko-

ścioła i   czują odpowiedzialność za

wspólnotę - dodawał. (red. )

PPoommoocc ddllaa nnaasszzyycchh mmaałłyycchh ppaarraaffiiaann
Dzieci pochodzące z naszej parafii zbierają (wraz z rodzinami) pieniądze na swoje leczenie i rehabilitację.

Apelujemy - przekaż jednej osobie swój 1% z podatku, który każdy z nas musi co roku odprowadzić. To nic nie

kosztuje. Wpisz nr KRS w zeznaniu „1% podatku” oraz imię i nazwisko dziecka w polu „cel szczegółowy”.

- KRS 0000437424 - Maciej Matusiak – diagnoza: „zespół Jouberta” (pochodzi z Berna),

- KRS 0000064892 - Oliwia Hrapkowicz – diagnoza: „mukowiscydoza” (z Buku),

- KRS 0000387207 - Zuzanna Klimczyńska – diagnoza: „padaczka lekooporna” (z Kwiczali).
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KKoolleejjnnaa jjuużż RRaaddaa PPaarraaffiiaallnnaa ww   cciieenniiuu ppaannddeemmiiii
Mimo trwającej pandemii, a  właści-
wie trochę z  jej powodu ks.   proboszcz
Józef Sowiński zaprosił członków Ra-
dy Duszpasterskiej na spotkanie
w  niedzielę 20 grudnia 2020 r. Pierw-
szym i  głównym tematem obrad była
organizacja duszpasterstwa w  parafii
w  czasie świąt Bożego Narodzenia
w  sytuacji zagrożenia epidemicznego.
Ks. proboszcz zaproponował, by
w  trosce o  możliwość uczestnictwa
w  liturgii wszystkich chętnych, wierni
gromadzili się we wszystkich po-
mieszczeniach kościoła a  nawet na
parkingu, który został nagłośniony.
Parafianie mogli się modlić, pozosta-
jąc w  samochodach. Z  tego samego
powodu ks.   proboszcz postanowił, że
tym razem wyjątkowo w  parafii będą
odprawione dwie Pasterki.
Sporo uwagi zebrani poświęcili te-

gorocznej wizycie duszpasterskiej,
która zgodnie z  decyzją ks.   biskupa
nie odbędzie się w  tradycyjnej formie.
Ks. proboszcz rozważał, w  jakiej for-
mie przeprowadzić błogosławienie
mieszkań parafian. Przypomniał po-
nadto, że ofiary kolędowe stanowiły
zawsze wynagrodzenie dla p. kościel-
nego, a  w  tym roku tego nie będzie.
Wyrażono aprobatę dla propozycji
ks.   proboszcza, by w  związku z  tym,

parafia w  inny sposób wynagrodziła
jego trud. Parafianie mogą w  koper-
tach podczas składki w  kościele albo
bezpośrednio przekazać na ten cel
swoje ofiary. W  styczniu 2021 r. od-
bywa się także składka do puszek na
potrzeby ministrantów. Parafianie
składają również ofiary dla ks.   pro-
boszcza. Każdej niedzieli o  godz.
11.00 odprawiana jest Msza św.
w  intencji rodzin i  wszystkich miesz-
kańców Nidku.
Kolejnym tematem spotkania było

sprawozdanie z  rozpoczętego procesu
przekazywania cmentarza parafialne-
go w  Nidku w  zarząd Gminy Wieprz.
Relację z  obrad Rady Gminy na ten
temat złożył radny Władysław Kaspe-
rek. Poinformował  m. in. , że radni
jedenastoma głosami przyjęli stosow-
na uchwałę. Kolejnym etapem będzie
przeprowadzenie inwentaryzacji
cmentarza. Parafia zadeklarowała
przekazanie dokumentacji oraz upo-
rządkowanie cmentarza przed przeka-
zaniem. Ks. proboszcz poinformował,
że osoby, które mają nadpłaty za gro-
by, mogą zgłaszać się po ich odbiór.
(O  przekazaniu cmentarza piszemy
też na  s.   5. ) Na zakończenie swej wy-
powiedzi p. W. Kasperek podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do
usunięcia zarośli koło starego kościo-
ła.
Na koniec 2020 r. ks.   J. Sowiński

przedstawił też rozlicznie niektórych
inwestycji,   m. in. remontu schodów
(koszt – 28  tys. zł) i  aktualny stan fi-
nansów parafii. Poinformował, że
część środków z  czwartej raty na ma-
lowanie kościoła przesunięto na wy-

płacenie schodów. Zamontowana
została nowa gablota. Na bieżąco re-
gulowane są wszystkie należności pa-
rafii,   m. in. wpłaty do Kurii
w  Bielsku – Białej . Pełne rozliczenie
finansów parafii będzie możliwe, kie-
dy wpłyną wszystkie wpłaty z  rejo-
nów. Od tego też zależy podjęcie
dalszych inwestycji i  zakupów.
W  pierwszej kolejności planowany
jest zakup 21 kinkietów. Ks. pro-
boszcz wskazał, że w  nieodległym
czasie trzeba będzie przejść na gazo-
we ogrzewanie kościoła, w  związku
z  czym konieczne jest jego ocieplenie.
Przygotowywany jest kosztorys ter-
moizolacji kaplicy. Wykonywana jest
także tablica z  nazwiskami żołnierzy
z  Nidku, uczestników II wojny świa-
towej.
Omówiono też problem sprzątania

kościoła. Padła propozycja organizo-
wania składki na ten cel i  zatrudnienia
osoby, która się zajmie sprzątaniem
i  ubieraniem kościoła. Ks. proboszcz
zdecydował, żeby na razie sprawę tę
odłożyć na później, a  obecnie skupić
się na przekazaniu cmentarza gminie.
Spotkanie zakończyła wspólna modli-
twa i  błogosławieństwo ks.   probosz-
cza. (tekst i  fot. iż)

OOffiiaarryy oodd sspprrzząąttaajjąąccyycchh
Z  roku 2019 w  kasie pozostało 1 573 zł. W  2020 r.
z  dobrowolnych datków od sprzątających zebrano kwotę 3
095 zł. Zakupiono do naszej świątyni nowy Paschał (206
zł), figurkę Baranka Wielkanocnego (35 zł), świecę oraz
wkłady olejowe (108 zł), kwiaty na ołtarz [Wielkanoc]
(300 zł), dopłata do kamery do transmisji (1 000 zł),
odkurzacz w  workami (869 zł), mop (70 zł), łyżeczkę

i  tacę kryształową na ampułki (98 zł), zapłacono pranie
obrusów (32 zł). W  kasie pozostało 1 950 zł.
Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”. Zadania

zakupu i  zbiórki pieniędzy podjęła się Pani Bożena
Bogunia. Rozliczenie wydatków jest dostępne dla każdego,
potwierdzone paragonami.

Kościelny
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RReennoowwaaccjjaa zzaabbyyttkkoowweeggoo kkoośścciioołłaa ii   „„OOggrróódd nniiddeecckkii””
30.12.2020 r. zakończony został
pierwszy etap prac przy renowacji za-
bytkowego drewnianego kościoła
w  naszej parafii. Podsumowanie tych
działań stało się też okazją do przed-
stawienia całego projektu. Wzięły
w  nim udział osoby koordynujące
projekt z  ramienia Kurii Bielsko –
Żywieckiej i  Urzędu Gminy Wieprz
oraz przedstawiciele władz samorzą-
dowych gminy i  powiatu oraz pro-
boszcz naszej parafii ks.   Józef
Sowiński.

Projekt realizowany jest w  latach
2020 – 2022 w  ramach dofinansowa-
nego przez UE Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i  Środowisko. Ze
środków unijnych pokryte zostanie 85
proc. kosztów a  15 proc. to tzw.
wkład własny, który wnosi diecezja,
parafia (w  przypadku Nidku wkład
własny w wys. 10 proc. zadeklarowa-
ła Gmina Wieprz). Prace w  naszej pa-
rafii kosztować będą ponad 2  mln
843  tys. zł, z  czego ministerstwo po-

krywa 2  mln 417  tys. zł, wkład wła-
sny to ponad 426  tys. zł. Cały projekt
składa się z  dwóch elementów: z  jed-
nej strony służy ratowaniu zabytków
(kościół w  Nidku jest jednym z  sied-
miu obiektów zakwalifikowanych do
projektu), a  z  drugiej – utworzeniu
muzeum rozproszonego architektury
Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Doce-
lowo udostępniony ma być zwiedzają-
cym cały łańcuch zabytkowych
sakralnych obiektów drewnianych na-
szej diecezji.

Jak poinformowano, zakończona
została renowacja najmłodszej poli-
chromii kościoła (z  1924 r. ) Trwają
prace konserwatorskie przy pozosta-
łych polichromiach. Zakończono
pierwszy etap czyli konserwację tech-
niczną. Problemem jest wybór, którą
odnawiać, bo w  kościele zachowały
się ślady trzech polichromii – jednej
z  przełomu XVI i  XVII w. , drugiej
z  przełomu wieków XVIII i  XIX oraz
tej, która obecnie organizuje wnętrze

kościoła.
Jeśli chodzi o  prace budowlane,

to  m. in. wymieniono poszycie dacho-
we świątyni, do czego wykorzystano
gont modrzewiowy (poprzednio był
świerkowy) i  wykonano drogę proce-
syjną. Od wiosny tworzony będzie
tzw. „Ogród nidecki” połączony
z  wizją św. Antoniego i  św. Francisz-
ka, czyli rodzaj szlaku edukacyjnego,
który w  zamyśle twórców ma się stać
wyjątkową atrakcją naszej miejscowo-
ści, która przyciągnie zwiedzających.
Ma to być bowiem opowieść o  przy-
rodzie w  kontekście religijnym.
Wzbogaceniem będzie prezentacja
przy pomocy konstrukcji drewnianych
starej techniki ciesielskiej . Kościół
zachowa swoją funkcję sakralną a  jego
wnętrze nie ulegnie zmianom. Zwró-
cono uwagę na konieczność renowacji
w  przyszłości drewnianych organów
i  ogrodzenia. (iż) Poniżej zdjęcia ze
spotkania z 30.12 oraz z  przeprowa-
dzanych prac. Fot. : Krzysztof Kolasa
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ZZ   żżyycciiaa ppaarraaffiiii -- kkrróóttkkoo
RReemmoonnttyy……

Mimo pandemii nie zrezygnowaliśmy
z  najbardziej koniecznych inwestycji.
W  minionych miesiącach wykonany

został  m. in. remont schodów przy
wejściu głównym do kościoła. Za-
montowane zostały także głośniki na
zewnątrz świątyni tak, by wierni, któ-
rzy ze względu na obostrzenia sani-
tarne pozostają na polu, mogli w  pełni
uczestniczyć w  nabożeństwach.
W  końcu po obu stronach wejścia
głównego do kościoła pojawiły się ba-
rierki. Zawdzięczamy je panu Góral-
czykowi z  Berna, który na rzecz
parafii ofiarował i  materiał, i  pracę.
Dziękujemy! (opr. na podstawie Kro-
niki parafialnej)

ŚŚwwiiaattłłoo ppookkoojjuu ww   nnaasszzeejj wwssppóóllnnoocciiee
20 grudnia do naszego

kościoła zawitali zacni

goście – harcerze, którzy

przynieśli ze sobą betle-

jemskie światło pokoju.

Przekazali je ks.   pro-

boszczowi, który przed

poranną Mszą świętą po-

informował wiernych, że

do wigilii Bożego Naro-

dzenia będzie się nim

opiekował samodzielnie, a  24 grudnia

rano od tego ognia będzie można od-

palić świeczki oraz lampiony i  tak za-

nieść to światło do swoich domów.

Światło pokoju jest odpalane od

wiecznego ognia płonącego w  Grocie

Narodzenia Pańskiego i  skautowską

sztafetą niesione na cały świat. Polscy

harcerze otrzymują światło od sło-

wackich skautów, a  przekazanie odby-

wa się na przejściu granicznym na

Łysej Polanie w  Tatrach Wysokich.

Tak było i  w  tym roku, 13 grudnia.

Po odebraniu światła trafiło ono do

Krakowa na Wawel, gdzie zostało

przekazane  m. in. małopolskim harce-

rzom.

Betlejemskie światło pokoju jest

znakiem pokoju i  symbolem nadziei

na pojednanie między ludźmi i  naro-

dami, jakie niesie ze sobą wieść

o  narodzeniu Zbawiciela Świata. (opr.

na podstawie informacji własnych

oraz Kroniki parafialnej)

DDoożżyynnkkii iinnnnee nniiżż zzwwyykkllee
Powracamy do jeszcze jednego waż-
nego ubiegłorocznego wydarzenia. 23
sierpnia 2020 roku mieszkańcy Nidku
dziękowali Panu Bogu za ubiegłorocz-
ne plony i  prosili o  zdrowie na kolej-
ny rok.

Ze względu na obostrzenia sani-
tarne uroczystości obrzędowo-arty-
styczne zostały odwołane. Główni
organizatorzy dożynek, czyli: Koło

Gospodyń Wiejskich, sołtys i  Rada
Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna
wraz z  orkiestrą, Wiejski Dom Kultu-
ry oraz chór „Magnolia” uzgodnili
jednak, że Msza św. z  poświęceniem
chleba i  wieńca dożynkowego musi
być. Co również zostało przyjęte bar-
dzo ciepło – po Eucharystii z  krótkim
koncertem wystąpiła orkiestra OSP.
(red. )

fot. M. Żyła/www.facebook.com/wdk.nidek

Fot. K. Kolasa

Fot. K. Kolasa
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ZZ   żżyycciiaa ppaarraaffiiii -- kkrróóttkkoo
PPooddzziięękkoowwaanniiee

Wszystkim Parafianom życzę zdrowia,
błogosławieństwa Bożego, dobroci,
miłości oraz wielu łask od Bożej
Dzieciny w  Nowym Roku 2021.

Składam serdeczne „Bóg zapłać”
za przyjęcie opłatków wigilijnych.
Ofiary złożone przy tej okazji są wy-
nagrodzeniem za moją całoroczną po-
sługę w  parafii. Dziękuję także za
każdą rozmowę, dobre słowo i  życze-
nia, które były przekazywane przy
okazji wielu spotkań indywidualnych
czy też w  naszym kościele.

Organista

ZZaa ppooddaarroowwaanniiee cchhooiinneekk
–– BBóógg zzaappłłaaćć

Rada Parafialna serdecznie dziękuje

za ofiarowanie choinek do ozdoby na-

szego kościoła w  okresie Bożego Na-

rodzenia. W  2018 roku drzewka

podarowali Państwo Rozalia i  Leszek

Szymik oraz Państwo Elżbieta i  Hen-

ryk Sala. W  2019 i  2020 roku rodzina

Państwa Salów.

Ofiarodawcy składają serdeczne

podziękowanie za możliwość uboga-

cenia wnętrza naszej świątyni na

chwałę Bożą swoimi choinkami.

Poświęcenie opłatków

GGmmiinnaa pprrzzeejjmmiiee
ppaarraaffiiaallnnyy ccmmeennttaarrzz
O  takim rozwiązaniu mówiono od kil-
ku lat i  o  takie wnosił nasz proboszcz,
ks.   Józef Sowiński. Utrzymanie ne-
kropolii wiąże się bowiem z  ogrom-
nymi (coraz większymi) kosztami
ponoszonymi przez parafię.

Kilkuletnie starania przyniosły
efekt. 17 grudnia 2020 roku przy
wsparciu nideckich radnych: Bogusła-
wy Hrapkowicz i  Władysława Kasper-
ka Rada Gminy w  Wieprzu podjęła
uchwałę w  sprawie przejęcia parafial-
nego cmentarza w  Nidku pod zarząd
gminy.

Przez jakiś czas będą trwać for-
malności związane z  realizacją
uchwały Rady Gminy. Najważniejszy
krok do przejęcie przez samorząd
cmentarza został jednak już wykona-
ny. (opr. na podstawie Kroniki para-
fialnej)

MMiimmoo ppaannddeemmiiii
uuppoommiinnkkii mmuussiiaałłyy bbyyćć!!
W  tym roku uroczystość świętego
Mikołaja przypadła w niedzielę.
W  normalnych warunkach byłaby to
świetna okazja jeszcze intensywniej-
szego niż zazwyczaj świętowania
„Mikołajek”.
Ale pandemia zmieniała i  to. Ob-

ostrzenia i  limity w  kościołach spra-
wiły, że nie mogliśmy tego dnia
uczcić tak, jak chcielibyśmy. Mimo to
ks.   proboszcz podtrzymał tradycję
i  choć symbolicznie po Mszach św.
obdarowywał wiernych słodkościami.
(opr. na podstawie Kroniki parafial-
nej)

1111 lliissttooppaaddaa
ww   nniiddeecckkiieejj ppaarraaffiiii
Jak co roku w  Święto Niepodległości
w  naszej parafii sprawowana była uro-
czysta Msza św.

Podczas liturgii o  godz. 9.00
ks.   proboszcz odczytał nazwiska osób
z  naszej wioski, które walczyły
w  czasie I  wojny światowej. Później
razem z  wiernymi modlił się za
wszystkich, którym zawdzięczamy od-
zyskanie niepodległości. Naszym na-
rodowym bohaterom, tym znanym,
i  tym nieznanym z  nazwiska, poświę-
cone było także kazanie wygłoszone
przez kapłana. (red. )

Dwie Pasterki sprawował w  2020 ro-

ku nasz proboszcz, ks.   Józef Sowiń-

ski.

Pierwszą Mszę św. odprawił

o  godz. 22.00, a  drugą – za zmarłych

górników – o  godz. 24.00. W  ten

sposób, w  czasie pandemii i  związa-

nych z  nią obostrzeń sanitarnych,

więcej wiernych mogło wieczorem 24

grudnia modlić się w  naszym koście-

le. (red. )

DDwwiiee PPaasstteerrkkii

Fot. A. Mejza

Fot. K. Kolasa
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Dwa światy - inspirująca historia

NNiieezznnaannaa hhiissttoorriiaa ccóórrkkii ggeenneerraałłaa ddee GGaauullllee’’aa..
KKttoo kkoommuu wwiięęcceejj zzaawwddzziięęcczzaałł??

W  listopadzie tego roku przypadła
130. rocznica urodzin i  50. rocznica
śmierci generała Charlesa de Gaulle’a.
Francja szykowała się, by hucznie ob-
chodzić Rok de Gaulle’a, jednak pan-
demia pokrzyżowała te plany.
W  uroczystości poświęconej pamięci
przywódcy Wolnych Francuzów wzię-
ło udział zaledwie 30 osób, a  trady-
cyjna Msza święta w  jego intencji
została odwołana. Wspominając fran-
cuskiego męża stanu warto przywołać
pewne fakty z  jego życia, które w  Pol-
sce pozostają niemal nieznane.

W  1928 roku, gdy de Gaulle miał
38 lat, urodziła się jego córka Anna.
Dziewczynka przyszła na świat z  ze-
społem Downa. W  tamtych czasach
tego typu niepełnosprawność była po-
wodem uprzedzeń społecznych. Dzieci
z  taką dolegliwością były wyśmiewane
i  nazywane „mongoloidami”, a  ich
rodzice musieli znosić różne uszczy-
pliwości ze strony otoczenia. Dlatego
niemowlęta z  zespołem Downa często
pozostawiane były po porodzie
w  szpitalach, a  następnie trafiały do
sierocińców, gdzie dorastały z  dala od
społeczeństwa, by nie razić innych
swoim widokiem.
Dla generała de Gaulle’a  córeczka

z  zespołem Downa nie stała się jednak
powodem do wstydu, lecz do dumy.

Zamiast ukrywać ją przed światem,
starał się ją wszędzie ze sobą zabie-
rać. Była jego ukochanym dzieckiem.
Uczył ją różnych zabaw i  rysunków.
Wspólnie z  nią się modlił. W  wieku
pięciu lat dziewczynka potrafiła wy-
mówić tylko jedno słowo. Nie było to
słowo „mama”. Było to słowo „tata”.

W  1940 roku po klęsce Francji, gdy
przeżywał najtrudniejsze chwile w  ży-
ciu, de Gaulle zwierzył się kapelano-
wi wojskowemu: „Jej urodziny były
ciężkim doświadczeniem dla mnie
i  dla mojej żony. Ale niech mi ksiądz
wierzy, Anna jest także naszą radością
i  naszą siłą… Jest łaską Boga w  moim
życiu. Pomaga mi trwać w  ludzkich
ograniczeniach i  słabościach. Strzeże
mnie przed niebezpieczeństwem nie-
posłuszeństwa najwyższej woli Bo-
żej… Pomaga mi uwierzyć w  sens
i  cel naszego życia, w  ów dom Ojca,
gdzie moja córka Anna odnajdzie
wreszcie całą swoją wielkość i  całe
swoje szczęście”.

Uważał, że zawdzięczał jej
więcej niż ona jemu. Już po
wojnie powiedział swojemu
biografowi Jeanowi Lacouture:
„Bez Anny być może nigdy
nie zrobiłbym tego, co zrobi-
łem. To ona dała mi serce i  in-
spirację”.

W  1945 roku Charles de Gaulle
wspólnie z  żoną Yvonne założyli
ośrodek dla niepełnosprawnych
dziewcząt znajdujących się bez środ-
ków do życia. Taki był początek ist-
niejącej do dziś Fundacji im. Anny de
Gaulle, która wspomaga dzieci do-
tknięte niepełnosprawnością. Anna de
Gaulle zmarła w  1948 roku na zapale-
nie płuc w  ramionach swojego ojca.
W  swym testamencie generał napisał,
że chce być pochowany obok ukocha-
nej córki. Jego wola została spełnio-
na.
W  1962 roku Charles de Gaulle ja-

ko prezydent Francji przeżył zamach,
podczas którego komandosi wystrzeli-
li w  stronę jego samochodu 187 kul.
Jeden z  pocisków utkwił w  ramce ze
zdjęciem Anny, które znajdowało się
w  teczce na tylnej półce samochodu.
Generał powtarzał później, że to cór-
ka uratowała mu życie.

Dwa światy - koszmarny fakt:

""TToo ppiięękknnaa ii   nnaajjbbaarrddzziieejj ssaattaanniissttyycczznnaa aakkccjjaa""
Dziesiątki tysięcy polskich obywateli
zablokowało ludzi przed pójściem do
kościoła i   mszy. (… ) To piękna i   naj-
bardziej satanistyczna akcja… -  m. in.
tak Światowy Zakon Szatana zachwalał
protesty w  Polsce po wyroku TK ws.
aborcji eugenicznej.

To nie wszystko. My w  Światowym
Zakonie Szatana uważaliśmy, że ważne
jest zajęcie stanowiska i   okazanie
wsparcia naszym przyjaciołom w  Pol-
sce , zarówno w  społeczności satani-
stycznej, jak i   LGBTQ + .

Ustanawiamy się jako głos wyzwania
i   sprzeciwu wobec używania religii
przez populistów do rozpowszechniania
ich przesłań fanatyzmu i   nienawiści -
tak brzmi jeden z  wpisów. Na facebo-
okowym profilu Global Order of Satan
można było dostrzec ogromny zachwyt
protestami ws. aborcji. Kochani,
w  tych trudnych chwilach pamiętajcie ,
aby się wspierać. ( . . . ) . Światowy Za-
kon Szatana wysyła wam wsparcie
i   przypomina, że jeśli potrzebujecie in-
formacji na temat bezpiecznego zakoń-

czenia ciąży, możecie zwrócić się
o   pomoc. Chwała szatanowi! - czytamy
w  jednym z  postów, w  którym udo-
stępniono zagraniczny tekst poświęco-
ny sytuacji w  naszym kraju. (opr. red. )
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NNaajjwwaażżnniieejjsszzaa nnaauukkaa ppaappiieeżżaaFelieton

Dla tych, którzy do dziś rozsmakowują się w  „wadowic-
kich kremówkach”, chlubią się polskim papieżem, słuchają
koncertów dla Jego upamiętnienia; którzy twierdzą, że
jest/był dla nich autorytetem moralnym, wzruszają się na
dźwięki „Barki” i  porusza ich charakterystyczny tembr
głosu Jana Pawła II; tym, którzy zaliczają siebie do „poko-
lenia JPII” i  każdego roku budują „żywy pomnik papie-
ża”, składając ofiary na edukację zdolnych a  ubogich
młodych Polaków; tym, co kiedyś z  uwagą słuchali jego
nauk i  czytali jego encykliki, zbierali monety i  znaczki
pocztowe z  jego wizerunkiem; którzy w  rodzinnych archi-
wach hołubią wspólne z  papieżem zdjęcia i  jego błogosła-
wieństwa. Wszystkim tym, którzy być może zapomnieli
o  najważniejszym. . . I  tym, którzy za młodzi są, by pamię-
tać świętego papieża z  Polski i  tylko uczą się o  nim co nie-
co w  szkole, a  którym odległy jest on jak Kopernik
i  Kochanowski. A  także wszystkim katolikom. I  tym trochę
letnim, i  tym udzielającym się w  parafialnych wspólnotach,
wszystkim uważającym się za członków Kościoła po-
wszechnego – przypominamy być może najważniejsze sło-
wa pontyfikatu Jana Pawła II.
Po tej przydługiej dedykacji krótkie przypomnienie, że

w  niektórych sytuacjach papież może wypowiadać się
w  sposób nieomylny w  kwestiach wiary i  obyczajów. Daje
mu ten przywilej Dogmat o  nieomylności papieża zawarty
w  dokumentach I  Soboru Watykańskiego z  1870 r. Jan Pa-
weł II, podczas swojego prawie dwudziestosiedmioletniego
pontyfikatu, odwołując się do tego właśnie dogmatu o  bez-
błędności nauczania, wypowiedział się ex cathedra czyli
w  sposób pewny i  nieomylny tylko jeden raz: w  encykli-
ce Evangelium vitae . Stwierdził wtedy, powołując się na
autorytet świętych Piotra i  Pawła, że aborcja i  eutanazja są

aktami głęboko niemoralnymi (por.   Evangelium vitae 57):
Jeśli tak wielką uwagę zwraca się na szacunek dla każdego
życia , nawet dla życia przestępcy i   niesprawiedliwego na-
pastnika, to przykazanie „ nie zabijaj” ma wartość absolut-
ną w  odniesieniu do osoby niewinnej, i   to tym bardziej
wówczas, gdy jest to człowiek słaby i   bezbronny, który je-
dynie w  absolutnej mocy Bożego przykazania znajduje ra-
dykalną obronę przed samowolą i   przemocą innych. /… /

Ciąg dalszy na tronie 8.

Pewna mieszkanka naszego powiatu przy okazji uczestnic-
twa w  marszach organizowanych przez tzw. strajk kobiet
„raczyła” użytkowników facebooka treściami o  tym, jak to
zacofany i  już nie "na topie” Jan Paweł II był przeciwni-
kiem aborcji, za to Franciszek jako ten światły i  toleran-
cyjny papież rozumie kobiety i  jest "otwarty na ich
wybór". Nie dajcie się Państwo nabrać na takie bujdy, na-
wet jeśli ich autorem jest – o  zgrozo - nauczyciel filozofii.
Nauczanie Kościoła, a  co za tym idzie papieży, w  sprawie
życia jest niezmienne.

(. . . ) Benedykt XVI

źródło fot. : przedszkole.elk.pl
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e-mail do redakcji:

tygodnikparafialny@gmail.com

LLiibbeerr mmeemmoorraabb iilliiuumm iinn NNiiddeekk
W  archiwum naszej parafii znajduje
się obok starej kroniki parafialnej,
której fragmenty w  kilku poprzednich
wydaniach „Nideckiego Dzwonu” pu-
blikowaliśmy, jeszcze jedna bardzo
ciekawa książka o  charakterze kroni-
karskim. To Liber memorabilium in

Nidek czyli Księga rzeczy wiekopom-
nych (godnych upamiętnienia) w  Nid-
ku. Dokument formatu quarto - 4°
(wysokość grzbietu 34  cm) zawiera
zapisanych 41 stron. Dla oszczędności
książce od tyłu nadano drugi tytuł –
"Książka wydatków na reparacyje
około Plebanji Nidek". Zamieszczono
tutaj jedynie na 3 stronach opis sytu-
acji gospodarczej parafii w  1835 r.
i  plan remontów budynków plebań-
skich.
Na pierwszych ośmiu stronach Li-

ber memorabilium znajdują się luźne
notatki, w  większości po łacinie, doty-
czące różnych wydarzeń związanych
z  naszą parafią. Są to w  zasadzie wy-
pisy z  innych ksiąg parafialnych,
przede wszystkim z  ksiąg zgonów
i  urodzeń a  także z  książki inwenta-
rzowej, gdzie przy okazji zasadni-
czych wpisów proboszczowie
odnotowywali ważniejsze ich zdaniem

wydarzenia, a  potem przenosili je do
Kroniki. Najstarszy wpis, w  języku
łacińskim pochodzi z  1737 r. , dokonał
go ówczesny proboszcz ks.   Antoni
Masłowski a  dotyczy włamania i  ogra-
bienia tutejszego kościoła z  części wy-
posażenia, co miało miejsce w  nocy
z  27 na 28 maja tegoż 1737 r. Dalsze
zapisy dotyczą zarówno świątyni – np.
poświęcenia nowego ołtarza przez
ks.   kard. Jana Puzynę w  1898 r. czy
remontu sygnaturki, ale też budynków
gospodarczych np. stodoły plebań-
skiej, spichlerza a  także klęsk i  kata-
strof nawiedzających parafię, anomalii
pogodowych, miejscowych tragedii
(np. morderstw i  podpaleń) a  także lo-
kalnych ciekawostek, jak choćby
sprzedaży na licytacji nideckiego
dworu w  1899 r. Ostatnim, który pro-
wadził Kronikę w  taki nieregularny
sposób był ks.   proboszcz Bartłomiej
Szafraniec (1903 – 1904). Kolejny
proboszcz, ks.   Joachim Dziża posta-
nowił prowadzić ją w  sposób ciągły,
dokonując każdego roku wpisów doty-
czących życia parafii. Kontynuował ją
i  jego następca, ks.   proboszcz Dionizy
Gąsiorek do roku 1946. Pod jego
ostatnim zapisem znajduje się następu-

jąca informacja: Dalszy ciąg „ Liber

Memorabilium” znajduje się w  innym

tomie zapoczątkowanym przez ks.   Ja-

na Nowaka . Trudno zgadnąć, dlacze-
go ks.   Nowak rozpoczął nową
Kronikę, skoro w  starej pozostało
jeszcze wiele czystych kart. Postaramy
się w  następnych numerach naszego
parafialnego pisma przytoczyć choć
niektóre fragmenty starej kroniki,
rzucające nieco światła na życie na-
szych przodków. (iż)

Ciąg dalszy ze strony 7.
Dlatego mocą Chrystusowej władzy
udzielonej Piotrowi i   jego Następcom,
w  komunii z   biskupami Kościoła Ka-
tolickiego, potwierdzam, że bezpo-
średnie i   umyślne zabójstwo niewinnej
istoty ludzkiej jest zawsze aktem głę-
boko niemoralnym. Doktryna ta,
oparta na owym niepisanym prawie ,
które każdy człowiek dzięki światłu ro-
zumu znajduje we własnym sercu
(por.   Rz 2, 14-15) , jest potwierdzona
w  Piśmie Świętym, przekazana przez
Tradycję Kościoła oraz nauczana
przez Magisterium zwyczajne i   po-
wszechne . Nieco dalej papież Polak
napisał coś, co dedykować trzeba
przede wszystkim – wszystkim „su-

pernowoczesnym” katolikom, którzy
chcą „odjaniepawlenia” czyli „dewoj-
tylizacji” Kościoła katolickiego… ;
którzy włączyli się w  protesty po
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjne-
go w  sprawie tzw. aborcji eugenicz-
nej; którzy manifestują przeciwko
życiu; którzy płaczą i  litują się nad
losem zwierząt, a  odmawiają prawa
do życia i  godności człowiekowi.
Wszystkim nam przypominamy na-
uczanie naszego Kościoła: Nic i  n ikt
n ie może dać prawa do zabicia n ie-
winnej is to ty ludzkiej, czy to jes t
embrion czy płód, dziecko czy doro-
sły, człowiek stary, n ieuleczaln ie
chory czy umierający. Ponadto nikt
n ie może się domagać, aby popeł-

n iono ten akt zabójs twa wobec niego
samego lub wobec innej osoby po-
wierzonej jego pieczy, n ie może też
bezpośrednio ani pośrednio wyrazić
na to zgody. Żadna władza nie ma
prawa do tego zmuszać ani na to
przy zwalać. (iż)

NNaajjwwaażżnniieejjsszzaa nnaauukkaa ppaappiieeżżaa




