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str. 2

Papież Jan Paweł II w Wielki Czwartek obmywał nogi 12 mężczyznom,
jak to czynił Jezus Chrystus.

Pan Jezus uniża się przed 12 apostołami.
Ostatnia Wieczerza - znany motyw w dziełach sztuki.

Chcesz tak naśladować Jezusa Chrystusa?

K

„…I zaczął umywać uczniom nogi” /J 13,5/

ochani! Zapraszam Was do
kilku refleksji związanych z
Wielki Tygodniem. Warto, choć
na chwilę, zatrzymać się nad tymi
dniami, które
są tak ważne dla naszej
wiary.
Wielki Post,
który jak co
roku
przeż y w a l i ś m y,
kończy
się
obchodami
właśnie Wielkiego Tygodnia. Rozpoczyna Go Niedziela
Palmowa, która przypomina Nam
uroczysty wjazd Pana Jezusa do
Jerozolimy. Tłumy witające wtedy
K O wołały:
N „Hosanna!
D OWiChrystusa
taj Królu Żydowski!” Ludzie rzucali przed jadącym na osiołku Mesjaszem świeże gałązki palm oraz
słali przed Nim swoje płaszcze.
Kiedy myślimy o tym wydarzeniu,
warto Sobie uświadamiać, że Ci
sami ludzi, tak radośnie witający
Jezusa – już za kilka dni, w Wielki
Piątek wołali: „Ukrzyżuj Go! Na
krzyż z Nim!”. Ich przykład niech
będzie dla Nas antywzorem, że tak
łatwo czasem przejść od euforii do
złości, od prawdy do kłamstwa, od
wierności do zdrady.
Cały Wielki Tydzień jest pełen
różnych przeżyć, znaków. Razem
z Naszym Zbawicielem przeżywamy ostatnie dni Jego ziemskiego
życia. Nie czas na to, aby dokładnie opisywać te poszczególne dni,
ale spróbujmy dotknąć tajemnicy
Wielkiego Czwartku, a dokładnie
Ostatniej Wieczerzy. Jednym z
najbardziej znanych przedstawień
tego Wydarzenia jest obraz Le-

onardo da Vinci. Myślę, że prawie
każdy z Nas go kojarzy, zapewne też w wielu Naszych domach
znajduje się jego reprodukcja. Wi-

dzimy na nim Apostołów, otaczających Chrystusa, który znajduje
się w środku dzieła. Jego centralne
miejsce przykuwa Nasz wzrok –
Kto i E
dlaL uświadamiając
E N Nam
C –J
czego jest tu najważniejszy.
Ewangeliści synoptyczni (Św. Mateusz, Św. Marek i Św. Łukasz) opisują
Ostatnią Wieczerzę w sposób zasadniczo
bardzo podobny. Czytając te
opisy możemy
dowiedzieć
się o różnych
szczegółach tej
Uczty, o wypowiedzianych
słowach, czynach. Główne
miejsce tych
opisów zajmuje oczywiście
fragment,
w
którym Zbawiciel ustanawia
Sakrament Eucharystii, Od-



prawiając pierwszą Mszę Świętą.
Przyjrzyjmy się jednak opisowi,
który znajdujemy w Ewangelii Św.
Jana, w 13. rozdziale. Ukazuje go
obraz, który inaczej
przedstawia to, co
czynił Pan Jezus.
Na dziele K. Jasińskiego także w
centrum widzimy
Jezusa. Jednak nie
zasiada za stołem,
ale klęczy przed
jednym z Apostołów i umywa Mu
nogi. U Św. Jana
nie znajdziemy opisu ustanowienia
Eucharystii – ten Ewangelista daje
Nam tylko opis tego właśnie gestu
Chrystusa. On właśnie chce Nam
pokazać czym tak naprawdę jest
Eucharystia – Miłością bez granic,

którą obdarza Nas dobry Bóg. On
uniża się przed Nami i czyni to, co
czynili niewolnicy. Symbolem tej
Miłości jest właśnie gest umywania nóg.
Na pamiątkę tych wydarzeń, w
niektórych kościołach (zwykle w
katedrach, ale nie tylko) w Wielki
Czwartek, podczas Mszy Świętej
Wieczerzy Pańskiej celebrans (często biskup – na zdjęciu Jan Paweł
II) umywa nogi 12 mężczyznom.
Ten gest jest często opisywany,
daje do myślenia. Ma Nam wszystkim pomóc w zrozumieniu, że jeśli
Chrystus – będąc Bogiem, tak się
uniżył i ukazał Nam Swoją Miłość
– to i my winniśmy umywać innym
nogi, tzn. pomagać Im, okazywać
dobroć, kochać… Chcesz tak naśladować Jezusa Chrystusa?
Wasz – x. Michał
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Oddali życiodajny płyn

ZDJĘCIE KS. KRZYSZTOF PIERZCHAŁA

Ponad 61 osób i ponad 27 litrów krwi – to wynik
akcji krwiodawstwa zorganizowanej w niedzielę
14 marca w parafii NMP Królowej Polski
w Miętustwie.

A
A

kcja oddawania krwi odbywa się w Miętustwie już
od 20 lat. – Bardzo zachęcam do oddawania krwi, w każdej
wspólnocie parafialnej ważne jest

Podczas akcji oddawania krwi zachowany był reżim sanitarny, między innymi dystans społeczny, czy
krótki czas przebywania w jednym
miejscu. Zarówno oddający krew

Ks. Wojciech Węgrzyniak z liturgiczną służbą ołtarza z Miętustwa.

Prosta droga do szczęścia

- W tym roku mija 20 lat od ataków terrorystycznych na Word Trade Center w Nowym Jorku. Kiedy w dzień tragedii prezydent USA Goerge Bush
mówił o tym strasznym wydarzeniu, przywołał słowa z Pisma świętego: „Chociażbym chodził ciemną
doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.
Te teksty zawsze działają - mówił znany felietonista
i publicysta ks. Wojciech Węgrzyniak w ramach
spotkania rekolekcyjnego, które miało miejsce
23 marca.

● Bez tytułu nr 8/2020-2021 ●

Goerge Bush mówił o tym strasznym wydarzeniu, przywołał słowa
z Pisma świętego: „Chociażbym
chodził ciemną doliną, zła się nie
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Te
teksty zawsze działają. One są
bardzo prostą receptą do szczęścia! - podkreślił ks. Węgrzyniak.
Spotkanie z ks. Węgrzyniakiem
było transmitowane na Facebooku
na profilu parafii w Miętustwie.
Odbywało się w ramach Mszy
św., którą odprawił ks. wikary i
katecheta Krzysztof Pierzchała.
Rekolekcjonista modlił się o łaskę
Ducha Świętego dla dzieci z parafii
w Miętustwie. - Polecamy też modlitwie wszelkie wasze problemy,
trudności, niech Bóg pomoże je
rozwikłać - mówił ks. Pierzchała.
Ks. Wojciech Węgrzyniak to znany
rekolekcjonista, publicysta i felietonista, publikuje m.in. w „Gościu
Niedzielnym”, jest wykładowcą
akademickim. Pochodzi z miejscowości Mizerna koło Nowego Targu.
jg
ZDJĘCIE PAN JAN GŁĄBIŃSKI

K
K

s. Wojciech Węgrzyniak w
czasie spotkania rekolekcyjnego z młodymi góralami z parafii NMP Królowej Polski
w Miętustwie zachęcał do czytania
Pisma świętego. - Różnie w życiu
bywa, czasami coś przeskrobiecie, mama i tata się na was zdenerwują, jest wam smutno, może
właśnie wtedy sięgnijcie do tekstu Pisma Świętego. Jezus zawsze
jest z Wami, On także pomoże
ogarnąć wszelkie troski i kłopoty
- mówił ks. Wojciech Węgrzyniak.
Rekolekcjonista wskazał także
na to, że sformułowania z Pisma
Świętego są uniwersalne, weszły
do języka polskiego, są związane z kulturą i sztuką, warto je
znać. - Nieraz brak wiedzy na
ich temat może powodować niezręczne sytuacje - komentował
ks. Węgrzyniak. Duchowny polecał młodym góralom skorzystanie
z różnych aplikacji na telefonie,
dzięki którym można przeczytać nawet całe Pismo Święte.
Choć rekolekcje wielkopostne
trwały kilka dni, to zaplanowano
tylko jedno spotkanie z dziećmi w
wieku szkolnym, z powodu obostrzeń wynikających z pandemii.
Ks. Węgrzyniak odniósł się także
do wydarzeń sprzed 20 lat. - W
tym roku mija 20 lat od ataków
terrorystycznych na Word Trade
Center w Nowym Jorku. Kiedy
w dzień tragedii prezydent USA

Chłopaki pilnie słuchają
nauki rekolekcjonisty.

Wśród dawców byli nasi rodzice.
O akcji w Miętustwie można było przeczytać
w "Tygodniku Podhalańskim" i "Gościu Niedzielnym".

także słowo proboszcza. Czynimy
wspólnie wielkie dobro, przekazujemy je dla drugiego człowieka, którym jest dar krwi, jakże
potrzebny - mówi dr Maria Lambrecht, lekarka z zakopiańskiego
oddziału Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie. To między
innymi ona kwalifikowała osoby
chętne do oddania
krwi. – Każdego z
dawców trzeba nazwać lokalnym bohaterem. Oni znowu
się wstawili – podkreśla dr Lambrecht.
Podczas
niedzielnej akcji oddawania krwi w parafii w
Miętustwie zgłosiło
się 66 osób chętnych do podzielania się „życiodajnym płynem”. Z czego 61 zostało zakwalifikowanych. Każdy z nich oddał
450 mililitrów krwi, co ostatecznie dało 27,5 litra krwi. W gronie
dawców byli strażacy, członkowie
Związku Podhalan, czy członkowie Grupy Motocyklowej „Pasja
i Wiara”, a także absolwenci naszej szkoły i nasi rodzice. Gratulujemy im pięknej postawy!

jak i personel medyczny mieli zakryte twarze maseczkami. Na każdego kto oddał krew czekał poczęstunek kaloryczny. – Pamiętajmy,
że przy jednorazowym maksymalnym oddaniu krwi – 450 mililitrów
z
organizmu zabieranych jest 4500
kalorii,
dlatego
jest potrzebny ten
słodki posiłek, by
uzupełnić niedobór kalorii – wyjaśnia dr Maria
Lambrecht.
Organizatorem
akcji
oddawania krwi w
Miętustwie
była parafia
wraz z zakopiańskim oddziałem Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie, a także Tatrzańskie
Stowarzyszenie
Honorowych
Dawców Krwi. Wydarzenie wsparli ponadto: strażacy z OSP Ciche
Dolne, Ratułów Dolny, Czerwienne Dolne i Stare Bystre, Związek
Podhalan – Oddział w Miętustwie,
Cukiernia „Katarzyna” z Podczerwonego i Zakład Fotograficzny
Dri Foto z Czarnego Dunajca.
jg
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Nowotarski wieczernik
P
Agata Nowak przed ołtarzem głównym w nowotarskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

race przy ołtarzu głównym
świątyni parafialnej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu rozpoczęły
się w 1957 r., kiedy proboszczem
był ks. Jan Dyba. Jak przypomina nauczyciel historii Stanisław
Mertens opracowanie planów i
realizację tego przedsięwzięcia powierzono krakowskiemu artyście
Mieczysławowi
Stobierskiemu.
- Pomysł z grupą „Wiecerza Pańska”, bo tak nazywano wówczas
całość przyszłych figur zrodził
się podczas rozmowy ks. Dyby z
jednym z inżynierów. Co ciekawe
nie spotkał się on z jakimś entuzjazmem i pojawiły się obawy
księdza proboszcza - wspomina
Stanisław Mertens. - Ktoś wytłumaczył duchownemu, że to jest
częsty motyw w kościołach protestanckich. Ks. Dyba zraził nieco
do tego pomysłu, ale nie naciskał
na projektodawcę. Przy okazji wysunął inne propozycje. Jednakże
ostateczne zdanie należało do artysty Stobierskiego i prace ruszyły.
Wydała na nie zgodę także krakowska kuria - mówi S. Mertens.
Prace zakończono w 1962 r. Zaangażowany w nie był również
Romuald Laczkowski. Jeszcze w
tym samym roku odbyła się uroczysta konsekracja ołtarza głównego i kościoła. Przewodniczył
jej bp Julian Groblicki z Krakowa.
Już 7 lat później nowotarski wieczernik w pełnej krasie zobaczył
kard. Karol Wojtyła podczas wizytacji parafii w stolicy Podhala.
12 apostołów uczestniczących w
ostatniej wieczerzy z Chrystusem
na przestrzeni ponad 60 lat było
„świadkami” wielu ważnych wydarzeń w nowotarskim kościele
NSPJ. Niewątpliwie należało do
nich wiele kapłańskich prymicji. Tego dnia się nigdy nie zapomina,
to było 20 czerwca 1993 r.. Wtedy to właśnie była moja Msza św.

prymicyjna. Przez serce przeszła Na 12 apostołów nieco inaczej pami taka myśl, że przecież ja sta- trzy pan kościelny Adam Rams.
ję się jednym z apostołów, mam - Mogę powiedzieć, że znam ich
głosić Ewangelię i udzielać sakra- od dziecka. Przychodziłem do
mentów. To było dla mnie coś wy- świątyni jeszcze jak tata pełnił
jątkowego. Apostołowie byli też wiele lat posługę kościelnego. To
„świadkami” mojego chrztu, który do mnie obecnie należy zadbanie
przyjąłem w 1967 r. - mówi bernar- o odpowiedni wygląd wielkich
dyn o. Jerzy Jacek Twaróg, który rzeźb. Niektórzy księża żartują i
od ponad dwudziestu już lat pra- pytają mnie, czy wyczyściłem w
cuje w Polskiej Misji Katolickiej końcu Judasza? Odpowiadam im
wtedy, że to on
w Buenos Aires.
Ołtarz stanowi też
właśnie oberwał
- Po przylocie do
bardzo symboliczne szmatą - śmieje
Polski
zawsze
pierwsze
kroki
tło wielu wydarzeń się Adam Rams.
Ale czyszczenie
po odwiedzinach
kulturalnych, które 12 wielkich rzeźb
domu rodzinnego
kieruję do para- miały miejsce i mają wcale do lekkich
fialnego kościoła, nadal w naszej świątyni. zadań nie należy. - Nie możdziękuję zawsze
apostołom za wszelkie łaski, które na tam wjechać żadną maszyną,
otrzymuję - wzrusza się o. Jacek i cały proces sprzątania odbywa
pozdrawia wszystkich czytelników się po prostu ręcznie, oczywiście
z dalekiej Argentyny, gdzie zaczy- z użyciem odpowiednich prepana powoli kończyć się lato. - Świę- ratów - dodaje pan Adam. Nie
ta Wielkanoce zapowiadają się w śmiemy pytać, czy też Judasz
tropikach - puszcza oko bernardyn. będzie w końcu wyczyszczony.



Wieża kościoła góruje
nad miastem, jest
widoczna ze wszystkich
stron, ale uwagę
przykuwa również
unikatowy ołtarz
główny z wielkimi
wyrzeźbionymi
postaciami dwunastu
apostołów.

Kościół Najświętszego Serca Pana
Jezusa to najwyższa budowla Nowego Targu, a jego wieżę widać z
każdego niemal punktu w mieście.
Budowę rozpoczęto w 1930 roku,
ale prace postępowały bardzo wolno. Sytuację pogorszyła jeszcze II
wojna światowa, gdyż Niemcy nie
dość, że zabronili stawiać świątynię, to jeszcze zarekwirowali
materiały zebrane na ten cel. Po
wojnie w 1951 roku oddano kościół w surowym jeszcze stanie.
- Ołtarz stanowi też bardzo symboliczne tło wielu wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce i mają
nadal w naszej świątyni. To przecież tutaj odbyła się prapremiera „Nieszporów Ludźmierskich”
Jana Kantego Pawluśkiewicza, czy
spotkania z wybitnymi postaciami
Kościoła jak ks. prof. Józef Tischner, abp Józef Życiński, dominikanin o. Jan Góra - przypomina
ks. Stanisław Strojek, proboszcz
parafii NSPJ i dziekan nowotarski.
jg

Bernardyn o. Jerzy Jacek Twaróg (z lewej) pochodzi z Nowego Targu, przed ołtarzem w kościele NSPJ odprawił
Mszę św. prymicyjną. Od ponad 20 lat pracuje w Buenos Aires. O reliach pracy w Argentynie opowiadał kiedyś
na spotkaniu w naszej szkole.
● Bez tytułu nr 8/2020-2021 ●
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Szkolna rekrutacja



Nasi uczniowie przygotowali
prace plastyczne na konkurs „Bezpiecznie
na wsi mamy”.

12 marca zakończyła się rekrutacja do naszej
szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

W

jej wyniku komisja rekrutacyjna przyjęła wnioski
o przyjęcie do naszej szkoły kilkudziesięciu uczniów: 3-latków
(rocznik 2018) – 6, 4-latków (rocznik 2017) – 10, 5-latków (rocznik
2016) – 13 i 6-latków (rocznik
2015) – 17. Zaś w I klasie uczyć się
będzie 17 uczniów, w II klasie 20
uczniów, w III klasie 17 uczniów,
w klasie IV 16 uczniów, w klasie V

10 uczniów, w klasie VI 9 uczniów,
w klasie VII a 17 uczniów, w klasie VII b 16 uczniów, w klasie
VIII 25 uczniów. Łącznie daje to
147 uczniów z klas I-VIII, z czego 69 dziewczynek i 78 chłopców.
Natomiast w oddziale przedszkolnym i zerówce razem będzie 46
dzieci, w tym 24 dziewczynki
i 22 chłopców. Podkreślimy, że
jest to stan na marzec 2021 r.
jg




Konkursowe pozdrowienia
z Węgorzewa

Autorem pracy jest Kornelia Kołodziej z oddziału zerowego.

Nasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów
konkursu związanego z 450-leciem Węgorzewa.

B

tów charakterystycznych naszego
miasta. Miło nam poinformować,
że w gronie laureatów tego konkursu są nasi uczniowie. W kategorii II szkół podstawowych –
uczniowie klas IV-VI 3 miejsce ex
aequo otrzymali Mariusz Hawryła
i Aleksandra Topór. Zaś w kategorii szkół podstawowych – klasy VII
– VIII Dominika Szwajnos zajęła
I miejsce! Serdecznie wszystkim
gratulujemy! Dodajmy, że Gmina
Czarny Dunajec podpisała umowę o współpracy z Węgorzewem.
jg

ZDJĘCIE PANI ALICJA MARYNIARCZYK

urmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski ogłosił wyniki konkursu na kartkę urodzinową
wraz z życzeniami z okazji 450-lecia Węgorzewa! Drodzy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dziękujemy za
tak duże zainteresowanie naszym
konkursem. Otrzymaliśmy 92 kartki urodzinowe wraz z życzeniami.
Komisja konkursowa (Ewa Roch,
Mateusz Rodziewicz, Władysław
Żerucha) oceniała estetykę wykonania, pomysłowość, kreatywne
życzenia i nawiązanie do elemen-

Sukcesu naszym uczniom gratulowała Iwona Wontorczyk,
dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, Marcin Ratułowski,
wójt Gminy Czarny Dunajec, a także Krzysztof Kula, dyrektor SP Ciche 1.
● Bez tytułu nr 8/2020-2021 ●

Rysował Damian Swatkowski z zerówki.

Plastyczne wyobraźenia zerówiaka Michała Łacka.

Praca należy do Justyny Kuli z kl. 1.
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Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.
Na oknach zawisły
wiosenne kwiaty z papieru
i wielkanocne symbole.

Klasa druga pracowała z lekturą pt. „Przygody dziesięciu skarpetek”
Justyny Bednarek. Uczniowie zainspirowani poznanym tekstem
postanowili zrobić własna skarpetkę i ułożyć przygodę.

Świętowanie urodzin ucznia Rafała Styrczuli i wychowawcy klasy 5. Był
tort i coś na „ostro”, czyli pizza. Wszystkim niespodzianka urodzinowa
bardzo się podobała.

Drugoklasiści dbają o zdrowy sposób odżywiania się. Na zajęciach z
panią wychowawczynią Anną Ratułowską przygotowali pyszne kanapki i
soki ze świeżych owoców.
● Bez tytułu nr 8/2020-2021 ●
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Wiosenne papierowe kwiatki
w wykonaniu klasy 2.

str. 7

Jeden z zajączków, które
przygotowywali uczniowie klasy III.

Uczniowie klasy ósmej pisali w dn. 17, 18 i 19.03 próbny egzamin z
języka polskiego, matematyki (na zdjęciu) i języka angielskiego. Termin
„prawdziwego” egzaminu wyznaczono na 25, 26 i 27.05. Już dziś życzmy
im powodzenia!
Pani Wiosna w wykonaniu
uczniów z klasy III.


Nie zapomnieliśmy
o Dniu Kobiet.

● Bez tytułu nr 8/2020-2021 ●
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Bez
tytułu

Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

str. 8

Zakończyliśmy projekt narciarski „Jeżdżę
z głową”. Zajęcia odbywały się na stoku
Długa Polana w Nowym Targu. W ostatnim
dniu zajęć, które miały miejsce 10 marca
rozegrane zostały zawody.
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