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Niecodzienne pismo
parafii w Rdzawce przy wsparciu
Stowarzyszenia

„Wy jesteście solą ziemi
Wy jesteście światłem świata”
(Mt.5:13 – 14)
Drodzy Parafianie i Goście!
Najwyższy czas, aby ukazał się kolejny numer naszej Gazetki Parafialnej „Światło i Sól”.
Wiele wydarzyło się w życiu naszej wspólnoty parafialnej od jej ostatniego wydania. Na początek
krótkie podsumowanie tego, co przeżyła nasza parafia.
Od 13 marca w naszej parafii odbywa się peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego do
naszych rodzin. Razem z Obrazem każda rodzina zabiera Pismo św. Nowego Testamentu oraz
Katechizm Kościoła Katolickiego. Mamy nadzieję, że dzięki temu ożywi się w naszej parafii kult
Bożego Miłosierdzia, a przez czytanie Słowa Bożego i Nauczania Kościoła pogłębimy naszą wiarę.
Tradycyjnie w Niedzielę Palmową odbył się konkurs palm, a w godzinach popołudniowych
Droga Krzyżowa z kościoła parafialnego do kościoła Świętego Krzyża na Obidowej. Pomimo
zimna, wielu parafian i gości wzięło udział w tym misterium Męki Pańskiej. Mamy nadzieję, że to
nabożeństwo pasyjne stanie się już tradycją naszej parafii i będzie kontynuowane w kolejnych
latach.
Przy bardzo licznym udziale naszych parafian i gości przeżyliśmy Święte Triduum
Paschalne. W przygotowanie liturgii czynnie włączyło się wielu mieszkańców Rdzawki, a
szczególnie młodzież. Jak co roku Liturgię uświetniał swoim śpiewem nasz Chór parafialny
„Adoramus”. Kolejny już raz w pracy duszpasterskiej wspomagał nas ks. Krzysztof Trojan –
Marianin z Warszawy, który bardzo chętnie przyjeżdża na różne uroczystości do Rdzawki.
Z inicjatywy naszej wspólnoty zakonnej oraz niektórych parafian udało się zorganizować
wspólny Jubileusz par małżeńskich, które przeżyły z sobą 50 lat, lub więcej. Uroczysta Msza święta
odbyła się 3 maja o godz. 14.00. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Burmistrz Miasta
Rabki Zdrój Pani Ewa Przybyło. Par małżeńskich, które mogą się poszczycić tym, że przeżyły z
sobą 50 lat i więcej w naszej parafii jest 19. Wszystkim, którzy włączyli się czynnie w
przygotowanie tego jubileuszu i służyli wszelką pomocą składamy serdeczne Bóg zapłać.
Pary Małżeńskie z Rdzawki, które przeżyły 50 lat małżeństwa i więcej.
1. Franciszek i Józefa Filas (62)
2. Jan i Zofia Antolak (62)
3. Jan i Maria Kowalczyk (60)
4. Franciszek i Władysława Witkowski (60)
5. Józef i Michalina Filas (59)
6. Jan i Maria Latawiec (57)
7. Stanisław i Maria Jaróg (57)
8. Czesław i Stefania Polak (56)

9. Władysław i Helena Kołodziejczyk (53)
10. Stanisław i Zofia Sroka (52)
11. Stefan i Anna Duda (52)
12. Augustyn i Zofia Starmach (52)
13. Józef i Stefania Czyszczoń (52)
14. Andrzej i Zofia Twaróg (51)
15. Jan i Zofia Duda (51)
16. Władysław i Maria Świder (50)
17. Stanisław i Maria Słoński (50)
18. Andrzej i Anna Latawiec (50)
19. Stanisław i Anna Magiera (50)
Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszej parafii było przyjęcie przez młodzież sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej, czyli bierzmowania. Uczniowie klasy III gimnazjum i pierwszej ponad
gimnazjalnej (w sumie 45 osób) przystąpili do sakramentu bierzmowania w dniu10 maja.
Bierzmowania udzielił Jego Eminencja ks. Bp. Damian Muskus.
W niedzielę 19 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, uczniowie klasy II szkoły
podstawowej przystąpili do Pierwszej Komunii. Tych, którzy po raz Pierwszy przyjęli Jezusa do
swojego serca było 21 osób. Następnego dnia, to jest 20 maja w naszej parafii odbył się odpust ku
czci NMP Matki Kościoła. Sumie odpustowej przewodniczył zastępca Przełożonego Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów ks. Eugeniusz Zarzeczny. Na uroczystość odpustową
przyjechali księża ze wszystkich parafii naszego dekanatu.
W Uroczystość Trójcy Świętej w dniu 26 maja (w dniu Matki) uczniowie klasy III
obchodzili rocznice Pierwszej Komunii Świętej. Pierwszego czerwca, w dniu dziecka, dzieci
komunijne i rocznicowe w raz z rodzicami, udali na się na Pielgrzymkę dziękczynną do Kalwarii
Zebrzydowskiej i Wadowic.
Wielkim wydarzeniem parafii jest przeżywanie Uroczystości Bożego Ciała i procesja do
czterech ołtarzy. Chociaż rano 30 maja wydawało się, że pogoda nie pozwoli, aby procesja się
odbyła, jednak dzięki Bożej Opatrzności deszcz przestał padać. Coraz więcej parafian, również
młodzież i dzieci, przychodzą na tę Uroczystość w strojach góralskich, za co składamy im
serdeczne Bóg zapłać.
Pośród zabiegania i ciągłego braku czasu, nasi parafianie nie zapominają jednak o tych,
którzy już od nas odeszli. Wyrazem tego był bardzo liczny udział parafian i gości we Mszy św.
odprawionej na cmentarzu w pierwszą niedzielę czerwca. W okresie letnim kontynuacją tej
Modlitwy będzie spotykanie się na cmentarzu w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00.
Msze św. i nabożeństwa za zmarłych na cmentarzu: 20 sierpnia; 17 września; 15 października.
Msze św. do Matki Bożej i Nabożeństwa Fatimskie: 13 każdego miesiąca do października o
godz. 18.00; w okresie zimowym w pierwsze soboty miesiąca o godz. 17.00.
W dniu 11 sierpnia o godz. 13.00 będziemy w tym roku obchodzić Gminne Dożynki.
W najbliższym czasie rozpoczniemy w naszym kościele renowacje organów. Wszystkim, którzy już
złożyli ofiary na ten cel, składamy serdeczne Bóg zapłać.
Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzymy udanych wakacji. Niech Maryja, Matka
Kościoła i nasza patronka, wyprasza wszystkim potrzebne łaski.
Wspólnota Księży Marianów w Rdzawce.

I wojna światowa

Zdjęcie formatu pocztówkowego przysłane matce przez Franciszka Zająca z
Zającówki. Wśród żołnierzy znajdują się chłopaki z Rdzawki
Losy Europy odcisnęły też swoje piętno na mieszkańcach małej wsi, a widać to najlepiej w
czasach gdy trwała wojna. Cenę krwi płacili też chłopcy z Rdzawki.
Austriacka Komenda Uzupełnień znajdowała się w Nowym Targu dokąd wzywani byli też
chłopaki z Rdzawki. Wójt otrzymywał informację, że ma się zgłosić z rocznikiem do poboru w
Nowym Targu, za nieobecnych odpowiadał wójt, dlatego robił wszystko by do poboru zgłosili się
wszyscy.
Do służby wojskowej w armii nie brano wszystkich tylko wybranych. Austriacy brali
chłopaków zdrowych, wyrośniętych, zgrabnych (jak świece – takiego używano określenia). To, że
syna wzięli do armii to był powód do dumy dla rodziny, bo znaczyło to, że był jak „świeca”. Był to
też powód do zmartwień bo zabrali syna, rodzice martwili się kto pomoże robić w polu, przecież
armia austriacka to obca armia, służba w niej trwała trzy lata, wysyłali naszych chłopców
najczęściej z dala od domu do Tyrolu, służyli w 20 pułku piechoty, który swoim zasięgiem
obejmował obszar po Nowy Sącz gdzie była siedziba pułku. Młodzi chłopcy z tęsknoty za domem
rodzinnym układali piosenki znane i śpiewane do dzisiaj na Podhalu, np. :
W Tyrolu gdym na warcie stał
I o swym szczęściu śnił
Wiatr od północnej strony wiał
Gdzie dom rodzinny był.
Austro-Węgry prowadziły politykę agresywną, były państwem wielonarodowościowym ciągle
trwały jakieś konflikty, zatargi i spory, zanosiło się na wojnę. Gdy wracali do domu z armii też
śpiewali piosenki.
Idą chłopcy z wojny, idą chłopcy z wojny, już są przy Dunaju
Już se spozierają, już se spozierają, już se spozierają do swojego kraju

Byli przystojni, widzieli już trochę świata, wielu z nich zdobyło w armii zawód, np. kowal,
stolarz, murarz. Po skończonej służbie wojskowej najczęściej chłopaki wracali do rodzinnej wsi.
Chłopak, który był po wojsku szukał sobie kandydatki na żonę, tacy chłopcy byli mile widziani
przez dziewczyny. Po latach wielu z nich z rozrzewnieniem wspominało czasy spędzone w wojsku i
to co widzieli w innych częściach Europy. Po 1908 roku kiedy Austria zajęła Bośnię i Hercegowinę
wszyscy wiedzieli, że chłopaki idą do wojska ale może też i na wojnę. Ci którzy poszli do armii w
1910 roku powinni wyjść w 1913 roku, ale w związku z napiętą sytuacją polityczną na świecie
przedłużono im służbę o rok. W 1914 roku wybucha I wojna światowa wielu chłopaków z Rdzawki
służyło w armii austriackiej i brało udział w wojnie.
Czasy I wojny tak opisała Maria Chwalibogowa - nauczycielka pracująca w szkole w
Rdzawce od 1913 roku.
„... wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry spowodowało równocześnie natychmiastowe
wypowiedzenie wojny Austro-Węgrom przez Rosję, która nie chciała dopuścić do osiągnięcia
olbrzymich wpływów Austrii na Bałkanach..... Tak więc wzniecony pożar całego prawie świata
musiał oddziałać katastrofalnie nie tylko na pojedyncze kraje naszej monarchii lecz także na jej
mieszkańców, którzy krew swą i mienie składać musieli na ołtarzu wrogiego nam Państwa, za
sprawę zupełnie nam obcą i żadnych korzyści nie dającą.
W tym to czasie naród polski uwierzył, że i dla niego nadszedł czas, w którym będzie musiał
wystąpić czynnie, aby zaznaczyć swój byt 30 milionowego ujarzmionego narodu, który dąży do
zdobycia dla siebie należnej mu wolności.... Rok zatem szkolny 1914/15 pozostawał pod wpływem
tych strasznych zmagań sił milionowych wszystkich niemal państw europejskich. Nic więc
dziwnego, że nauka szkolna nie tylko po miastach, lecz i po wsiach doznała ogólnego zastoju, a to
przez najróżnorodniejsze wypadki z wojną bezpośrednio złączone, więc przede wszystkim wskutek
inwazji rosyjskiej, która dosięgła nie tylko najbliższego nam powiatu limanowskiego, lecz objęła
także kilka miejscowości jak Krościenko i Ochotnicę z powiatu nowotarskiego. Inwazja ta
spowodowała ewakuację nie tylko najbliższych linii bojowych miast i miasteczek, lecz także i wsi,
usuwając z nich wszelkie władze i urzęda państwowe, krajowe jak i prywatne instytucje. ... ale tu w
Rdzawce gdzie również, okolica narażoną była na inwazję nieprzyjacielską, podpisana jako
nauczycielka i kierowniczka szkoły, pozostała na miejscu, ucząc wśród odgłosów armatnich
nieliczną gromadkę uczęszczających do szkoły dzieci.
Wojna, ten straszny kataklizm dziejowy o którym w samym początku jej poczęcia
przypuszczano iż potrwa z 6- 8 miesięcy – przeciąga się dalej tak, że po ukończeniu I półrocza roku
szkolnego straciło się nadzieję, aby koniec jej mógł z końcem roku 1914/15 nastąpić. Wiosna zatem
tegoż roku pozostaje wśród ustawicznych asenterunków zdolnych do broni ludzi, powołuje do
szeregów swych przerzedzoną już i tak podczas ogólnej mobilizacji ludność wiejską, zabiera
dzieciom ojców, żonom mężów, siostrom braci i pozbawia gminę głównych sił roboczych. W takich
warunkach szkoła zadania swego spełnić nie może, raz z powodu, że przyjść musi ludności z
pomocą, uwalniając za stosownym odniesieniem są do władzy starsze dzieci od nauki, by te, w
zastępstwie powołanych do szeregów wojskowych członków rodziny pomagały przy uprawie roli i
podtrzymywały byt swych najbliższych – następnie, że przełożone władze obarczały zarządy szkół
najrozmaitszymi świadczeniami wojennymi do tego stopnia, że właściwie nauczyciel lub
nauczycielka chcąc je wykonać powinien by zapomnieć o swym zawodzie, a oddawać by się musiał
specjalnie czynnościom powierzonym mu przez odnośną władzę jako to : zbieranie szmat różnego
rodzaju, zbieranie zużytego żelaza, blachy oraz rozmaitych liści na herbatę dla wojska i.t.p. ... Rok
szkolny 1915/16 pozostaje dalej pod wpływem wypadków wojennych, a zatem wśród dalszych,
coraz to trudniejszych warunków bytu, wśród klęsk tak moralnych jak i fizycznych wszelkich klas
żyjącej ludzkości, wśród nieustających nieszczęść poszczególnych rodzin, pozbawionych nie tylko
opieki swych ojców, synów i braci, lecz także najniezbędniejszych środków do życia. ...
Wioska nasza nie będąc narażoną na żadne klęski lub cierpienia ze strony nieprzyjaciela
prócz ustawicznych powoływań do szeregów wojskowych prowadziła żywot wioski zacisznej,
spokojnej, a nie doznając żadnych klęsk elementarnych, ogół mieszkańców pobiera zasiłek
wojskowy i amerykański, doszedł do znacznego dobrobytu. …

Rok szkolny 1915/16 jak i następny wpływał coraz to trudniej i ciężej co do samego
prowadzenia szkoły, a to z powodu coraz to mniejszej frekwencji dzieci. Zaprowadzony już
poprzednio brak sił roboczych jest głównym powodem dla którego po niektórych miejscowościach,
a szczególnie po wsiach zamykano szkoły, na czas robót polnych tak jesiennych jak i wiosennych.
Szkoła zatem mogła spełniać swe obowiązki li tylko w okresie prawdziwej zimy. Rezultat zatem z
nauki trwającej z przerwami ferii świątecznych 3 miesiące, był nie świetny ba nawet wcale
niedostateczny. …
Nadzieje nasze słabną, gdy Austria i Prusy wyzyskując ofiarowaną im najdzielniejszych
naszych synów Ojczyzny wcielają legiony do poszczególnych wrogich im pułków, aby w ten sposób
unicestwić nasze plany – nadzieje i marzenia. Niedługo czekali Polacy na dowód sympatii jakiej od
Austrii.
Medal ustanowiony przez cesarza Franciszka Józefa 18 sierpnia 1898 roku z
okazji 50 rocznicy swego panowania. Medal ustanowiony w trzech
formacjach: złoty, srebrny i brązowy. Na awersie medalu przedstawiono
popiersie cesarza Franciszka Józefa skierowany w prawo, w mundurze
marszałka, ze znakiem Orderu Złotego Runa i Big Band Orderu Marii
Teresy. Był to medal w wersji dla wojskowych i dla cywilów. Na rewersie w
centrum jest prostokątna tabliczka z napisem po łacinie. „SIGNUM
Memoriale”(pomnik). Płyta jest otoczona wieńcem dębu i wawrzynu. W
górnej części podane są lata panowania cesarza MDCCCXLVIII –
MDCCCXCVIII, (1848-1898). medal noszony na wstążeczce szerokości 40
mm, składany na trójkątnym bloku.
Po runięciu kolosa rosyjskiego następuje pokój Brzeski, na którym rzec można nastąpił czwarty
podział ziem polskich. Chełmszczyzna i Podlasie otrzymuje Ukraina za zboże i bydło którego
protektorom naszym brakło. Galicja wyssana do ostatecznych już granic ze wszystkiego czem tylko
Niemców żywić można było, toteż głód zaczął zaglądać bardzo poważnie do niektórych powiatów
Galicji zachodniej. Przy i tak już nadmiernie ciężkich warunkach prowadzenia szkoły i utrzymaniu
przy życiu sił do tego zadania powołanych przybywa nowy najgroźniejszy wróg – głód za którym
spieszy nieodstępna towarzyszka – choroba. Rok zatem szkolny 1917/18 który obfituje w
najróżnorodniejsze choroby epidemiczne jak tyfus, czerwonka, nowomodna hiszpanka czyli grypa,
powodują jak najmniejszą frekwencję dzieci szkolnych, toteż szkoła prawie że nie spełnia już swego
zadania i taki stan utrzymuje się do końca tegoż roku szkolnego. Rok następny zaś 1918/19 nie
poprawia stosunków poprzednich pod względem nauki. Żałoba spada na wioski nasze z powodu
wielkiej śmiertelności wśród ludu, a szczególnie wśród młodzieży. Czego wojna nie wyniszczyła
dokonała choroba. W tym też roku 1918/19 dokonywa się nemezis dziejowa wskutek osiągniętego
zwycięstwa koalicji nad potęgą państw centralnych. Wszystkie trony, które tak hardo wypowiadały
wojnę walą się, a wśród nich wyrasta nowy tron – tron polski. Orzeł biały rozciągnął swe silne do
lotu skrzydła, okrążył dawne ziemie Polski – powołał je do życia i wrócił do gniazda swego na
zamku królów polskich w Warszawie. Nikczemne rządy Austrii i Prus runęły uwalniając wszystkie
ludy spod swego jarzma niewoli.(Kronika szkolna – Rdzawka, s. 12 )
Rdzawka, w styczniu 1919r.
Maria Chwalibogowa – stała nauczycielka
Jan Rapacz ze Stachnikówki – sołtys mówił, „...dziadkowie godali, że w ciągu trzech lat od
skończenia I wojny w wyniku głodu i epidemii grypy „hiszpanki” w Rdzawce zmarło 78 osób”. Jan
Rapacz – sołtys mówił czasami „... jakbyś poszedł do Poloka to oni mają w domu medale z I wojny
światowej. Jeden otrzymał Sebastian Polak – za męstwo wojenne, za uratowanie życia oficerowi
austriackiemu którego rannego wyniósł z pola bitwy, drugi mają z cysorzem ale nie wiem za co”.
Dzięki uprzejmości rodziny mogliśmy te medale zobaczyć i przedstawić jak one wyglądają.

Medal na pierwszej stronie naszej gazetki znajduje się awers tego
medalu za odwagę ( niem. Tapferkeitsmedaille) austro-węgierskie
odznaczenie wojskowe. Medal ustanowiony 19 lipca 1789 roku przez
cesarza Józefa II, złoty lub srebrny dla żołnierzy i podoficerów
wyróżniających się w walce. 14 lutego 1915 roku cesarz Franciszek
Józef wprowadził klasę brązową. Ordery dla żołnierzy i podoficerów
nadawali dowódcy, natomiast ordery oficerskie – cesarz. Od 1848 roku
medal jest zawieszony na trójkątnej biało-czerwonej wstążce. Na
rewersie medalu napis DER TAPFERKEIT – ZA ODWAGĘ otoczony
wieńcem dębu i sześć skrzyżowanych flag. Musiał go otrzymać
Sebastian Polak najpóźniej w 1917 roku, bo po śmierci cesarza od 4
kwietnia 1917 roku bito medal z napisem na rewersie FORTITVDINI .
Chcemy ustalić listę chłopaków z Rdzawki którzy walczyli w czasie I wojny światowej, w wojnie z
bolszewikami w 1920 roku, tych którzy zginęli. Niestety cała dokumentacja Komendy Uzupełnień
w Nowym Targu została spalona 1 września 1939 roku by nie dostała się w ręce niemieckie.
Dlatego prosimy o pomoc w upamiętnieniu tych mieszkańców Rdzawki którzy walczyli o Polskę.
Część nazwisk udało się ustalić i sprawdzić, ale braki są ogromne. Myślimy, że wspólnie możemy
tego dokonać pamiętając o naszych przodkach.
Paweł Świder zginął w Karpatach Południowych ( w Rumunii) w 1916 roku z Papieżówki.
Tomasz Świder z Papieżówki.
Walenty Świder z Papieżówki.
Stanisław Gil z Papieżówki (tutaj się ożenił, swok)
? (imię nieznane – liczymy na pomoc) Skawski z Papieżówki
Andrzej Worwa z Buloskówki.
Jan Kanty Chrobak z Cieślówki
?
Surokowski z Kubanówki
?
Czyszczoń z Kubanówki zginął jako żołnierz Armii Amerykańskiej w 1918 roku.
Michał Czyszczoń z Kowalówki
Józef Rapacz od Dutka, ulubieniec kowali w wojsku, jak chwycił nogę konia to nie puścił włócząc
się z koniem po całym placu.
Tomasz Niżnik z Stermachówki
Alojzy Polak z Polakówki
Sebastian Polak z Polakówki
?
Łukasik z Zygadłówki(Kowalczyka)
?
Matuszek z Zygadłówki (Kowalczyka) ?
Rapacz Tomasz z Kowalczykówki utopił się w wodzie(zginął na
wojnie).
Andrzej Rokita z Loskówki
Zając Józef z Kowalczykówki
Rokiciak Józef z Kowalczykówki
Zając Franciszek z Zającówki wrócił ranny z wojny i zmarł w
rodzinnym domu
Franciszek Słoński z Sołtysówki
?
Rokita z Młynarzówki
Franciszek Miśkowiec z Młynarzówki
Sebastian i Alojzy Polak w
20 pułku piechoty

Medalik ze św. Jerzym bardzo popularny wśród żołnierzy w czasie I
wojny światowej. Często po śmierci żołnierza przesyłano rodzinie
medalik jako pamiątkę po poległym.

Tak wyglądała książeczka wojskowa

Odbyte szkolenia wojskowe rezerwistów

Uwaga maturzyści rusza program - Dyplom z Marzeń
Drodzy maturzyści istnieje możliwość ubiegania się o stypendium, które
wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Jest to wspólne przedsięwzięcie naszego Stowarzyszenia i grona partnerów oraz
jedyna w swoim rodzaju inicjatywa na rzecz młodzieży wykorzystująca
doświadczenie wielu instytucji i organizacji.
Szczegóły na stronie naszego Stowarzyszenia www.rdzawka.rabka-net.pl w artykule Dyplom z
Marzeń termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2013 o godzinie 16:00

Drodzy parafianie mamy dobrą wiadomość!!!
Zgłosiliśmy kandydaturę naszego proboszcza do ogólnopolskiego konkursu „Proboszcz roku 2013”
organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną.
Od 30 lipca sylwetki poszczególnych proboszczów będą prezentowane na stronie www.ekai.pl
w zakładce "Proboszcz Roku". Teraz wszystko w rękach internautów!
Każda z 12 parafii będzie miała swój portret na Facebooku. Ilość "lików" zadecyduje o tym, kto
zdobędzie nagrodę internautów. Po opublikowaniu sylwetek wszystkich kandydatów
uruchomimy specjalną galerię, w której będzie można oddawać głosy.
Kolejna nagroda - to Nagroda Kapituły, która spośród tych 12 wspaniałych wybierze "Proboszcza
Roku". Wielka Gala odbędzie się 20 września br. Zapraszamy do śledzenia strony ekai.pl i
odwiedzania naszego profilu nas Facebooku. Dziękujemy wszystkim, którzy poparli kandydaturę
naszego proboszcza.
Oto finaliści:
1. Ks. Paweł Rozpiatkowski, Parafia Najświetszego Serca Pana Jezusa, Będzin
2. Ks. Maksymilian Kamza, Parafia Św. Andrzeja Apostoła, Boruszyn
3. Ks. Andrzej Gajewski, Parafia Ducha Świętego, Ełk
4. O. Krzystof Jan Swół CR, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego pw. Zmartwychwstania Pańskiego
5. Ks. Andrzej Szczepaniak, Parafia Św. Bartłomieja, Grodziec
6. Ks. Sławomir Małkowski, Parafia Św. Michała Archanioła, Miłoradz
7. Ks. Marian Bocho, Parafia Bożego Ciała, Jarosław
8. Ks. Remigiusz Stacherski, Parafia Narodzenia NMP, Popowo Kościelne
9. Ks. Piotr Wojtyła, Parafia NMP Matki Kościoła, Rdzawka
10. Ks. Stanisław Zarosa SAC, Parafia Św. Benedykta, Sierpc
11. Ks. Mieczysław Stafaniuk, Parafia MB Częstochowskiej, Zielonka
12. Ks. Krzysztof Jurczak, Parafia Św. Krzyża, Łapy

Gratulujemy i liczymy na aktywność wszystkich parafian do końca trwania
konkursu.
Rodzinie i znajomym w kraju i na emigracji możecie przekazać informację, że nasza gazetka parafialna jest dostępna w internecie na
stronie naszego Stowarzyszenia www.rdzawka.rabka-net.pl. Nasze - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
KULTURALNEGO WSI RDZAWKA zawarło porozumienie z Organizacją Pożytku Publicznego, teraz wypełniając PIT pojawiła się
szansa, że wpłacając 1% na rzecz STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA, numer KRS: 0000052078, jako
cel szczegółowy wpiszemy: Stowarzyszenie – Rdzawka pieniądze otrzymamy na nasze konto (Numer rachunku: 03 8815 0002
0000 0017 4642 0004). Jeżeli chcesz nam pomóc to zapewniamy, że każda złotówka zostanie w naszej wsi.
Pragnę gorąco zachęcić, aby chętnie dzielić się uwagami i spostrzeżeniami na temat tej gazetki. Jednocześnie w imieniu całego
Zespołu Redakcyjnego chcę zaznaczyć, że każdy, kto tylko zechce, może napisać coś ciekawego do naszej gazetki. Aktualny numer
wydał zespół w składzie: ks. Piotr Wojtyła, ks. dr Czesław Poloczek, Józef Zborek, Leszek Świder, Anna Rapacz, Tomasz
Wójtowicz, Emilia Żurek, Jacek Latawiec.

